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PRZEDMOWA

Monografia rodu Rostworowskich pióra Stanisława Jana Rostworow-
skiego to dzieło imponujące swym rozmiarem, szczegółowością, zakresem 
przeprowadzonych kwerend, mimo trudności językowych. Autor w 49 roz-
działach pokazał los rodziny w jej licznych rozgałęzieniach. Początek dał ród 
Nałęczów, z którego wyodrębniło się około 300 rodzin. Rodziny Rostworow-
skich rezydowały najpierw na ziemi wielkopolskiej, pomiędzy Poznaniem 
a Szamotułami. Później w wyniku mariażu Wawrzyńca Rostworowskiego 
z Anną z Leśniowolskich wkroczyły na ziemię czerską i błońską na Mazow-
szu, ziemię stężycą, drohicką i na Lubelszczyznę. W Leśniowoli Rostworow-
scy mieszkali 221 lat.

Czasy zaborów i powstań narodowych spowodowały zubożenie rodziny 
i przekształcenie jej z warstwy ziemiańskiej na warstwę inteligencką, z domi-
nacją wybitnych postaci życia konsekrowanego i przedstawicieli środowisk 
twórczych.

Jak pisze Autor, w czasach II Rzeczypospolitej tylko dwa majątki ziem-
skie były spuścizną rodową Rostworowskich: Milejów na Lubelszczyźnie 
i Stelmachowo na Podlasiu. Reszta to były dobra bądź nabyte, bądź posiada-
ne w drodze intratnych mariaży. Wojna i pepeerowska reforma rolna zabra-
ła rodzinie wszystkie majątki ziemskie (poza resztówką w Niegoszowicach) 
i skazała wielu na przymusową emigrację, często żołnierską.

Autor obliczył, że 65 lat po wojnie 53 członków rodziny Rostworow-
skich mieszka lub przebywa za granicą, w kraju pozostało ich 76. Osiedlili 
się w Brazylii, Peru, Kanadzie, Anglii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech. 
Do wszystkich z nich dotarł Autor, poza mieszkającymi w Peru. Jest on 
kontynuatorem dzieła Stefana Mariana Rostworowskiego, opublikowanego 
w 1933 r. w Gdyni pt. Szkic historyczno-genealogiczny rodu z Rostworowa 
Hr. Rostworowskich herbu Nałęcz. Praca Stanisława Jana Rostworowskiego 
jest ambitniejsza, oparta na znacznie szerszej kwerendzie. Operuje on dany-
mi zawartymi w słownikach historyczno-geograficznych, starych encyklope-
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diach, nowoczesnych monografiach, w Archiwum Akt Dawnych i Archiwum 
Akt Nowych, archiwach Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Białegostoku, 
Kielc, Siedlec, Góry Kalwarii, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Bibliote-
ki Polskiej w Paryżu, archiwach archidiecezjalnych w Warszawie oraz Lubli-
nie oraz licznych archiwach parafialnych.

Autor wykorzystał i rozwinął wskazania metodologiczne Stefana Maria-
na Rostworowskiego. Na początku analizuje pień rodziny, jej głowę i wspól-
nych przodków, następnie linie najstarsze i środkowe oraz filiacje tych linii. 
Po wnikliwych, nieraz bardzo obszernych biogramach, wprowadza biblio-
grafie i źródła z nimi związane. Te ostatnie pozycje przedstawione zostały 
z olbrzymią starannością, na wzór niemieckiej historiografii.

Podziwiam pasję szperacza Autora i jego trud, jego efekty m.in. ob-
serwowałem na wystawie dziejów rodziny Rostworowskich eksponowanej 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej na warszawskim Krakowskim Przedmieś-
ciu, której byłem referentem, obok działaczy Towarzystwa Ziemiańskiego.

II

Jestem dumny z tego, że sam, jako historyk XIX i XX wieku, oraz 
członkowie mojej rodziny, znaleźli się w �radiostacji wpływów Rostworow-
skich�.

Pisząc szkice i rozprawy o narodzinach II Rzeczypospolitej często spo-
tykałem się ze śladami działań Michała Rostworowskiego (1864 �1940),wy-
bitnego prawnika, historyka ustroju, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
aktywnego członka Komisji Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu i Sej-
mu Ustawodawczego, prezesa Towarzystwa Prawniczego i Ekonomiczne-
go w Krakowie, autora odezwy profesorskiej z 12 marca 1920 r. O jedności 
Polaków, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rzeczypospolitej i rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1924�1926.

Ojciec mój, Jan Drozdowski, jako żołnierz III Powstania Śląskiego, 
służący w II batalionie por. Gruszki i 3 kompanii por. Pawła Maślanki, był 
podwładnym ojca Autora, Stanisława Janusza Rostworowskiego, pseudo-
nim �Lubieniec� (1888�1944), jako szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk 
Powstańczych. Wujek mojej Żony Marii Gron-Drozdowskiej, Stanisław 
Kruczek, pseudonim �Mak�, jako dowódca oddziału partyzanckiego Armii 
Krajowej, działającego w Beskidzie Sądeckim, był podwładnym gen. bryg. 
Stanisława Janusza Rostworowskiego, komendanta Krakowskiego Okręgu 
Armii Krajowej.
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Pisałem o aktywności Stanisława Janusza Rostworowskiego jako działa-
cza ziemiańskiego w mojej biografii Juliusza Poniatowskiego, ministra rol-
nictwa i reform rolnych w latach 1934�1939 i jego roli, jaką odegrał w War-
szawskim Wrześniu w biografii Stefana Starzyńskiego, komisarza Cywilnej 
Obrony Warszawy.

Emocjonalne więzy łączą mnie z Karolem Hubertem Rostworowskim 
(1877�1938) jako wnuka Walentego Sosnowskiego, historyka kultury pol-
skiej. Dziadek mój był wybitnym działaczem Związku Ludowo-Narodowe-
go, Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego w powiecie łaskim 
(województwo łódzkie). Na zjazdach tych partii spotykał się z Karolem 
Hubertem Rostworowskim. Ubolewam, że współczesne programy teatrów 
polskich, w tym Teatr Telewizji Polskiej, zapomniały o wielkiej twórczości 
dramaturgicznej K.H. Rostworowskiego, którą podziwiali i upowszechniali: 
Kasprowicz, Solski, Osterwa. Myślę o takich utworach jak: Pod górę, Że-
glarz, Echo, Judasz z Kariothu, Kajus Cezar Kaligula, Miłosierdzie, Straszne 
dzieci, Zmartwychwstanie. Recenzenci i dyrektorzy teatrów zbagatelizowali 
pośmiertne wydanie jego dzieł z 1967 r. pt. Dramaty wybrane.

Nigdy nie zapomnę, jako członek podziemnej �Solidarności�, działalno-
ści Marka Rostworowskiego (1921�1996), syna Karola Huberta. Był on ku-
stoszem Muzeum Książąt Czartoryskich, a następnie Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Podziwiałem, wraz z kolegami z Instytutu Historii PAN, jego 
wspaniałe wystawy: Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej, Żydzi 
polscy, Polaków portret własny i jego ekspozycje w klasztorze paulinów na 
Jasnej Górze. Jako minister kultury i sztuki był on w 1991 r. w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie organizatorem spotkania Jana Pawła II ze środowiskami 
twórczymi. 

III

Byłem mu wdzięczny, że dostałem zaproszenie na to spotkanie wraz 
z Małżonką. Po kilkuzdaniowej rozmowie z Ojcem Świętym miałem moż-
ność wręczenia Mu moich prac dotyczących najnowszych dziejów Polski. 
Byliśmy wdzięczni Panu Markowi, że doprowadził do zatwierdzenia Funda-
cji Ks. Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Był on, moim 
zdaniem, jednym z najlepszych i fachowo przygotowanych ministrów kultu-
ry i sztuki III Rzeczypospolitej.

Serdeczne stosunki łączyły mnie z jego młodszym bratem, Emanuelem 
Mateuszem Rostworowskim (1923�1989), wybitnym historykiem epoki 



~ 10 ~

Oświecenia, uczniem Władysława Konopczyńskiego, redaktorem naczel-
nym Polskiego Słownika Biograficznego, starszym kolegą z Instytutu Hi-
storii PAN. Jako członek rady naukowej �Słownika� i kilkakrotny referent 
na jej posiedzeniach, prowadzonych wzorowo przez Profesora, pamiętam 
miłą atmosferę tych posiedzeń przy dobrej kawie i krakowskich ciastkach 
lub cieście koleżanek z redakcji. Pamiętam też nasz wspólny pobyt na sty-
pendiach VI Sekcji Sorbony w Paryżu i spotkania kulinarno-towarzyskie na 
Stacji Naukowej PAN przy ul. Lauriston 74. Na spotkaniach tych, w latach 
siedemdziesiątych, mogliśmy sobie pozwolić na swobodną wymianę myśli 
o sytuacji politycznej w kraju. Pamiętam też jego odczyt na Zamku Królew-
skim w Warszawie 2 maja 1982 r. o roli Konstytucji 3 maja 1791 r., przery-
wany odgłosami manifestacji �Solidarności� na placu Zamkowym, brutalnie 
tłumionej przez Milicję Obywatelską i ZOMO. Zapach gazu użytego przez 
ZOMO wdzierał się do sal zamkowych.

Profesorowi, wstrząśnięty jego nagłym zgonem, poświęciłem za zgodą 
Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii zbiór studiów, opublikowany 
przez Wydawnictwo Sejmowe pt. Życie kulturalne i religijne w czasach Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. Były to materiały sesji TMH, zorganizo-
wanej w siedzibie Akademii Teologii Katolickiej pod patronatem kardynała 
Józefa Glempa Prymasa Polski. Profesor przygotował na nią referat pt. Reli-
gijność i polityka wyznaniowa Stanisława Augusta. Przypomniał w nim m.in. 
list testamentarny Króla z 2 maja 1792 r. do Marszałka Sejmu Stanisława Ma-
łachowskiego: W ręce W. Pana składam najprzód wyznanie, w którym Boga 
śmiem wezwać na świadka, żem nigdy zamiaru żadnego na szkodę narodu nie 
miał. Że pragnąłem zawsze to czynić, co tylko narodowi memu mogło być uży-
teczne i żebym sobie przez to na jego wdzięczność zasłużył. Nic dziwnego, że 
prof. Stanisław Lorentz, główny organizator obywatelskiej akcji sprowadze-
nia prochów królewskich do Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie i odbu-
dowy Zamku Królewskiego w stolicy, oraz nasza Komisja Badania Dziejów 
Warszawy i Towarzystwo Miłośników Historii w osobie profesora Emanuela 
Rostworowskiego mieliśmy wybitnego sojusznika.

Jako historyk Powstania Warszawskiego znalazłem się pod wpływem 
wybitnego kapelana wojska powstańczego o. Tomasza Rostworowskiego TJ 
(1904�1974), Harcerza Rzeczypospolitej, opiekuna walczących i rannych żoł-
nierzy Lwowa we wrześniu 1939 r., rekolekcjonisty i spowiednika okupacyj-
nej Warszawy, duszpasterza Zawiszaków (młodych harcerzy), kapelana bata-
lionów �Gustaw� i �Wigry�, a następnie kapelana Komendy Głównej Armii 
Krajowej. Jego przyjacielem był prezydent powstańczej Warszawy Marceli 
Porowski, pseudonim �Andrzej Sowa�, człowiek głęboko religijny o orien-
tacji chrześcijańsko-demokratycznej. Ojciec Tomasz, po aresztowaniu go 
i uwięzieniu w styczniu 1950 r., został zwolniony dopiero we wrześniu 1956 r. 
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Był uwielbianym duszpasterzem młodzieży akademickiej Łodzi, a od 1967 r. 
kierował Sekcją Polską Radia Watykańskiego. Na jego pogrzebie przemawiał 
mój przyjaciel mecenas Władysław Siła-Nowicki, który wskazał, że Miłość 
Boga i miłość Ojczyzny to były dwa potężne ramiona tego człowieka.

Ostatni z �moich Rostworowskich� to redaktor Stanisław Jan Rostwo-
rowski. Nie zapomnę wygłoszonych odczytów i atmosfery im towarzyszącej 
w jego klubie dyskusyjnym w Lublinie. Często widywałem go i widuję na 
spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez Towarzystwo Miłośników 
Historii, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i inne organizacje. Podziwiam 
jego aktywność wydawniczą i wielką pasję w służbie narodowej tożsamości, 
ukazywanej też na przykładzie dokonań rodziny Rostworowskich.

Jej członkowie byli wszędzie, gdzie toczyła się walka zbrojna o niepodle-
głość, o kształtowanie nowoczesnej myśli politycznej, uwzględniającej mię-
dzynarodowe realia polskiej sytuacji. Wzbogacali życie duchowe rodaków na 
wielu polach nauki, sztuki i działalności charytatywnej. Większość jej przed-
stawicieli daleka była od ułańskiej fantazji i romantycznych, emocjonalnych 
uniesień, które nie liczyły się z obiektywną rzeczywistością.

Dzieło Stanisława Jana Rostworowskiego ułatwia polemikę ze stereoty-
pami na temat dziejów i roli polskiego ziemiaństwa i genezy narodzin pol-
skiej inteligencji. Budzi także smutną refleksję � dlaczego we współczesnych 
encyklopediach i kompendiach, a także w większości słowników biograficz-
nych tak mało mamy wiadomości o rodzinie Rostworowskich.

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

Przewodniczący Komisji Biografistyki ZG 
Polskiego Towarzystwa Historycznego,

emerytowany profesor IH PAN
i Uniwersytetu Opolskiego

Warszawa, 9 lutego 2011 r.
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WPROWADZENIE

Naród nasz, którego dzieje rozstrzygały się na obszarach położonych mię-
dzy Wartą i Odrą a Dnieprem i Berezyną, w czasach średniowiecza składał się 
z rodów. Jednym z nich był ród Nałęczów, z którego w czasach późniejszych 
wyodrębniło się około 300 rodzin. Jedną z nich byli Rostworowscy, rezydujący 
początkowo w Rostworowie, Lulinie, Chlewiskach i Myszkowie. Ich dobra, 
choć przesuwały się niekiedy w kierunku Wschowy i Głogowa, obejmowały 
jednak głównie niewielkie terytorium ziem wielkopolskich pomiędzy Pozna-
niem a Szamotułami. Mariaż Wawrzyńca Rostworowskiego z Anną z Leśnio-
wolskich, zawarty w 1641 roku, diametralnie zmienił usytuowania majątkowe 
i prestiżowe tej rodziny. Rostworowscy stają się właścicielami ogromnych dóbr 
w ziemi czerskiej i błońskiej na Mazowszu z fundum w Leśniowoli, dóbr na 
Podlasiu ciągnących się od ziemi stężyckiej na północy aż do Wierzchucy i Ko-
sowa Lackiego w ziemi drohickiej z siedzibą główną w Kłoczowie i dóbr na 
Lubelszczyźnie z fundum w Bochotnicy, dość szybko zresztą odsprzedanej. To 
jest wiek XVII i XVIII, kiedy kolejno Jan Wiktoryn i Antoni Jan zostają kasz-
telanami. Sami kasztelanowie oraz ich córki, mające ogromne wiana, wynoszą-
ce nawet do 150 000 zł, wiążą się pokrewieństwami z najlepszymi rodzinami 
w Rzeczypospolitej: Załuskimi, Zbierzchowskimi, Szuyskimi, Kuszlami, Lanc-
korońskimi, Potkańskimi, Podoskimi i innymi. Rodzina jednak nie jest roz-
rodzona. Antoni Jan, kasztelan zakroczymski, praojciec wszystkich żyjących 
obecnie Rostworowskich, pozostawia trzech synów: Andrzeja, protoplastę linii 
najstarszej, dziś najliczniejszej, Franciszka Ksawerego, którego potomkowie 
stworzą dwie linie, środkową i najmłodszą, nazwaną milejowską, Ignacego, 
który przyjmie stan duchowny i będzie proboszczem w Prażmowie. Już wcześ-
niej najazd szwedzki, a potem wojny napoleońskie wyniszczają kraj, upada 
Rzeczpospolita i upada prestiż rodziny. Jeśli poprzednio mówiliśmy o pokre-
wieństwach z wielkimi rodami, to po dobie napoleońskiej żony bardzo często 
noszą nazwiska obce, niepolskie: Orsetti, Gloger, Rosengardt, Koffler, Jansen. 
Rodzina otrzymuje obcą, już nie słowiańską i nie zawsze szlachecką krew.
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Czas zaborów pogłębia zubożenie rodziny. W 1856 roku zostaje sprze-
dany Kłoczów, niegdyś najświetniejsza rezydencja Rostworowskich. W 1862 
roku wysprzedano Leśniowolę, w której Rostworowscy mieszkali 221 lat, 
w 1877 roku Roman, ojciec pięciu synów i trzech córek, opuszcza Kowalew-
szczyznę i Kurów, rodowe dobra na Podlasiu, potomstwo swe skazując na 
bezpośrednio odczuwalne ubóstwo. Rezultatem upadku Kowalewszczyzny 
jest to, że czterech synów Romana kończy wyższe studia w Petersburgu, Ry-
dze, Paryżu, Krakowie i otrzymuje dyplomy uniwersyteckie, jakich Rostwo-
rowscy od początków XVII wieku już nie mieli. Ci czterej synowie wnoszą 
ogromny wkład w dorobek narodu w dziedzinie nauki i sztuki, zasługując na 
miejsca w encyklopediach.

Ostatnie lata wieku XIX zmieniają nurt życia rodziny, która zaczyna się 
przekształcać z ziemiańskiej w inteligencką. Byli właściciele dość znacznych 
posiadłości w Królestwie Polskim przybywają do Galicji, nabywają resztów-
ki typu Rybna, Górka Narodowa, potem Niegoszowice. Domy te stają się wy-
lęgarnią już osób duchownych i inteligencji twórczej. W okresie międzywo-
jennym tylko dwa majątki ziemskie były spuścizną rodową Rostworowskich, 
Milejów na Lubelszczyźnie i Stelmachowo na Podlasiu, reszta to były dobra 
bądź nabyte, bądź posiadane w drodze intratnych mariaży.

Potem przychodzi II wojna światowa, która terytorialnie rozbija osadni-
ctwo rodziny. Traci ona wszystkie posiadane majątki ziemskie, poza resztów-
ką w Niegoszowicach. Jednocześnie znaczna część jej członków, szczególnie 
mężczyzn, staje się przymusowymi emigrantami. Obecnie, ponad 65 lat po 
wojnie, 53 członków rodziny Rostworowskich mieszka lub przebywa za gra-
nicą, a w kraju pozostało ich 76. Najliczniej osiadli w Brazylii, Peru i Kana-
dzie, a z krajów europejskich � głównie kobiety o nazwisku Rostworowska 
� w Anglii, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Podczas pisania monografii do 
wszystkich tych siedzib, poza peruwiańską, udało mi się dotrzeć.

To, co powiedzieliśmy dotychczas, stanowi geograficzno-przestrzenne 
ujęcie dziejów rodziny. A przecież książka, którą oddajemy w ręce Czytel-
ników, ma inne cele. Nie jest to praca, która pragnie ukazać przede wszyst-
kim filiacje genealogiczne. Nad genealogią tej rodziny pracowali już inni 
badacze. Wojciech na Wielądkach Wielądko, który opracował pierwszą fi-
liację w 1802 roku w swym dziele �Genealogia Domu Starożytnego Jaśnie 
Wielmożnych z Rostworowa Rostworowskich�. Po nim Jan Nepomucen 
Rostworowski w 1836 roku i Jan Rostworowski z Zawadówka, który swą 
pracę przekazał Adamowi Bonieckiemu. Została wykorzystana w jego zna-
nym dziele Herbarz polski z 1912 roku. Niemal współcześnie filiacje rodziny 
ustalał Jerzy Sczaniecki; jego opracowanie znajduje się w zbiorach Ossoline-
um. Ale naprawdę wielkim genealogiem rodziny był Stefan Marian Rostwo-
rowski (1907�1981), dzięki któremu otrzymaliśmy kościec, linię przewodnią 
całej naszej pracy. Był on odkrywcą wielkiego archiwum rodzinnego, które 
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w 1930 roku odnalazł w skarbczyku kościoła w Kłoczowie. Był też zbiera-
czem ikonografii rodzinnej, która dziś ma nieocenioną wartość. W oparciu 
o wspomniane archiwum, zwane Kłoczowskim, oraz wypisy dokonywane 
przez dr. Feliksa Pohoreckiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu Ste-
fan Marian Rostworowski w 1933 roku opublikował pracę Szkic historyczno-
-genealogiczny rodu z Rostworowa hr. Rostworowskich herbu Nałęcz. �Szkic� 
ten prezentował filiacje pierwszych Rostworowskich, wyodrębniających się 
z rodu Nałęczów. Ustalenia Rostworowskiego zostały potwierdzone przez 
zespół naukowców poznańskich, który pod redakcją Antoniego Gąsiorow-
skiego z początkiem tego wieku opublikował Słownik historyczno-geogra-
ficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Jest to nadzwyczajnej 
wagi praca, w której w odniesieniu do miejscowości, w tym wypadku do 
Rozwarowa (taka była pierwotna nazwa Rostworowa), podane są wszystkie 
wzmianki dotyczące mieszkańców tej wsi-grodu, zaczerpnięte z Kodeksu dy-
plomatycznego Wielkopolskiego, wielkopolskich rot sądowych, ksiąg ziem-
skich i innych źródeł średniowiecznych. Analogiczny materiał został zebrany 
w stosunku do innych miejscowości wielkopolskich, w których były siedli-
ska Rostworowskich. Możemy go niekiedy tylko uzupełniać wypisami z tek 
prof. Włodzimierza Dworzaczka. Dzięki temu otrzymujmy pełne dzieje tej 
rodziny, w oparciu o wszystkie dostępne źródła średniowieczne. Czyli, że 
pierwsze dwa rozdziały naszej monografii mają pełną podbudowę naukową. 
Historia rodziny zaczyna się z imieniem Niemierzy w 1386 roku. Wcześniej-
szych przodków w rodzie Nałęczów można naturalnie nadal poszukiwać.

Ukazaliśmy współczesne rozbicie rodziny. Wojna, emigracja przed za-
grożeniem komunistycznym, a dziś już nowy czynnik � globalizacja. Łącze-
nie się państw europejskich w jedną całość, to są te nowe wyzwania, które 
coraz bardziej członków rodziny naszej będą czyniły obywatelami świata, 
a nie tylko kraju. Mamy współcześnie cztery małżeństwa polsko-francuskie. 
Przyszłość wydaje się taka, że historia już nie będzie historią państw � poli-
tyczną, w mniejszym stopniu narodów jako społeczeństw � socjologiczną, ale 
historią rodzin. Powstanie nowa dziedzina � socjo-historia familijna, w której 
przyszłość wpisujemy się naszą monografią. Wierzymy dziś, że monografia 
ta może odegrać niemałą rolę unifikacyjną, utrwalającą wspólnotę świado-
mości rodzinnej. Uczyni to przede wszystkim wobec przyszłego pokolenia 
Rostworowskich pędzonych w świat globalizacją, w mniejszym natomiast 
stopniu wobec obecnego pokolenia emigrantów.

Jak wspomnieliśmy, kościec genealogiczny ustalili moi poprzednicy. Ja 
z zamiłowania nie jestem genealogiem, nauka ta tchnie mi biologizmem i rasi-
zmem. Z zamiłowań jestem historykiem � ubogim literatem. Pragnieniem moim 
było pokazanie w tej książce ludzi w jednym fundamentalnym ich odruchu 
� woli zapisania się w historii narodu, w dziejach Kościoła, choćby w tradycji 
własnej rodziny. Chciałem ukazać ich wolę odciśnięcia się, wyrycia własnego 
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znaku na kanwie ludzkich dziejów. Wszyscy oni � Rostworowscy, nosili w so-
bie jakąś wielkość. Jeśli im się przyjrzeć, odkryć ich własne ego, to w stosunku 
do swej epoki i okoliczności, w jakich wypadło im żyć, postępowali słusznie, 
koherentnie wobec własnego powołania. Jedna z dziennikarek przeprowadza-
jąca ze mną w Krakowie wywiad powiedziała: � Przedstawił pan wybitnych 
Rostworowskich, teraz niech pan pokaże czarną owcę. � Zastanawiałem się i nie 
mogłem jej znaleźć. Nie wiem, czy oślepiła mnie miłość do mojej rodziny?

Jednak jeśli się zastanowimy, stwierdzimy, że przecież trudno przycho-
dziła Rostworowskim nauka, niewielu spośród nich ma wyższe stopnie na-
ukowe. Ale wbrew temu spostrzeżeniu dr Maria Rostworowska Canseco 
z Limy swoimi badaniami nad dziejami Inków uzyskała sławę światową. 
Prof. Emanuel Rostworowski, niedopuszczony do dydaktyki ze względu na 
burżuazyjne nazwisko, ma dziś sławę przynajmniej europejską za swe dzieło 
Historia powszechna. Wiek XVIII. Jan Kanty Rostworowski, jezuita, wywie-
ziony przez Rosjan aż w Góry Ałtajskie, pisarz katolicki, ma swoje miejsce 
w dziejach zakonu przez swoje dzieła, przez tworzone instytucje-wydawnic-
twa , �Przegląd Powszechny� i jego biblioteczkę, Zjednoczenie Pisarzy Ka-
tolickich i inne. Tomasz, też jezuita, ta nicość zdeptana okrucieństwem straży 
więziennej, ma dziś w Łodzi grono nieustannie modlących się o jego beaty-
fikację. Piotr w białej sutannie, z brodą, odkrywany dopiero dziś jako pre-
kursor głoszenia nieodwracalności miłości Bożej wobec każdego człowieka. 
Inni, Stanisław, szef szwadronu w Pułku Lekkokonnych Gwardii Napoleona, 
był we wszystkich kampaniach, ranny w bitwie pod Raszynem, odrzucił tytu-
ły i uwłaszczenia napoleońskie, wrócił do własnej ziemi na Podlasiu i został 
jeszcze ojcem sześciorga dzieci. Jan z Zawadówka, uczestnik bojów powstań-
czych 63 roku, ale potem radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dzię-
ki swym pracom nazwany ojcem polskiej statystyki i rachunkowości rolnej. 
Stanisław Rostworowski, w 1909 roku odrzucony przez austriacką komisję 
asenterunkową jako niezdolny do służby wojskowej, generał w podziemnej 
Armii Krajowej, zamordowany na stanowisku komendanta Obszaru Krakow-
sko-Śląskiego AK. Wnuk poprzednio wymienionego Stanisława szwoleżera, 
Karol Hubert Rostworowski, dramaturg, autor Judasza z Kariothu, za czasów 
komunistycznych Polak, którego nazwiska nie pomijała żadna encyklopedia 
zachodnioeuropejska. Albo dwaj malarze krakowscy Stanisław Jakub i Stefan 
oraz jeszcze nienagłośniona Teresa z Horodyńskich Rostworowska, malarka 
londyńska, która może się okazać spośród tej trójki najświetniejsza. Była żoną 
Jana, poety, rozdzielonego na dwie połowy między emigrację i kraj, pewno 
najlepszego spośród 16 poetów, jakich mamy w rodzinie. Oraz naturalnie nie-
które renesansowe wprost postaci � dwóch tylko wymienię: Jan Nepomucen 
Rostworowski, zmarły w 1847 roku, etnograf, poeta, bardzo dobry rolnik, po-
seł czerski na sejm z lat 1830�1831, dał głos za detronizacją Romanowów, tłu-
macz dzieł ekonomicznych, kompozytor mszy i innych utworów religijnych. 
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I drugi, Tadeusz Rostworowski, architekt wileński, projektant pałaców i koś-
ciołów, malarz portrecista i poeta, zmarł w 1928 roku w hallu wzniesionego 
przez siebie hotelu St. Georges w Wilnie, spoczywa na Rossie. Z dziennika-
rzy przedwojenny korespondent �Kuriera Warszawskiego� w Rzymie � Jan, 
podporucznik �Mat�, cichociemny czy Nik Rostworowski, korespondent so-
borowy. Któż weźmie za pióro dziennikarskie mając takich poprzedników! 
W naszej monografii staraliśmy się także powiedzieć wszystko, co było moż-
na, o tych małych, o których niewiele wiadomo. Staraliśmy się w miarę moż-
ności wydobyć kształt ich ducha. Bo czy wiadomo, kto tu jest największy? 
Czy wśród największych nie znajdzie się Zosia, córka Feliksa, magdalenka, 
siostra Emilia w zakonie, zmarła w opinii świętości, albo Natalia, karmelitan-
ka, Helena Paula od Krzyża, siostra ojca Jana, która też odchodziła in odore 
sanctitatis? Niestety, nic prawie o nich nie wiemy.

Ale tak jest. Stojąc dzisiaj, my współcześni, u końca tego szeregu, czy 
nie powiemy sobie � nic po nas, wszystko już zostało zrobione i to dobrze 
przez naszych poprzedników, dla nas miejsca pozostało niewiele. Ale czy 
tak jest na pewno? Czy właśnie oni, ci co już odeszli, a których pamięć tyl-
ko my, członkowie rodziny, wspominamy, nie są dla nas wyzwaniem, że nie 
można się ociągać, że trzeba coś zrobić, spróbować odcisnąć się na najmniej 
znaczącym skrawku dziejów? Minęło 620 lat naszych dziejów, a nie mamy 
w rodzinie żadnego lekarza, mieliśmy ledwie jednego adwokata, ale nie brał 
spraw rozwodowych, więc nie zbił fortuny.

Tak, lista poprzedników z przeszłości jest dla nas wyzwaniem. Spełnia 
też drugą rolę. My, ulubieńcy losu, uśmiechnięci zwycięzcy tego czy innego 
konkursu życiowego, musimy wiedzieć, że wszystko, co zrobimy, wszystko, 
co osiągniemy, jest tylko ogniwem w łańcuszku przemijających pokoleń. Ow-
szem zrobiliśmy coś, poświęciliśmy się, jak to się mówi, Bogu i Ojczyźnie, 
ale bądźmy skromni, bo przecież tylko przenieśliśmy rodowe posłannictwo 
z jednego do drugiego pokolenia.

Wróćmy więc do przeszłości. Przy pisaniu monografii najmniej materiału 
mieliśmy do rozdziału III, bowiem co do wieku XVII urywają się już dane 
ze Słownika historyczno-geograficznego. Opieraliśmy się więc niemal wyłącz-
nie na Szkicu... S.M. Rostworowskiego, dla którego podstawą były materia-
ły odnalezione w Kłoczowie oraz jego własne poszukiwania przeprowadzone 
w Padwie. Już rozdział następny, poświęcony kasztelanom, ma bogate źródła, 
jak chociażby akta sądowe czerskie po Janie Wiktorynie czy też bogatą kore-
spondencję Antoniego Jana i jego żony Konstancji z Lanckorońskich z wujem 
biskupem Józefem Andrzejem Załuskim. Począwszy od synów kasztelana za-
kroczymskiego zaczyna się okres historii nowożytnej i źródeł do zakreślenia 
sylwetek naszych bohaterów jest wiele. Naszym zadaniem było więc dotarcie 
do bardzo licznych archiwów krajowych: Akt Dawnych, Akt Nowych, Archi-
wum Państwowego Warszawy oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie, do Ar-
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chiwum w Górze Kalwarii, gdzie odnajdywaliśmy bardzo ważne dla naszych 
badań księgi ziemskie Leśniowoli, Brzumina i Pawłowic, do Ossolineum we 
Wrocławiu, do Archiwum Państwowego w Lublinie, w którym znalazła się 
część akt wywiezionych ze sprzedanego w 1936 roku majątku Rostworowskich 
w Kęble, do Archiwum Państwowego w Łodzi, w którym zostały złożone akta 
Rostworowskich po śmierci Władysława Rostworowskiego, do Archiwum Pol-
skiej Akademii Nauk, ważnego dla naszych poszukiwań i Archiwum Bibliote-
ki Jagiellońskiej w Krakowie, do Archiwów Archidiecezjalnych w Warszawie 
i Lublinie oraz Archiwów Państwowych w Białymstoku, Kielcach, Poznaniu 
i Siedlcach, no i wyjątkowo do Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu, gdzie 
była korespondencja biskupa Adama Krasińskiego z Franciszkiem Rostworow-
skim, posłem konfederacji barskiej w Dreźnie. Nieocenionym źródłem wiedzy 
były dla nas archiwa parafialne, szczególnie w Milejowie pod Lublinem, gdzie 
korzystaliśmy z uprzejmości ks. kanonika Franciszka Kamińskiego i w Pruszy-
nie pod Siedlcami, gdzie badania nam ułatwiał materiał prezentowany przez 
ks. proboszcza Bogdana Potapczuka, za co jesteśmy im głęboko wdzięczni. 
Dotarliśmy też, podróżowałem na ogół z mgr. Kazimierzem Kawałkowskim, 
do archiwów parafialnych w Parkowie, Komornikach, Kłoczowie, Żabiance, 
Tykocinie, Waniewie, Radzanowie, Słomczynie, Prażmowie, Rembertowie 
i Worowie, tych trzech ostatnich w rejonie Grójca. W naszych poszukiwaniach 
archiwalnych natrafialiśmy na trudności przez brak znajomości łaciny i rosyj-
skiego, choć niektóre teksty w tych językach dawaliśmy do opłacanego prze-
kładu. Wskutek braku znajomości łaciny nie udało nam się przebadać boga-
tych zespołów akt dotyczących ówczesnego sędziego grodzkiego czerskiego 
Jana Wiktoryna, znajdujących się w Archiwum PAN w Krakowie i Archiwum 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, podobnie akt odnoszących się do dota-
cji Teresy Załuskiej dla Kolegium Jezuickiego w Archiwum w Lublinie. Brak 
znajomości języka rosyjskiego uniemożliwił nam prześledzenie treści licznych 
akt dotyczących zarządzania Pawłowicami przez Stefana, syna Gabriela, jakie 
znajdowały się w Archiwum w Górze Kalwarii. Być może lektura tych akt roz-
strzygnęłaby problem okoliczności śmierci Stefana Rostworowskiego, których 
nie udało nam się w pełni rozpoznać.

Uwagi te wskazują na to, że mimo obszerności naszej monografii, nie uda-
ło nam się rozjaśnić niektórych kwestii. Choćby okoliczności życia Stefana po 
opuszczeniu Pawłowic, życia jego żony Pauliny z Wolskich, także tego, czy 
mieli oni potomstwo. Podobnie dalszych badań wymagają okoliczności śmier-
ci Adama z Kurowa. Nurtuje pytanie, dlaczego na dzień przed swą śmiercią 
udał się on do parafii w Waniewie, by ochrzcić na raz dwóch swoich synów, 
a następnego dnia, rzekomo otruty przez żonę, już nie żył? Wreszcie, czy obaj 
chrzczeni w Waniewie chłopcy byli jego synami? Mimo dotarcia do protokó-
łu przesłuchań z roku 1868 przez policję pruską Joachima Rostworowskiego, 
który w toku powstania styczniowego opuścił terytorium Królestwa, nie udało 
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nam się wyjaśnić politycznych przyczyn, dla których tenże Joachim nie mógł 
wrócić na teren zaboru rosyjskiego, gdzie miał w Kopanej majątek ziemski.

Wiele zagadnień rodzinnych wyjaśniają bezpośrednie wizyty w miejscach, 
gdzie Rostworowscy zamieszkiwali. Staraliśmy się siedziby te odwiedzać, ale 
nie udało nam się wszystkich domów Rostworowskich nawiedzić. Byliśmy 
w Czernej pod Krakowem, gdzie mieszkały Ewa i Rózia, ostatnie Rostwo-
rowskie z linii kłoczowskiej. Nie udało się nam rozstrzygnąć tego, czy oddały 
Ojcom Karmelitom w Czernej medalion z cząstką Drzewa Krzyża Świętego, 
który jako dar od papieża Innocentego IX przywiózł po bitwie wiedeńskiej 
Zbigniew Zbierzchowski, wysłannik króla Jana III. Był on teściem kasztelana 
Jana Wiktoryna, a medalion ten był z pokolenia na pokolenie przechowywany 
w rodzinie, właśnie w linii kłoczowskiej. Sprawa ta winna być przedmiotem 
dalszych poszukiwań. Z archiwum zakonnego Nicolas Barré w Paryżu spro-
wadziliśmy materiały pozostałe po siostrze Marie Claire Rostworowskiej, ale 
były to materiały skromne. Natomiast owocna była podróż do Włoch, gdzie od 
Margaridy Scimone, córki mjr. Jerzego Rostworowskiego, otrzymaliśmy jego 
bardzo cenne raporty z przebiegu akcji i desantu o kryptonimie Market Gar-
den w Holandii (już opublikowane) oraz inne jego wspomnienia, które jeszcze 
nie zostały wykorzystane w druku. Natomiast nie dotarliśmy do Limy, gdzie 
powinny się znajdować trzy tomy wierszy polskich Jana Jacka Rostworow-
skiego oraz jego broszura o reformie rolnej, a także korespondencja Mikołaja 
Rostworowskiego prowadzona z członkami rodziny po II wojnie światowej. 

Jeśli chodzi o źródła drukowane, to mieszkając w Warszawie znajdowaliśmy 
się w sytuacji uprzywilejowanej, mogąc mieć dostęp do dwóch najlepszych pol-
skich bibliotek: Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centralnej 
Biblioteki Wojskowej. Sporadycznie korzystaliśmy z Biblioteki Seminaryjnej 
i Biblioteki OO. Jezuitów w Warszawie, a w niektórych okolicznościach z biblio-
tek Ossolineum we Wrocławiu, Jagiellońskiej w Krakowie i KUL-u w Lublinie.

Zgromadzony materiał był wykorzystywany według schematu ustano-
wionego już przez Stefana Mariana Rostworowskiego. Wpierw omawiany 
był pień główny, to znaczy wspólni przodkowie, aż do osoby kasztelana An-
toniego Jana i jego rodzeństwa. Potem została omówiona linia najstarsza, po-
cząwszy od Andrzeja z Prażmowa, posła na Sejm Wielki, aż do osób żyjących 
współcześnie. Z kolei została ukazana linia środkowa, począwszy od swego 
założyciela Franciszka Ksawerego z Leśniowoli, poprzez jego syna pierwo-
rodnego Stanisława, szwoleżera napoleońskiego aż do kresu jego potomnych. 
Następnie zostały ukazane dwie filiacje wchodzące w ramy linii środkowej 
po młodszych synach Stanisława, a więc Feliksie z Leśniowoli i Gabrielu 
z Łopacionka. Na zakończenie owej licznej linii środkowej zostały przedsta-
wione dzieje pozostałych dzieci Franciszka Ksawerego, a więc córek i synów, 
którzy nie mieli licznego potomstwa. Wreszcie przeszliśmy do pokazania linii 
Antoniego, to znaczy syna Franciszka Ksawerego, młodszego brata Stanisła-
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wa, który miał tak liczną progeniturę, że jest uznawany za założyciela odręb-
nej, najmłodszej linii Rostworowskich, zwanej też milejowską. Wreszcie na 
zakończenie pokazana jest odrębna linia kłoczowska, której założycielem był 
Jacek Hiacynt, podczaszy podlaski, rodzony brat kasztelana zakroczymskiego 
Antoniego Jana. Linia ta była związana właśnie z Kłoczowem, nie rozrastała 
się tak, jak potomstwo kasztelana, choć jest ważna, bo z niej czerpał krew 
wielki polski pisarz Henryk Sienkiewicz, wnuk Felicjanny Rostworowskiej, 
zamężnej za Adamem Cieciszowskiem. Linia ta w wieku XX wymarła.

W jednym aspekcie odeszliśmy od praktyki wielu autorów monografii 
rodzinnych. Odrębne biogramy poświęcamy paniom, które przez mariaże 
weszły do naszej rodziny. Uznajemy je za integralną część klanu Rostworow-
skich i szczycimy się tym, że niekiedy tak wyjątkowej miary kobiety decy-
dowały o ciągłości egzystencji naszego rodu. Tak wybitne osoby, jak Maria 
z Glogerów czy Marianna z Jansenów, decydowały o tym, że Rostworowscy 
odciskali się na kanwie dziejów narodu.

Nasza monografia mimo wszystko jest dziełem autorskim, z wszystki-
mi plusami i minusami swego statusu. Nie byliśmy sprawiedliwi i nie utrzy-
maliśmy proporcji rozmiaru tekstów stosownie do obiektywnego znaczenia 
przedstawianych osób. Zawsze staraliśmy się w pełni wykorzystać dostępny 
nam materiał biograficzny. Tak też ogromnie rozbudowaliśmy biogramy po-
święcone moim rodzicom, mając o nich najwięcej materiału i czyniąc ich bo-
haterami odrębnych rozdziałów. Dla członków naszej Rodziny może to być 
odczuwane jako ewidentna niesprawiedliwość, lecz niech zechcą zrozumieć, 
że syn nie mógł milczeć o tym, co wiedział o tych, którzy dali mu życie.

Istotnym novum jest wprowadzenie po biogramie danej osoby dwóch pozy-
cji: �Bibliografii� i �Źródeł�. Innowację tę uznajemy za konieczną. �Bibliogra-
fia� to dostępny nam spis dzieł autorstwa danej osoby. Ponieważ Rostworowscy 
w ogromnej większości byli ludźmi pióra, stąd konieczne było pokazanie ich 
dzieł. Jeśli nie były to dzieła pisane, lecz utwory muzyczne, architektoniczne 
lub obrazy, wymienialiśmy je w miejsce pozycji zwanej �bibliografią�. Poka-
zanie właśnie tych dzieł daje obraz wielkości twórczej danego artysty, pisarza 
czy dziennikarza i różnicuje członków rodziny według skali dorobku. Mówi się 
o kimś, że był pisarzem, bo napisał jedną książkę i dwa artykuły, ale pisarstwo 
w jego życiu było zajęciem całkowicie ubocznym. Natomiast gdy ukazuje się 
całość dorobku danej osoby, to widzi się jak silnie była ona w dzieło twórcze 
swego talentu zaangażowana. Metoda ta naturalnie nie przesądza o tym, że twór-
ca wielu dzieł osiąga najwyższą kwalifikację twórczą. Może być tak, że któryś 
z członków rodziny napisze tylko kilka pozycji i zostanie uznany za wielkiego 
pisarza, a inny wyda ich wiele i sławy nie osiągnie. Skala talentu jest jednak 
omawiana w samym biogramie, tam się odbywa kwalifikacja pozycji autora.

Druga rubryka �Źródła� podaje publikacje poświęcone danemu członkowi 
rodziny. Są one ujęte w dwie grupy: w źródła archiwalne i ogłoszone drukiem 
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publikacje. Źródła archiwalne odwołują się głównie do zbiorów Archiwum 
Związku Rodziny Rostworowskich. To właśnie źródło pozwala ocieplić na-
sze biogramy bezpośrednią wymianą myśli i słów, zaczerpniętych najczęściej 
z przechowanych listów rodzinnych, jakie zachowały się od połowy XVIII 
wieku. Druga grupa publikacji jest równie ważna, bowiem obiektywizuje 
rolę bohatera biogramu. Nie jest on tylko idolem grupy rodzinnej, ale także 
człowiekiem funkcjonującym w kontekstach współczesnych sobie układów 
społecznych. Podanie tych wszystkich dostępnych i odnalezionych przez nas 
źródeł daje obraz skali recepcji działań danej osoby, obraz faktycznie ją wy-
różniający miarą odnotowania społecznego. I tu znów trzeba zaznaczyć, że 
ilość publikacji nie jest jedynym kryterium świadczącym o niewątpliwej wiel-
kości danej jednostki, bowiem samo jej usytuowanie społeczne może spra-
wiać, że dużo o niej pisano. Niemniej żywy odbiór społeczny w jakimś stopniu 
kwalifikuje dodatnio. Nie czyniliśmy jednak odnośników wskazujących, który 
cytat z jakiej pozycji został zaczerpnięty, bowiem tekst naszych biogramów 
przemieniłby się w jakąś tablicę cyfrową. Kursywą podajemy tytuły pozycji 
drukowanych. Spis źródeł publikowanych w zasadzie zaczynamy od encyklo-
pedii i słowników, potem wymieniamy pozycje książkowe i artykuły w ukła-
dzie chronologicznym według dat powstania. Wyjątek stanowi zbiór ponad 
300 pozycji bibliograficznych odnoszących się do osoby generała Stanisława 
Rostworowskiego, który spisaliśmy w układzie alfabetycznym.

W �Źródłach� wymieniając imiona autorów zaznaczamy tylko pierwszą 
literę z kropką. Kiedy jednak autorem jest osoba o nazwisku Rostworowski, 
podajemy całe imię, po to, by czytelnik mógł się zorientować, o kogo tu cho-
dzi przy często powtarzających się w tej rodzinie imionach. Od reguły tej 
odstępujemy, gdy autorami publikacji są Stefan Marian Rostworowski lub 
Stanisław Jan Rostworowski, bowiem ich autorstwo jest najliczniejsze. Wy-
mieniając ich, podajemy tylko pierwsze litery dwojga imion.

Dołączyliśmy też wykazy kościołów i pałaców fundowanych przez Ro-
stworowskich oraz spis grobowców, a także epitafiów im poświęconych. 
W wykazie grobowców wymienione są tylko te, które są grobowcami rodzin-
nymi Rostworowskich. Nie ma w nim np. grobowca Ojców Jezuitów z Łodzi 
czy kanoniczek z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

Przepraszam za rozmiary tej pracy, lecz staraliśmy się wykorzystać całą wie-
dzę dostępną o danej osobie w przedstawianym biogramie. Doświadczyliśmy bo-
wiem tego, że gdy fragmenty naszej monografii były zamieszczane w lokalnych 
pismach, na przykład w �Zeszytach Milejowskich� czy �Widnokręgu� wydawa-
nym w Wąwolnicy, to wówczas każdy szczegół podany przez nas był przedmio-
tem weryfikacji miejscowych historyków, a zarazem był przez nich odnotowywa-
ny jako bardzo ważny, bo poszerzający wiedzę o ludziach z danej miejscowości. 
Musimy tu zaznaczyć, że różne części monografii publikowane wcześniej nie 
stanowią ostatecznej wersji ujęcia wiedzy o danym bohaterze biogramu. Nad po-
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głębieniem naszej wiedzy pracowaliśmy nadal i obraz najbardziej przybliżony 
prawdzie zawierają dopiero teksty znajdujące się w niniejszej edycji.

Nasze biogramy różnią się od podanych w Polskim Słowniku Biogra-
ficznym�. Staraliśmy się dodawać więcej informacji rodzinnych oraz przez 
cytaty z listów czy opracowań odtwarzać swoisty klimat czasów, w jakich 
żyła dana osoba. Materiał zamieszczony w �PSB� był dla nas ogromnie waż-
nym wsparciem faktograficznym, podobnie jak szkic Emanuela Mateusza 
Rostworowskiego z jego książki Popioły i korzenie. Szkic ten zatytułowany 
Rodzina żołnierska, ale nie powstańcza (wbrew tytułowi powstańcami byli 
Jan od Krzyża, jego syn Juliusz, Jan z Zawadówki, Stanisław � generał) był 
pisany w czasach komunistycznych i autor może celowo zachowywał pewien 
dystans wobec naświetlanych wydarzeń, a co do przedstawianych osób kiero-
wał się dość ostrym krytycyzmem. Na tle naszych badań odnosimy wrażenie, 
że niekiedy krytycyzm ten był nadmiernie wyostrzony, na przykład w odnie-
sieniu do osoby Joachima Rostworowskiego, dziadka Emanuela. 

Za duża jest ta książka, a mimo wszystko stanowi tylko wstęp do badań nad 
rodziną. Powinna stanowić wezwanie do przeprowadzenia badań monograficz-
nych nad niektórymi osobami, jak to dokonano już na Uniwersytecie Jagielloń-
skim wobec osoby profesora Michała Rostworowskiego. Takiego opracowania 
oczekuje ogromna twórczość ojca Jana Rostworowskiego TJ, a także działal-
ność parlamentarna Wojciecha Rostworowskiego, wreszcie twórczość literacka 
Jana, syna Karola Huberta dramaturga oraz twórczość przekładowa, poetycka 
i piosenkarska Henryka, syna Wojciecha senatora RP, czy wreszcie twórczość 
dziennikarska Jana z Milejowa i Nika z Suszna. Pragnęlibyśmy i wierzymy, że 
tak będzie, iż nasza monografia poświęcona Rostworowskim nie zasklepi ich 
dziejów, ale przeciwnie otworzy dopiero nowe pola dla badań i refleksji.

Dewizą rodziny były łacińskie słowa Nil conscire sibi � �Niczego sobie 
nie wyrzucać�. Oby o członkach tej rodziny można było zawsze to powiedzieć. 
O Andrzeju Rostworowskim, pośle na Sejm Wielki, wypowiedziano najpiękniej-
sze, jakie można użyć słowa: Nigdy losu swego od losu kraju [raczej ojczyzny] 
nie dzielił. Ludwik Hieronim Morstin, dramaturg, o swym bracie ciotecznym gen. 
bryg. dr. Stanisławie Rostworowskim napisał: Wszystko, co mówił, wydawało mi 
się natchnione jakimś mistycyzmem i fanatyzmem średniowiecznego rycerza. Są-
dzę, że praca w konspiracji, gdzie ciągle narażał się na okrutne męki i śmierć, 
nastroiła go na ten ton mistycyzmu. A o ojcu Piotrze Rostworowskim, benedyk-
tynie, jeden z konfratrów, patrzący jak on prowadzi procesję, niosąc monstrancję, 
powiedział: Temu to dobrze z Bogiem. Zatem żył w naszej rodzinie jakiś odcień 
mistycyzmu, żyła wierność wobec Kościoła i wierność wobec ojczyzny. Stano-
wiło to o tym, że Rostworowscy, przeszli i obecni, nie byli tacy mali.

Stanisław Jan Rostworowski

Warszawa, 1 listopada 2012 r. 



~ 23~

ROZDZIAŁ I

POKOLENIA I–V

NAŁĘCZE WIELKOPOLSCY Z ROZWAROWA

NIEMIERZA z ŻYDOWA, Właściciel Żydowa i Rozwarowa (Rostworowa), 
zm. 1386

Niemierza prawdopodobnie zginął w 1386, gdyż nieletni jego synowie 
twierdzili, że ojciec umarł w młodym stosunkowo wieku. Już w listopadzie 
tegoż roku zastępował go brat Sędziwój z Psarskiego jako stryj i opiekun 
jego nieletnich synów. Spór Niemierzy z czerwca 1386 skończył się dla nie-
go tragicznie. Toczył go z Iwonem z Komorowa (Komorza), który najechał 
Żydowo, spalił gaj i wyrządził liczne szkody. Przed sądem poznańskim Nie-
mierza domagał się rekompensaty, która została mu przyznana w wysokości 
100 grzywien i 7 groszy. Ale pew-
no grzywien tych nie dostał i życie 
postradał. Był żonaty z Wichną, 
z którą miał czterech synów: Mi-
kołaja, Dzierżka vel Dziersława, 
pozostałym dwom Stefan Marian 
Rostworowski przypisuje imiona 
Wojciech i Piotr, natomiast Jan Pa-
kulski wymienia tylko jedno imię 
� Maciej. Znany jest inny spór 
z 1386, już wcześniej zainicjowany 
przez Niemierzę, który przeszedł 
na jego spadkobierców, a toczył 
się z Mikołajem z Bytynia h. Ło-
dzia, kasztelanem starogrodzkim, 
jego żoną Katarzyną, ich synami 
oraz innymi dziedzicami Nieczaj-
ny, a dotyczył sprawy rozgranicze-
nia Rozwarowa i Nieczajny. Spór 
ten mógł mieć charakter plemien-

Herb Rodziny Rostworowskich 
[rycina z I połowy XIX wieku]
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ny i dotyczyć rozgraniczenia siedzib dwóch rodów: Nałęczów i Łodziów. 
Teodor Żychliński w swej Złotej księdze szlachty polskiej niesłusznie owego 
Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, czyni poprzednikiem Niemierzy w ro-
dzinie Rostworowskich. Odnotowany jest jeszcze jeden spór, datowany 27 
XI 1386, kiedy to kupiec poznański pozwał dziedziców Żydowa o wypłatę 
należnej kwoty. W jego rezultacie stryj Sędziwój z Psarskiego miał za swych 
bratanków zapłacić 4 grzywny bez 8 gr Piotrowi Lamprachtowi, mieszczani-
nowi poznańskiemu. 

Rozwarowo, zwane dziś Rostworowem, leży w powiecie poznańskim, 12 
km na południowy zachód od Obornik, na lewym brzegu Sannicy Kierskiej; 
zawsze należało do parafii w Żydowie. Nazwa Rozwarowo prawdopodobnie 
wywodzi się od kmiecia czy rycerza imieniem Rozwar. Folwark w Rostwo-
rowie miał 594,85 ha ziemi. W czasach nowożytnych, aż do początku okre-
su międzywojennego, Rostworowo było folwarkiem Żydowa, należącego do 
Szołdrskich, potem odkupionego przez Falterów. Leży w gminie Rokietnica, 
powiat poznański. W Żydowie jest ulica Rostworowska. W samym Rostwo-
rowie jest dom rządcy folwarku, niewielki park, na tle którego stoi figura 
Matki Boskiej. Marcin Libicki pisał, że jest to stary dwór, powiększony o pię-
tro i nakryty płaskim dachem. Jednak budynek ten na zbyt stary nie wygląda. 
Jeśli zaś chodzi o Żydowo lub Żytowo, to nazwa tej miejscowości pochodzi 
od żyta.

Nieznani są rodzice Niemierzy, choć Stefan Marian Rostworowski, ar-
chiwista rodzinny, powołując się na zapis z akt ziemskich poznańskich (1393 
f. 100), twierdził, że był on wnukiem Jakuba, mającego dwóch synów Dzierż-
ka vel Dziersława na Ostrorogu, protoplastę Ostrorogów i Mikosza, właś-
nie ojca Niemierzy. Jest to mało prawdopodobne, gdyż jako brata Dzierż-
ka, właściciela Grocholina i Ostroroga prof. Jan Pakulski, wybitny znawca 
dziejów Nałęczów wielkopolskich, wymienia nie Mikosza lecz Wincentego 
� proboszcza poznańskiego. O Mikoszu w ogóle nie wspomina, wymienia 
natomiast Niemierzę Ostroroga, którego imię mogło być źródłem skojarzenia 
S.M. Rostworowskiego. Pakulski zakłada, że Niemierza Żydowski był synem 
Niemierzy, podczaszego poznańskiego, wymienionego na dokumencie staro-
sty Wierzbięty, wystawionym w Poznaniu 30 VI 1352. Pakulski utrzymuje, 
że skoro ten Niemierza pełnił urząd w Poznaniu, a Żydowo leżące pod Po-
znaniem było najbliższą siedzibą Nałęczów, to mógł on być ojcem Niemierzy 
z Żydowa. Przytacza tu jeszcze fakt, że Sędziwój Świdwa, znany przywódca 
Nałęczów w walce z Grzymałami, 18 I 1383 w Pyzdrach przyłożył do do-
kumentu swoją pieczęć z napisem w otoku: �S. de Szidowo�, co, zdaniem 
Pakulskiego, wskazuje na to, że linie Sędziwoja Świdwy i Niemierzy zbie-
gały się w Żydowie, skąd pochodzili ówcześni Nałęcze. Dokument z 1386 
wskazuje, że Sędziwój Psarski był stryjem Mikołaja i Dzierżka z Żydowa. Ich 
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Mapa opr. przez Rizzi Zanoni, Venezia 1781, 
ukazująca wyraźnie położenie Rostworowa
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Wywód genealogiczny z lat 1386�1657.
ROZWADOWSCY (ROSTWOROWSCY) herbu NAŁĘCZ 

[Według Słownika historyczno-geograficznego i Tek Dworzaczka]
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bratem mógł być także Niemierza z Żydowa, a ojcem ich trzech byłby Nie-
mierza, podczaszy poznański. Wywód Pakulskiego w tej mierze opiera się 
jednak na fakultatywnym wiązaniu filiacji i na pewnych przypuszczeniach. 
W istocie rodziców Niemierzy z Żydowa nie jesteśmy w stanie wymienić. Co 
więcej, Grażyna Rutkowska, autorka opracowania o Rozwarowie zamiesz-
czonym w Słowniku historyczno-geograficznym województwa poznańskiego 
w średniowieczu, który stanowi dla nas główne źródło informacji, przeczy 
wywodowi Pakulskiego, utrzymując, że siedzibą Świdwów Szamotulskich 
było Gałowo pod Szamotułami a nie Żydowo, co potwierdza pieczęć Sędzi-
woja Świdwy z 1382 z napisem: S. Sansevogli de Gyllewo. Natomiast o rok 
późniejsza pieczęć przywołująca Żydowo może być źle odczytana. Tymcza-
sem Pakulski uważa, że wieś Żydowo miała dwa działy. Jeden należał do Sę-
dziwoja Świdwy, a drugi do jego krewnego Niemierzy, po którym dziedziczył 
jego syn Mikołaj. Chyba za słuszną należy jednak przyjąć kwalifikację tego 
autora, zaliczającego Niemierzę z Żydowa do descendentów Wincentego 
z Szamotuł, wspominanego w dokumentach z 1256 i 1261, bowiem powiąza-
nia w przeszłości Nałęczów Żydowskich i Rostworowskich z Szamotulskimi 
są widoczne.

Jak już wspomniano, znany był brat Niemierzy z Żydowa, Sędziwój 
Psarski, stolnik poznański, żonaty z Walpurgą, uchodzący za pieniacza z racji 
swego kilkakrotnego występowania w sądach poznańskich. Zmarł on po 11 
VII, a przed 13 IX 1402. Drugim bratem Niemierzy był Miks z Psarskiego, 
który jest wymieniany w aktach sądu poznańskiego w latach 1392 i 1394. 
Miał on swoje udziały w Psarskich i w Rozwarowie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: list S.M. Rostworowskiego do Wojciecha Rostworowskiego, Gdynia, 13 
X 1932; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa Hr. Ro-
stworowskich herbu Nałęcz, dewiza Nil conscire sibi�, Gdynia 1933, mps w posiadaniu S.J. 
Rostworowskiego, s. 2�3; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich herbu Nałęcz II � dewiza 
Nil conscire sibi�, Reims 1959, rotaprint, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego, s. 2; tenże, 
�Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka, rozmieszczenie i stan posiadania w XIV�XVII 
wieku w Wielkopolsce�, Reims 1960 s. 2, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod. 
red. F. Sulimirskiego, B. Chlebowskiego, W. Waleńskiego, t. IX, Warszawa 1888, s. 806; 
E. Callier, Akta grodzkie poznańskie z lat 1386�1399 pod względem geograficznym, Poznań 
1889, s. 35; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. XVIII, Poznań 1896, s. 197; 
Adelslexicon der Preissichen Monarchie von Leopold Freichern von Ledebur, Berlin, b.r.w., 
t. II. s. 314; J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Warszawa 1982, s. 43�44, 
48, 95, 103; Urzędnicy wielkopolscy XII�XV wieku, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 
1985, s. 145; Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowie-
czu, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. 
A. Gąsiorowskiego, cz. IV, z. 1, Poznań 2001, s. 183, 186, 190; M. Libicki i P. Libicki, Dwo-
ry i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 2003, s. 318.
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POKOLENIE II
Potomstwo NIEMIERZY

MIKOŁAJ z ŻYDOWA

Spośród synów Niemierzy najbardziej znany był MIKOŁAJ z ŻYDO-
WA, podwojewoda poznański z ramienia wojewody Sędziwoja Ostroroga, 
a zatem z Ostrorgami miał zażyłe stosunki. W aktach grodzkich poznańskich 
występuje w latach 1391�1393. Pod koniec życia, w latach 1415�1419, był 
kasztelanem santockim. Występował w sądzie poznańskim z młodszym bra-
tem Dzierżkiem w 1386 oraz samotnie w 1393 w sporze z Katarzyną, żoną 
Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, o kopce, które usypał przed trzema 
laty między Rozwarowem a Nieczajną. Sprawa ciągnęła się do 1399. W 1402 
tenże Mikołaj z Żydowa, w imieniu swej żony i swych braci, toczył pro-
ces z Dobiesławem Kwileckim o jedną czwartą Krobielewa. W 1403 wraz 
z Dzierżkiem przyzwał do sądu Andrzeja z Zajączkowa o 20 grzywien i ty-
leż czynszu. W 1406 sąd przysądził mu Lubikowo, a w 1418 przedłożył on 
w sądzie akt nabycia Koźla. Mikołaj był zatem zasobnym szlachcicem. Miał 
udziały w Żydowie, Rozwarowie (Rostworowie), Psarskim, Krobielewie, był 
właścicielem Lubikowa, nabył Koźle, był zarządcą wsi Łężce Małe, należącej 
do parafii w Biezdrowie, posiadał sołectwo w Białokoszu, był zastępcą staro-
sty generalnego wielkopolskiego Tomka z Węgleszyna. Niemniej, jak widać, 
pazerny być musiał, bo wciąż zabiegał o przesunięcie granicy Rozwarowa na 
niekorzyść sąsiadów z Nieczajny. Zmarł po 17 I, a przed 30 VII 1419, pozo-
stawiając wdowę Więckę (Wanczkę), co do której nie ma pewności czy była 
wdową po nim, czy po jego stryju Miksie z Psarskiego. Był on założycielem 
możnej rodziny Żydowskich, która w II połowie wieku XV wygasła.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 3; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich... �, s. 2.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op.cit., t. IX s. 806, J. Pakulski, 
Nałęcze wielkopolscy..., op.cit., s. 51, 95, 103; Słownik historyczno-geograficzny wojewódz-
twa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 183.

DZIERSŁAW (Dzierżek) (ok. 1370–1448), syn Niemierzy z Żydowa i Wichny 

W dostępnych aktach zapisywany pod nazwiskami: Żydowski (z Żydo-
wa), Rozwarowski, Roswarowski, Roszvarowski, Rostworowski, Roszpha-
rowski h. Nałęcz. Mający udziały w Żydowie, Rozwarowie, Zajączkowie, 
Glinnie, Ruminie, Młyniewie, Orlu Małym i zapewne w Jankowicach. W la-
tach 1423�1425 był asesorem sądowym w Poznaniu, w latach 1435�1437 
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rycerzem pasowanym. Pasowanie na rycerzy, znane przede wszystkim z cza-
sów piastowskich, lecz także jagiellońskich, było obrzędem szczególnie do-
niosłym. Młody rycerz musiał przechodzić stopnie pazia, giermka i inne, oraz 
winien był odznaczać się walecznością, zanim przez pasowanie otrzymał 
godność rycerza. Do obrzędu przygotowywał się przez oczyszczenie moral-
ne, a zatem spowiedź, i oczyszczenie fizyczne poprzez kąpiel. Do wody wstę-
pował w białej szacie, a po pasowaniu damy wkładały na niego zbroję. Sam 
ceremoniał polegał na tym, że rycerz przyklękał i składał przysięgę przed 
królem, który opasywał go pasem rycerskim (metalowym) i płazem miecza 
uderzał trzykrotnie po ramieniu w imię Boga, św. Michała i św. Jerzego (zob. 
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1958, s. 324). Łukasz Gór-
nicki zapisał, że rycerz niepasowany nie mógł nosić dawniej ani pierścienia 
złotego na palcu, ani łańcucha na szyi, ani używać mosiądzu do rzędu na ko-
nia, do ostróg i strzemion. Dziersław był wyróżniony, zapewne nabytą w woj-
nach z Krzyżakami, szczególną godnością rycerza.

Pierwszy zapis odnoszący się do Dziersława pochodzi z 27 XI 1386, kie-
dy, jeszcze jako nieletni, z bratem Mikołajem, pod opieką stryja Sędziwoja 
z Psarskiego (10 km od Pniew), występuje przed sądem poznańskim w spra-
wie z Piotrem Dytmarem Jaworskim, kramarzem i mieszczaninem poznań-
skim, o należne 6 i pół grzywien i 9 groszy z Żydowa. Ten łaciński zapis 
brzmi: [...] iudicio super Nicolao et Dzierżskone fratribus germanis fillis Ne-
merze...qui sunt heredes de Zidovo. Waga tego zapisu jest znamienna, gdyż 
jest to jeden z pierwszych, który odnosi się do członków rodziny Rostwo-
rowskich. Odszukać go można w wydanej przez J. Lekszyckiego Die ältesten 
grosspolnischen Grodbücher, Leipzig 1887, t. 1, s. 12, poz. 76.

Dziersław, widocznie od młodości nawykły do procesowania się, wystę-
puje jeszcze w wielu poznańskich aktach sądowych. Pod datą 1402 zapisane 
jest, że Dziersław z Rozwarowa dowodzi w sporze z Iwanem z Soboty pod 
Poznaniem, że jego parobkowie rąbali drzewo na terenie wspólnym między 
Rozwarowem a Sobotą, lecz nie w dziale należącym do Iwana. Tymczasem 
Iwan oskarża Dziersława o to, że został pobity przez jego parobków. W rok 
później, 9 V 1403, Dziersław poręcza za Pietrasza Wilka z Lubosiny, że ten 
w ciągu trzech tygodni uwolni z więzienia Właścibora wraz z siostrzeńcem. 
W razie niedotrzymania obietnicy przez Pietrasza, poręczyciele mają zapłacić 
[...] sex bovum meliorem suorum aut kmiethorum suorum [...], z tym, że woły 
są tu na pierwszym miejscu do zapłaty, a kmiotkowie dopiero na drugim. 
W tymże roku 1403 Dziersław i jego brat Mikołaj Żydowski pozywają An-
drzeja z Zajączkowa o 20 grzywien i tyleż czynszu, gdyż mieli otrzymywać 
czynsz z Zajączkowa w wysokości 3 grzywien rocznie. We wspominanym 
sporze z Andrzejem bracia Mikołaj i Dziersław występują pod swymi różnią-
cymi się nazwiskami: Nicolaum Zidowski et Derslaum Roswarowski fratrem 
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ipsius. Sąd 10 VII 1403 zobowiązuje Andrzeja z Zajączkowa do zapłaty jego 
długu w wysokości 20 grzywien. 

Jak podaje S.M. Rostworowski, Dziersław Rozwarowski już od 1404 
wypełniał funkcję sędziego poznańskiego, dowodem jest to, że w drobnej 
sprawie zastępował sędziego Mikołaja. W Słowniku historyczno-geograficz-
nym informacja ta nie znajduje potwierdzenia, natomiast autorzy podają, że 
Dziersław w latach 1423�1425 był asesorem sądowym w Poznaniu. W 1404 
Dziersław, tym razem pod nazwiskiem Żydowski, oraz jego zachodźca, Jan 
Mosiński, odpierają roszczenia Tomisława Grambiewskiego o prawo bliż-
szości do Młyniewa. Sprawa z Grambiewskim dociągnie się do 1407, gdyż 
wtedy jeszcze Borek z Grodziska poręcza Dziersławowi za Tomisława Gram-
biewskiego i zobowiązuje się wobec niego uwolnić Młyniewo od roszczeń 
wszystkich osób trzecich, z wyjątkiem Wojciecha Lulińskiego i Jodoka Sucz-
ki z Wojnowic koło Buku. 

W tym też roku następuje pierwszy kontakt dziedziców z Rozwarowa 
z Lulinem. Lulin przez Borka z Grodziska zostaje uwolniony od roszczeń 
innych osób na rzecz Dziersława z Rozwarowa. Ale jest to stan przejścio-
wy, gdyż w 1414 nadal właścicielem Lulina jest Dziersław Luliński. W 1410 
z kolei Dziersław zostaje pozwany przez Dzierżka z Płaczkowa o zapłatę 60 
grzywien. W latach 1412�1413 przegrywa chyba spory z Iwanem i Mikoła-
jem Sobockimi, bo wypłaca im po 25 grzywien w koniach i pieniądzach.

Przedmioty sporów w jakimś stopniu charakteryzują zakres zajęć pierw-
szych Rostworowskich, a także dają obraz ich stosunków rodzinnych. W 1406 
Dziersław poślubił Katarzynę z Ludom h. Łodzia, córkę Dobrogosta z Ludom 
i Katarzyny, zwanej Ludomską lub Uzarzewską, a po powtórnym zamąż-
pójściu Zwanowską h. Pałuka. Była ona córką Sędziwoja z Tomiszewa vel 
Uzarzewa i Katarzyny. Ta zaś Katarzyna była córką Beniamina z Kołdrębia, 
wojewody kaliskiego i Wichny (Wiesławy) z Sieradza. Na pewno poślubio-
na przez Dziersława Katarzyna miała brata zwanego również Dobrogostem 
z Ludom. Imię żony Dziersława można ustalić na podstawie notatki z dnia 
6 II 1414, znajdującej się w aktach ziemskich poznańskich, w której jest po-
wiedziane: Derszkonem et Katharinem uxorem ipsius. 

Dziersław z Katarzyną Ludomską miał trzech synów: Bieniaka, Piotra 
i Pawła oraz córkę Katarzynę. We wspomnianym 1414 wypadło mu wieść 
spór sądowy ze swą teściową Katarzyną Zwanowską, która twierdziła, że nie 
zgodziła się mu przekazać dwóch wsi stanowiących jej wiano, a więc Uzarze-
wa i Święcina pod Swarzędzem. W 1418 jest on pozywany przed sąd przez 
swych szwagrów Wojciecha i Dobrogosta Ludomskich w sprawie działów 
majątkowych. Ostatecznie jednak jego teściowa zobowiązała się wwiązać 
w piątą część wymienionych wsi Dzierżka i jego żonę Katarzynę. Sprawy 
rodzinne ciągną się dalej, bowiem w 1424 Dziersław zawiera ugodę ze swym 
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szwagrem Dobrogostem, synem Dobrogosta z Ludom, który zeznaje, że jego 
zmarły brat Wojciech winien był Dziersławowi 45 grzywien. Na mocy tej 
ugody Dziersław wziął w zastaw część Ludomia na tak długo, aż dług nie 
zostanie spłacony. Ugoda ta nie rozwiązuje wszystkich spraw, gdyż jeszcze 
w 1428 Dziersław razem ze swymi synami pozywa szwagra Dobrogosta z Lu-
dom o przyznanie praw na dobrach w Uzarzewie i w Święcinie po zmarłej 
matce Katarzynie z Ludom dla jego synów: Bieniaka, Piotra i Pawła. Ozna-
cza to, że Dziersław przed 1428 owdowiał. Ostatecznie Dobrogost Ludomski 
zeznaje, że synowie jego siostry mają prawo do jednej piątej z połowy wsi 
Uzarzewo i Święcino. Rostworowscy zatem zostają częściowo uwłaszczeni 
na tych wsiach. Co więcej, Dziersław 13 XII 1428 stwierdza wobec Dobro-
gosta z Ludom, że jeśli jego synowie uzyskają po matce całość tych wsi spod 
Swarzędza jako należny spadek, to on poręcza, że jego córka Katarzyna też 
otrzyma w tych wsiach należną jej część. 

Na razie jednak Dobrogost wchodzi w spór z Bieniakiem i jego braćmi, 
synami Dziersława, twierdząc, że jego ojciec sporne wsie spod Swarzędza za-
pisał Marcinowi ze Zwanowa, drugiemu mężowi swej córki, a jego siostrze. 
Mimo tych zabiegów stabilizacja posiadłości Dziersława następuje z datą 
4 IV 1430, kiedy to woźny sądu wpisał go w część Uzarzewa i Świecina na 
sumę 30 grzywien. Było to zgodne z tym, co wcześniej zeznał Dobrogost 
Ludomski, ale także i dlatego, że dalsze części tych wsi Dziersław odkupił od 
siostry swej teściowej Święchny, poślubionej Janowi Gryżyńskiemu. Spory 
zatem ciągnące się od 16 lat ostatecznie doprowadzają do tego, że Dziersław 
przejmuje na własność obie wsie, a nawet w pięć lat później jako rzekomy 
właściciel Wargowa połowę tej wsi przekazuje swoim krewnym braciom 
z Granowa, z których jeden był żonaty z którąś z jego szwagierek z Ludom. 
Świadczy to o jego pojednaniu z rodziną byłej żony. Jednocześnie z ową datą 
4 XII 1430 Dziersław sądownie potwierdza zakup od Marcina Zajączkow-
skiego wsi Zajączkowa, Koźla i Orła wraz z częścią domu w Poznaniu. Staje 
się więc zamożnym posiadaczem ziemskim. Warto wspomnieć, że jeszcze 
w 1642 wzmiankowana była w Poznaniu kamienica Rostworowska, położo-
na koło domu drewnianego, należącego do Urszuli z Kościelca.

W 1432 Dziersław z Rozwarowa opatruje swoją pieczęcią z herbem Na-
łęcz dokument, w którym biskup poznański Stanisław Ciołek oraz panowie 
i miasta województwa poznańskiego zobowiązują się, że po śmierci Włady-
sława Jagiełły królem obiorą któregoś z jego synów.

Dziersław jako wdowiec już w 1418 poślubił Małgorzatę z Sernik, która 
występuje w zapisach sądowych z 1419 i 1432. Miał z nią dwoje dzieci: Win-
centego i Ofkę. Pierwsza wzmianka o drugiej żonie Dziersława w księgach 
ziemskich poznańskich występuje 24 IV 1419, gdy zapisane zostały słowa: 
nobila Margaretha de Roswarowo. Te księgi ziemskie poznańskie wskazują 
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także na to, że Dziersław od 1418 aktywnie wypełniał swą funkcję asesora 
sądowego, występując także w sądach wojewódzkich poznańskich.

Za czasów Dziersława kanclerz kapituły poznańskiej, który od dawna po-
bierał dziesięcinę wiardunkową z Rozwarowa i Żernik, to znaczy czwartą część 
grzywny równą 12 groszom, zaproponował, aby zamienić ją na dziesięcinę 
snopową, to znaczy wybieraną w snopach i oznaczaną przez sługi kościelne na 
polu wiechami. W tym czasie dziesięcina z 12 łanów w Rozwarowie należała 
do prebendy kanonickiej Strzeszyn w kapitule katedralnej poznańskiej.

W Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolskim Dziersław w 1419 odnoto-
wany jest jako właściciel dóbr Ruminie. W 1421 ponownie toczy on spór 
sądowy z sąsiadem z Nieczajny Maszkiem, mającym też posiadłość w Zieląt-
kowie koło Obornik. W roku następnym pozywał Dobrogosta z Kolna, któ-
ry, powołując się na dokument królewski, nie chciał odpowiadać na pozew. 
W 1423 Rozwarowski, prawdopodobnie Dziersław, dowodzi przed sądem, 
że zajął w szkodzie dwa konie Macieja z Tarnowa (Podgórnego), pasące się 
w jego zapuście w Jankowicach, a nie na łąkach Tarnowa, należących do bi-
skupów poznańskich. W 1430 toczy się proces o granice między Psarskim, na-
leżącym do Zygmunta Psarskiego, a Zajączkowem Rozwarowskiego. Baczny 
był zatem nasz Dziersław w strzeżeniu nienaruszalności granic swych dóbr. 
Nabierał też uznania jako posiadacz ziemski, skoro w 1424 Fema, żona Waw-
rzyńca Jeża z Sadów oraz z Morawska i Nowego Dworu pod Poznaniem, zo-
bowiązuje się dać Dziersławowi oraz jego bratu Wojciechowi z Glinna opra-
wę swego posagu i wiana zapisanych na Morawsku. W latach 1424�1425 
w aktach sądów poznańskich mamy jeszcze odnotowane dwa spory Dzier-
sława toczone z Sędziwojem z Grzebieniska i z Gardziną z Brzozy oraz ze 
spokrewnioną od strony żony Dorotą, szwagierką lub córką szwagierki i jej 
synem Mikołajem z Lusówka. W latach 1431�1438 odnajdujemy obecność 
Dziersława jako świadka na dokumentach starostów generalnych wielko-
polskich i biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina. W 1433 wypada znów 
odnotować pozwanie Wincentego Zajączkowskiego z Sierosławia o szkodę 
w wysokości 3 i pół grzywien z tego tytułu, że Zajączkowski nie uwolnił 
od roszczeń osób trzecich nabytych przez Roswarowskiego Orała Małego 
i połowy Zajączkowa. W tym samym roku Dziersław był w sporze z Piotrem 
Obrzyckim, a w rok później z Beatą i Katarzyną, córkami Wincentego Jeża.

Od 1434 jego zainteresowania wyraźnie zwróciły się ku gospodarce 
wodnej, związanej z posiadaniem młynów. Od swego bliskiego krewnego, 
Dobrogosta Psarskiego, uzyskał połowę grobli i strugę Kociana, płynącą do 
Jeziora Psarskiego. W 1435 toczył spór z Piotrem Skórą z Gaju Wielkiego 
o młyn we wsi Kiączyn na rzece Głównej, obecnie noszącej nazwę Sama, 
a w 1437 nabył od Wincentego z Nojewa i jego żony Małgorzaty część mły-
nów Janków Młyn i Olszewiec w Kikowie oraz prawo do opłaty 6 grzywien 



~ 34 ~

czynszu rocznego z Nojewa z zastrzeżeniem prawa wykupu za 100 grzywien. 
Jest rzeczą ciekawą, że w jednym z zapisów Dziersław wymieniony jest jako 
pan na Myszkowie. Świadczyłoby to o tym, że Myszków w bardzo dawnych 
latach przejściowo znalazł się w rękach Rostworowskich, by potem, przez 
długi czas, być jedną z ich głównych rodzinnych posiadłości.

Powoli jednak zbliża się skłon ekspansywnych dążeń Dziersława. Widać to 
z podjętej decyzji, którą w imieniu ojca czyni jego syn Bieniak. Tenże zapisał 
parafii w Zajączkowie owe 6 grzywien czynszu rocznego z Nojewa, z tym zale-
ceniem, aby pleban zajączkowski w każdą sobotę odprawiał mszę św. do NMP, 
a w poniedziałki za zmarłych Rozwarowskich. Wraz z nabyciem młynów koło 
Nojewa jawią się spory z Wincentym Nojewskim, któremu Dziersław w 1438 
dowiódł, że nie zniszczył starego kopca granicznego i nie usypał nowego ze 
szkodą dla posiadłości Wincentego w Nojewie. W cztery lata później dowo-
dził Wincentemu, że prace przy grobli wykonał na gruncie wsi Zajączkowo, 
koło tamtejszego młyna, a nie na gruncie nojewskim. Dziersław procesował 
się także z Krystyną, opatką z Owieńsk. Z datą 30 IV 1445 odnotowany został 
spór o sypanie kopców, w którym jedną ze stron był sędzia ziemski poznański 
Piotr z Gaja jako dzierżawca miasta Oborniki, a drugą kasztelan międzyrzecki 
Wincenty z Szamotuł i Dziersław Roswarowski jako właściciel sąsiadującego 
z Obornikami Bąblina. Ponieważ kasztelan Wincenty z Szamotuł zginął w bi-
twie pod Warną, do sądu pozwana została jego córka Małgorzata, ówcześnie 
żona księcia raciborskiego Wacława. Zlekceważyła ona jednak pozew Dzier-
sława i nie stawiła się na rozprawę. W 1447 Dziersław, zapewne z myślą o wy-
posażeniu swych synów, zakupił za 1000 grzywien od Dziersława z Glinna wieś 
Glinno, na której Anna, żona Dziersława z Glinna, skasowała swoją oprawę. 
Ostatnią transakcją finansową Dziersława, dokonaną 17 I 1448, było przekaza-
nie jego stryjecznemu bratu Dobrogostowi z Psarskiego sumy 50 grzywien.

Dziersław z Rozwarowa zmarł po 17 I 1448, kiedy jeszcze występował 
w sądzie poznańskim, a przed 7 V tegoż roku, kiedy już synowie oblatują akt 
działów spisany jeszcze w 1428. Dziersław był niewątpliwie, jak na ówczesne 
czasy, osobą wybitną, urzędy piastował niskie, lecz wsławił się męstwem ry-
cerskim, a przede wszystkim w życiu jego widać nieustanną dążność do posze-
rzenia swoich majętności i to nie przez nabywanie pustkowi, lecz przez zakup 
i prowadzenie młynów, co przynosiło odpowiednie dochody. Natomiast jego 
spory w sprawach kopców granicznych wskazują z jednej strony na to, iż strzegł 
bacznie swoich posiadłości, a z drugiej, że miał skłonność do poszerzania swo-
ich dóbr �pod nieuwagę sąsiadów�. Ta nieuwaga nie mogła być tak znaczna, 
skoro sąsiedzi ci ciągle o przesuwanie tych kopców wytaczali mu sprawy.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 3�7, 9; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
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herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 4�5; Teki Dworzaczka 1.2.0 � Teksty. Regesty grodz-
kie i ziemskie. Metrykalia, regest nr 1379, Monograf. TD/LISI LUZ.2. 
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op.cit.; Kodeks dyplomatyczny 
Wielkopolski, t. 5, oprac. F. Piekosiński, Poznań 1908, nr 307; S. Uruski, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, Warszawa, t. XV, 1931, s. 264�265; Księga ziemska poznańska 1400�1407, 
wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski, Poznań 1960, poz. 1008, 1142, 1342, 1378, 1443, 1479, 
1786; J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy, op.cit., s. 48, 97; J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody 
kaliskiego Beniamina z Kołdrębia, [w:] Personae, colligationes, facta, Toruń 1991, s. 104�130; 
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. II, z. 4, s. 676�677, 
682�683, cz. III, z. 1, s. 174�175, cz. III, z. 4, s. 902 i cz. IV, z. 1, s. 183�185, 190.

WOJCIECH (Albertus) Występował pod nazwiskami Rozwarowski, Roswa-
rowski, Roswarofski. Roszwarofski, Roswarefski 

Zgodnie z sugestią S.M. Rostworowskiego był bratem Mikołaja i Dzier-
sława z Żydowa i Rozwarowa. Jest o nim mowa �niegdy z Ludomia�, a zatem 
związany był z domem swojej szwagierki Katarzyny Ludomskiej. Wojciech 
występował wielokrotnie jako świadek w wielkopolskich rotach sądowych 
z lat 1387�1398. Można przytoczyć niektóre dotyczące go zapisy, a więc 
z 5 XI 1387 jako Wojciech z Roswarowa, z 23 V 1391 jako Voczech Rosfa-
rofsky i z 14 X 1391 jako Albertus de Rostforowo lub jako Albertus Roswa-
rowsky. W niektórych sprawach występował jako świadek wspólnie ze swym 
bratem stryjecznym Broniszem. W 1392 przegrał proces wytoczony Wincen-
cji z Koszykowa i jej synom o dziedzinę Koszykowo. Jak wskazuje zapis 
z 1424 dokonany przez Femę, żonę Wawrzyńca Jeża, Wojciech Roswarowski 
miał swoją rezydencję w Glinnie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 3; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; �Rostworowscy herbu Na-
łęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 3.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 185.

PIOTR z ROZWAROWA zwany też PIOTR z PIERSKA 

Najmłodszy brat Mikołaja, Dziersława i Wojciecha. Wymieniany był 
w 1391 w sporze sądowym z Andrzejem z Rzeszotarzewa, podczas którego 
dowodził, że nie zabrał Andrzejowi bydła wartości 10 grzywien, tego nato-
miast, jak to było naprawdę, nie wiemy. Zmarł po 1418.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 3�4; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 3.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, op.cit.; Słownik historyczno-geo-
graficzny województwa poznańskiego..., cz. IV, z. 1, s. 185.



~ 36 ~

***

IWO z ROZWAROWA 

Jest postacią zagadkową. W księgach ziemskich poznańskich zostaje wy-
mieniony w 1388 jako zmarły. W związku z jego śmiercią Dobrogost Nowo-
dworski, biskup poznański, wraz z Bartoszem Wenzenborgiem z Odolano-
wa, wojewodą poznańskim i Krzesławem z Chodowa, starostą generalnym 
wielkopolskim, postanawiają, że Wichna, wdowa po Iwonie z Rozwarowa, 
nie będzie odpowiadać za długi swego męża ze swego wiana, zapisanego na 
Rozwarowie. Zapis ten nie musi oznaczać, że Iwo był z rodu Nałęczów, mógł 
być spokrewniony i jego żona Wichna intabulowała swoje wiano na dobrach 
Rozwarowo. W każdym razie owego Iwa na podstawie istniejących doku-
mentów nie jest łatwo związać z filiacją Niemierzy, choć nie jest wykluczone, 
że jest on właśnie jego nierozpoznanym dotąd bratem.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 3; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy her-
bu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 2.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op.cit.; Słownik historyczno-geo-
graficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 185.

BRONISZ z ROZWAROWA 

Odnotowywany jest w sądach ziemskich poznańskich głównie jako świa-
dek w latach 1387�1392. W zapisie z 14 X 1391 odnotowane zostało: Alber-
tus Rozwarowsky, item Bronisz, frater suis patruelis, a w zapisce z 6 II 1392 
podane było: [...] venientes... Bronissius una cum fratribus patruelis de Roz-
warowo�. A zatem w obu sprawach występuje on jako brat stryjeczny Roz-
warowskich, a szczególnie Wojciecha. Jeśliby przyjąć, że Niemierza z Żydo-
wa miał dwóch braci, to Bronisz musiałby być synem Miksa lub Sędziwoja 
z Psarskiego. Ale może bratem Niemierzy był też Iwo i Bronisz byłby synem 
Iwa? Przynajmniej taką hipotezę przedstawia S.M. Rostworowski. To Bro-
nisz razem z Wojciechem w 1392 przegrali proces o dziedzinę Krzyszkowo.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 4; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy her-
bu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 3.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskieg..., op.cit.; Słownik historyczno-geo-
graficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 185.
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POKOLENIE III 
Dzieci DZIERSŁAWA z ŻYDOWA

BIENIAK z ROZWAROWA ZAJĄCZKOWSKI był najstarszym synem Dzier-
sława, gdyż najwcześniej występuje w aktach

Jeszcze za życia ojca gospodarował w Zajączkowie. W aktach pisano 
o nim: Nobiles Byenyak de Zayanczkowo pro domino Derslao pro patre suo...
destulerit. Przy podziale spuścizny po ojcu Dziersławie, dokonanej z braćmi 
7 V 1448, Bieniak otrzymał Zajączkowo, Koźle, Orle Małe, Glinne oraz sumy 
zapisane na Łagiewnikach i Gorzewie, a także Myszkowo, zapewne rezyden-
cję ojca. Około 1446 został asesorem sądowym w Poznaniu. Z poślubionej 
pierwszej żony Przechny miał córki: Annę, Małgorzatę, Elżbietę, Katarzynę 
i Dorotę. Po raz drugi był żonaty z Katarzyną i z nią dzieci nie miał. Znany był 
ze sporu, jaki prowadził wspólnie z braćmi Piotrem i Pawłem ze swym wujem 
Dobrogostem z Ludom. Z dokumentów wynika, że dbał o zabezpieczenie ma-
terialne swej żony Przechny, której w 1435 zapisał 100 grzywien posagu na 
dziedzinie Parusyno w powiecie poznańskim oraz w 1449 sumę 100 kop grzy-
wien wiana we wsi Glinne. W 1443 Bieniak wraz ze swymi braćmi, wujem 
Dobrogostem z Ludom oraz ciotką Dobroszką Łowęcką zrzekają się przed 
sądem prawa bliższości do Uzarzewa i Święcina, które im przysługiwało po 
śmierci Doroty, mniszki w opactwie w Owieskach, która była siostrą wuja Do-
brogosta. Siostry Dobroszka i Dorota najprawdopodobniej były córkami Ka-
tarzyny Ludomskiej vel Uzarzewskiej. Wymienieni prawa tego zrzekali się na 
rzecz Andrzeja i Wojsława, synów Jana z Gryżyny i Święchny Uzarzewskiej, 
siostry ich babki. Bieniak jest mało znany z procesów. Wiadomo tylko, że 
w 1453 miał spór z Małgorzatą, wdową po Wincentym Nojewskim. W sporze 
tym występował jako Zajączkowski, przyjmując nazwisko od swej głównej 
posiadłości. W 1462 dokonał zapisu, iż dobra jego po śmierci przejdą na rzecz 
Dziersława, syna brata Piotra oraz na rzecz Jana, Grzegorza i Benedykta, sy-
nów brata Pawła, właściciela Jankowic. Przekazując bratankom Zajączkowo, 
Koźle i Orle Małe, uczynił zastrzeżenie, iż są oni zobowiązani do wypłacenia 
córkom jego i Przechnie sumy 500 grzywien półgroszówek. Prawdopodobnie 
na ten cel została sprzedana posiadłość Orle Małe.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 7�8; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka....�, op.cit., s. 6.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., cz. II, z. 4, 
s. 677, cz. IV, z. 1, s. 185.
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PIOTR z ROZWAROWA ROZWAROWSKI, drugi syn Dziersława

Przy działach rodzinnych oblatowanych w listopadzie 1448 otrzymał 
Rozwarowo i połowę Bądlina. Druga część tej wsi należała do Małgorza-
ty, księżnej raciborskiej. Piotr rezydencję swą obrał w Rozwarowie i pisał 
się jako Rozwarowski lub Roszwarowski, jest protoplastą rodziny Rostwo-
rowskich. Żonaty był z Małgorzatą, córką Dziersława Lulińskiego z Lulina, 
która Piotrowi w wianie wniosła właśnie Lulin i Lulinek. Wspólnie z nią 
Piotr 19 VI 1432 występował w sprawie przeciw Mikołajowi, archidiakono-
wi poznańskiemu. Żonie zapisał po 190 grzywien posagu i wiana na Lulinie, 
Lulinku i na gaju w Baworowie. Działy z braćmi przeprowadzone w 1448 
potwierdziły to, że Piotr otrzymał Lulin, Lulinek i pół Bąblina. Był znany 
z procesu toczonego w latach 1452�1453 ze swą siostrą przyrodnią Ofką ze 
wsi Prusice o zwrot inwentarza z Sernik wartości 300 grzywien, przy czym 
sprawa ta została załatwiona ugodowo. Dnia 10 I 1469 Piotr z Rosworowa 
odroczył termin sądowy ze szlachetnym Lewinem z Ludomia w sprawie spła-
ty należnego mu długu. W aktach sądowych pojawił się jeszcze 4 III tego 
roku. Wiemy o nim niewiele, gdyż rzadko występował w sądach. Z tego, 
co zapisano, można wnioskować, że w stosunkach z ludźmi raczej kierował 
się wielkodusznością. Miał dwoje dzieci: Helenę i Dziersława. Zmarł oko-
ło 1470, wtedy bowiem, jak podaje S.M. Rostworowski, występowała jako 
wdowa po nim Juthka z Lulina (relicta vidua de Rosworovo), być może jego 
druga żona.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 9�10; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 7�8.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op.cit.; Słownik historyczno-geo-
graficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. II, z. 4, s. 682�684 i cz. IV, z. 1, s. 185.

PAWEŁ z ROZWAROWA JANKOWSKI, trzeci syn Dziersława

Po raz pierwszy występuje 25 X 1447, a więc jeszcze za życia swego 
ojca, wnosząc wniosek o odroczenie sprawy sądowej z Janem Jordanowskim. 
W działach rodzinnych z 1448 otrzymał Jankowice, Ruminie, Młyniewo i Dą-
brówkę Lutomską. Za rezydencję swą obrał Jankowice i od tej miejscowości 
przyjął nazwisko Jankowski. Żonaty był z Katarzyną i jej zaraz po przepro-
wadzeniu działów, już w 1449, zapisał 170 grzywien posagu i wiana na Jan-
kowicach. Miał z nią trzech synów: Jana, Grzegorza i Benedykta (Bieniaka), 
którzy w 1462 są wymienieni jako dziedzice Jankowic, Koźla, Rączyna, Ru-
minia, Młyniewa i Lusówka. Świadczyłoby to o tym, że Paweł poszerzył swe 
dobra o nabyte Koźle, Rączyn i Lusówek. Paweł Jankowski w 1469 został 
zabity przez Sędziwoja Sędziwojaka, niegdyś Wierzejskiego z Wierzei koło 
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Buku. W 1475 jego synowie Jan i Bieniak z Jankowic sprzedali z zastrzeże-
niem prawa odkupienia Młyniewo, położone pod Grodziskiem Wielkopol-
skim. Sprzedali je za 500 zł węgierskich Adamowi z Dąbrowy, dziekanowi 
poznańskiemu.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 8; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy her-
bu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 6.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 185 i 188.

KATARZYNA Z ROZWAROWA; KOSZUT KOSZUTSKA najmłodsza z dzieci 
Dziersława i Katarzyny z Ludom

Była dwukrotnie w latach 1428 i 1430 wspominana przez swego ojca, 
który po otrzymaniu w spadku po żonie całości wsi Uzarzewo i Święcino 
obiecywał wpisać jej udział we własność tych wsi, a po ich otrzymaniu przej-
mował je także w jej imieniu. Według Teodora Żychlińskiego, autora Złotej 
księgi szlachty polskiej, Katarzyna poślubiła Wojciecha z Koszut Koszutskie-
go, który żył w latach 1413�1461. Przez ten mariaż sprawiła, że od niej wy-
wodzą się pokolenia Koszutskich i Radolińskich.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, � Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 8; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworow-
scy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 17.
PUBLIKACJE: T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, op.cit., s. 85; Słownik historyczno-
geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 184, 185.

WINCENTY z ROZWAROWA syn Dziersława i Małgorzaty z Sernik

Był pewno zbyt młody, by mógł być objęty podziałem schedy ojca, usta-
lonym jeszcze za życia Dziersława. Zdaniem S.M. Rostworowskiego, po 
osiągnięciu pełnoletności pozostawał we współdziedziczeniu z najstarszym 
bratem Bieniakiem. Występuje raz w zapisce z 25 IX 1448 jako brat Bieniaka, 
Piotra i Pawła w sprawie z księżmi Janem i Mikołajem, braćmi z Jasienia. On 
i jego bracia mianują się wówczas jako właściciele Myszkowa.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 8; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy her-
bu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 7.



~ 40 ~

OFFKA (Zofia) z ROZWAROWA PRUSIECKA, córka Dziersława i Małgorzaty 
z Sernik

Zamężna za Wierzbiętą z Prusic i Smogulca Prusieckim. Uczestniczyła 
w dziwnym procesie przeciwko swemu bratu przyrodniemu, Piotrowi z Roz-
warowa, oskarżając go o to, że jego ojciec Dziersław po śmierci jej matki 
Małgorzaty ze wsi Serniki, w której mieszkała, zabrał konie, bydło i inne 
sprzęty i przewiózł je do Rozwarowa, będącego własnością Piotra. Sprawa ta 
raczej skończyła się polubownie, bo jest wiadomo, że Offka zwolniła z przy-
sięgi swego brata Piotra. Pojawia się także 18 III 1440, gdy toczy spór z Anną 
Łukowską i jej synem Janem Granowskim o swą oprawę zapisaną na Strze-
szynie koło Poznania. Przed sądem występuje jej pełnomocnik, a nie mąż, co 
oznaczałoby, że była już wtedy wdową. Offka zmarła po 21 XI 1452.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa..., s. 8�9; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 7.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 186.

POKOLENIE IV 
Dzieci PIOTRA z ROZWAROWA

HELENA z ROZWAROWA STRZELECKA, jedyna córka Piotra i Małgorzaty

Poślubiła Mikołaja Strzeleckiego, niegdyś Bielewskiego, ze Strzelec 
h. Oksza. Majątkami rodowymi Mikołaja były Strzelce Wielkie i Małe koło 
Gostynia. Helena wymieniona jest w 1493, kiedy to po jej śmierci Dziersław 
Rozwarowski kwituje Mikołaja, Jana (Janusza) i Wojciecha, braci niedziel-
nych ze Strzelec, z odbioru posagu i wyprawy siostry swojej Heleny, ciotki 
wymienionych Strzeleckich. Chodzi o dobra Strzelce, Bielawo, Bodzewo, 
na których Helena intabulowała swój posag. Helena zmarła jako bezdzietna 
wdowa po 1483, a przed 1493.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 10; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 2; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 8.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 186 i 188.
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DZIERSŁAW vel DZIERŻEK ROSZWAROWSKI (ROZWAROWSKI), ur. około 
1435, syn Piotra i Małgorzaty

Występuje w regestach grodzkich i ziemskich, wówczas gdy w 1462 kwi-
tuje odbiór wsi Zajączkowa, Koźla i Orla Małego, które w części przechodzą 
na niego, a w części na synów stryja Pawła Jankowskiego, to jest na Jana, 
Grzegorza i Benedykta, którzy udziały w tych wsiach otrzymują pod warun-
kiem, że wyposażą swoje siostry stryjeczne, córki stryja Bieniaka Zajączkow-
skiego: Małgorzatę, Annę, Katarzynę, Elżbietę i Dorotę. W dalszych latach 
Dziersława widać niejednokrotnie jako sprawującego opiekę nad dziećmi 
swych stryjów lub osobami spokrewnionymi z siostrą. Szczególnie dotyczy-
ło to Anny, córki zmarłego jego brata stryjecznego Grzegorza Jankowskiego, 
która pod jego pieczą wychodziła za mąż za Andrzeja Jaktorowskiego z Jak-
torowa pod Kcynią. 

Dziersław był ziemianinem zamożnym, jako dziedzic Rostworowa, Koź-
la, Zajączkowa, Orla Małego, Lulina, Lulinka, Myszkowa, Bądlina i Guździna 
Małego. Będąc jedynym synem, przejął całą schedę po ojcu oraz części dóbr 
po stryju Bieniaku Zajączkowskim. W 1481 wystąpił w zachowanych aktach 
dwukrotnie. Raz jako wuj Mikołaja, Janusza i Wojciecha, synów zmarłego 
Wojciecha Strzeleckiego ze Strzelec, szwagra swej siostry. Drugi raz, gdy zo-
bowiązał się zapłacić Marcinowi Karślińskiemu na Boże Narodzenie 40 zło-
tych węgierskich, które rzeczywiście wypłacił. W 1484 Dziersław prezentuje 
się już jako mąż Barbary, której zapisuje tytułem posagu i wiana 300 złotych 
węgierskich na połowie Rostworowa, a w 1491 z tego samego tytułu po 225 
złotych węgierskich na wsiach Rostworowo, Guździno Małe, na folwarku 
w Rostworowie oraz na prawie wyrębu drzew w lasach Lulina. Jego małżeń-
stwo z Barbarą musiało być szczęśliwe, bowiem zaowocowało siedmiorgiem 
dzieci. W 1485 Dzierżek przekazuje Mikołajowi Strzeleckiemu 36 grzywien, 
z których opłaca także jego czynsz jako klerykowi w Szamotułach. 10 I 1486 
Dziersław wygrywa sprawę sądową z Mikołajem Mroczkiem z Suchego Lasu 
o sumę 6 grzywien. W 1493 kwituje Mikołaja i Wojciecha Strzeleckich, któ-
rzy wypłacają mu dług ze Strzelec i Bodzewa w kwocie 86 grzywien, nato-
miast ich brat Jan zobowiązuje się z Bielejewa uiścić 43 grzywny. Są to rozli-
czenia z posagu siostry Heleny. Jest też inny zapis, że Mikołaj Strzelecki, już 
jako wyświęcony ksiądz, tytułem posagu ciotki Heleny wpłacił mu kwotę 43 
grzywien dopiero w 1504. Jeszcze w 1503 Dziersław pozwał do sądu jednego 
z sąsiadów w imieniu własnym i swego kmiecia Wincentego Objezierskiego 
z Wielkiego Lulina. Jest to dość wyjątkowy wypadek, by szlachcic wspólnie 
z kmieciem występował przeciwko innemu szlachcicowi. 

Powoli zaczynają się wydatki i postanowienia spadkowe dotyczące jego 
własnych dzieci. Dziersław w 1509 sprzedaje swemu zięciowi, Stanisławo-
wi Sędzińskiemu, mężowi Katarzyny, całą wieś Myszkowo, odległą o 6 km 
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od Szamotuł, z prawem wykupu za 130 grzywien. Wkrótce Sędziński tytu-
łem wiana żony Katarzyny nabywa od teścia połowę wsi Sądzino, Wilkowo 
i Myszkowo, wpłacając z tego tytułu 150 grzywien. W 1512 ojciec opłaca 
w sądzie karę za Katarzynę, która nie stawiła się na pozew Jana Popławskie-
go. W 1509 Roszwarowski zapisał Janowi z Łukowa w powiecie kcyńskim, 
plebanowi w Dolsku oraz jego następcom 2 kopy groszy czynszu rocznego 
na Lulinie od sumy głównej 32 grzywien, a w 1512 kapitule kolegiaty NMP 
w Poznaniu 4 grzywny czynszu rocznego na wsiach Lulin i Myszkowo oraz 
na połowie Bądlina od sumy głównej 51 i pół grzywny. W 1512 Dziersław 
Roszwarowski uczestniczył w składzie rady złożonej z Mikołaja i Sędziwoja 
Nojewskich oraz ks. Anzelma Głuszyńskiego, plebana w Czeradziu, która 
rozpatrywała uprawnienia do spadku Anny Jankowskiej, wnuczki stryja Pa-
wła, a córki Grzegorza, ówcześnie już zamężnej za Andrzejem Jaktorowskim. 
Annie zostały przyznane wsie Jankowice, Luszowice oraz Rumino, natomiast 
inne, jak Czeradz, Psarskie, Młyniewo, Wilkowo i Dąbrówka wróciły do rąk 
Roszwarowskiego jako dobra rodowe. Tego też roku wypłacił swemu młod-
szemu synowi Piotrowi 50 grzywien, które był mu winien straszy syn Woj-
ciech. Ostatnia wzmianka o Dzierżku pochodzi też z 1512, kiedy we wrześniu 
jest on uczestnikiem sprawy sądowej z Dzierżkiem Walickim, który domaga 
się odszkodowania za czyny popełnione przez poddanego Roszwarowskiego, 
niejakiego Wawrzyńca. Tenże Wawrzyniec poranił Agnieszkę, poddaną Wa-
lickiego, oraz we wsi Jeżyce pod Poznaniem poranił Wojciecha, karczmarza. 
W 1518 Dziersław Roszwarowski jest już wspominany jako zmarły. Sylwetka 
jego rysuje się nam dodatnio jako opiekuna dzieci, a nawet wnuczek swoich 
stryjów oraz kuzynów swej siostry. Opieka ta dotyczyła spraw majątkowych 
i często przynosiła Dziersławowi korzyści w formie pozyskanych w części 
lub całości wsi. W rezultacie był on szlachcicem zamożnym. Potrafił jednak 
być hojny, zarówno w stosunkach rodzinnych, jak i w formie świadczeń na 
cele kościelne.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, s. 10�11; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 3; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 8�9; Teki Dworzaczka, Regesty grodzkie i ziemskie 
nr 1384, nr 22 zs, nr 1387, nr 3 zs, nr 786, nr 865, Monograf. TD/ORZ. OZEG. O. 2. 
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. III, 
z. 2, s. 224�225, cz. IV, z. 1, s. 186�188.
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POKOLENIE V 
Dzieci DZIERSŁAWA (Dzierżka) 
i BARBARY ROSZWAROWSKICH

MIKOŁAJ ROSZWAROWSKI, najstarszy syn Dziersława i Barbary

Wiadomo, że w 1500 studiował w Krakowie.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 187, 190.

WOJCIECH ROSZWAROWSKI (Rozwarowski, Rosfarowski, Rosworowski, 
Albertus Roztwarowski), ur. ok. 1485, drugi z rzędu syn Dziersława i Barbary

Dziedzic Rostworowa, Lulina, Lulinka, Myszkowa, Bądlina. Rezyden-
cję miał w Rostworowie. W latach 1513�1533 występował kilkakrotnie na 
tle stosunków rodzinnych jako wuj Wawrzyńca Chrzypskiego w sprawie 
dzierżawy dóbr Chrzypsko, odziedziczonych po jego matce Annie Jabłkow-
skiej, dalej jako wuj Katarzyny Objezierskiej, córki Mikołaja Kleczewskie-
go. W 1512 Katarzyna, wdowa po Sędziwoju Przestanowskim i jej córka 
Barbara, zamężna za Piotrem Częstkowskim, w towarzystwie Wincentego 
Otorowskiego, stryja, i Andrzeja Jaktorowskiego, wuja, kwitują Wojciecha 
Roszwarowskiego z 45 grzywien główszczyzny za nieżyjącego sędziego 
Przystanowskiego. Do skwitowania tego dołączyła się Anna, córka nieżyją-
cego, a żona Jana Izdbieńskiego. Główszczyzna była karą pieniężną za gło-
wę zabitego człowieka, ustaloną statutami. Opłata tej kary wskazywałaby na 
to, że Wojciech Rozwarowski zabił sędziego Przystanowskiego. Jakie były 
tego przyczyny i okoliczności, tego nie wiemy. Zabójstwa takie się wówczas 
zdarzały. Przykładowo w rodzinie jego przyszłej żony doszło do zbrodni, 
bowiem Wojciech Rosnowski zabił swego brata Andrzeja, gdy ten wyszedł 
w pole bez broni. Niemniej zdarzenia te ilustrowały prymitywizm obyczajo-
wy tamtych czasów.

Roszwarowski, jak i jego poprzednicy, miał siedzibę w Rozwarowie. Był 
to stosunkowo duży majątek, gdyż miał 13 łanów (jeden łan staropolski od-
powiadał 126 morgom). W 1510 Rozwarowo należało do uposażenia plebana 
w Żydowie, ale dziesięcina była pobierana z upustem jednego łana. Później 
należało do uposażenia Joba Roszkowskiego z Roszkowa pod Jarocinem, 
kanonika katedralnego poznańskiego, który posiadał prebendę kanoniczną 
zwaną Strzeszyn. W 1515 Wojciech poręcza misjonarzom z kościoła św. Sta-
nisława w Szamotułach, że będzie bronić przed roszczeniami swego brata 
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Piotra sumę 4 grzywien czynszu rocznego, zapisanego im z prawem wykupu 
na Rostworowie. 13 XII 1518 bierze na siebie ewikcję (odzyskanie włas-
ności) połowy wsi Żarniki i Łukowej, sprzedanych Jakubowi Rosnowskie-
mu przez jego żonę Katarzynę Rosnowską i to pod zakładem 600 grzywien. 
Usługa ta sprawia, że w tym samym roku pojął za żonę Katarzynę, córkę 
Jakuba z Rosnowa h. Ogończyk, stolnika poznańskiego w latach 1507�1525 
i Katarzyny z Łukowskich h. Jelita. Posag i wiano żony, wynoszące 600 zł, 
zostały intabulowane na wsiach Lulin i Lulinek. W tymże też roku sprzedał 
kapitule katedralnej poznańskiej 2 grzywny czynszu rocznego na Rostworo-
wie i Lulinku od sumy głównej 30 grzywien. Wydatki, być może związane ze 
ślubem, sprawiają, że dwukrotnie sprzedawał i odkupywał (lata 1519 i 1522) 
wieś Myszkowo, z zastrzeżeniem jednak prawa wykupu. W 1519 nabywcą 
był Piotr Krzestkowski za 100 grzywien i 30 złotych węgierskich. W 1522 
Myszkowo nabył szwagier Wojciecha, mąż Doroty, Dziersław Wielicki ze 
wsi Wielkie koło Poznania, który zapłacił 110 grzywien. Myszkowo wtedy 
nie było wielką wsią, miało 6 łanów i 4 osadników. 

Dość wyjątkowy charakter miał proces toczący się pomiędzy Wojciechem 
Rosfarowskim a Janem Pampowskim o zbiegłego kmiecia Marcina Panosz-
kę, który ciągnął się sześć lat. Kmieć ten, będąc poddanym Pampowskiego, 
zbiegł ze wsi Jaśkowa i oddał się dobrowolnie Wojciechowi w Rostworo-
wie. Widocznie był dobrym pracownikiem lub może decydowały tu jakieś 
przesłanki moralne, w każdym razie Wojciech długo go bronił, w okresie 
od 17 III 1522 do 16 IX 1527, kiedy to regulował zapłatę Pampowskiemu 
i w rezultacie kmiecia tego zatrzymał na stałe. W 1527 Bieniasz Rosnow-
ski, brat przyrodni Katarzyny, żony Wojciecha, przekazał swej siostrze na 
własność dom mieszkalny w Poznaniu przy ul. Szewskiej. W 1528 nastąpił 
tragiczny wypadek, bowiem Marcin Ciesielski, sługa Wojciecha Roszwarow-
skiego, zabił Jana, prawdopodobnie Morawskiego, właściciela Młodawska, 
człowieka nieobliczalnego, który wcześniej, w 1514, zgładził swoją pierwszą 
żonę Dorotę Rudzką. Z powodu dokonanej zbrodni Wojciech musiał wypła-
cić Mikołajowi, synowi zamordowanego Jana, za głowę ojca 60 grzywien 
W 1531 Roszwarowski zeznał przed oficjałem poznańskim, że zgodnie z do-
kumentem starosty generalnego poznańskiego Łukasza Górki, wystawionym 
w 1529, sprzedał za 12 grzywien czynsz roczny ze wsi Psarskie koło Pniew, 
przenosząc zarazem cały ten czynsz na wieś Rostworowo z prawem wykupu 
za 200 grzywien. Zobowiązał się opłacać ten czynsz co roku na św. Marcina, 
to jest 11 listopada. 

W 1535 Wojciech kupił od Jakuba i Stanisława Ostrorogów wieś Bądli-
no, z zastrzeżeniem prawa wykupu za 100 grzywien. Z kolei w 1546 sprzedał 
wikariuszom katedry poznańskiej 14 grzywien czynszu rocznego na całych 
wsiach Rostworowo i Myszkowo, z zastrzeżeniem prawa wykupu za 200 
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grzywien. Wiadomo, że w 1553 opłacał pobór ze wsi Rozwarowo, Lulin, Lu-
linek, Myszkowo, Bądlino i rzeki Warty. Albertus Roztwarowski w 1554 był 
wymieniany jako członek stanu rycerskiego, który przyjmował prawo miej-
skie dla miasta J.K. Mości Poznania. W 1556 Wojciech dał dożywotnio swej 
żonie Katarzynie całą wieś Lulin, z prawem wyrębu w lasach i borach dzie-
dziny Bądlino, po czym Katarzyna skasowała oprawę swego posagu i wia-
na na Lulinie i Lulinku. W tym samym roku Wojciech, widocznie licząc się 
z marnym stanem zdrowia, wydzielił dobra swym synom Maciejowi i Jaku-
bowi. Maciejowi zostały przypisane wsie Rostworowo i Myszkowo, z tym, 
że on od razu dobra te dał dożywotnio swym rodzicom. W 1556 Wojciech 
Roszwarowski zmarł, a jego żona Katarzyna zeszła z tego świata w 1580, 
mając zapewne około 90 lub więcej lat

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Jan Nepomucen Rostworowski, �Wywód genealogiczny Domu z Ro-
stworowa Nałęczy Rostworowskich, podany w 1836 r. Heroldii w Królestwie Polskim do 
zatwierdzenia�, Wrzesień 1836 rps; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogicz-
ny Rodu z Rostworowa...�, s. 13; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 3; ten-
że, �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 9; Teki Dworzaczka, Regesty 
grodzkie i ziemskie nr 865 i 866, Monograf. TD/Mlic. Mor. M. 5 i Monograf.TD/ORZ. 
OZEG. O. 2.
PUBLIKACJE: L. Białkowski, Szkice z życia Wielkopolski w siedemnastym wieku, Poznań 1925, 
s. 43; Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. III, oprac. J. Woliński, J. Michalski, 
E. Rostworowski, Wrocław 1960, s. 155; Nieznana szlachta polska i jej herby, opr. W. Wit-
tyg przy współpr. S. Dziadulewicza, t. 14, Warszawa 1994; Słownik historyczno-geograficz-
ny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. III, z. 4, s. 905�906, cz. IV, z. 1, s. 187�190, 
cz. VIII, s. 224�225.

PIOTR ROSZWAROWSKI, trzeci syn Dziersława i Barbary

Wiadomo o nim, że w 1514 studiował w Krakowie. W 1512 otrzymał 
od ojca 50 grzywien, które winien był mu starszy brat Wojciech. Prawdopo-
dobnie ten zastrzyk finansowy miał posłużyć Piotrowi podczas jego studiów 
w Krakowie. W tym też czasie, w 1515, Piotr chciał pozbawić kościół św. 
Stanisława w Szamotułach kwoty rocznego czynszu 4 grzywien, wypłacane-
go z Rostworowa. Studiując, poszukiwał żywej gotówki, która zapewne była 
mu potrzebna. Jego dalsze losy po studiach nie są znane.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., 
cz. I, s. 22 i cz. IV, s. 187, 188, 190.
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ANNA z ROSTWOROWA, najstarsza córka Dziersława i Barbary

Dwukrotnie zamężna: 1 v. za Andrzejem Kobylnickim, 2 v. za Andrzejem 
Domasławskim.
ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 187, 188.

KATARZYNA z ROSTWOROWA ROSZWAROWSKA, druga z rzędu córka 
Dziersława i Barbary

Wyszła dwa razy za mąż. 1 voto za Stanisława Sędzińskiego h. Pielgrzym. 
20 IX 1512 występowała w aktach sądowych w sporze z Janem Pampowskim, 
siostrzeńcem swego pierwszego męża, właścicielem Jaśkowa, skąd zbiegł kmieć 
Marcin Panoszek. Mieszkała zapewne w Myszkowie. Jej drugim mężem był 
Andrzej z Konina Koniński (Kuniński), zamieszkały koło Lwówka. Jej pierw-
szy mąż zmarł przed 1515, bowiem w tym roku Maciej i Jan, dziedzice Więcko-
wic, oraz Jan Popowski i Elżbieta Smarzewska, mieszczanie z Buku, całe części 
dziedziczne po Stanisławie Sędzińskim we wsiach Sędzino i Wilkowo wraz z in-
wentarzem, których są spadkobiercami po wdowie Katarzynie Roszwarowskiej, 
sprzedają za 500 grzywien jej obecnemu mężowi Andrzejowi Kunińskiemu. 
Katarzyna poślubiona nowemu małżonkowi żyła jeszcze w 1540.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworo-
wa...�, s. 11; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 3; tenże, �Rostworowscy herbu 
Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit.; Teki Dworzaczka, op.cit., regest nr 1392. 
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 187, 188. 

HELENA z ROSTWOROWA, trzecia z rzędu córka Dziersława i Barbary

Była zamężna za Mikołajem Chycińskim.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., 
cz. IV, z. 1, s. 187, 188.

DOROTA z ROSTWOROWA, najmłodsza, czwarta córka Dziersława i Barbary

Dwukrotnie zamężna: 1 v. za Dziersławem Wielickim ze wsi Wielkie pod 
Poznaniem, który, jak pamiętamy, od jej brata w 1522 nabył Myszkowo, 2 v. za 
Marcinem Bielejewskim. 
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., 
cz. IV, z. 1, s. 187�189.
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ROZDZIAŁ II

POKOLENIA VI–IX

ROSTWOROWSCY Z EPOKI ZŁOTEGO WIEKU

POKOLENIE VI
Dzieci WOJCIECHA ROSZWAROWSKIEGO 

i KATARZYNY z ROSNOWSKICH

ALACJUSZ ROZWAROWSKI, najstarszy syn Wojciecha i Katarzyny z Ros-
nowskich 

Jest wymieniony przy podziale dóbr z bratem Maciejem w 1566. Otrzy-
mał wówczas bór leśny przy granicy z Kiszewem i pół Wielkiego Lasu od 
Halenewi Bielawy do granicy z Kiszewem. Grażyna Rutkowska, autorka ha-
sła Rozwarowo w cytowanym przez nas Słowniku historyczno-geograficznym 
województwa poznańskiego..., wysuwa przypuszczenie, że Alacjusz Rozwa-
rowski jest identyczny z Alacjuszem Proskim ze wsi Prochy, który w 1566 
nabył od Andrzeja Grudzińskiego wieś Parkowo i połowę młyna Jaracz, z za-
strzeżeniem prawa wykupu za 3500 złp. Jej zdaniem Alacjusz Rozwarowski 
żył niedługo. Podstawą tego sądu jest to, że już w 1577 pobór z Bądlina płacą 
jedynie dwaj jego młodsi bracia Maciej i Jakub.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowie-
czu, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. 
A. Gąsiorowskiego, Poznań 2001, cz. I, s. 22�23 i cz. IV, s. 187, 189, 192.

MACIEJ ROZWAROWSKI (Roswarowski), ur. około 1522, dziedzic w Rozwa-
rowie, Myszkowie, Lulinie, Lulinku i Bądlinie, sędzia ziemski wschowski 

Młodszy syn Wojciecha i Katarzyny Rosnowskiej. Zaczyna się wiek zło-
ty i Rostworowscy z tego czasu podejmują już studia uniwersyteckie. Kroni-
karz Szymon Okólski zapisał o nich: Rostworoscii omni studio et observantia 
Regi, Reipublicae et Patriae devincti, ius enim et natura dictat et in bello, et 
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in iudicio et prorsus ubicumque decet, Regi, Reipublicae benefacere. Zgodnie 
z tą zapowiedzią Maciej w latach 1538�1542 studiował na Wszechnicy Kra-
kowskiej, później w Padwie. W 1556 wraz z braćmi Alacjuszem i Jakubem 
był uczestnikiem działów rodzinnych. Otrzymał wsie Rozwarowo i Mysz-
kowo oraz część we wsi Bądlino, gdzie znajdowały się bory i najbardziej 
dochodowy majątek leśny. Maciej od razu dożywotnio dał przydzielone sobie 
wsie rodzicom Wojciechowi i Katarzynie Rosnowskiej, lecz jeszcze 16 XII 
1556 oprawił swej żonie Jadwidze Dłuskiej na całej swej wsi Myszkowie 
1000 złp tytułem wiana i tyleż tytułem posagu. Jego żona, Jadwiga Dłuska 
h. Kotwicz, była córką Wojciecha, w latach 1541�1574 podsędka wschow-
skiego. W 1557 Maciej kupił od Łukasza Górki, wojewody brzeskiego, część 
wsi Brzeźno i Brodziszewo w powiecie poznańskim, z zastrzeżeniem prawa 
wykupu za 1600 złp. Zastrzeżenie prawa wykupu oznaczało, że daną wieś 
bierze się w zastaw za należną sumę. Stąd jest ta suma podawana, w tym 
wypadku 1600 złp. Gdy były właściciel spłacił tę kwotę, majętność mogła 
do niego powrócić. W rok później Maciej z żoną Jadwigą zostają wyznaczeni 
przez Wojciecha z Gramblewa Gramblewskiego (Grambiewskiego) opieku-
nami jego córek urodzonych z Anny Dłuskiej, siostry Jadwigi, która wcześ-
niej zmarła, a pozostawiła Annę, Urszulę i Zofię. Małżonkowie Rozwarow-
scy, bezdzietni, roztoczyli nad pannami prawdziwie rodzicielską opiekę do 
czasu ich pełnoletności. W 1574 Anna Gramblewska wyszła za mąż za Jana 
z Koźlanki Spławskiego i pokwitowała wuja Macieja z zarządu swych dóbr 
i opieki. W jej oświadczeniu zawarta była nuta szczerej wdzięczności. Spław-
scy mieli córki Barbarę, która poślubiła Wawrzyńca Niemojewskiego i Ka-
tarzynę za Jerzym Radujewskim. Najmłodsza Urszula Gramblewska w 1575 
została szwagierką Macieja, gdy stała się czwartą z kolei żoną jego brata 
Jakuba. W 1559 Maciej wraz z Jakubem wnieśli protest przeciwko Adamo-
wi Kiszewskiemu, który rabował w ich wsi dziedzicznej drzewo przygoto-
wane na budowę. Rok później dziedzic Rozwarowa zeznał, że pożyczył od 
Stanisława Zadorskiego 400 złp, które zapisał na Bądlinie. Mając widocznie 
więcej gotówki, wspólnie z bratem Jakubem, w 1561 kupił za 2000 złp od 
Jakuba Ostroroga drugą połowę wsi Bądlino (wieś ta poprzednio należała 
do prapradziada Ostroroga Wincentego z Szamotuł). Warto wspomnieć, że 
Jakub Ostroróg był wówczas w Wielkopolsce czołowym rzecznikiem refor-
macji i protektorem gmin braci czeskich. A zatem Maciej Rozwarowski, na-
bywając od niego wieś, o której posiadaniu na pewno o dawna marzył, cel 
swój osiągnął najprawdopodobniej dlatego, że z Ostrorogiem utrzymywał 
przyjazne stosunki. W 1563 Rozwarowski od Andrzeja Górki, starosty wałe-
ckiego, kupił część wsi Chlewiska w powiecie poznańskim. Wsi tej w całości 
nigdy nie nabył, a była ona znaczna, bo miała 15 łanów, 3 kmieci i karczmę 
doroczną. Łan staropolski miał 126 mórg, ale były też inne miary: łan królew-
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ski, łan frankoński. W 1577 Maciej jeszcze płacił pobór z Chlewisk wspólnie 
z Andrzejem Strykowskim, a w 1580 z Sebastianem Smuszewskim, na niego 
przypadały dwa łany i 3 kmieci. W 1563 dał dożywotnio żonie Jadwidze dom 
w Poznaniu przy ul. Szewskiej. Generalnie wskutek różnych zakupów dobra 
Macieja Rozwarowskiego znacznie się poszerzyły. Świadczy o tym to, że po 
1563 płacił pobór z licznych posiadłości, przede wszystkim z Rozwarowa 
(Rosworowa), w 1563 od 12 łanów i karczmy, w 1580 od 6 łanów osiad-
łych, kwarty roli karczmarskiej i 4 zagrodników, a dalej z części wsi Chlewi-
ska, na niego przypadały 2 łany i 3 kmieci, z Myszkowa, z części Wilkowa 
(Niemieckiego), z części wsi Długie Stare, w którym łany mieli także Rafał 
Leszczyński, kasztelan śremski, oraz Jakub i Jan Rokossowscy, z Bądlina, 
tam jego własnością były 2 łany, 3 zagrodników, 3 komorników, z Lulina, 
gdzie było 6 łanów, 6 zagrodników i karczma z połową łanu, Lulinka, któ-
ry liczył 3 łany, Przyborowa, części Mórkowa. Przyborowo leżące nieopodal 
Myszkowa nabył w 1580 od Macieja Bieganowskiego. Za Myszków w 1580 
opłacał za 4 i pół łana, za 3 zagrody, 2 komorników, którzy pilnowali hodowlę 
45 owiec i jedną czwartą karczmy dorocznej. Myszków był w jego rękach 
także w 1583. Niewątpliwie Maciej był szlachcicem, który poziomem swej 
zamożności wkraczał już w ramy elity wielkopolskiej. Edward Opaliński, któ-
ry poświęcił swą pracę elicie władzy w województwach wielkopolskich za 
czasów Zygmunta III, podzielał kryterium wysunięte przez prof. Włodzimie-
rza Dworzaczka, że do elity tej wchodzili ci, co mieli ponad 20 wsi. Maciej, 
według obliczeń Opalińskiego, miał 10 i jedną trzecią wsi i wśród członków 
majętnej elity wielkopolskiej znajdował się na 65 pozycji na 155 wymienio-
nych. Przypisanie Maciejowi 10 wsi było słuszne do czasu, kiedy nie objął on 
urzędu sędziego. Potem nabywał jeszcze dalsze wsie, a jego żona miała udział 
w spadku po Samuelu Gołanieckim, wskutek czego Maciej Rozwarowski sta-
wał się właścicielem 16 wsi. Według kategorii przyjętych przez Opalińskiego 
jego pozycja musiałaby być wyższa. W 1566 dzielił się z braćmi Alacjuszem 
i Jakubem wsią Bądlino, wraz z młynem wodnym na Warcie i borem bądliń-
skim, czyli posiadłościami przynoszącymi największy dochód. Granica po-
działu przechodziła od ról zwanych Czterema Prętami i Żakową Rolą, przeci-
nała strugę bez nazwy, omijała od prawej strony Sadykierz i przecinała drogę 
z Kiszewa do Podlesia, biegnącą przez brody wzdłuż granicy z Kiszewem. 
W tym samym roku Jadwiga Dłuska, żona Macieja, wraz z trzema pannami 
Gramblewskimi, uczestniczyła w podziale spadku po Samuelu Gołanieckim. 
Maciej dzięki spadkowi po Gołanieckim w 1567 otrzymał wwiązanie w części 
wsi Piotrowice, Gołanice, Uścięcice i Niechód w ziemi wschowskiej. 

Henryk Rzewuski w swej powieści historycznej Zamek krakowski napi-
sał, że Rostworowski uczestniczył w delegacji, która udała się do Siedmio-
grodu, by zaprosić na tron polski Stefana Batorego. Pisał on, że gdy tylko 
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sejm obrał Stefana Batorego królem z Krakowa wyruszyła delegacja, której 
członkami byli: z Senatu � książę kardynał Jerzy Radziwiłł, biskup krakow-
ski, książę Wiśniowiecki, wojewoda wołyński i pan Jan Zborowski, kaszte-
lan gnieźnieński. Ze stanu rycerskiego: pan Andrzej Humiecki, generał Ziem 
Podolskich, pan Piotr Rostworowski, podczaszy czerski i pan Jan Zamoy-
ski, rotmistrz kawalerii narodowej: obaj ostatni posłowie na sejm elekcyjny, 
pierwszy z Mazowsza, drugi z województwa bełskiego. Ci delegowani mieli 
polecenie podać Stefanowi Batoremu pacta conventa � umowę między pa-
nującym i poddanymi, po której podpisaniu mieli złożyć hołd poddaństwa 
w imieniu połączonych dwóch narodów. Był to rok 1576, w delegacji tej 
 mogli uczestniczyć albo Maciej albo Jakub Rostworowski, gdyż ich stryj 
Piotr byłby zbyt wiekowy, aby taką podróż podjąć. Pozycja społeczna, za-
równo majątkowa, jak i towarzyska Macieja Rozwarowskiego była już wtedy 
wysoka i zapewne to on stał się uczestnikiem owej delegacji, a Rzewuski, 
nie pamiętając jego imienia, wymienił Piotr. W powieści swej napisał też, że 
delegaci polscy zjednali sobie możnowładców siedmiogrodzkich swą �gład-
kością i starannym wychowaniem�. Niemały udział miał w tym i pan Ro-
stworowski, ujmujący wszystkich swoją grzecznością. 

Cechy te odpowiadają osobowości Macieja. Jego udział w poselstwie 
polskim do Siedmiogrodu jest wysoce prawdopodobny, tym więcej że do 
składu delegacji mógł go zaprosić Zamoyski, który zapewne wiedział o tym, 
że Rostworowski studiował w Padwie.

Dobry stan materialny pozwalał Maciejowi Rozwarowskiemu angażo-
wać się w życie publiczne, a stosunki rodzinne wiązały go ze Wschową. 16 li-
stopada 1579 zebrał się sejmik kaliski i wybrał Macieja na stanowisko sędzie-
go ziemskiego wschowskiego. Był to sejmik elekcyjny, zwołany dla wyboru 
kandydatów na urzędy sędziego, podsędka i pisarza ziemskiego, w związ-
ku ze śmiercią paru urzędników, w tym Łukasza z Wierzbna Rydzyńskiego. 
Marszałek sejmiku stwierdzał, że wskutek ich śmierci sprawiedliwość ludzka 
przez niemały czas była zahamowana � chodziło o to, że z braku sędziego nie 
miał kto ferować wyroków. Otóż właśnie na tym zjeździe rycerstwa (jeszcze 
wtedy nie mówiono � szlachty) powiatu wschowskiego, wyznaczonym na 
poniedziałek po św. Marcinie, wybrani zostali kandydaci, spośród których 
król 24 XI 1579 mianował po zmarłym Rydzyńskim Macieja Rozwarowskie-
go sędzią, Stanisława Wilkowskiego podsędkiem i Jana Przybyszewskiego 
pisarzem. Rozwarowski powierzone mu stanowisko pełnił do końca życia. 

Mimo zaawansowanego wieku, nie poprzestawał powiększać swoich 
dóbr. W 1570 kupił od Janusza Przecławskiego części we wsi Brzeźno, którą 
wymienił potem na części we wsi Chlewiska (trzy domy i część roli), na-
leżących do tego Przecławskiego, któremu dopłacił 1600 złp. Dzięki temu 
powiększył swoje posiadanie w Chlewiskach. W tymże roku przeprowadził 
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jeszcze jedną transakcję. Otóż Janowi Pietrskiemu odstąpił swą część wsi 
Brzeźno, a w zamian otrzymał część wsi Chlewiska. Przejęcie już większości 
łanów w Chlewiskach pozwala mu w 1574 zrobić wielki zapis na rzecz żony 
Jadwigi Dłuskiej w wysokości 6000 złp posagu i wiana na Myszkowie, posia-
danych częściach Chlewisk i z wolnego wyrębu drzew w Bądlinie. 

S.M. Rostworowski, który poznał wiele akt dotyczących Rozwarowskich, 
pisał, że pożycie Macieja i Jadwigi było bardzo szczęśliwe. Przytaczał jako 
dowód na to, że Jadwiga, ufając mężowi, zniszczyła swój zapis wienny na 
jego dobrach, co świadczyło o jej wielkim zaufaniu wobec współmałżonka. 
Jednakże autor ten nie wiedział o zapisanych w nowej formule prawnej Jadwi-
dze owych 6000 złp, co było na pewno na ówczesne czasy sumą pokaźną. 

Ówcześnie istniejące akta wskazywały, że Rozwarowski był naprawdę 
człowiekiem szlachetnym, uczynnym i dobrym. Ponoć wiele było oświadczeń 
różnych ludzi o udzielonych przez Macieja pożyczkach, których im nie umiał 
odmówić. Poza tym znamienna jest jego rola opiekuna. Jeszcze w 1576 Łu-
kasz Rydzyński, sędzia wschowski i poprzednik Rozwarowskiego, wyznaczył 
Macieja opiekunem swoich córek Anny i Katarzyny. Aktem z 2 XII tego sa-
mego roku Maciej, jako główny opiekun, powołany był do przeprowadzenia 
działów panien Gramblewskich po ich dziadku, Wojciechu Dłuskim, sędzim 
wschowskim, i ojcu Wojciechu Gramblewskim. I tu znów okazała się wiel-
koduszność zarówno Macieja, jak i Jadwigi. Oboje zrzekają się na rzecz sio-
strzenic przypadających im po Wojciechu Dłuskim działów. Najstarsza Anna 
występowała już wtedy jako Janowa Spławska, druga z rzędu Urszula była 
Jakubową Rostworowską, niezamężną pozostawała jedynie najmłodsza Zo-
fia. Urszula otrzymała wówczas wieś Wielkie i 2000 złp na Złotnikach. Owe-
mu aktowi zrzeczenia się opiekunów towarzyszył jednak drugi akt, wydany 
27 VII 1577, w którym Urszula z Gramblewskich Jakubowa Rostworowska 
oświadczyła, że ze względu na dobrodziejstwa wyświadczone jej przez ciotkę, 
Jadwigę Rozwarowską, zapisuje jej dożywocie na wszystkich swoich dobrach. 
Dłuską nazywała nawet Jadwigę �macochą�, niejako swoją drugą matką. 

Maciejowi przyszło też pełnić funkcję opiekuna wobec dzieci wcześniej 
zmarłego swego brata Jakuba. I tu następuje akt wielkiej wagi. Otóż z datą 
23 VII 1580 zapisuje on wszystkie swoje dobra dzieciom swego brata, a więc 
Jakubowi, Barbarze, Annie i Zofii, ustanawia zarazem, że dobra te przejdą 
w ich ręce wówczas, gdy każde z nich osiągnie 20 rok życia. Jednocześnie 
ustanawia wykonawców tego testamentu i ewentualnych opiekunów dzieci 
w osobach Joachima Bukowieckiego, Feliksa Jaktorowskiego i Wincente-
go Kobylnickiego. Wymienieni nie weszli w swoje funkcje, bowiem Maciej 
Rozwarowski cieszył się tak długim życiem, iż zadania opiekuńcze mógł sam 
spełniać. I spełniał, bowiem córkom zmarłego brata zapisywał z własnych 
funduszy wysokie posagi. A także jeszcze w 1580 zajął się sprawami sum 
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swej wiekowej matki Katarzyny, uznanej wtedy za zmarłą, sum intabulowa-
nych kwotą 2500 zł na wsiach Buczacz i Krobia należących do Rafała Lesz-
czyńskiego, kasztelana śremskiego. Maciej Rozwarowski świadczył również 
na Kościół. 21 V 1577 zobowiązał się opłacać 3 grzywny rocznie tytułem 
dodatku do dziesięciny kanonikowi poznańskiemu i proboszczowi w Kazi-
mierzu pod Szamotułami, ks. Wawrzyńcowi Kierskiemu. 

W otoczeniu Macieja było wielu innowierców. Wystarczy wspomnieć naj-
wybitniejszych i najaktywniejszych, takich jak jego sąsiedzi Rafał Leszczyń-
ski i Jakub Ostroróg, jak teść jego brata Jan Krotowski, Łukasz Jaktorowski 
vel Jankowski z Psarskiego, czy wreszcie najbliżsi krewni Dłuscy, którzy byli 
rodziną kalwińską. Nie byłoby więc rzeczą dziwną, że i on uległby wpływom 
reformacji. S.M. Rostworowski twierdził, że Maciej w latach 1570�1585 był 
wyznawcą ewangelickiej augsburskiej profesji. Czy jednak wyznanie to i daty 
są trafnie dobrane, skoro sędzia wschowski jeszcze 21 V 1577 zobowiązał się 
opłacać corocznie trzy grzywny dodatku do dziesięciny proboszczowi w Ka-
zimierzu. A w Kazimierzu był jego kościół parafialny, a zatem datkiem tym 
wspierał rodzimą parafię katolicką. A jednak Teodor Wierzbowski opubliko-
wał pracę Polonica XV ac XVI ss, w której zamieścił stary druk z Królewca, 
noszący tytuł Appellatia. Zapisane w nim było tak: Appellatia, którą się po-
piera y z nowu wywodzi obrona dołożona Confederatiey Królestwa Polskie-
go, z okazaniem pewnym, że Ewangelicy Auspurskiej Confessiey tu w Pol-
szcze, w Litwie, w Prusiech, y wszędzie w Państwie Korony Polskiey � skąd 
się pokazuje, że niesłusznie Duchowieństwo Kościoła Rzymskiego nauki tych 
Ewangelików ganią, iey wyznawców trapią, kościoły im biorą, kaznodzieje 
i liud wierny prześladują � Przez Erasmusa Glicznera, sługę Chrystusa Pana 
y kaznodzieję Jey Mości Paniey a Paniey Zophiey z Zamościa Dzialińskiey 
Podczaszyny Koronney, Brodzickiej Starościney, napisana i wydana. Dedie: 
Krzysztof Radziwiłł, woj. wileński, Andrzey Leszczyński, woj. brzesko-ku-
jawski, Krzysztof Zienowicz, woj. brzesko-litewski, razem 22 nazwiska, a na 
siódmym miejscu Mathiae Rosworowski. Pismo to drukowano w Królewcu 
u Jerzego Osterbergera, Roku Pańskiego 1598. Z perspektywy czasu natural-
nie jest trudno powiedzieć, czy Maciej Rosworowski, wymieniony w tym do-
kumencie, rzeczywiście był luteraninem. Autorem tego dokumentu był daw-
ny superintendent gmin luterańskich w Wielkopolsce, wydalony z tej ziemi 
przez Jana Ostroroga. Ówcześnie pełnił on rolę kaznodziei Zofii z Zamoy-
skich Działyńskiej. Swoją Appellatię dedykował on różnym możnowładcom, 
na pierwszym miejscu Radziwiłłom i Leszczyńskim, od których oczekiwał 
poparcia dla swobodnego działania jego reformatorskich akcji. Czyli utwór 
kaznodziei Glinczera był zwrócony m.in. do Macieja Rosworowskiego, ale 
nie był przez niego podpisany. Zwrócenie się do sędziego wschowskiego było 
zrozumiałe, skoro jego autorytet wśród rycerstwa wielkopolskiego tego czasu 
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był na tyle znaczny, że nie sposób było go pominąć. Ale skierowanie apelu 
świadczyło tylko o przychylności Rosworowskiego dla innowierców, nato-
miast nie przesądzało już tego, że on sam był innowiercą. Trzeba dodać, że 
w tym czasie nurt reformatorski w Wielkopolsce głównie reprezentowali bra-
cia czescy, a nie luteranie. Związania się Rosworowskiego z którymś z nurtów 
reformatorskich naturalnie nie da się wykluczyć. Niemniej obserwacja jego 
działań raczej wskazuje na to, że był on w pierwszym rzędzie rycerzem zain-
teresowanym w nabywaniu nowych dóbr ziemskich i to często od tych sąsia-
dów, którzy zajmując się sprawami nowych religii i uczestnicząc w różnych 
synodach zjednoczeniowych nowych konfesji, tracili na swą działalność duże 
sumy i musieli odsprzedawać swoje wsie. 

Maciej Rozwarowski z datą 25 VI 1594 zrzekł się urzędu sędziego 
wschowskiego, widać licząc się z rychłą śmiercią. Rok później, w 1595, 
zajmując się sprawami dzieci Jakuba, pokwitował Jana Potulickiego, męża 
Zofii, córki brata, z kwoty 2000 złp długu z tytułu posagu, jaki ofiarował 
swojej bratanicy. Jego wielkie dobra zresztą w całości przeszły na potomstwo 
Jakuba Rozwarowskiego. Jakkolwiek wspomniany Opaliński pisał, że stop-
niowo pozycja sędziów ziemskich słabła, to jednak był okres, kiedy właśnie 
z tego urzędu przechodziło się na kasztelanie, osiągając miejsca senatorskie. 
Dorobek życiowy Macieja Rozwarowskiego na pewno stanowił preludium 
dla kariery senatorskiej jego bratanka Jakuba, kasztelana przemętskiego. 
Były sędzia wschowski zmarł 9 VIII 1599. Dopiero 7 X tego roku w sej-
miku wschowskim odbyła się elekcja następcy zmarłego sędziego tej ziemi, 
którym został Maciej Krzycki. Maciej Rozwarowski był człowiekiem, który 
pozostawił po sobie dobrą pamięć. Jest pierwszym znanym wybitnym człon-
kiem rodziny Rostworowskich. Jego żona Jadwiga była wspominana jeszcze 
w 1602, kiedy we Wschowie potwierdza swą należność 520 zł na rzecz Mel-
chiora Wojerzowa, a zatem o parę lat przeżyła ona swego męża.
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JAKUB ROZWAROWSKI (Roswarowski), młodszy syn Wojciecha i Katarzy-
ny Rosnowskiej, chorąży kaliski, dziedzic Lulina, Lulinka, Bądlina

W latach 1538�1542 studiował na Wszechnicy Krakowskiej. Po raz 
pierwszy występuje w aktach jako wuj Anny Jaktorowskiej, córki Anny Jan-
kowskiej i Andrzeja Jaktorowskiego, czyli w sprawie swej kuzynki po stry-
ju pradziadku Pawle z Jankowic, ówcześnie żony Wojciecha Rydzyńskiego. 
Wiele lat później Jakub ożenił się z Zofią, ich córką. Jakub jest też wymie-
niany w znanym już sporze z Adamem Kiszewskim, którego dziedzina grani-
czyła z Bądlinem oraz przy okazji zakupu nowej części wsi Bądlina. W 1556 
podczas działów rodzinnych z braćmi otrzymał Lulin, Lulinek i sołectwo 
w Bądlinie. Wydaje się, że przez długi czas prowadził wspólne gospodarstwo 
ze starszym bratem Maciejem. Można o tym wnioskować z faktu wspólnego 
nabycia przez obu braci nowej części we wsi Bądlino oraz z tego, że jeszcze 
w 1577 płacili oni obaj pobór z dwóch części tej wsi. Jakub piastował urząd 
chorążego kaliskiego. W 1560, mając już koło 40 lat, ożenił się z Katarzyną 
Dąbrowską h. Drogosław i 13 V tegoż roku jej ojciec Mikołaj zapisał mu 
tytułem posagu córki kwotę 2500 złp. Intercyza ślubna tego małżeństwa zo-
stała spisana w 1562 i wtedy przekazana suma tytułem posagu i wiana była 
intabulowana na połowach Lulina, Lulinka i Bądlina. Małżeństwo to pozo-
stało bezdzietne, a Katarzyna wkrótce zmarła. Wobec tego Jakub poślubił 
Zofię z Werbna na Rydzynie Rydzyńską h. Wierzbna, córkę Wojciecha i Anny 
z Jaktorowskich h. Poray. Tytułem jej posagu i wiana w 1565 zapisał 2000 złp 
na połowie swych dóbr w Lulinie i Bądlinie. Jednakże druga żona, po uro-
dzeniu córki Anny, już w 1572 zmarła i Jakub z datą 16 I 1573 zeznawał, że 
swojej córce Annie spłodzonej z śp. Zofii Rydzyńskiej winien jest 3000 złp.

 Jakub, chcąc mieć męskiego potomka, ożenił się po raz trzeci z Zofią 
Urszulą z Krotoszyna Krotowską h. Leszczyc, córką Jana, wojewody ino-
wrocławskiego, i Anny z Łabiszyna Latalskiej (Latalic), wojewodzianki po-
znańskiej. Był znany akt z 16 I 1573, w którym Jakub skwitował od teścia 
wojewody Krotowskiego odbiór sumy 1000 złp jako części posagu jego cór-
ki. Jakub z Krotowską miał córkę Barbarę. Lecz i ta trzecia żona wkrótce 
w 1574 zmarła. Wówczas Jakub za namową brata w 1576 poślubił Urszulę 
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Gramblewską (ślub około 2 XII), córkę Wojciecha z Gramblewa h. Bełty 
i Anny z Długiego Dłuskiej h. Kotwicz, szwagierki swego brata. Urszula mu 
wniosła Długie Wielkie i Długie Małe w ziemi wschowskiej. 13 IV 1577 Ja-
kub zakupił od szwagra swojej czwartej żony, Jana Spławskiego, części we 
wsiach Kowalewo, Olbrachcie, Łęgnowo i Gramblewo w powiecie wschow-
skim. Kwota należna wynosiła 3600 złp. Jakub zapłacił gotówką 600 złp, 
a pozostałą kwotę zapisał na swych dobrach i spłacał ją do 16 IV 1578, kie-
dy został przez Spławskiego skwitowany. W tym roku zastawił na nabytych 
Olbarchcicach i Gramblewie Annie Jaktorowskiej, matce swej drugiej żony, 
a ówcześnie już wdowie po Wojciechu Rydzyńskim, kwotę 1500 złp. Wcześ-
niej, bo jeszcze w 1577, Jakub oprawił na swoich dobrach wiano swej żony 
Urszuli w kwocie 2600 złp, którą to sumę ona przekazała od razu jako doży-
wocie dla Jadwigi, żony Macieja Rozwarowskiego. Istnieje jeszcze zapis, że 
w 1592 Helena, córka Zygmunta Kotwicz Gorczyńskiego i Katarzyny Haug-
witz, zrzekła się swych praw do Olbrachcic i części Łęgnowa należnych po 
matce na rzecz Rostworowskiego i Gostyńskich. Istniały widocznie jakieś 
dawne niemieckie uprawnienia do tych dóbr. Jakub w szczęśliwym małżeń-
stwie z Urszulą doczekał się wpierw córki Zofii, a potem syna, któremu dano 
również imię Jakub. Urszula była pierwszą żoną, która go przeżyła, Jakub 
bowiem zmarł w 1580, a opiekę nad jego dziećmi przyjął stryj Maciej. Aktem 
z 20 VII tegoż roku przepisał on na dzieci Jakuba wszystkie swoje dobra. 
W akcie tym dzieci Jakuba były zapisane jako Rospharowskie. Młodo wyda-
na za starego już Jakuba Rozwarowskiego Urszula Gramblewska, w osiem 
lat po śmierci męża, gdy jej dzieci już były nieco starsze, w 1588 poślubiła 
Stanisława Borka Gostyńskiego, kasztelana krzywińskiego.

S.M. Rostworowski przytacza opis kamienia granicznego, jaki przed 1939 
przesłał mu dr Pohorecki z Poznania. Jest to zeznanie woźnego Walentego, 
który udał się do Poznania:[...] y tamże maiąc przy sobie sliachthne pany 
Procopa i Marcina Przeczlawskie, iezdził ku ogladania kamienia, który leży 
w pośrzodku blotha, miedzy dziedzinami y wsiami Przeczlawiem. wsią uro-
dzonego pana Janusza Przeczlawskiego, a sdrugiej strony Pamiąthkowem, 
wsią Jego M-czi pana Ostroroga a Lulinkiem, wsią urodzonego pana Jaku-
ba Roswarowskiego, na którym tho kamieniu widział na wirzschu widroze-
nie na ksthalt podkowy podługowathy, na który się poddani pana Janusza 
Przeczlawskiego o zgodnie zgodzieli pokazuiącz, iako Marczin Durka, Paweł 
Palatha, Wocziech Furgasz, Procop Sowa, czy ktorzy się tham zrodzili y scho-
wali y ktorzy thę wiadomoszcz mieli od przodkow swych pewną y w thym ie 
upewnicz mieli, iż ten kamien wyszy omieniony iest pewnym naroożnikiem, 
dzialaczy trzy dziedzyny wyszy mianowane...

Jest to ciekawy trwały znak obecności Jakuba Roswarowskiego na tej 
części ziemi poznańskiej.



~ 56 ~

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: 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, Konstytucyi i do-
kumentów autentycznych ułożona, do dzieła Heraldyki podana 1802 roku�, rps w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego; J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit.; Szkic histo-
ryczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 16�18; tenże, �Genealogia Rodu 
Rostworowskich...�, s. 3; tenże, �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s.13; 
Teki Dworaczka, op.cit., regest nr 1397, Monograf. TD/LISI. LUZ. L. 2.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. I, 
z. 1, s. 22�23 i cz. IV, s. 187, 189, 190; A. Fastnacht-Stupnicka, Nieważne doktoraty, gdy 
Ojczyzna w potrzebie, [w:] Saga wrocławska, Wrocław 2004, s. 316 (Jakub i potomkowie 
Rostworowscy). 

BARBARA ROZWAROWSKA, jedyna córka Wojciecha i Katarzyny Rosnow-
skiej

Wyszła za mąż za Jana (Janusza) Przecławskiego. Zmarła między 1546 
a 1553. Istnienie jej nie jest rzeczą pewną. Nie była wymieniona przez S.M. 
Rostworowskiego.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., s. 187 
i 189.

POKOLENIE VII
Dzieci JAKUBA ROZWAROWSKIEGO, chorążego kaliskiego

ANNA ROSFAROWSKA (Rozworowska), córka Jakuba i Zofii Rydzyńskiej, 
ur. w 1571

Wyszła za Andrzeja Malechowskiego z Konar i Rokossowa h. Abdank, 
syna Jana, właściciela części Rokossowa i Bełczylasu, i Gościejewskiej. Jej teść 
już 21 VII 1586 na swoich dwóch posiadłościach jeszcze przed ślubem zapisał 
swojej synowej posag w kwocie 4000 złp. Ponadto jej narzeczony otrzymał 
od jej stryja, Macieja Rostworowskiego, sędziego ziemskiego wschowskiego, 
zapis posagowy w kwocie 3000 złp. Najprawdopodobniej ślub jej odbył się 
w następnym roku, gdyż w 1587, jako mężatka, za otrzymaną od stryja sumę 
3000 złp skwitowała i teścia z posagu, i brata Jakuba z dóbr rodzicielskich. 
Posag jej oprawiony został na dobrach Rokossowa i Bełczylasu w kwocie 
4000 złp dopiero w 1595, a wzajemne dożywocie z mężem spisała w 1601. 
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Jej mąż, Andrzej Malechowski, nieustannie dążył do tego, by stać się właści-
cielem całego Rokossowa i Bełczylasu. Podczas przeprowadzonych z braćmi 
w 1595 działów dóbr rodzicielskich otrzymał części we wsiach Rokossowo, 
Bełczylas, Żytowiecko, Krasiec i pustkę w Sławikowicach. Ale także w tymże 
roku Maciej Rokossowski, który miał być w następstwie spadku właścicie-
lem dalszych części wsi Rokossowo i Bełczylas, obiecał mu odsprzedać swe 
części za 2300 złp. Wcześniej jeszcze, bo już w 1599, ale wówczas już wspól-
nie z żoną, od Stanisława Rokossowskiego nabył za 3000 złp jego części wsi 
Rokossowo i Bełczylas i na nich w 1602 zapisał swojej córce Urszuli posag 
w kwocie 4000 złp. W 1605 Stanisław Ziemiecki, syn Wojciecha, z wojewódz-
twa brzeskiego, potwierdził to, że zostały jemu i Michałowi Buszkowskiemu, 
synowi Mikołaja, i Barbarze Przepelskiej małżonkom sprzedane na wyderkaf 
przez Andrzeja Malechowskiego i Annę Rozworowską małżonków część wsi 
dziedzicznej Krasiec osada i Słowikowice pustka za 3000 złp. Sprzedaż na 
wyderkaf oznaczała, że nabywca pobierał wszystkie dochody z danej nieru-
chomości. Byli właściciele mogli nieruchomość tę odkupić za kwotę szacun-
kową, w tym wypadku za 3000 złp. Wysokość tej kwoty wskazuje, że Anna 
i Andrzej Malechowscy ową transakcją na wyderkaf chcieli uzyskać pokrycie 
wydatku związanego z zakupem części tych wsi, których obszar w swoich 
rękach chcieli rozszerzyć. Malechowscy mieli troje dzieci: synów Piotra (zm. 
1620) i dość wcześnie zmarłego Adama oraz córkę Urszulę, zamężną wpierw 
za Piotrem Cykowskim, zmarłym około 1611, i ponownie w latach 1613�1623 
poślubioną Janowi Modlibowskiemu. Andrzej Malechowski, mąż Rozworow-
skiej, od Piotra Rokossowskiego, spełniającego zobowiązanie nieżyjącego już 
swego ojca Macieja, dopiero w 1610 kupił za obiecaną mu kwotę 2300 złp 
dalsze części Rokossowa i Bełczylasu. W 1611 kwitował swoją bratową Zofią 
Strzelecką z sumy 10 000 złp. Osiągnął cel skupienia w swych rękach włości 
Rokossowa i Bełczylasu, jednakże właśnie w tymże 1611 zmarł. 

W tym samym roku jego wdowa po nim sprzedała całe Rokossowo wy-
derkafem za 6000 złp Maciejowi Szczytnickiemu, a Bełczylas, też wyderka-
fem za 5000 złp, swojej córce Cykowskiej. Anna Malechowska po śmierci 
swego męża okazywała nadal dużą aktywność. W 1612 od wspominanego już 
Piotra Rokossowskiego kupiła za niewielką kwotę 450 złp łan �Klakowski� 
w Rokossowie, z dalszą myślą o rozszerzeniu swego posiadania w tej wsi. 
W rezultacie odebrane z wyderkafu całe Rokossowo oraz części Bełczylasu 
w 1617 za 40 000 złp odstąpiła swemu synowi Piotrowi Malechowskiemu, 
który w trzy lata później zmarł. Części wsi Krasiec wraz z pustką Sławiko-
wice, leżące w powiecie kościańskim, dała w dożywocie swej córce Urszu-
li, która wyszedłszy ponownie za mąż, nosiła teraz nazwisko Modlibowska. 
Anna w 1627 kupiła od Zygmunta Zawadzkiego za 2000 złp wsie Gierłachów-
ko i część wsi Bukówka w powiecie kościańskim. W 1631 dała dziedzicowi 
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Pudliszek Stanisławowi Pudliszkowskiemu wolny wypas we wsi Krasiec. Akt 
ten oznaczał, że jak dotąd preferowana córka Urszula zapewne zmarła, skoro 
dana jej w dożywocie wieś stała się ponownie przedmiotem władania Anny. 
Wszystkie zatem dzieci Anny z Rosfarowskich Melechowskiej zmarły. Na 
świecie pozostała wnuczka: Anna Melechowska, córka Piotra i Jadwigi z Za-
krzewskich, poślubiona Władysławowi Strykowskiemu, z czasem podstolemu 
kaliskiemu. Jej to jej babka Anna z Rosfarowskich w 1638, z okazji ślubu, dała 
pustkę w Sławikowicach, zachowując, rzecz dziwna, jej użytkowanie w doży-
wociu. Właśnie Strykowscy w 1640 za 17 000 złp sprzedali Rokossowo i Beł-
czylas kuzynowi lub może wujowi, Benedyktowi Zakrzewskiemu. W każdym 
razie dobra, o które tak walczył Andrzej Malechowski, nie utrzymały się długo 
w rękach jego potomnych. Urszula, córka Andrzeja i Anny, ze swym drugim 
mężem Janem Modlibowskim miała trzech synów. Najstarszy z nich Sebastian 
w 1636 kwitował babcię, Annę z Rosfarowskich Malechowską z otrzymanych 
800 złp, które były zaliczką do kwoty 2000 złp, jakie ich babka macierzysta 
była winna jemu i jego braciom. Tak więc Annie Rosfarowskiej u kresu życia 
przyszło się rozliczać nie z dziećmi a z wnukami.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 19; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4; tenże, �Rostwo-
rowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 16; Teki Dworaczka, op.cit., Regest nr 1405; 
Monograf. TD/MACH. MAL. M. 1.
PUBLIKACJE: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, 
z. 1, s. 187, 189. 

BARBARA ROSFAROWSKA, córka Jakuba i Zofii Krotoskiej, ur. 1574

Wyszła za Adama z Żylina Żylickiego h. Lubicz. Żylińscy mieli córki 
Annę, która wyszła za Piotra z Chrapliwa Łąckiego, syna Mikołaja i Jaskole-
ckiej, od 1619 chorążego poznańskiego, właściciela Obrzycka z przyległoś-
ciami i dziedzicznej wsi Gąsawy oraz Zofię poślubioną Piotrowi Jastrzęb-
skiemu, po śmierci którego wyszła ona ponownie za mąż za Stanisława 
Rokossowskiego, ówcześnie właściciela części w Rokossowie i Bełczylesie, 
a także Jadwigę zamężną za Wojciechem Kościeleckim, z którym miała syna 
Andrzeja. Barbara spokrewniona była przez matkę z jej bratem, Andrzejem 
Krotowskim, kasztelanem kaliskim, wojującym kalwinem, właścicielem 
Łobżenicy i Luchowa, który zmarł w 1621. Spadkobiercy jego posiadłości 
Łobżenicę i Luchowo w 1637 sprzedali za 81 750 złp. Piotrowi Samuelowi 
z Gradny Grudzińskiemu. W tym akcie sprzedaży uczestniczyły dwie córki 
Adama i Barbary nieżyjących już Żylickich, bez Jadwigi, która też już zmar-
ła. Tak więc można ustalić, że Barbara z Rosfarowskich Żylicka zmarła przed 
datą tego podziału, to jest przed 1637.
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ARCHIWA. ZBIORY: J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit.; S.M. Rostworow-
ski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 19; tenże �Genealo-
gia Rodu Rostworowskich...�; tenże, �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., 
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ZOFIA ROSFAROWSKA, córka Jakuba i Urszuli Gramblewskiej, ur. po 1576

W 1594 wyszła za mąż za Jana Chryzostoma Potulickiego h. Grzymała, 
kasztelana santockiego, syna Kacpra na Pniewach Potulickiego, wojewodzica 
brzeskiego i Zofii z Górki Roszkowskiej h. Łodzia. Potulicki w 1590 w czasie 
przeprowadzonych działów z braćmi otrzymał Próchnowo, opustoszały Opo-
rzyn, wsie Sypniewo, Sułaszewo, Kowalewo i młyn Nadolnik i w 1594 na 
swych majątkach oprawił przyszłej żonie 14 000 florenów. Jeszcze przed po-
ślubieniem Zofii otrzymał od jej stryja Macieja Rostworowskiego 2000 złp. 
tytułem posagu bratanicy. Ślub Zofii i Jana Chryzostoma odbył się w 1594, bo 
już w następnym roku Potulicki kwitował stryja żony z otrzymanego zapisu 
2000 złp. Jan Chryzostom był kalwinem. Jego krewni tworzyli rodzinę, która 
za czasów Zygmunta III Wazy należała do ośmiu najbardziej czynnych po-
litycznie i zyskujących godności senatorskie. Potuliccy zajmowali dziewiątą 
pozycję wśród rodzin wielkopolskich mających udział w elicie władzy. Zofia 
krótko po ślubie sprzedała Maciejowi Kotwicz Dłuskiemu za 1500 złp swoje 
części w Olbrachcicach w powiecie wschowskim i w Langnowie w księstwie 
głogowskim. Rezydencją Potulickich było Próchnowo. Jan Chryzostom wy-
sprzedawał swoje włości. Najbardziej dochodowy młyn w Nadolniku sprze-
dał już w 1597, a całość swych znacznych dóbr w 1600 odsprzedał Marcino-
wi Podniewskiemu, kasztelanowi kamieńskiemu. W tym samym roku Zofia, 
w towarzystwie swego brata Jakuba, złożyła rezygnację ze swej oprawy na 
dobrach Próchniewa, przekazując ją nabywcy majątków Podniewskiemu. 
Przyczyną tych wysprzedaży było to, iż Jan Chryzostom po swym zmarłym 
bracie Andrzeju w 1599 otrzymał inne posiadłości, a więc wsie Studzieniec, 
Kamionkę, Milcz, Stróżewo, Ostrówek, Hutę i Czeszewo. A ponadto od brata 
Kaspra otrzymał część miasta Chodzieży. Był więc znów człowiekiem bardzo 
zamożnym. Niemniej dobra swe wciąż rozszerzał. Na rok nabył wyderkafem 
Młynkowo w powiecie poznańskim od Andrzeja Czarnkowskiego, kaszte-
lana kaliskiego, męża swej bratanicy Zofii. A w 1605 ponownie od tegoż 
Andrzeja, również na wyderkaf, wziął kolejne wsie Ciążyn i Przybychowo, 
oraz znów Młynkowo za 13 000 złp. Potulicki nie tylko handlował majętnoś-
ciami, ale także udzielał się w życiu politycznym. 8 VII 1606, razem ze swym 
szwagrem Jakubem Rostworowskim, podpisał się pod uchwałami nadzwy-
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czajnego sejmiku średzkiego, mówiącymi o przystąpieniu szlachty wielko-
polskiej do rokoszu sandomierskiego. W późniejszych latach interesy mająt-
kowe wiązały go głównie z bratanicą Zofią Czarnkowską. W 1611 kupił z nią 
wspólnie wieś Ninin oraz w 1613 przejął od niej Rybno, opustoszałe Grabo-
wo i Bracikowo w powiecie kcyńskim, dając w zamian wsie Strzelce, Słonki 
i młyn Kłos, wraz z dopłatą 4000 złp. Politycznie skłaniał się do popierania 
rokoszów antykrólewskich. W 1613, wraz z Janem Cieleckim i Stanisławem 
Strykowskim, był delegowany przez zjazd szlachty województwa poznań-
skiego i kaliskiego do skonfederowanych żołnierzy regimentu Aleksandra 
Zborowskiego, stojących w Krośnie. Przywiózł sejmikowi w Środzie pisem-
ną odpowiedź Zborowskiego i otrzymał za to gratyfikację w kwocie 600 złp. 
W tymże roku sejmik województw wielkopolskich w swej instrukcji dla po-
słów zapisał prośbę skierowaną do króla, by Potulickiemu została udzielona 
rekwizycja na cła pobierane na trakcie publicznym koło Chodzieży. W dal-
szych latach jego stosunki z dworem królewskim wyraźnie się poprawiają. 
W 1621 przybywał przy królu Zygmuncie III w Lublinie i stamtąd udał się 
na popis rycerstwa wielkopolskiego, na który przywiózł uniwersał królewski. 
Wkrótce potem uczestniczył na czele pocztu zbrojnego razem ze szlachtą po-
wiatu nakielskiego w lustracji pospolitego ruszenia pod Kraśnikiem. W tym 
czasie prawdopodobnie razem z żoną przeszedł na katolicyzm. Jego nowa po-
stawa została doceniona, gdyż 18 II 1623 otrzymał od króla kasztelanię san-
tocką. Zmiana wyznania skłoniła małżonków Potulickich do świadczenia na 
rzecz kościołów. W 1628 kasztelan ufundował kaplicę przy kościele NMPan-
ny w Chodzieży, później rozebraną, oraz drugą kaplicę dla bractwa św. Anny. 
Drewniany kościół parafialny w Chodzieży kazał rozebrać i na jego miejscu 
wystawił nowy, murowany. Przyjmuje się nawet, że kościół pod wezwaniem 
św. Mikołaja i św. Floriana, wzniesiony w Chodzieży w XV wieku z fundacji 
Mikołaja Potulickiego, w drugiej połowie XVI wieku znajdował się w rękach 
protestantów. A zatem konwersja religijna kasztelana santockiego, wsparta 
stanowiskiem jego żony Zofii z Rosfarowskich, spowodowała też przywró-
cenie katolikom ich ośrodka parafialnego w Chodzieży. Być może właśnie 
Zofia przyczyniła się skutecznie do porzucenia przez męża protestantyzmu 
i ona była energiczną inicjatorką budowy nowego kościoła. Rolę Rosfarow-
skiej upamiętnia jej herb rodowy Nałęcz, umieszczony pośród innych nad 
wejściem do kaplicy Matki Boskiej. Herby te przypominają także osoby, któ-
re zostały pochowane w podziemiach świątyni i jej kaplic. Kościół pod we-
zwaniem św. św. Mikołaja i Floriana w Chodzieży był konsekrowany w 1668, 
a więc po śmierci obojga Potulickich. W miejscowym skarbcu kościelnym 
po dziś dzień przechowywany jest złoty kielich mszalny, ufundowany przez 
kasztelana. Potulicki zmarł po 1630, lecz przed 8 V 1633, kiedy nowym kasz-
telanem santockim został mianowany Jan Smoszewski. Po sprzedaży Próch-
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nowa wiano Zofii z Rosfarowskich zostało przez męża oprawione w dawnej 
sumie 14 000 złp na częściach Chodzieży, miejscowym zamku i na wsiach 
Studzieniec, Czeszewo, Stróżewo oraz Huta. W 1611 Zofia sprzedała swemu 
bratu Jakubowi swoje części w Mórkowie, Smyczynie i Smyczynie Małej 
w powiecie kościańskim. W 1622 skwitowała swego brata rodzonego, kasz-
telana przemętskiego, z odbioru 1200 złp. W 1638, wspólnie z synami, była 
kwitowana przez Aleksandra Porębskiego. Zmarła po 1639. Potulicka zrobiła 
kilka zapisów fundacyjnych, m.in. utworzyła fundusz zabezpieczający stałe 
uposażenie dla altarzysty przy bractwie różańcowym kościoła w Chodzieży. 
W małżeństwie z Janem Chryzostomem miała dwóch synów Piotra i Jana. 
Piotr otrzymał w spadku części miasta Chodzieży oraz liczne wsie po ojcu. 
W 1648 sprzedał części w Chodzieży oraz Stróżewo, Ostrówek, Studzieniec, 
Milcz, Czeszewo, Nietążkowo, części w Kamionce oraz Rybowo, Konary 
i Grabowo w powiecie kcyńskim za 400 000 złp dwom siostrom Kołacz-
kowskim: Cecylii Elżbiecie, żonie Jana Leszczyńskiego, kasztelana gnieź-
nieńskiego, i Konstancji Urszuli, wdowie po Stefanie Grudzińskim, staroście 
ujskim, pilskim i bolimowskim. Nie był żonaty i prawdopodobnie wkrótce po 
tej wysprzedaży zmarł. Drugi syn Jan w 1638 nabył za 18 000 złp od Marcina 
Chrząstowskiego wieś Nietążkowo w powiecie kcyńskim. Ponadto był właś-
cicielem części folwarków wymienionych w transakcji brata Piotra. Poślubił 
Katarzynę Grzymułtowską, córkę Marcina i Anny ze Smoguleckich. Żonie 
oprawił sumę posagową 3170 złp. na swoich dobrach w powiecie kcyńskim. 
Jak wynika z akt spadkowych, Jan Potulicki już w 1648 nie żył. Najprawdo-
podobniej przyczyną stały się toczące się wojny. Jego dobra przeszły na brata 
Piotra, który, widać też niepewny życia, je wysprzedał. Nie pozostali zatem 
w trzecim pokoleniu potomkowie Zofii z Rosfarowskich Potulickiej. Nie po-
zostały też w rękach Potulickich liczne dobra zgromadzone przez jej męża. 
Zofia swoim ożenkiem potrafiła utrzymać wysoki standard swej senatorskiej 
już rodziny. Przez całe życie pozostawała w bardzo bliskich stosunkach ze 
swym bratem Jakubem, kasztelanem przemętskim, będąc zarazem wierną to-
warzyszką czynnego politycznie swego męża.
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JAKUB z ROSTWOROWA ROSTWAROWSKI (Rostworowski), jedyny syn 
Jakuba, chorążego kaliskiego i Urszuli Gramblewskiej, ur. 1577, kasztelan 
przemętski 

Dzieciństwo spędził pod opieką swego stryja Macieja, gdyż jego mat-
ka wyszła ponownie za mąż. Po dojściu do pełnoletności stryj go w 1597 
uwłaszczył na rozległych dobrach w Rostworowie, Lulinie, Lulinku, Bąb-
linie, Bąblinku, Przyborowie, Myszkowie i Chlewiskach. Jest to pierwszy 
Rostworowski, który w swoim nazwisku używa litery �t�, jednak w podpi-
sach wyraźnie pisze Rostwarowski. 8 VII 1606 Jakub uczestniczył w sejmiku 
nadzwyczajnym zwołanym pod przewodnictwem marszałka Wacława Wło-
stowskiego do Środy. Sejmik podjął uchwałę, pod którą podpisał się również 
Jakub Rostwarowski, jak wielu innych szlachetnie urodzonych, o przystą-
pieniu szlachty do rokoszu w Sandomierzu zwołanym na dzień 6 VIII 1606. 
Rokosze, przyjęte w Polsce za wzorem węgierskim, miały być formą działań 
poddających sądowi szlachty króla oraz ministrów i senatorów. W Środzie 
określono to, o co rokoszanie w Sandomierzu mają się domagać. Punkt drugi 
uchwały mówił: �Występnych karać�, a mianowicie wojewodę poznańskie-
go (Hieronima Gostomskiego), Bobolę (Andrzeja z Piasków Bobolę, pod-
komorzego w. koronnego), marszałka koronnego (Zygmunta Myszkowskie-
go). Tych na gardło karać. � To znaczy skazać na śmierć: Innych z urzędu 
zrzucić. I tu zostają wymienieni wojewodowie sieradzki, płocki, podlaski, 
mazowiecki, a także generał wielkopolski Adam Sędziwój Czarnkowski, 
wojewoda łęczycki oraz kanclerz Maciej Pstrokoński, biskup przemyski. 
W punkcie czwartym jest powiedziane: Jezuitów napominać, a nie rozga-
niać. W piątym: Pojednać z biskupy i księże, aby nas więcej o snopki nie 
turbowali i nie kłusali � to znaczy chęć uchylenia się od podatku kościelnego 
pobieranego przez służbę kościelną w postaci odkładanych snopków zboża. 
Wreszcie punkt szósty mówił: Kres uczynić, kto fałszywe pieniądze kował i na 
gardło go skazać. Punkt siódmy: Prawo pospolite obwarować i na wieczne 
czasy oprawić � to znaczy zachować niezmienność uprawnień szlacheckich. 
I wreszcie ostatni punkt uchwały: Przestrogę postanowić, tak na sądach sej-
mowych, jak i trybunalskich, ziemskich, grodzkich, aby każdemu sprawiedli-
wość szła, tak ubogiemu, jako i bogatemu. A na to nie pozwolimy, aby kró-
la, pana /naszego/ odmienić, a zgoła przy nim się opowiadamy, a kto by na 
zdrowie jego, albo na kresy następować chciał, oprócz żeby się nam jaka 
fabrica pokazała szkodliwa, to sobie zachowujemy. Rokosz ten powstawał 
w szczególnych okolicznościach, kiedy król Zygmunt Waza z jednej strony 
chciał wprowadzić słuszne reformy (ustanowienie armii stałej zawodowej, 
uniezależnienie skarbu od sejmu), z drugiej zaś przygotowywał się do wojny 
o tron szwedzki, a na ten czas chciał ustanowić w Polsce regenta Habsburga. 
Plany te ujawnił wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Dlatego też 
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szlachta na sejmiku średzkim opowiadała się niejako za królem, �żeby go nie 
odmieniać�, ale przeciw wojewodom i senatorom stanowiącym stronnictwo 
regalistyczne. Rokosz sandomierski doprowadził do zawiązania konfedera-
cji generalnej w obronie �praw i wolności� i do rokoszu Zebrzydowskiego, 
zakończonego w lipcu 1607 krwawą bitwą pod Guzowem, w której wojska 
królewskie pobiły rokoszan. Jakub Rostwarowski zapewne tak dalece się nie 
zaangażował, by brać zbrojny udział w rokoszu, bowiem dokumenty, jakie 
były w Archiwum Kłoczowskim, wskazują, że ponad politykę przedkładał 
zajęcie się swoimi dobrami. Jeden z dokumentów z tego archiwum, pocho-
dzący z 1607, był właśnie inwentarzem dóbr Mrokowskich i Dłuskich. Na 
akcie tym podpisani byli: Stanisław Borek Gorayski (herb niewyraźny), Jan 
Potulicki h. Grzymała (herb i litary I.P), Jakub Rostworowski (Nałęcz i litery 
I.R), Jan Kiełczewski (herb Pomian i litery I.K.). Kolejny inwentarz dóbr Lu-
lina i Lulinka, które Jakub wypuścił w dzierżawę Łukaszowi Mielżyńskiemu, 
pochodził z 25 czerwca 1610. Na odwrotnej stronie tego dokumentu były au-
tografy Mielżyńskiego i Rostwarowskiego oraz dopisano: Na snak pewności 
tego Inwentarza Podpisują się Ich Mość obay rękami swymi y pieczeczi swoie 
przykładaiem. Barbara Spławska, córka wychowanicy stryja Marcina Anny 
Gramblewskiej i Jana z Kożlanki Spławskiego w 1611 odsprzedała ciotecz-
nemu bratu Jakubowi Rostworowskiemu wszystkie posiadłości odziedziczo-
ne po dziadku Wojciechu i babce Annie Dłuskiej, a więc części wsi Mroko-
wo, Wilkowo, Smyczyna oraz część dóbr Gołanice w powiecie kościańskim, 
Wielkie i Małe Długie oraz części borów na gruncie Przybyszewa w powiecie 
wschowskim. Sławomir Leitgeber podawał, że dokument potwierdzający ten 
przekaz znajduje się w aktach ziemskich kościańskich z 1615.

Jeszcze w 1609 w życiu Jakuba Rostworowskiego nastąpiło ważne wyda-
rzenie, pojął za żonę Elżbietę z Bnina Opalińską h. Łodzia, ochrzczoną 25 VIII 
1595 w Radlinie, córkę Piotra, krajczego koronnego, starosty rohatyńskiego, 
nakielskiego i gnieźnieńskiego, i Anny z Rytwian Zborowskiej h. Prus III, 
córki Jana, kasztelana gnieźnieńskiego i Elżbiety ks. Prońskiej. Dziwny był 
to mariaż, skoro pan młody miał 32 lata, a panna młoda, według daty chrztu, 
14 lat. Ale naturalnie, Elżbieta mogła być ochrzczona z jakimś dwuletnim 
opóźnieniem. Dobra jej ojca, krajczego koronnego, leżały w powiecie pyzdr-
skim. Pierwszą jego żoną, zmarłą, była Elżbieta Sieniawska. W Bibliotece Ja-
giellońskiej zachowało się dzieło zaczynające się słowami: Technopaegnion 
Epithalamicum quod in celeberrimas Illustr. et Magnif. Coniugum Dn.D. Ja-
cobi Rostvorovski a Rostvorow et Dn. D. Elizabethae Opalińska a Bnin... 
Studiosa Inventus Collegii. Pozn. Soc. Jezu Lusit. Posnaniae. In Officina Joh. 
Wolrabi Anno 1619. Zostało wydane przez jezuitów i zawiera utwory panegi-
ryczne napisane w języku łacińskim z okazji zaślubin Jakuba i Elżbiety, które 
odbyły się przed dziesięcioma laty. Warto wymienić nazwiska ich autorów, 
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(dwóch zamieszczało dwukrotnie 
swoje wiersze), by wskazać na ciąg-
łość rodzin i kultury szlacheckiej 
w Polsce. Pierwszym z autorów był 
siostrzeniec Jakuba Piotr Potulicki, 
wojewoda kaliski, spokrewniony 
z Opalińskimi, który podpisał de-
dykację. Kolejnymi autorami byli: 
Piotr Grudziński, starosta rawicki, 
który zamieścił sześciowiersz na 
tylnej okładce dzieła. Autorem pro-
logium był Zygmunt Grudziński, 
a descriptio pompae nuptialis Mi-
kołaj Działyński. Dalsze wiersze 
napisali: Jan Potulicki z Chodzieży, 
drugi siostrzeniec Jakuba, Paweł 
Działyński, wojewoda chełmiński, 
Andrzej Gostyński, kasztelanic 
krzywiński, Stanisław Szczytnicki, 
Stanisław Skaławski, Stanisław 
Sławiński, Mikołaj Szołdrski, Pa-
weł Konarski, Jakub Grodzicki, Jan 
Maniecki, Jan Miedziński, Jan Mie-

lżyński, Jan Smuszewski, Jakub Rokossowski, Zygmunt Miaskowski, Andrzej 
Sokołowski, Stanisław Lipowski, Jan Szczucki, Marcin Klonowski, Andrzej 
Smuszewski, Andrzej Grabski, Piotr Bniński, Andrzej Bujalski. Nazwiska te 
wskazują na to, jak szeroki był krąg szlachty oscylującej wokół dworu Opa-
lińskich, na którym zrodziła się owa twórczość poetycka wychwalająca mło-
dą parę. Składającym życzenia panu młodemu był Jerzy Ostroróg z Lwówka, 
który Jakuba nazwał consangvinus meus czyli kuzynem tej samej krwi. S.M. 
Rostworowski uważał, że w 1609 małżeństwo zawarte miało charakter for-
malny, gdyż Elżbieta była jeszcze nieletnią panienką. O tak wczesnym maria-
żu zadecydowały zapewne dwa fakty: 21 X 1600 w wieku 34 lat zmarł ojciec 
Elżbiety, Piotr z Bnina Opaliński, a w 1602 wdowa po nim, Anna ze Zborow-
skich, postanowiła poślubić Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, wojewodę 
łęczyckiego, pozostawiając czworo małych dzieci, wśród których siedmiolet-
nia wówczas Elżbieta była najstarsza. Mała Opalińska zatem we wczesnym 
dzieciństwie straciła jakby obojga rodziców i to było przyczyną tak wczesne-
go jej zamążpójścia. Opiekunem dzieci Piotra, krajczego koronnego, został 
jego najmłodszy brat Łukasz Opaliński (1581�1654), zaledwie o 14 lat starszy 
od Elżbiety, lecz niebywale zdolny i przedsiębiorczy. Jego kariera polityczna 

Elżbieta z Opalińskich Jakubowa 
Rostworowska, kasztelanowa przemętska 

(25 VIII 1595�13VI 1634) 
[zdjęcie portretu z Suszna]
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zaczęła się w 1615, kiedy został kasz-
telanem poznańskim, już w 1622 był 
marszałkiem nadwornym koronnym. 
W 1634 osiągnął godność marszałka 
wielkiego koronnego. Właśnie Łu-
kasz Opaliński jest tym, który w 1612 
Rostworowskim przekazuje 10 000 zł, 
które mogą być poczytane jako za-
liczka wiana Elżbiety. W tym roku Ja-
kub Rostwarowski z datą 25 VI 1612 
otrzymał kasztelanię przemętską, do 
czego musieli się przyczynić Opa-
lińscy. Ów rok 1612, zdaniem S.M. 
Rostworowskiego, staje się rzeczywi-
stym początkiem współżycia Jakuba 
i Elżbiety, a w małżeństwie tym przy-
szło na świat troje dzieci: Jadwiga, 
Jan i Wawrzyniec. 

W Bibliotece Czartoryskich 
w Krakowie zachował się jeszcze 
inny dokument odnoszący się do Ja-
kuba, w 1618 wydany drukiem Car-
men in Natalem Domini w opracowa-
niu Prokopa Skąpskiego w Poznaniu, również w Officynie Jana Wolrabi. Nad 
tytułem jest umieszczony obrazek przedstawiający Najświętszą Maryję Pan-
nę, co świadczy, że Jakub i jego małżonka w dobie reformacji byli katolika-
mi. Na odwrocie herb Nałęcz związany, z szyszakiem nad tarczą, opatrzonym 
koroną szlachecką. Nad szyszakiem zamiast panny z jeleniem figurują dwa 
rzędy piór pawich. Nad herbem jest napis: INSYGNIA GENTIS, pod herbem 
umieszczony został dłuższy tekst łaciński: Lechiadum quidquid regna discor-
dia soluit hoc Rostvororum pulchra propago legat, Sarmaticos domuit sem-
per domus ista dolores et Patriae vinxit, vulnera fasce suo. Vivat Dia domus 
iusto diademata clara. Quae decus es medica stemmate signat opem. Jest to 
strona druga. Na trzeciej stronie jest dedykacja: Illustri ac Magnifico Domino 
D. IACOBO ROSTWOROWSKI a Rostworow Castellano Praemetensi etc. Po 
tej dedykacji następuje wiersz łaciński zatytułowany IN IESU CHRISTI Sal-
vatoris Natalem, zamieszczony na 14 stronach. W dokumencie opracowanym 
przez Skąpskiego mamy pierwszy znany zapis nazwiska �Rostworowski�, 
ten, jaki przetrwał do czasów współczesnych. 

Piotr Opaliński był pierwszym autorem �Księgi rodzinnej Opalińskich�, 
kontynuowanej potem przez dwa pokolenia. Jakub Rostworowski ożenkiem 

Obrazek Matki Boskiej 
na stronie tytułowej księgi 

wydanej w 1618 na cześć kasztelana 
przemętskiego Jakuba Rostworowskiego
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Drzewo genealogiczne Elżbiety z Bnina Opalińskiej, krajczanki koronnej 
[w opr. S.M. Rostworowskiego]
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swym wchodził do kręgu pierwszorzędnej arystokracji tego czasu. Pozycję 
swą uzyskał dzięki autorytetowi moralnemu i materialnemu, jakim mógł się 
szczycić jego stryj Maciej Rozwarowski. Chyba w 1613 nastąpiło coś w ro-
dzaju rehabilitacji, czy też uznania tych urzędników Rzeczypospolitej, któ-
rzy może rokoszowi sprzyjali, ale zostali uznani za godnych sprawowania 
swoich funkcji. Otóż 1 VII tego roku w Poznaniu zapadła uchwała szlachty 
województwa poznańskiego i kaliskiego, iż obdarza ona zaufaniem generała 
wielkopolskiego Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, wojewodę łęczyckie-
go, pana poznańskiego (Jana z Górki Roszkowskiego), pana gnieźnieńskiego 
(Andrzeja Przyjemskiego), pana przemętskiego (Jakuba Rostwarowskiego), 
pana bydgoskiego (Janusza Grzymułtowskiego), dając ich mościom moc 
i władzę, aby strzegli tego, co by najlepszym dobrem było dla Rzeczypospo-
litej oraz obiecując współpracę zdrowym ich mościom radom. A zatem po 
burzliwym okresie rokoszu miał Jakub akceptację szlachty wielkopolskiej. 
Jakub prowadził czynne życie towarzyskie. Był częstym gościem w Obje-
zierzu, przyjmował gości we dworze w Lulinie. Obracał się w towarzystwie 
znanych dam tego czasu: Katarzyny Baranowskiej, Anny Modrzewskiej czy 
Helżbiety Dobrzyckiej. Dla życia towarzyskiego potrzebował pieniędzy. Wo-
bec tego nie zajmował się gospodarką, lecz dobra swe wydzierżawił: Przy-
borowo i Myszkowo � Stefanowej Żeledzkiej, wdowie, Długie Stare i Dłu-
gie Nowe � Gurowskiemu, Lulin i Lulinek � Hieronimowi Bronikowskiemu 
(z nim się w 1627 procesował), Mórkowo, Wilkowo i Smyczynę � Krzy-
ckiemu. Zajmował się też windykacją długów należnych stryjowi Maciejowi. 
Piastując swój kasztelański urząd specjalnie się nie wzbogacił. Gdy go objął 
miał 14 wsi, u kresu swej kadencji 17 i pół. Zajmował 41 pozycję wśród 155 
członków elity władzy województw poznańskiego i kaliskiego. Dla przykła-
du można wskazać Andrzeja Przyjemskiego, który przyjmując swój urząd 
miał 12 i pół wsi, gdy z niego odchodził był właścicielem 33 i pół wsi i wśród 
najbardziej wzbogaconych członków elity władzy wielkopolskiej zajmował 
20 pozycję. Lecz z drugiej strony Jakub przewyższał swego teścia, Piotra 
Opalińskiego, który obejmując urząd miał 11 wsi, a schodząc z niego 15 wsi 
i zajmował 46 pozycję. A przecież trzeba pamiętać, że poza osobistym auto-
rytetem, jaki osiągnął jego stryj Maciej, Jakubowi Rostworowskiemu wrota 
do elity władzy otworzył właśnie mariaż z Opalińską, córką krajczego ko-
ronnego, bo choć nie on osobiście, ale w ogóle Opalińscy za czasów króla 
Zygmunta III w Wielkopolsce zajmowali pierwsze miejsce wśród wszystkich 
rodzin szlacheckich, mających udział w sprawowaniu władzy w Rzeczypo-
spolitej. Opalińscy byli z reguły regalistami, popierali Zygmunta Wazę, choć 
nie wszyscy, a jeżeli niektórzy zajmowali inną pozycję, to raczej dla asekuracji 
interesów rodziny. Głównymi ich partnerami i konkurentami byli Czarnkow-
scy, nad którymi jednak górowali. Rostworowscy, tylko dzięki Marcinowi 
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Rozwarowskiemu i Jakubowi Rostwarowskiemu, w tej klasyfikacji udziału 
rodzin w sprawowaniu władzy zajmowali 23 pozycję. Jakub naturalnie, jako 
współuczestnik klanu Opalińskich, reprezentował stanowisko regalistyczne. 
Dla materialnych dziejów rodziny ważne było to, że dwukrotnie sprzedawał 
Rostworowo, z zastrzeżeniem wykupu: w 1610 Krzysztofowi Nietążkow-
skiemu za 3000 złp. i w 1611 Janowi Pijarowskiemu za 6000 zł. Wyraźnie 
ten zasobny majątek stawiał jako zastaw za pożyczane sumy pieniędzy. Osta-
tecznie jednak w 1612 wydzierżawił całą wieś Rostworowo Janowi Pijarow-
skiemu. Potem majętność ta jeszcze do niego wracała, gdyż w 1628 uczynił 
zapis na niej dla kościoła w Żydowie a w 1629 dla kolegiaty w Szamotułach. 
Niemniej po jego śmierci Rostworowo już wkrótce zostało sprzedane przez 
syna Wawrzyńca. Powiązania rodzinne z tą miejscowością odbiły się echem 
jeszcze w 1790, po śmierci ówczesnego właściciela Rostworowa Wojciecha 
Zbijewskiego, gdy miejscowość ta miała przejść w inne ręce. Wówczas po-
wstała kwestia jak regulować zapisy uczynione na cele kościelne przez kasz-
telana przemętskiego. Jakub dziesięcinę kościelną od 1618 wpłacał na ręce 
ks. Alberta Raczyńskiego, kanonika poznańskiego. Dla spraw kościelnych 
był hojny, w swych dotacjach nie pomijał klasztoru w Trzemesznie. Pewnych 
jego przyrzeczeń już po jego śmierci na żonie Elżbiecie i synach dochodził 
w 1639 ks. Anzelm Raciborski, kanonik poznański, nazywając Rostworow-
skich banitami, widocznie z powodu utraty majątku rodowego. W Kaliszu 
w 1624 został dokonany zapis, mówiący o tym, że Anna Gostyńska, córka 
Stanisława Borka Gostyńskiego i żona Jana z Rokoszy Ruszkowskiego, ja-
koby sprzedaje Jakubowi Rostworowskiemu liczne dobra należące niegdyś 
do sióstr Dłuskich: Morkowo, Wilkowo Niemieckie, Smyczynę z młynami 
i stawami, jeden w Korbieli młyn, drugi zwany grunt Mille oraz części we 
wsiach Świdnica, Olbrachcie, Langnowo, Czerneczyn w powiatach kościań-
skim, wschowskim i księstwie głogowskim. Nie jest to naturalnie sprzedaż, 
lecz zrzeczenie się praw jednej z potomkiń pań Dłuskich na rzecz spadkobier-
cy Jakuba Rostworowskiego. 

Jakub, kasztelan przemętski, chyba wielkich rzeczy w życiu nie dokonał, 
choć mógł chlubić się znacznym majątkiem i niemałym prestiżem. 28 VI 
1630 zrzekł się kasztelanii, a w 1631 zmarł, pozostawiając córkę i dwóch 
synów. Natomiast wprowadził nazwisko Rostworowskich do grona senato-
rów. Po jego śmierci wdowa Elżbieta uczestniczyła w kilku sądowych spra-
wach spadkowych, ale głównie dotyczących dóbr Opalińskich, m.in. dóbr 
Beresteczko z licznymi wsiami. Natomiast dobra w Pleszewie przekazała 
Aleksandrowi z Otoka Zaleskiemu, podsędkowi ziemskiemu sieradzkiemu. 
Łukasz Opaliński w 1634 ponownie przekazał jej 10 000 zł. Cel tej dotacji 
nie jest znany. Rzekomo poślubiła jeszcze Zygmunta Grudzińskiego. Zmarła 
po 1639, a przed 1643.
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ARCHIWA. ZBIORY: J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit.; W. Wielądko, Ge-
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Rostworowskiej, 2 X 1963; S.M. Rostworowskiego do S. Leitgebra, Reims, 19 II 1965 i S. 
Leitgebra do S.M. Rostworowskiego, Puszczykówko, 8 III 1965.
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cyklopedia szlachecka, t. X oraz Wykazy polskich rodzin szlacheckich, t VI, oprac. S.J. 
Starykoń-Kasprzycki i ks. M. Dmowski, Warszawa 1938, 278; Akta sejmowe województw 
poznańskiego i kaliskiego, t. I (1572�1632), cz. 1 (1572�1616), wydał W. Dworzaczek, 
Poznań 1962, s. 307, 422; Urzędnicy wielkopolscy XVI�XVII wieku. Spisy, oprac. A. Bie-
niaszewski, Wrocław 1987, s. 152; E. Opaliński, Elita władzy.., op.cit., s. 22, 34�35, 50; 
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wództwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s.187, 190. 

POKOLENIE VIII
Dzieci JAKUBA, kasztelana przemętskiego i ELŻBIETY 

z Bnina Opalińskiej

JADWIGA ROSTWOROWSKA, jedyna córka Jakuba i Elżbiety Opalińskiej

W 1633 występuje jeszcze jako panna, uczestniczka wypadku, jaki się 
wydarzył pod Leżajskiem, gdy podróżowała wspólnie ze swą matką i wujem 
Łukaszem Opalińskim. Była najpoważniejszą ofiarą tego wypadku, bowiem 
gdy kareta się wywróciła i wszyscy wpadli do rzeki Trzebośnicy, Jadwigę naj-
później odnaleziono, gdyż była wtulona pod brzegiem. Lecz, gdy poczęli wzy-
wać Najświętszej Panny Leżajskiej � ozdrowiała. Nazwana została wówczas 
�służeczką Najświętszej Panny�. W jakiś czas po tym wydarzeniu poślubiła 
Andrzeja Borek Gostyńskiego, kasztelana kamieńskiego, syna Stanisława, 
kasztelana krzywińskiego, który dał jej oprawę 25 000 złp na połowie miasta 
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Gostynia i wsiach Krzemieniewo i Czajkowo oraz na folwarku Bogusławki 
w powiecie kościańskim. Ale w 1647 doszedł do wniosku, że oprawa ta jest 
zbyt skromna i zwiększył ją do 30 000 złp. Jadwiga dla Andrzeja była drugą 
jego żoną, po Dorocie Rozdrażewskiej. Borek Gostyński poślubił ją ok. 1636, 
miał on w ogóle czworo dzieci: Barbarę, Andrzeja, Wawrzyńca i Franciszka, 
który został księdzem. Teść Jadwigi Stanisław wyjątkowo nie wzbogacił się 
piastując urząd kasztelana krzywińskiego. Przyjmując kasztelanię miał jedno 
miasto i 6 wsi, schodząc z niej tylko jedno miasto i 4 wsie, wśród elity wła-
dzy wielkopolskiej znajdował się na 97 pozycji, znacznie poniżej zasobności 
ojca Jadwigi. Tym miastem był zapewne Gostyń. I właśnie Gostyń jego wnuk 
Andrzej sprzedał Opalińskim.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit.; S.M. Rostwo-
rowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 23; tenże, �Ge-
nealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4 (błędnie, że nie wyszła za mąż); Teki Dworzaczka, 
Nakło, regest nr 10915. 
PUBLIKACJE: Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Panny Maryi w kościele OO. Bernar-
dynów w Leżajsku, we Lwowie 1895, s. 31�32; E. Opaliński, Elita władzy..., op.cit., s. 34�35; 
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., cz. IV, z. 1, s. 187; 
B. Janik, S.J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011, 
45-46.

JAN z ROSTWOROWA (z MYSZKOWA) ROSTWOROWSKI, starszy syn Ja-
kuba i Elżbiety z Bnina Opalińskiej, kasztelanic przemętski

Ur. około 1614, pan na Myszkowie, Przyborowie, Chlewiskach, Dłu-
gim i Mrokowie. Jako młody człowiek miał być przez ojca posłany razem 
z bratem Wawrzyńcem na dwór królewski do Warszawy, gdzie wpierw był 
paziem, a potem pokojowcem Jego Królewskiej Mości. Po śmierci ojca po-
wrócił w rodzinne strony, gdzie pozostawał w stałych kontaktach ze swym 
wujem i opiekunem Łukaszem Opalińskim. Był więc uczestnikiem, wraz 
całą rodziną, bardzo niebezpiecznego wypadku, jaki nastąpił pod Leżaj-
skiem. Oto jego opis: Roku Pańskiego 1633, dnia 28 czerwca, Łukasz z Bni-
na Opaliński, starosta leżajski, w towarzystwie krewnych, do Wielkiej Polski 
z Leżajska jechał przez rzekę Trzebosza (Trzebośnicę) ku Żarczyckiej Woli 
i we wódę nadzwyczaj wezbraną z mostu z karetą wszyscy aż na dno się 
wywrócili, a wóz do góry kołami i z rzeczami ich przywalił., lecz się ura-
towali (...) Prosto do Leżajaska podziękować N. Pannie powrócili i tu od-
śpiewali Te Deum laudamus, a potem wszyscy spowiedź odprawili.. Mówił 
tu te słowa p. Opaliński: �Rozumiem ja, że dosyć było z Częstochowy jadąc 
P. Bogu pokłonić się i być nabożnym, ale i z Leżajaska nikomu bez nabo-
żeństwa odjechać nie radzę�. Śluby swe oddawszy, pod przysięgą podpisali 
i pieczęcie swe położyli: Łukasz Opaliński M.K., Jan Rostworowski, sługa 
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N. Panny, Wawrzyniec Rostworowski, sługa N. Panny. Nadto zeznały: Elżbie-
ta Rostworowska, Przemęcka, Jadwiga Rostworowska, służeczka N. Panny, 
Pani mojej, Elżbieta Ropkowska, matka, Elżbieta Ropkowska, córka. W wy-
padku zatem uczestniczyli wuj Łukasz Opaliński, marszałek koronny, dwaj 
synowie Jakuba kasztelana, kawalerowie wolnego stanu Jan i Wawrzyniec, 
ich matka Elżbieta, zwana Przemętską, jako kasztelanowa przemętska oraz 
jej córka Jadwiga. Szczęście, że z tego wypadku się uratowali, bo już dziś 
rodziny Rostworowskich by nie było.

Jan Rostworowski w 1634 ożenił się z Zofią Teresą z Marcinkowa Ba-
ranowską h. Jastrzębiec, córką Albrechta (Olbrychta, Wojciecha), kasztelana 
kamińskiego oraz starosty kcyńskiego i Ewy Bukowieckiej. Na swych do-
brach, a więc na połowie Myszkowa oraz Chlewiskach i Przyborowie w po-
wiecie poznańskim, dopiero w 1640 oprawił posag swojej żony w niewielkiej 
kwocie 4000 złp; widocznie teść nie dysponował wówczas pieniędzmi. Ale 
już oprawę tę w rok później uzupełnił o dalsze 20 000 złp, razem więc wyno-
siła ona 24 000 złp. W tym też roku zrzekł się wszelkich praw do odziedziczo-
nych po babce żony częściach Głoginina na rzecz szwagra Adama Daćboga 
Baranowskiego. Wówczas już rodzina Baranowskich miała spore znaczenie. 
Splendoru dodał jej Wojciech Baranowski (1548�1615) przez króla Zygmun-
ta Wazę 18 V 1608 mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim 
i prymasem Polski. Prekanonizowany biskupem przemyskim w 1585, przez 
sześć lat był jednocześnie kanclerzem koronnym, potem został biskupem 
płockim i z kolei kujawsko-pomorskim. Zawsze był zdecydowanym rega-
listą. Baranowscy, którzy poprzednio wielkich dóbr nie mieli, dzięki związ-
kom rodzinnym z arcybiskupem metropolitą wzbogacili się, głównie dzięki 
wsparciu finansowemu, w mniejszym stopniu przez przyjmowanie w dzier-
żawę majątków kościelnych. Według kryteriów, które wprowadził badacz elit 
władzy województw wielkopolskich z czasów Zygmunta Wazy, Wojciech 
Baranowski, kasztelan kamiński, teść Jana, co do zasobności wśród 155 wy-
mienionych Wielkopolan zajmował 36 pozycję, a zatem wyższą do Jakuba 
Rostworowskiego, kasztelana przemętskiego, choć zaledwie o 5 punktów. 
Zofia Baranowska pochodziła z bardzo licznej rodziny. Jej ojciec, właści-
ciel Głoginina, w którym posiadane części sprzedał w 1628 i nabywał póź-
niej różne posiadłości w powiecie kcyńskim, zmarł w 1640. Jako wcześniej 
owdowiały, dla swych córek: Marianny, Jadwigi, Anny, Teodory i Zofii już 
w 1621 mianował opiekunami swego brata Jana Baranowskiego, kasztela-
na małogoskiego, oraz żyjącą jeszcze wtedy babkę macierzystą tych panien, 
Barbarę z Głoginina Janową Grocholską. Wśród swych sióstr, z których star-
sze już w 1629 wyszły za mąż, Zofia była najmłodsza i wyszła za mąż późno, 
nie dysponując wielkim posagiem. W małżeństwie z nią Jan Rostworowski 
miał pięcioro dzieci: Zofię, Stanisława, Jadwigę, Marię, Elżbietę. Janostwo 
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Rostworowscy mieszkali w Myszkowie, przynależnym do parafii w Kazimie-
rzu. Prof. Leon Białkowski w Szkicach z życia Wielkopolski w siedemnastym 
wieku opublikował opis wnętrza dworu szlacheckiego w Myszkowie, oparty 
na sporządzonym w 1658 inwentarzu, którego oryginał znajdował się w Ar-
chiwum Kłoczowskim i liczył 12 stron. Szczególnie ciekawy jest opis izby 
stołowej: Drzwi do izby stołowej w kwiaty malowane... suknem czerwonym 
sama izba obita różnie nowo malowanym. Aniołów dziewięć, każdy z lich-
tarzem, wzgóre nad suknem, w niej okien sześć w ołów, dobrych. W tej izbie 
stołów cztery, trzy malowane zielono, nowe, czwarty w pośrzodku, sadzony 
teszarską robotą...ławy dokoła czerwone nowo farbowane z brzegami zielo-
nymi, przy stołach ławy długie zielone cztery, zydelków małych z poręczem 
zielonych dziesięć, strop sam nowo malowany, u którego w pośrzodku lichtarz 
mosiężny sześć esów mający, przy każdym lichtarz wielki i zgore trzy esiki na 
żelaznym łańcuchu czerwono farbowanym wisi. W tej izbie piec zielony pod 
sam wierzch, koło niego ławy czerwono farbowane, komin z zieloną zasło-
ną, podle którego szafa. Równie barwny będzie opis tego, co autor nazywa 
wielką izbą: ...obita suknem czerwonym nowym, po którym królewskie malo-
wane osoby, nad którym obrazów ich mościów krewnych dziesięć, Bachusa 
z Cererą dwa, Najświętszy Panny ieden, pomnieyszych osiemnaście, innych 
trzy delineacyj, miast trzy, aniołów � przy ścianach � nowych rzezanych dzie-
więtnaście, każdy lichtarz wyrażający. We środku izby jelenie rogi, w których 
esów trzynaście z lichtarzami. Sprawiedliwość w pośrodku z mieczem i z wa-
gami stoi. Trzeba przyznać, że bardzo bogate było wnętrze tej izby, z szalenie 
silną grą kolorów czerwonego i zielonego. Dziś byśmy uznali, że wnętrze to 
było przeładowane nadmiarem barw i ozdób. Ale zarazem z opisu tego może-
my się zorientować, ile różnych towarów trzeba było zgromadzić, przywieźć 
najczęściej z Gdańska, by tak wnętrze domu wyposażyć. W domu Jana Ro-
stworowskiego znajdowało się wiele portretów rodzinnych. Pewno pamiątki 
rodzinne skumulowały się w Myszkowie po wyjeździe brata Wawrzyńca na 
Mazowsze. Myszkowo leży nad rzeką Samą, na której obecnie zrobiony jest 
zalew. W Myszkowie, w późniejszych latach, został wybudowany pałac, dziś 
ślicznie położony nad owym zalewem, niestety, choć chyba nabyty prywat-
nie, niszczejący. W Chlewiskach jest dom rządcy, położony w parku, nie sta-
nowiący zabytku, lecz zamieszkały.

Jan i Wawrzyniec część dóbr ojcowskich sprzedali, inne wydzierżawili. 
W 1635 Jan, a w 1636 Wawrzyniec wysprzedali za 55 000 złp. Aleksandrowi 
Miastkowskiemu swoje udziały w Mrokowie. 5 VII 1642 Jan jako pełnomoc-
nik Wawrzyńca podpisał akt dzierżawy Lulina i Lulinka dla Jana Niegolew-
skiego. Nad swym podpisem I.R położył pieczęć z Nałęczem, tę samą, jaką 
posługiwał się jego ojciec, kasztelan przemętski. W tymże też roku dopełnił 
się los kamienicy Rostworowskiej w Poznaniu. Właścicielką jej była już Ur-
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szula z Kościelca, wdowa po Janie z Kolna Prusińskim, która dom ten ofia-
rowała dominikanom poznańskim. Jan Rostworowski, postępując podobnie 
jak ojciec, swoje majątki, to jest Myszkowo, Przyborowo, Chlewiska w 1649 
wydzierżawił Zofiannie z Lubieńca Niemojewskiej. Była to jednak dzierżawa 
w kręgu rodzinnym, bowiem Niemojewska była wdową po Jakubie Smogule-
ckim i teściową najstarszej córki Rostworowskiego Zofii. Wcześniej, w 1640, 
żona Jana, Zofia Baranowska, wspólnie ze swym rodzonym bratem Daćbo-
giem, przypadłe im dobra po zmarłej ich babce Barbarze z Głoginina Gro-
cholskiej, przekazała swemu ojcu Wojciechowi, kasztelanowi kamińskiemu. 
W rok później następują nowe przewartościowania majątkowe. Jan zapisuje 
na swych trzech majątkach, połowie Myszkowa, Przyborowie i Chlewiskach 
nowy posag dla swej żony Zofii w wysokości 20 000 złp, a jednocześnie ona 
wyraża zgodę na to, by majątki po jej babce Grocholskiej, a więc Głoginino 
w powiecie pyzdrskim, zostały całkowicie przejęte przez jej brata Daćboga. 
Ów Adam Daćbóg Baranowski był nie lada zawadiaką. Opis jego postępowa-
nia znajdziemy w cytowanych już Szkicach z życia Wielkopolski w siedemna-
stym wieku prof. Białkowskiego. Adam Daćbóg miał poza żoną jakąś tam Do-
rotę, dla której dom w Kcyni kupił, ale przyjmował ją także w swoim domu 
na wsi. Pewnego dnia, gdy z nią przebywał, Dorota nagle zawołała: Mości 
Panie. Jejmość tu idzie! Daćbog, widząc żonę, wyparł ją z pokoju i drzwi 
dobrze zamknął. Ale potem zaczął się mścić na pannie Jadwidze Moraczew-
skiej, krewnej żony, która już w jego domu osiem lat na posługach trwała. 
Uznał, że to ona się przyczyniła do jego dekonspiracji. Chciał ją szablą prze-
bić, a gdy żona ją obroniła, postanowił pannę tą wygnać z dworu, a jesz-
cze wcześniej obwieść wozem zaprzężonym w woły po wsi. Zaniechał tego 
planu, dopiero wtedy, gdy żona oświadczyła, że sama na ten wóz z wołami 
siądzie. Mamy tu zatem obrazek obyczajowy z kręgu najbliższej rodziny Jana 
Rostworowskiego, gdyż dotyczący jego szwagra. Jak widać nie całą rodzinę 
Baranowskich na drogi uczciwego postępowania wprowadziła osobowość 
metropolity gnieźnieńskiego Wojciecha.

W 1641 Wojciech Bobolecki oczekiwał od właściciela Myszkowa spłaty 
10 000 złp, które nie wiadomo jakim tytułem miał zapisane na wsi Przybo-
rowo. W 1642 następuje dalszy proces puszczania w dzierżawę odziedzicza-
nych dóbr. Jan Rostworowski wydzierżawia Lulin. Na kontrakcie dzierżaw-
nym zachowanym w Archiwum Kłoczowskim był jego wyraźny podpis. Rok 
później Bartłomiejowi Mieszkowskiemu za 9000 złp wydzierżawia Przybo-
rowo. Dokumenty wskazują, że Jan w 1645 zwrócił Barbarze z Domisławia 
Objezierskiej 1500 złp. Na pokwitowaniu Jan jest wymieniony jako Rostwo-
rowski z Rostworowa, zatem wyznacznikiem jego osoby była rodowa siedzi-
ba, a nie Myszkowo. Owo puszczanie majątków w dzierżawę wskazuje na to, 
że Rostworowski za swe dobra chciał szybko pozyskać jak najwięcej żywej 
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gotówki, choć może przyczyna była inna � po prostu nie miał sił zarządzać 
swymi dobrami.

W 1647 nastąpił przykry wypadek. Mikołaj Ślepowroński zasztyletował 
swego rodzonego brata, który był sługą Rostworowskiego. Trup zamordowa-
nego leżał w domu Jana Płaczkowskiego w Poznaniu i tam odbyły się jego 
oględziny. Rostworowskiemu wypadło rozsądzać tę sprawę i zająć się osie-
rociałą rodziną. W tym czasie także chłop Mikołaj zbiegł z rodziną i mieniem 
z Chlewisk i zgłosił się do pracy w leżącej również pod Szamotułami wsi 
Duszniki, należącej do kapituły poznańskiej. Rostworowskiemu przypadło 
pertraktować z biskupem poznańskim Andrzejem Szołdrskim o zwrot tego 
zbiega. Sprawa się długo ciągnęła, aż w końcu 1 IX 1642 dał on biskupowi 
zbiega Mikołaja wraz z rodziną i mieniem. Autor, który nagłośnił tę sprawę, 
Janusz Derosiewicz, błędnie twierdził, że Mikołaj został sprzedany biskupowi 
Szołdrskiemu. Cała ta sprawa jednak nie najlepiej świadczyła o stosunkach 
pańszczyźnianych, jakie panowały w Chlewiskach. Jeszcze w 1651 Zofia Ro-
stworowska, żona Jana, w księgach ziemskich poznańskich była zapisana, iż 
miała dług wobec Krystyny, córki Piotra Białobrzeskiego z Białobrzegów 
w powiecie opoczyńskim, który obciążał ją miast jej ojca. 

Właściciel Myszkowa, Jan Rostworowski, żył krótko, zmarł w stosun-
kowo młodym wieku ponad 40 lat, co stało się przed 1658, bowiem według 
akt zachowanych w Archiwum Kłoczowskim w tymże roku 15 III jego żona 
Zofia jako wdowa wystąpiła przed sądem wraz z nieletnimi dziećmi: Gno-
sa Zophia de Marcinkowo Rostworowska, olim Magnifici Albrechti ab ea-
dem Marcinkowo Baranowski Castellani Gneznensis, Kcynensis Capitanei 
filia, olim vero Gnosi Joannis Rostworowski consors relicta vidua nec non 
Zophiam, Stanislaum, Hedwigam, Mariannam et Helisabetham fratrem et 
sorores minores Rostworowskie olim Gnosi Joannis Rostworowski liberos 
succesoresque bonos. Zofia z Baranowskich na rozstrzygnięcie spraw spad-
kowych po swoim mężu pozywała przed sąd dużą liczbę osób, m.in. Twar-
dowskich, Tańskich, Smoguleckich, Grochowskich, a z dzieci swych jedynie 
Mariannę. Już przed 1664 wyszła ponownie za mąż za Andrzeja Zarembę, 
a jej oprawa na dobrach pierwszego męża, złożona w kwocie 24 000 złp, 
w 1682 w części 14 966 złp przeszła na rzecz Krzysztofa na Międzychodzie 
Unruga, starosty gnieźnieńskiego, co może oznaczać, że w tymże roku już 
ona nie żyła. Dzieje Jana Rostworowskiego, jego żony i dzieci zamykają 
pierwszy rozdział historycznych dziejów Rostworowskich zamieszkałych 
w Wielkiej Polsce.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit. (błędnie utożsa-
mia Jana z Jackiem z Kłoczowa); S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny 
Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 22�23; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�,  
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s. 4�5; tenże, �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 20�21; Teki Dwo-
rzaczka, Regestry grodzkie i ziemskie Poznań nr 1105, 1181, 1422, 1424,1642, 1756, z Gnie-
zna nr 82, 84, z Konina nr 51, z Nakła nr 173, 1420, 1421, Metrykalia 13510 (Szamotyły), 
31063, Monograf. TD/A Bigan B. 1; Listy Anny Rostworowskiej do S.M. Rostworowskie-
go z 21 XI 1963, S.M. Rostworowskiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, 
18 V 1962.
PUBLIKACJE: Książka do nabożeństwa oraz Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Pan-
ny Maryi w kościele OO. Bernardynów w Leżajsku, Lwów 1895, s. 31�32; L. Białkowski, 
Szkice z życia Wielkopolski w siedemnastym wieku, Poznań 1925, s. 9�11, 45�47; 4; J. De-
resiewicz, Handel chłopami w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 104�105; tenże, 
Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej (w. XVI�XVIII), Warszawa 1959, s. 32; 
Dzieje Wielkopolski, t. I do roku 1793, pod red. J. Topolskiego, Poznań 1959, s. 665; J.S. 
Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI�XVIII, t. II, Warszawa 1976, s. 411; 
E. Opaliński, Elita władzy..., op.cit., s. 34�35, 50; Słownik..., op.cit., s. 187, 190; M. Libicki 
i P. Libicki, Dwory i pałace..., op.cit., s. 233�234.

POKOLENIE IX
Dzieci JANA i ZOFII BARANOWSKIEJ

ZOFIA ROSTWOROWSKA, ur. 1635

Wyszła za mąż za Jana Jakuba ze Smogulca Smoguleckiego h. Grzyma-
ła, starostę nakielskiego. Jej mąż w kategorii uposażenia członków elity wła-
dzy w Wielkopolsce zajmował niskie, 117 miejsce. Do elity osób mających 
wysokie urzędy nie należał, ale w jakimś stopniu zdobył zaufanie królew-
skie, gdyż obdarzony był funkcją posła Zygmunta III na któryś z sejmików 
średzkich. W 1658 po śmierci Jana Rostworowskiego odbywała się rozpra-
wa sądowa w sprawie sukcesji majątkowych, na której Zofia występowała 
już jako wdowa ze swym pasierbem Stanisławem Smoguleckim. Przyjmuje 
się, że jej mąż zmarł w 1657, kiedy miała 22 lata. Był on znacznie starszy 
od niej i poprzednio żonaty z Zofianną z Lubieńca Niemojewską. W rege-
strach poznańskich znajduje się ciekawa informacja podana przez Włodzi-
mierza Dworzaczka, iż ojciec Zofii Rostworowskiej w 1649 wydzierżawił 
swoje wsie Myszkowo, Przyborowo i Chlewiska za 18 000 złp Zofiannie 
z Lubieńca Niemojewskiej, wdowie po Jakubie Smoguleckim. Tymczasem 
Jakub w tym czasie powinien był jeszcze żyć i nie był nawet mężem Zofii 
Rostworowskiej, którą mógł poślubić najwcześniej trzy lata później. Trochę 
to tak wygląda, jakby on się rozszedł ze swą pierwszą żoną. Co robiła Zofia 
po śmierci Jana Jakuba, tego nie wiemy. Zapewne opiekowała się dziećmi 
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swego męża z jego pierwszego małżeństwa. Wiadomo, że miał on jeszcze 
poza synem córkę Apolinarę, późniejszą Tuczyńską. Właśnie siostra Zofii 
Marianna, gromadząca dobra rodzinne, później musiała się procesować z tą 
Apolinarą o zwrot posiadłości.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 22�23; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4�5; tenże, �Ro-
stworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 21; Teki Dworzaczka, Regestry grodzkie 
i ziemskie Poznań 30, 1424, z Wschowy 152.
PUBLIKACJE: E. Opaliński, Elita władzy..., op.cit., s. 34�35, 72.

STANISŁAW ROSTWOROWSKI 

Musiał umrzeć młodo, skoro spadkobierczynią jedyną dóbr rodzinnych 
stała się jego siostra Marianna, której działalność znamy już od 1669 jeszcze 
jako panny. S.M. Rostworowski w Genealogii dodaje mu imię Andrzej i su-
geruje, jakoby to on był uczestnikiem bitwy pod Wiedniem w 1683. Jest to 
jednak niemożliwe, gdyż żyjąc do czasu wyprawy wiedeńskiej, byłby pierw-
szym spadkobiercą dóbr swego ojca, a nie Marianna, tymczasem o nim do-
kumenty milczą. 
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 22�23; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4�5; 

JADWIGA ROSTWOROWSKA 

Również chyba zmarła młodo, bo nie ma śladu w aktach, by jej siostra 
Marianna dzieliła się z nią dobrami spadkowymi.

MARIANNA Konstancja ROSTWOROWSKA 

Długi czas była panną i jako panna jeszcze skupiła w swoich rękach 
dobra ojca. Jako najstarsza z córek, po śmierci brata Stanisława stała się 
pierwszą spadkobierczynią Myszkowa, Przyborowa i Chlewisk. Jeszcze 
jako panna musiała w 1669 wytoczyć proces Wojciechowi Mieszkowskie-
mu (pewno synowi Bartłomieja) i jego żonie Mariannie Szetlewskiej, by 
odzyskać Myszkowo, jakie znalazło się w ich rękach wskutek nieszczęśli-
wych dzierżaw, jakie pod koniec życia uczynił jej ojciec. Poślubiła Stefana 
Glińskiego i miała z nim troje dzieci: Józefa, Jana i Stanisława, jest bowiem 
zapis z 1700, iż Stanisław Ciświcki, syn Ludwika, starosty stawiszyńskiego, 
kwituje ich z odbioru 18 600 złp z tytułu zapisanego na jego korzyść zasta-
wu. Zapis z 1687 wymienia Mariannę Konstancję jako jedyną żonę Stefana 
Konstantego Glińskiego i jedyną dziedziczkę dóbr Myszkowo, Przyboro-
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wo i części Chlewisk. Ale już zapis z 1707 prezentuje ją jako wdowę po 
Glińskim i dziedziczkę tylko części Chlewisk. Niemniej trzy wspomniane 
poprzednio majątki musiały razem przetrwać w jej rękach, skoro w 1717 
jej synowie Jan i Józef Glińscy wydzierżawiają za 55 660 złp. Myszkowo 
i Przyborowo Franciszkowi Napruszewskiemu, natomiast połowę Chlewisk 
Jan Gliński, żonaty z Marianną Komierowską, odsprzedaje swemu bra-
tu Józefowi za 2000 złp. Drugą część tego majątku bracia zgodnie już rok 
wcześniej sprzedali za 19 566 złp. Krystynie Czackiej, wdowie po Michale 
Niegolewskim. Tak więc Chlewiska, które miały tak różne dzieje, z rąk spad-
kobierców Jakuba, kasztelana już wyszły na zawsze. Natomiast Myszkowo 
i Przyborowo pozostawało w rękach Jana Glińskiego, który w 1714 zapisał 
na tych dobrach posag swej żony Marianny Komierowskiej, w kwocie 3000 
zł i otrzymał skwitowanie od brata Jakuba, że ten nie wnosi pretensji. Zatem 
Myszkowo z Przyborowem przez znaczną cześć XVIII wieku pozostawały 
w rękach Glińskich. Natomiast wiadomo, że w 1773 właścicielem Myszko-
wa był Zygmunt Nieżychowski. Wkrótce przeszło na Niegolewskich. U kre-
su Rzeczypospolitej z kolei wskutek mariaży na Żółtowskich, dla których 
Myszkowo, obok Kąsinowa, było główną posiadłością do 1939, gdy Żół-
towskich wysiedlili Niemcy. 

Wracając jednak do czasów wcześniejszych, trzeba przypomnieć, że 
nadal toczyła się walka o zwrot Myszkowa. Na jego części uwłaszczył się 
bezprawnie Aleksander z Kalinowy Zaremba, prawdopodobnie syn drugiego 
męża matki Marianny Zofii z Baranowskich I v. Rostworowskiej. Teraz Ma-
rianna musi jeszcze w 1672 toczyć przeciwko niemu proces o zwrot tej wsi. 
O swe dobra procesuje się także w 1692, u progu nowego stulecia, z Apolo-
nią ze Smogulca, żoną Tuczyńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, która jako 
spokrewniona z jej siostrą Zofią, będąc córką z pierwszego małżeństwa Jana 
Jakuba Smogulekiego i Zofianny Niemojewskiej, zajęła część dóbr. Sylwetka 
Marianny Rostworowskiej, po mężu Glińskiej, przedstawia się korzystnie, 
jako tej, która chciała ponownie zgromadzić i zagospodarować dobra rozpro-
szone przez jej ojca.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 22�23; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4�5; Teki Dwo-
rzaczka, Regestry grodzkie i ziemskie Poznań nr 1112, 1114, 1139, 1144, 1161,1629, 199, 
z Nakła nr 197, z Wałcza nr 29a, ze Wschowy nr 152, 196, Zapiski Trybunału Piotrkowskie-
go nr 29, 30. 
PUBLIKACJE: A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998, s. 428�436; Słownik 
historyczno-geograficzny województwa poznańskiego..., op.cit., s. 190.
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ELŻBIETA ROSTWOROWSKA 

Jest wymieniona, że 24 IV 1651 w kościele św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu uczestniczyła w uroczystości ślubnej Adama Teodora Baranowskiego 
z Elżbietą Gawarecką. Natomiast w 1660 była o niej w aktach kłoczowskich 
wzmianka jako o zmarłej. I wzmianka ta na długi okres czasu zamyka dzieje 
Rostworowskich osiadłych w Wielkopolsce.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 22�23; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 4�5; tenże, �Ro-
stworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 21; Teki Dworzaczka, Regesty/Metryki 
nr 31063.
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ROZDZIAŁ III

POKOLENIA VIII–IX

KRZEWICIELE RODU 
NA MAZOWSZU I PODLASIU

POKOLENIE VIII
Dzieci JAKUBA, kasztelana przemętskiego i ELŻBIETY 

z Bnina OPALIŃSKIEJ (c.d.)

WAWRZYNIEC (Laurentius) z ROSTWOROWA ROSTWOROWSKI, ur. 1614, 
podstoli poznański, chorąży kaliski

Młodszy syn Jakuba i Elżbiety z Bnina Opalińskiej h. Łodzia. Jego oj-
ciec zmarł, gdy Wawrzyniec miał 16 lat. Opiekunem chłopca został stryj jego 
matki, Łukasz Opaliński, marszałek wielki koronny. Po ojcu odziedziczył 
Rostworowo, Lulin, Lulinek, Bąblin i Bąblinek oraz sumy na Olbrachcicach. 
Za protekcją swego wuja Łukasza Opalińskiego, podobnie jak jego brat Jan, 
został paziem na dworze królewskim. Dawało mu to wyrobienie w obycza-
jach i pewną znajomość języków. Po śmierci Zygmunta III Wawrzyniec wziął 
udział w 1632 w elekcji, głosując na Władysława IV. Na jego dworze został 
pokojowcem królewskim. Gdy w 1633 Jerzy Ossoliński udawał się z orsza-
kiem poselskim do Rzymu, zabrał ze sobą młodego Rostworowskiego. Ten 
zaś, znalazłszy się we Włoszech, zapisał się na uniwersytet w Padwie i tam 
7 XI 1633 podjął studia na wydziale prawa, zapisując się jako Laurentius 
Rostworowski, Cubicularius S. M. Regi Poloniae et Sueciae. Polacy od daw-
na studiowali w Padwie, która stała się im bliska, gdy w 1563 rektorem tej 
akademii był Jan Zamoyski. Istniał zwyczaj, iż studenci jednej narodowości 
grupowali się w tzw. nacjach. Nacje miały swoje statuty zatwierdzane przez 
senat uniwersytecki. Na czele nacji stał konsyliarz, wybierany przez studen-
tów. Kadencja konsyliarza była jednoroczna. Wchodził on w skład Consilium 
Academiae, w którym miał prawo głosu. Konsyliarzy nacji polskiej obiera-
no od 1592. W tym też czasie nacja ta w latach 1592�1594 w kościele uni-
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Karta wpisu studentów polskich z lat 1627�1648 z nazwiskiem Laurentiusa Rostworowskiego 
[fot. S.M. Rostworowski]
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wersyteckim w Padwie ufundowała ołtarz pod wezwaniem św. Stanisława. 
W księdze prowadzonej przez nację w latach 1592�1749 odnotowywane były 
nazwiska studentów Polaków, którzy złożyli ofiarę na ołtarz św. Stanisława. 
Wiemy, że Wawrzyniec Rostworowski 7 XI 1633 złożył swoją składkę, a to 
było równoznaczne z dokonaniem wpisu na studia. 2 IV 1635 został obrany 
konsyliarzem. Wybór ten został upamiętniony piękną illuminatą w rejestrach 
studentów uniwersytetu. Jak zapisał S.M. Rostworowski, badający te rejestry 
w Padwie, na illuminacie pod mottem: Sub umbra alarum tuarum znajduje 
się u góry rysunek słońca, z dwoma wstęgami. Na jednej jest wypisane słowo: 
Religionae, na drugiej rysunek puklerza z napisem: Armis. Poniżej umiesz-
czony jest Orzeł Biały z owalną tarczą herbową, przedstawiającą cztery her-
by rodowe Wawrzyńca. Orzeł szponami przygniata dwie postacie pohańców. 
Jest to przypomnienie niedawnej klęki Turków pod Chocimiem. Postaci po-
hańców znajdują się wśród stosu sztandarów, różnej broni, armat, a nawet 
kul, które obrazują zdobycze uzyskane po zwycięstwie nad Turkami z 1621. 
Dobór motywów tej illuminaty wskazuje, jak bardzo młodemu Wawrzyńcowi 
leżały na sercu sprawy dziejów rycerskich swej ojczyzny. Trzeba dodać, że 
koło prawego szponu orła dodany jest napis: D-us Lucas de Bnin Opaliński, 
Consiliarius Nationis, Sup. Reg. Marschalcus. Napis ten jest z jednej strony 
przypomnieniem tradycji, bowiem Łukasz Opaliński w 1602 był konsylia-
rzem nacji polskiej w Padwie, a z drugiej strony wyrazem wdzięczności, jaką 
żywił Wawrzyniec dla swego wuja, ówczesnego marszałka nadwornego, który 
niejednokrotnie wspierał różne jego działania. Wraz z wyborem Rostworow-
skiego na konsyliarza w murze dziedzińca uniwersyteckiego, pomiędzy kon-
syliarskimi tablicami Francuza, Czecha, Węgra, Hiszpana i Anglika, został 
umieszczony kartusz kamienny Wawrzyńca. To sąsiedztwo innych kartuszy 
wskazuje na ówczesną jedność kulturową głównych krajów Europy. Na kar-
tuszu padewskim u góry wyryte jest słowo: Polonia. Poniżej kolejno wyryte 
są herby: Nałęcz � Rostworowskich, Łodzia po matce Elżbiecie Opalińskiej, 
Leszczyc � po babce ojcowskiej Zofii Krotowskiej i Jastrzębiec � po babce 
macierzystej Annie Zborowskiej. Na dole jest umieszczony napis: Laurentius 
Rostworowski Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae Et Sueciae Cubicularius. 
Kartusz ten oglądałem na murze Uniwersytetu Padewskiego w 1966.

W lipcu 1636 Wawrzyniec wrócił do Polski. W kraju cenione było jego 
wykształcenie prawnicze. Wybierany był posłem z wojewódzka kaliskiego 
i uczestniczył w zwoływanych sejmach. Znajdował liczące się oparcie w oso-
bie swego wuja Łukasza Opalińskiego. Świadczy o tym m.in. list, którego treść 
przytaczamy: Miłościwy Panie Chorąży Kaliski, Móy wielce Miłościwy Panie 
i Wnuku. Śmierć Króla J. Mości pomieszawszy mi wszystkie �dispositie� moie, 
którem do uspokojenia ciężarów moich umyślił był, przeszkodziła mi drogę 
do Warszawy, aby tam z inszymi Ich Mościami Pany Senatorami otem radzić 
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Iluminata z księgi studentów uniwersytetu w Padwie z 1635 
zamieszczona z okazji wyboru Wawrzyńca Rostworowskiego na konsyliarza nacji polskiej 

[fot. S.M. Rostworowski]
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Kartusz kamienny w krużganku Uniwersytetu Padewskiego z herbami: 
Nałęcz � Rostworowskich, Łodzia � Opalińskich (herb matki), Leszczyc � Krotowskich 

(herb jednej z żon dziadka), Jastrzębiec � Zborowskich (babki macierzystej). U dołu podpis 
� Laurentius Rostworowski Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae et Sueciae Cubicularis 

[fot. S.M. Rostworowski]
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mógł, coby y nam, y Ojczyźnie 
wszystkiey salutki było, gdzie ia-
dąc w Wiązownie pewniey będę 
i tam nim się w żałobę sporządzę, 
dzień [brak tekstu]... proszę, wiel-
ce rad będę J.Mości do mnie... 
Dalsza część listu dotyczyła spraw 
majątkowych. List kończył się 
słowami: W. Mości uniżony stryj 
i sługa Ł. Opaliński. Marszałek 
prezentuje się tu jako stryj piszą-
cy do �wnuka�, bowiem był on 
o piętnaście lat młodszym bratem 
dziadka Wawrzyńca, Piotra Opa-
lińskiego, krajczego koronnego, 
a zatem faktycznie był wujem-
-dziadkiem Rostworowskiego.

Wawrzyniec w 1641 otrzy-
mał urząd podstolego poznańskie-
go, co jednak wyróżnieniem zbyt 
wysokim nie było. Zajęty życiem 
politycznym wydzierżawiał swoje 
dobra. W 1636 był uczestnikiem 

sprawy sądowej wraz z Katarzyną Sobocką przeciw Stanisławowi Dembiań-
skiemu z Chrostowa. W 1638 zapisany jest w aktach ziemskich konińskich, iż 
spłacił dług w kwocie 1100 złp Janowi Modrzewskiemu. Na św. Jana, 24 VI 
1641, podpisał kontrakt dzierżawny z Cieleckim, który za procenta od poży-
czonych przez Wawrzyńca 15 000 złp. wydzierżawia od niego Bąblin. W tymże 
roku postanowił się ożenić. 31 X 1641 została w grodzie warszawskim spisana 
intercyza ślubna Wawrzyńca Rostworowskiego z Anną z Obór Leśniowolską 
h. Roch, córką Marcina i Katarzyny z Parysów h. Prawdzic, która tak oto brzmiała: 
Między Ich Mościami J. Mością Panią Katarzyną z Paryszowa sławney pamięci 
nieboszczyka J. Mości Pana Marcina z Obór Leśniowolskiego małżonką pozo-
stałą w wierze y J. Mością Panem Janem Leśniowolskim synem Jey Mości z ied-
ney a J. Mością Panem Wawrzyńcem Rostworowskim Podstolim Poznańskim 
z drugiej strony i przez poyśrodek Przyjaciół zobopólnych to jest Jaśnie Wiel-
możnego J. Mości Pana Łukasza ze Bnina Opalińskiego Marszałka Wielkiego 
Koronnego i J. Mości Pana Marcina z Obór Leśniowolskiego Starosty Drohy-
ckiego jako opiekuna niegdy przez pomienionego nieboszczyka J. Mości Pana 
Marcina Leśniowolskiegp potomstwu pozostałemu zapisanego, stał się pewny 
Contract y nieodmienne postanowienie w ten sposób, iż za przeyrzeniem Bożym 

Łukasz Opaliński h. Łodzia (1612�1662),
pisarz, satyryk, autor dialogu Rozmowa pleba-
na z ziemianinem (1641), marszałek nadworny 

królewski (1650)
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i za pilnym J. Mości Pana Podsto-
lego Poznańskiego staraniem Jey 
Mości Pani Leśniowolska córkę 
swą, Jey Mość Pannę Annę Leśnio-
wolską z pozwoleniem tak J.Mości 
Pana Syna swego iako y przerzeczo-
nego J. Mości Pana Starosty Drohy-
ckiego opiekuna, poślubiła w stan 
święty małżeński J.Mości Panu 
Podstolemu, dzień wesela tu w War-
szawie na dzień przyszłey niedziele 
postanowiwszy...

W dalszym ciągu intercyza 
opiewa na sumę posażną 50 000 
złp: y względem klejnotów 10 000 
złp. Oprócz gotówki Anna dostała 
Leśniowolę, Głoskowo, Masłowi-
ce i Prusiecką majętność. Na koń-
cu aktu były trzy podpisy: z lewej 
strony Jana z Obór Leśniowolskie-
go, brata Anny, z prawej Wawrzyń-
ca Rostworowskiego, podstolego 
poznańskiego i poniżej, pośrodku, 
Marcina Leśniowolskiego z Obór, 
starosty drohickiego. Ślub był za-
wierany po śmierci ojca Anny, Marcina z Obór Leśniowolskiego, który zmarł 
w 1628 w wieku 35 lat. Był on dziedzicem Baranowa, Kruszcowa, Gutanowa 
i Bochotnicy i w tejże Bochotnicy zamieszkiwał. Był synem Jana, dworzanina 
królewskiego, rotmistrza jazdy koronnej, piastującego wiele urzędów, w tym 
urzędu kasztelana czerskiego (1588�1596) oraz Ewy z Podłęża Podłęskiej 
h. Bogoria. Marcin, brat jego ojca Jana, od 1581 był kasztelanem podlaskim, za 
życia odgrywał dużą rolę na dworze Zygmunta III Wazy, zmarł w 1593. Jego 
wspaniały sarkofag znajduje się w kościele Mariackim w Krakowie. Ojciec 
Jana i Marcina, Mikołaj z Obór Leśniowolski, był kasztelanem warszawskim 
i od niego zaczęły się wielkość i prosperity rodu. Rodzina Leśniowolskich wy-
wodziła się z rodu Oborskich. Poprzednicy Mikołaja, kasztelana warszawskie-
go, nazywali się jeszcze Oborscy. Ponieważ jednak mieszkali w Leśniowoli 
w ziemi warszawskiej, Mikołaj przyjął nazwisko z Obór Leśniowolski. Sam 
Marcin, ojciec Anny, syn Jana, mógł nosić tylko tytuł kasztelanica czerskiego, 
sam bowiem żadnych urzędów nie sprawował. Przez Niesieckiego był wspo-
minany jako mąż rycerski, a wystawione mu przez żonę Katarzynę w kościele 

Marcin z Obór Leśniowolski, 
starosta buski, kasztelan podlaski, 

dziedzic Buska i Życzyna, 
stryjeczny dziadek Anny Rostworowskiej 

[fot. portretu z Suszna]
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jezuitów w Lublinie, dziś to archi-
katedra lubelska, wspaniałe epita-
fium-pomnik mówi o jego pobożnej 
i świątobliwej śmierci. Wiadomo, że 
Katarzyna z Parysów Leśniowolska 
wiele świadczyła na rzecz ówczesne-
go kościoła jezuitów. Dała dalmatykę 
z białego teletu i obrus ze złotogłowia 
na wielki ołtarz. Dary te były war-
te 520 złp. Natomiast czcząc owym 
wspaniałym nagrobkiem męża, chcia-
ła wznieść pomnik wieczystej miłości 
małżeńskiej, a jednocześnie przy-
ozdobić świątynię. Pomnik miał sta-
nąć w 1628; rok ten jest przyjmowa-
ny za datę śmierci ojca Anny. Koszt 
wzniesienia pomnika miał opiewać 
na 2900 złp, a zatem był duży. Znaj-
dujący się u szczytu pomnika krzyż 
był ze srebra, także elementy wypra-
wy rycerskiej wykonane były w sre-
brze, które ówcześnie miało bardzo 
wysoką cenę. Prof. Władysław Tatar-

kiewicz, porównując pomniki stryja Anny z kościoła Mariackiego i jej ojca 
z dzisiejszej archikatedry lubelskiej, opowiedział się za tym, że pomnik lu-
belski jest piękniejszy. Nie jest przeładowany ozdobnymi elementami. W kra-
kowskim pomniku rycerz jest przedstawiony w pozycji leżącej, w lubelskim 
klęczy, jest jakby w ruchu. Dla Tatarkiewicza krakowski pomnik przedstawia 
kres sztuki renesansowej, lubelski jest zapowiedzią baroku. Podczas uroczy-
stości ślubnej ród Leśniowolskich reprezentował Marcin III, starosta drohicki, 
stryjeczny brat ojca Anny, właściciel Mińska Mazowieckiego z przeszło trzy-
dziestoma wsiami. Był on wyznaczony testamentem na opiekuna dzieci swego 
stryjecznego brata. Zmarł w dwa lata po tej uroczystości 8 IX 1643. Bratem 
Anny był Jan, pan na Bochotnicy, żonaty z Bykowską, który zmarł w 1653. 
Intercyza ślubna wskazuje na niezmierne bogactwo rodziny Anny. Jej posag, 
wynoszący 50 000 złp, miał być nazajutrz wypłacony w złocie. Co prawda 
nie było to złoto tej samej wartości co w XVI wieku. Jakub Rostwarowski 
(starszy) z bratem Maciejem zakupili połowę Bąblina za 2000 złp, a teraz już 
Wawrzyniec ten sam Bąblin z Bąblinkiem sprzedawał za 30 000 złp. Jeszcze 
warto wspomnieć, że matka Anny, Katarzyna z Parysów, pochodziła z może 
najbardziej wpływowej wówczas rodziny możnowładczej na Lubelszczyźnie 

Medalion św. Marcina z grobowca 
ojca Anny Marcina Leśniowolskiego, 

jaki ufundowała wdowa Katarzyna z Parysów 
w 1628 w kościele O.O. Jezuitów w Lublinie, 

dziś jest to archikatedra lubelska
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i na Mazowszu. Jej ojciec Hieronim (1550�1605), właściciel rodowego ma-
jątku Parysowa (Paryszewa) w rejonie Stoczka Łukowskiego, w 1589 został 
kasztelanem sochaczewskim. To on podpisał ugodę bądzińską, w następstwie 
której dwór rakuski zrzekł się pretensji do tronu polskiego i uznał Zygmunta 
III Wazę królem polskim. Hieronim z kolei w 1592 otrzymał godność kaszte-
lana rawskiego. W 1596 został mianowany wojewodą mazowieckim. W życiu 
publicznym reprezentował postawę zdecydowanie katolicką. Jego trzej syno-
wie piastowali stanowiska kasztelanów: Stanisław, warszawskiego, Zygmunt, 
czerskiego, potem lubelskiego, a po nim Adam-Hieronim czerskiego. Dwie 
córki, Anna i Katarzyna, wyszły za Leśniowolskich. A zatem Parysowie wów-
czas byli jeszcze potężnym rodem sprzymierzonym z Leśniowolskimi.

Uroczystość zaślubin młodej pary odbyła się prawdopodobnie 3 XI 1641. 
Dwa dni wcześniej Wawrzyniec w aktach grodzkich warszawskich pokwi-
tował odebranie sumy 50 000 złp i 10 000 złp na klejnoty ofiarowaną przez 
szwagra Jana Leśniowolskiego.

Jeszcze w 1639 w aktach ziemskich poznańskich Wawrzyniec Rostwo-
rowski był wymieniony bez żadnego tytułu, niemniej jako biorący udział 
w sejmiku średzkim został wyznaczony wraz z innymi, tym razem ze swym 
wujem Łukaszem Opalińskim, do rozpatrzenia skargi Stefana Grudzińskiego 
o rewizję grobli ryczywolskiej oraz innych podobnych spraw dotyczących go-
spodarki wodnej. Po upływie trzech lat, za wstawiennictwem zapewne swego 
wuja, marszałka nadwornego koronnego, 16 VIII 1642 uzyskał godność cho-
rążego kaliskiego, którą niegdyś piastował jego dziadek Jakub Rostwarow-
ski. Niemniej jego więzi z ziemią poznańską i kaliską się rozluźniły, tak iż 
z urzędu tego 17 XI 1648 zrezygnował. W tym samym roku, realizując jakieś 
zobowiązania podjęte przez swego brata Jana Rostworowskiego i Jana Nie-
golewskiego, wydzierżawił na 3 lata Zygmuntowi Żelenieckiemu, swe dobra 
Lulin i Lulinek. W tym czasie Wawrzyniec wyraźnie poszukiwał dopływu 
żywej gotówki, co się pewno wiązało z kosztami jego zaślubin. W dzierżawy 
bowiem puszczał także inne swe majątki, a więc Bąblin, poprzednio Cie-
leckiemu, potem wspomnianemu już Janowi Niegolewskiemu oraz rodowe 
Rostworowo Maciejowi Małachowskiemu. Wskutek tych dzierżaw nie dys-
ponował własnymi dobrami, na których mógłby zabezpieczyć posag Anny. 
Dlatego w 1645 doszło do podpisania pomiędzy nim i jego wujem Łuka-
szem Opalińskim kontraktu, mocą którego wuj ręczył zabezpieczenie posagu 
Anny w znacznie wyższej kwocie 160 000 złp. Tego też roku Wawrzyniec 
wraz z żoną i jej stryjem Adamem Leśniowolskim sprzedają marszałkowi 
Opalińskiemu majętność mińską za 40 000 złp. Rostworowskim po zmar-
łym bezdzietnym stryju Anny, Marcinie Leśniowolskim, staroście drohickim, 
właścicielu dóbr mińskich, przypadło samo miasto Mińsk. Resztę dóbr miń-
skich odziedziczyła stryjeczna siostra zmarłego starosty, Anna Leśniowolska, 
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zamężna za Gostomskim. Podobnie zresztą między Anną Rostworowską i jej 
ciotką, Anną Gostomską, został podzielony klucz Zatorski, przypadły po sta-
roście drohickim Marcinie. Anna dostała Zatory i Wolę Zatorską. 

Jedną z pierwszych wspólnych decyzji Anny i Wawrzyńca Rostworow-
skich oraz ich stryja Prokopa z Kłoczowa Leśniowolskiego, kasztelana pod-
laskiego i starosty niemojowskiego, podjętą 13 VII 1647 przed Trybunałem 
Koronnym lubelskim, było utworzenie fundacji w kwocie 10 000 florenów, 
której część własną kasztelan podlaski zabezpieczył na swych dobrach we wsi 
Sędowice, leżącej w ziemi stężyckiej, a Wawrzyniec swą cześć na wsi Guta-
nowie w województwie lubelskim. Z kwoty tej corocznie miały być wypła-
cane w dwóch ratach 84 floreny na ręce archiprezbitra kościoła Najświętszej 
Marii Panny w Krakowie. Miał to być fundusz, jaki archiprezbiter miał dzie-
lić pośród sześciu kapłanów, jacy codziennie mieli odprawiać msze święte 
w kaplicy Leśniowolskich, w intencjach przez ofiarodawców określonych. 
W poniedziałek miała być msza św. śpiewana do Ducha Świętego w intencji 
szczęścia nowych fundatorów i prześwietnych ich rodzin, tak Leśniowolskich, 
jak Rostworowskich. We wtorek msza św. w intencji pomarłych członków obu 
rodzin, w środę msza św. wotywna do NMP, w czwartek o odpuszczenie grze-
chów fundatorów i ich bliskich z obu rodzin, w piątek msza św. wotywna za 
duszę Marcina Leśniowolskiego, starosty drohickiego, w sobotę dwie msze św. 
czytane do NMP za zdrowie fundatorów i ich potomków. W sobotę wieczorem 
owych sześciu kapłanów wraz z ludem miało odśpiewać Litanię Loretańską. 
Tak wielka aktywność liturgiczna czyniła kaplicę Leśniowolskich ważnym 
ośrodkiem modlitewnym całego kościoła NMP i przydawała jej poważnego 
znaczenia. Akt tej fundacji był wydarzeniem niebagatelnym, bowiem odno-
tował go Jan Nepomucen Rostworowski w swoim Wywodzie genealogicznym 
Domu z Rostworowa Nałęczy Rostworowskich, napisanym w 1836.

Prowadzony wspólnie z Anną dom w Leśniowoli wymagał pewnego 
komfortu. Wawrzyniec rzadsze w obiegu artykuły za eksportowane zboże 
sprowadzał z Gdańska. W Archiwum Kłoczowskim odnotowane było pokwi-
towanie kupca gdańskiego: 

Ja niżej podpisany zeznawam tym pisaniem yżem odebrał od J.Mości 
Pana Stanisława Wodyńca, czeladnika Wielmożnego J.Mości Pana Wawrzyń-
ca Rostworowskiego Chorążego Kaliskiego złotych polskich osiem seth a to 
za materie brane według cerographu wzwysz pomienionego J.Mości Pana 
Chorążego Kaliskiego z których to złotych osiem seth onego quituję. Działo 
się w Gdańsku dnia Prima Juny roku 1647.

Jan Baptista Otton Imieniem Pana mego Damilia Sprikilmana
W tych latach Rostworowscy pożyczają spore sumy różnym znanym so-

bie osobom: Sługockim, Rozenom i innym, których nie mogli potem wywin-
dykować; w Archiwum Kłoczowskim pozostały akta z toczonych procesów. 
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Akt ustalenia przez Annę i Wawrzyńca Rostworowskich oraz Prokopa Leśniowolskiego 
fundacji 10 000 florenów dla kościoła NMP w Krakowie w intencji modlitw 

za prześwietne rodziny Leśniowolskich i Rostworowskich, 
spisany 13 lipca 1647 przed lubelskim Trybunałem Koronnym
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Ale niekiedy zwrot pożyczki odbywał się inną drogą. Otóż 3 VIII 1648 Waw-
rzyniec i Anna wydzierżawiają na trzy lata dobra Wołów i Golędzinowo od 
Wojciecha i Jadwigi Jezierzyńskich za pożyczoną im sumę 3000 złp. Henryk 
Wierciński podaje, że Wawrzyniec już w 1648 stał się właścicielem Bochot-
nicy (w tym ziemi, na której po 1751 został przez Małachowskich założony 
Nałęczów w Lubelskiem). Inni autorzy wskazują, że w 1653 umarł bezpotom-
nie Jan Leśniowolski, brat Anny, i na siostrę przeszły jego dobra: Bochotnica 
z dwoma trzecimi wsi Kruszców, z Cynkowem, Strzelcami, jedną trzecią wsi 
Sadurki i jedną piętnastą wsi Czesławice. Rostworowscy niemal zaraz, 6 VII 
1653, wydzierżawiają te dobra za niską kwotę 18 000 złp na trzy lata Ada-
mowi Czychrowskiemu. W Bochotnicy nigdy nie zamieszkali. Znajdował się 
tam tylko niewielki dwór drewniany, choć na podmurowaniu, lecz w dość 
podłym stanie. Po śmierci brata Jana na Annę przeszła w spadku także dalsza 
część klucza głoskowskiego z Baranowem. Najprawdopodobniej Rostwo-
rowscy już nie byli w stanie objąć okiem gospodarza stale zwiększających 
się ich posiadłości ziemskich. Natomiast dobra ich często były zadłużone i to 
zwiększało ilość toczonych z różnych tytułów procesów sądowych.

Jest to czas wojen. W 1648 miała miejsce śmierć króla Władysława IV. 
Na Ukrainie wybucha powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielni-
ckiego. Armia koronna pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami ponosi 
druzgocące klęski. Wawrzyniec Rostworowski, niewątpliwie od młodości na-
stawiony patriotycznie i rycersko, staje do potrzeby. Walczył początkowo pod 
wodzą Jeremiego Wiśniowieckiego, potem, mając już stopień rotmistrza, pod 
Jerzym Lubomirskim. W latach 1648�1651 uczestniczył w obronie kresów 
Rzeczypospolitej, choć odnaleziony zapis historyczny podaje, że podczas 
bitwy pod Beresteczkiem nie był pod chorągwią. Po Beresteczku zmagania 
wojenne trwały nadal. Walki z Kozakami przeniosły się na teren Mołdawii, 
gdzie wojska koronne poniosły w 1652 klęskę pod Batohem. W 1654 na Pol-
skę uderzyły wojska rosyjskie. W lipcu 1655 rozpoczęło się natarcie wojsk 
szwedzkich pod wodzą Karola Gustawa. W Wielkopolsce zwołano pospo-
lite ruszenie. Wawrzyniec Rostworowski, poprzednio przez swą nominację 
związany z ziemią kaliską, znalazł się w obozie pod Ujściem nad Notecią. 
Gdy po krótkiej obronie obóz polski się poddał Szwedom, Wawrzyniec nie 
uczestniczył w kapitulacji i opuścił Ujście. Napisał list do synów, nakazujący 
im wierność wobec prawowitego króla. Wyrażał żal, że nie mamy dynastii, 
która w ciężkich dla kraju chwilach daje moc do walki, bo skupia wszystkich 
wokół osoby monarchy. Skoro mamy króla obieralnego, to tylko niezachwia-
na dla niego wierność zbawić nas może. Sam rotmistrz Rostworowski pospie-
szył pod rozkazy Stefana Czarnieckiego i walczył ze Szwedami aż do czasu, 
gdy opuścili ziemie polskie. Warto wspomnieć, że Władysław Zawistowski, 
który starał się odtworzyć rzeczywiste biografie osób występujących w Try-
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logii Henryka Sienkiewicza, wysunął hipotezę, że pierwowzorem dla postaci 
Rostworowskiego, wymienionego tam dowódcy tatarskiej chorągwi ks. Wiś-
niowieckiego, był właśnie rotmistrz Wawrzyniec Rostworowski.

Już w 1654 definitywnie sprzedał on swoje dobra leżące w Wielkopolsce, 
które dotąd były dzierżawione, Andrzejowi Przyjemskiemu, spokrewnione-
mu z Opalińskimi, stolnikowi koronnemu. Przyjemski był od 2 IV 1657 jego 
kolejnym następcą na urzędzie chorążego kaliskiego. Rostworowski sprzedał 
Lulin, Lulinek, Bąblin, Bąblinek za 60 000 złp. Całą otrzymaną sumę wydał 
na spłacenie długów. Prawdopodobnie dość wystawne życie, jakie wiódł po-
przednio, a potem koszta wojenne przyczyniły się do powstania jego dużych 
wierzytelności. Z końcem 1655 Wawrzyniec, już jako uczestnik wojny ze 
Szwedami, uprawomocnił w urzędzie starościńskim mielnickim swój testa-
ment na rzecz synów. Niewiele zresztą mu lat pozostało życia, za swą służ-
bę zdołał jeszcze otrzymać godność cześnika koronnego. Zmarł względnie 
młodo, już z końcem 1660. W inwentarzu pośmiertnym dóbr, jaki był w Ar-
chiwum Kłoczowskim, znajdowała się wzmianka, że zmarł z wielu otrzyma-
nych ran. Przyznanie mu godności cześnika koronnego jest problematyczne, 
bowiem w spisie cześników koronnych nie figuruje. Najprawdopodobniej 
godność ta została mu przyznana u kresu życia, ale wskutek jego śmierci 
nie została mu nadana. Natomiast w Archiwum Kłoczowskim znajdowało 
się kilka akt nazywających Annę, wdowę po Wawrzyńcu, cześnikową ko-
ronną. Daje to podstawę do przypisania jej mężowi wspomnianej godności. 
Portret Wawrzyńca był w posiadaniu S.M. Rostworowskiego do 1944, kiedy 
oddany do konserwatora obrazów w Warszawie, spłonął podczas powstania. 
Wawrzyniec z małżeństwa z Anną pozostawił trzech synów: Jacka Łukasza, 
Wiesława Wojciecha, Andrzeja i córkę Katarzynę. Młodszy syn kasztelana 
Jakuba odegrał bardzo ważną rolę w dziejach rodziny Rostworowskich, prze-
nosząc na 221 lat jej siedzibę na Mazowsze do Leśniowoli. Kasztelanic prze-
mętski dzięki spadkom po Leśniowolskich stał się współwłaścicielem ogrom-
nych dóbr, które przypadły mu w bardzo trudnym okresie wojen toczonych 
przez Rzeczpospolitą. W tym czasie dobra te nie były dobrze zarządzane. 
Wawrzyniec wyzbył się też posiadłości dziedzicznych w Wielkopolsce, ra-
zem z Rostworowem, które już nigdy do rąk Rostworowskich nie powróciło. 
Jego sylwetka rysuje się nam bardziej jako polityka i żołnierza niż szlachcica-
-gospodarza.

Anna Rostworowska po śmierci męża nadal prowadziła procesy spad-
kowe, wpierw sama, potem przy pomocy syna Jacka Łukasza. Powodowały 
one znaczne koszty i zadłużenie posiadanych już dóbr. Uczyniła też kilka 
zapisów dobroczynnych na kościoły i dla zakonów bądź dla diecezjalnych 
księży. Zmarła w 1667.
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Karta wpisu studentów polskich z lat 1627�1648 � Uniwersytet w Padwie; 
Iluminata z księgi studentów Uniwersytetu w Padwie z 1635 zamieszczona z okazji wyboru 
Wawrzyńca Rostworowskiego na konsyliarza nacji polskiej; Działo się w Lublinie na sądach 
zwykłych generalnych Trybunału Koronnego w samo święto świętej Małgorzaty Dziewicy 
i Męczennicy (13 lipca) roku Pańskiego 1647 � przekład z łaciny aktu fundacji modlitewnej 
znajdującego się w Archiwum Kościoła Mariackiego w Krakowie, dokonany przez dr An-
gelikę Modlińską Piekarz; Wojciech na Wielądkach Wielądko, �Genealogia Domu Starożyt-
nego Jaśnie Wielmożnych z Rostworowa Rostworowskich z linii Ojca oraz Jaśnie Wielmoż-
nych Nałęcz Hrabiów Małachowskich z linii Matki z autorów wiary godnych, Konstytucyi 
i dokumentów autentycznych ułożona, do dzieła Heraldyki podana 1802 roku�, rps w posia-
daniu S.J. Rostworowskiego; J.N. Rostworowski, Jan Nepomucen Rostworowski, �Wywód 
genealogiczny Domu z Rostworowa Nałęczy Rostworowskich, podany w 1836 r. Heroldii 
w Królestwie Polskim do zatwierdzenia�, Wrzesień 1836 rps; S.M. Rostworowski, �Szkic 
historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa Hr. Rostworowskich herbu Nałęcz, dewiza 
Nil conscire sibi�, Gdynia 1933, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego, s. 24�28, 35�37; 
tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich herbu Nałęcz II � dewiza Nil conscire sibi�, Re-
ims 1959, rotaprint, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego, s. 4�5; tenże, �Rostworowscy 
herbu Nałęcz. Ich kolebka, rozmieszczenie i stan posiadania w XIV�XVII wieku w Wielko-
polsce�, Reims 1960, s. 22�23, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; tenże, Pień główny. 
Od XIV wieku do rozbiorów, album poz. 30, w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; Teki Dwo-
rzaczka, Regestry grodzkie i ziemskie Poznań 1611 (nr 167), 1756 (nr 164), 6502 (nr 1422), 
998 (nr1419), Konin 8389 (nr 48), Nakło 11444 (nr 1067), zapiski Trybunału Piotrkowskiego 
789 (nr 29), regestry, metryki 8689 (Objezierze), Monograf. TD/MLIC. Mor. M. 5; List S.M. 
Rostworowskiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, 10 VI 1963.
PUBLIKACJE: J. Dunin-Borkowski, Poczet elektorów, �Rocznik Towarzystwa Heraldyczne-
go�, Lemberg 1911; H. Wierciński, Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa, War-
szawa 1925, s. 27; A. Brillo, Studenti Polacchi nell�universitá di Padova, Padova 1933; 
L. Zalewski, Katedra i jezuici w Lublinie, cz. 1, Lublin 1947, s. 114; tenże, S.M. Rostwo-
rowski, Imć Pan Wawrzyniec, �Wiadomości� 1960, nr 34 (Londyn); W. Tatarkiewicz, Opole 
i Nałęczów, Merlini i Nax, [w:] �Biuletyn Historyczny Sztuki� 1956, nr 2, s. 250; tenże, 
O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeźba, Warszawa 1966, s. 198, 238, 
443�446, 498; Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. 1, Metryki nacji Pol-
skiej w Uniwersytecie Padewskim (1502�1745), opr. H. Barycz, Wrocław, Ossolineum 1971, 
s. 86 i 369; Urzędnicy wielkopolscy XVI�XVIII wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Wrocław 
1987; E.M. Rostworowski, hasło Rostworowski Jacek Łukasz, PSB T. XXXII/2, zesz.133; 
Urzędnicy podlascy XIV�XVIII wieku. Spisy, opr. Ewa Dubas-Urwanowicz i inni, Kórnik 
1994; Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmiel-
nickiego okresu �Ogniem i mieczem� (1648�1651), opr. M. Nagielski, Warszawa 1999, 
s. 340; W. Zawistowski, Kto jest kim w Trylogii?, Gdańsk 1999, s. 285; Słownik historycz-
no-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 1, Poznań 2001, s. 
190; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001, s. 288; 
S.J. Rostworowski, Wawrzyniec z Rostworowa, �Nasza Przeszłość�, Kraków 2011, s. 499�
510.
INNE: Kartusz kamienny w dziedzińcu Uniwersytetu w Padwie z herbami: Nałęcz (Rostwo-
rowskich), Łodzia (Opalińskich � herb matki), Leszczyc (herb Krotowskich � babki ojczy-
stej, a nie rzeczywistej babki Gramblewskiej), Jastrzębiec (herb Zborowskich � babki macie-
rzystej), z podpisem Laurentius Rostworowski Sacrae Regae Maiestatis Poloniae et Sueciae 
Cubicularis, foto w posiadaniiu S.J. Rostworowskiego.
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POKOLENIE IX
Dzieci WAWRZYŃCA i ANNY z LEŚNIOWOLSKICH 

ROSTWOROWSKICH

KATARZYNA z ROSTWOROWSKICH CIECISZOWSKA, starościna mielnicka, 
jedyna córka Wawrzyńca i Anny z Leśniowolskich, ur. około 1642

Wymieniana była w aktach Archiwum Kłoczowskiego od 1667, razem 
z braćmi Jackiem i Wojciechem. Gdy 6 I 1670 była spisywana jej intercyza 
ślubna z Kazimierzem Cieciszowskim, już oboje jej rodzice nie żyli, stro-
nę rodzinną reprezentowali wspomniani poprzednio bracia. Tekst intercyzy 
brzmiał: Ponieważ Bóg Najwyższy y samam Jego władza ordynowana �pri-
marium tangit scopus� natura aby tak imię iego Ś. iako tesz y p... fata zied-
noczonych affektów ludzkich compassya mogła �in contenscendi� wzaiem-
nie przychylnych sobie Przyjaciół celebrari gdy do tego życzliwe i pracowite 
�concurunt� szczerych confidentów �conatus� w czym y samam Przedwiecz-
ney Opatrzności łaska do pobożnych zawsze stosuiąca się intencyi �coope-
ravi non desinit�, przeto J. Mość Pan Wojciech Emeryk Mleczko Woiewoda 
Podlaski wraz z małżonką swą (Anną z Opalińskich) oraz y J. Mość Pan 
Jacek Rostworowski Chorażyc Kaliski (który �ad infrascriptum orationem 
mediante facultate et concensu� J. Mości Pana Wojciecha Rostworowskie-
go rodzonego swego rzetelnie zezwala) za szczery, i iednostainym y usilnym 
staraniem przez różnych Przyjaciół Wielmożnego J. Mości Pana Kazimierza 
Cieciszowskiego Starosty Mielnickiego o Jey Mość Pannę Katarzynę Rostwo-
rowską Chorążankę Kaliską ordynuią w stan święty małżeński �in vitae et 
mori socium�...[wyznaczają datę ślubu] na dzień 16 miesiąca lutego to jest na 
niedzielę zapustną �anni presenti� w dworze Zabuskim Jaśnie Wielmożnego 
J. Mości Pana Woiewody Podlaskiego. W intercyzie tej tylko ogólnikowo wy-
znaczono Katarzynie posag, mówiąc o wynikającej z działów części spadku 
po Leśniowolskich. Na końcu tego dokumentu znajdowały się podpisy: Woj-
ciecha Mleczki, wojewody podlaskiego, Anny z Bnina Mleczkowej, wojewo-
dziny podlaskiej, Kazimierza Cieciszowskiego, starosty mielnickiego i Jacka 
Łukasza Rostworowskiego. Pan młody Kazimierz Cieciszowski h. Colonna 
w 1661 był posłem na sejm oraz piastował godność starosty, co by wskazy-
wało, że był znacznie starszy od poślubionej Katarzyny Rostworowskiej. Był 
synem Abrahama, podstolego liwskiego i Marianny z Olędzkich. Działy po-
między Katarzyną a Jackiem dokonały się 20 IV 1681. Zapis ich zaczynał się 
słowami: Między J. Mością Panem Hiacynthem Rostworowskim Chorążem 
Ziemi Liwskiey z jedney strony a Wielmożną Jey Mością Katarzyną z Ro-
stworowa Cieciszowską Starościną Mielnicką z drugiej strony stanęło takie 
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postanowienie y nieodmienny �in assistentia� poważnych Ludzi y krewnych 
tam �ex Linea Paterna quam et Matterna�, Kontrakt. Według tego kontraktu 
Jacek otrzymał właśnie klucz bochotnicki i głoskowski, a Katarzyna Zatory, 
odziedziczone po Leśniowolskich. Ze względu na to, że Zatory były większe, 
Katarzyna zobowiązała się spłacić część długów ciążących na Bochotnicy. 
W tym czasie brat Wojciech już nie żył, więc Głosków powrócił do Jacka Ro-
stworowskiego. Około 1667 zmarła wdowa po drugim stryju Anny, Adamie 
II Leśniowolskim i znów jego dobra Mroków, Wola Mrokowska, Mikołajó-
wek, Kosów, Szamoty i Kosut przeszły w ręce Rostworowskich. Leżały one 
w ziemi warszawskiej, Mroków graniczył nawet z Głoskowem. Katarzyna 
i jej brat Jacek Łukasz przejęli je naturalnie z jakimś opóźnieniem czasowym, 
ale wiadomo, że w 1685 zgodnie podpisali układ z Zofią z Zieleniewiczów 
Leszczyńską, która dobra te od nich wydzierżawiła. Katarzyna z Rostworow-
skich ze swym mężem Kazimierzem Cieciszowskim miała jednego syna Jana 
Seweryna. Dożyła 80 lat, umierając około 1722. Do ostatnich lat swego życia 
uczestniczyła w sporach procesowych o należne dobra po Leśniowolskich. 
W XVIII wieku już prowadziła je jej bratanica, Teresa Załuska, która spory te 
jeszcze przed śmiercią Katarzyny wygrała. Wówczas Katarzyna Cieciszow-
ska otrzymała Jagodne, Okrzeję i Wolę Okrzejską w ziemi żelechowskiej, 
natomiast cześć tego klucza przypadła w udziale dzieciom jej brata. Córka 
kasztelana przemętskiego niewątpliwie miała dar gromadzenia dóbr ziem-
skich i dzięki temu, że w jej rękach znalazły się wyprocesowane do Parysów 
posiadłości na Podlasiu przypadłe w spadku Rostworowskim, jest w różnych 
źródłach odnotowana jako ta, której wiano stało się podstawą majętności ro-
dziny Cieciszowskich. Jagodne pozostawało w rękach Cieciszowskich przez 
kilka pokoleń i dopiero po śmierci Augusta, kasztelana połanieckiego, prze-
szło na jego brata ciotecznego Szydłowskiego, a Wolę Okrzejską w 1880 od-
sprzedał w ręce żydowskie Adam Cieciszowski.

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 29�31, 38.
PUBLIKACJE: W. Tatarkiewicz, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeźba, 
Warszawa 1966, s. 198.

JACEK ŁUKASZ, chorąży ziemi liwskiej, najstarszy syn Wawrzyńca i Anny 
z Leśniowolskich, ur. ok. 1644

Na chrzcie otrzymał drugie imię Łukasz ze względu na swego wuja Łu-
kasza Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego. Sam po raz pierwszy 
występuje w aktach Archiwum Kłoczowskiego w 1661 po śmierci ojca jako 
jeszcze małoletni. Po dojściu do pełnoletności, wysłany został przez matkę 
do Włoch, zapewne z zamiarem podjęcia tam studiów. Miał rzekomo uzdol-
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nienia artystyczne. Jednakże za-
chowany w Archiwum Kłoczow-
skim list wskazuje na jego dalsze 
losy. Pisze w nim: Rodzicielka 
moia umarła �anno� 1667-o. Jam 
powrócił z Włoch �anno� 1668-o. 
Zastałem gumna powymłacane, 
chłopów spustoszonych, budynki 
zrujnowane, browary bez naczy-
nia, bez kotłów, a zatem znikąd po-
żytku, a nadto tak �exequutiami� 
obarczone, częścią skarbowymi, 
częścią dłużników, nie tylko myśleć 
było o poprawie majętności na po-
dobne, ale tego ubogiego sprzętu, 
którym z sobą przywiózł, zdała 
się rzecz niebezpieczna zostawić 
w domu. W Zatorach zostałem ka-
pitułę z któremi częścią dobrocią, 
częścią złością traktowało się  
� na ostatek przyszło się wygnać 

stąd proces �expulsionis�..., który kosztował mię złotych... �circiter� 500 ra-
chując i traktament. Dalej opisuje różne trudności związane z regulowaniem 
płatności z dóbr rozrzuconych po całym kraju:[...] �post decessum� Rodzi-
cielki moiey �pro cassandis inscriptionibus� y approbatie płatności jeżdżąc 
od grodu do grodu iako to Liw, Kamieniec, Lublin, Łuków, Sieradz, Piotrków 
nauczy co te drogi kosztować musiały �subicio� sumieniu każdego dla kogo 
ja to piszę. Nie mając wtedy intraty natenczas z obu tych majętności gdy mo-
ich z Wielkiey Polski przywiezionych nie stało to zważy każdy jeżeli głowa się 
trzymała. 

Pisząc o obu majętnościach, miał tu na myśli klucz zatorski, w zasadzie 
znajdujący się w ziemi łomżyńskiej, ale jego niektóre włości leżały widocz-
nie aż pod Kamieńcem, oraz drugą posiadłość � Bochotnicę w Lubelskiem. 
Dobra bochotnickie też nie przynosiły intraty, były wydzierżawione, ale 
cała arenda przeznaczana była na spłacenie długów wierzycielowi Gabrie-
lowi Wisłouchowi. Jacek Łukasz zatem wyraźnie cierpiał na brak pieniędzy. 
Z pomocą przyszła mu ciotka, Anna z Opalińskich Emerykowa Mleczkowa, 
wojewodzina podlaska, pożyczając 2000 złp. Anna była córką Jana Piotra 
Opalińskiego, brata Elżbiety, żony Jakuba Rostworowskiego, a zatem była 
cioteczną siostrą Wawrzyńca i ciotką jego syna. Pomagali mu więc krewni 
Opalińscy oraz brat Wojciech. W 1669 został obrany posłem i uczestniczył 

Jacek Łukasz Rostworowski (1643�5 X 1691), 
chorąży liwski
[portret z Suszna]
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w elekcji Michała Korybuta Wiś-
niowieckiego, oddając na niego 
swój głos. Zostało odnotowane, że 
chorążyc kaliski głosował z ziemią 
nurską. Zapewne potrzeba pienię-
dzy skłoniła go do tego, że zasze-
regował się jako członek orszaku, 
jaki odprowadzał do Francji króla 
Jana Kazimierza po jego abdyka-
cji. Wspomina o tym uczyniony 
przez niego zapis: a nie rachuję 
omieszkanie mego natenczas w in-
szej fortunie, kiedy K. Mość Ka-
zimierz wokował mnie z sobą do 
Franciej postępując mi 500 czer-
wonych złotych. Ten zapis jawi się 
w kontekście trudności finanso-
wych, z jakich ratowała go wypła-
ta ustępującego króla, ale jest tak-
że ważny, bowiem wskazuje, że, 
pewno przy poparciu Opalińskich, 
odbył podróż do Francji. Nie mógł 

w tym pięknym kraju dłużej przebywać jak tylko do czasu śmierci króla Jana 
Kazimierza, który rozstał się z tym światem w 1672.

W każdym razie Jacek Łukasz Rostworowski w 1674 przebywał już 
w kraju, gdyż w tym roku w lipcu zawarł ślub z Zofią ze Żmigrodu Stadnicką 
h. Śreniawa, córką Wiktoryna, kasztelana lubaczowskiego, później przemy-
skiego, i Teresy Tomiasławskiej h. Prawdzic. Intercyza ślubna została spisana 
w grodzie warszawskim. Żona wniosła mu w posagu 30 000 złp. W związku 
z tym Jacek Łukasz kwitował jej w grodzie warszawskim w 1675 dożywo-
cie na swych wszystkich dobrach: Hjacenth a Rostworowo Rostworowski ab 
una, et Sophie de Żmigród Stadnicka ab altera parte, sen invicem conjugum 
mutua advitalitas. Część posagu w kwocie 20 000 złp otrzymał w 1676, co na 
pewno ustabilizowało jakoś jego pozycję materialną. Pozostała część posagu 
długo nie była wypłacana, gdyż teść miał trudności finansowe. Ale stosunki 
z nim były bardzo serdeczne, o czym świadczyła zachowana w Archiwum 
Kłoczowskim korespondencja. Pierwszy syn młodych Rostworowskich dla 
uczczenia teścia otrzymał drugie imię Wiktoryn. Warto tu przytoczyć treść 
innego listu, jaki napisał do Jacka Łukasza ks. Sebastian Słoneżowski, pleban 
bochotnicki, z okazji urodzenia się tego syna: Mości Panie Chorążycu Kali-
ski Moy Wielce miłościwy Panie y Dobrodzieiu. Z zwykłei moiey powinności 

Zofia ze Stadnickich Rostworowska, 
kasztelanka lubaczowska, chorążyna liwska 

[portret z Suszna]
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naprzeciwko W.N.MM. Panu y Dobrodzieiowi iako nayniższy sługa i Bogo-
modlca pokłon moy uniżony oddawam y zdrowia dobrego oboie WMościów 
nawiedzaiąc, onego w mnoho fortune lata wespół z nowo narodzonem potom-
kiem, który �crescat� wprzód �ad Laudem Dei�, potem na pociechę domu 
i familiey WMMM Państwa �et in gloriam Patriae�... nie wspominam znie-
wagi moiey która mnie potkała od żołdaków regimentu J.M.P. Chełmskiego. 
W dalszej części ksiądz ten opisuje okropności, jakich żołnierze dopuścili 
się w Bochotnicy, paląc i młócąc fanty zabierali, krowy cielne na podwody 
w wozy zaprzęgali, ludzi kaliczyli, dzieci nam mrozili. Jacek Łukasz na ten 
rozbój zareagował zdecydowanie. Wytoczył proces panu chełmskiemu, sta-
roście Aleksandrowi Cetnarowi, który dowodził tym regimentem. Niestety 
proces ciągnął się długo, powodując niemałe koszty.

W 1681 miały miejsce pewne wydarzenia rodzinne. Kasztelan Wiktoryn 
Stadnicki wypłacił chorążycowi kaliskiemu pozostałe 10 000 złp posagu cór-
ki, a stryjeczna siostra Zofia Rostworowska, córka Jana z Myszkowa w Wiel-
kopolsce, zrzekła się wszelkich praw do fortuny po swym stryju Wawrzyńcu. 
Wówczas też Jacek Łukasz przeprowadził działy ze swą siostrą Katarzyną 
zamężną Cieciszowską, która otrzymała klucz zatorski na Podlasiu. Dla sie-
bie zachował klucze bochotnicki na Lubelszczyźnie i głoskowski z ziemi 
błońskiej. Tego też roku urodził się drugi syn Rostworowskich, Franciszek 
Hieronim. W nawiązaniu do tego wydarzenia z życzeniami pisał do Jacka 
Jan Parys, starosta żelechowski: Mnie Wielce Miłościwy Chorążycu Liwski 
a moy Wielce M-wey Panie y Kochany Siostrzeńce. Jan Parys to zapewne 
krewny drugiego męża ks. Anny Sapieżanki (wymienianej niekiedy przez 
S. M. Rostworowskiego jako Ewa), 1 voto Janowej Franciszkowej Leśniowol-
skiej, 2 voto Zygmuntowej Parysowej, czyli żony brata Katarzyny z Parysów 
Leśniowolskiej, matki Anny zaślubionej ojcu Jacka Łukasza. Na dobrach po 
swym pierwszym mężu Anna uwłaszczyła swoich synów Parysów, z którymi 
się potem długo, choć jeszcze nieskutecznie, procesowali zarówno Jacek Łu-
kasz, jak i jego siostra Katarzyna o zwrot dóbr po Leśniowolskich. Zygmunt 
Parys był kasztelanem lubelskim i jego rodzina miała bardzo silną pozycję 
polityczną na Lubelszczyźnie. Rostworowscy tego pokolenia nie wygrali 
jeszcze procesu z Parysami. Sprawa się przeciągała, bowiem Anna z Sapie-
hów, mająca dożywocie na dobrach pierwszego męża, zmarła dopiero oko-
ło 1680. Procesy ciągnęły się do pierwszego dwudziestolecia wieku XVIII. 
W liście Jana Parysa po raz pierwszy jest mowa o �chorążycu liwskim�, a nie 
kaliskim, tak jakby piszący go wiedział, że Jacek Łukasz ubiega się o jakaś 
godność w ziemi liwskiej. Na razie, w 1682, jeszcze wciąż chorążyc kaliski 
zostaje wybrany posłem ziemi warszawskiej na sejm. Z kolei w 1683 sejm 
powołał go na komisarza do rokowań z elektorem brandenburskim Frydery-
kiem Wilhelmem w sprawie Elbląga. Wszedł też w skład poselstwa pertrak-
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tującego z austriackim posłem cesarskim Hansem Christoferem Zierowskim. 
W dniu 31 III 1683 był jednym z sygnatariuszy traktatu przymierza króla Jana 
III z cesarzem Leopoldem I w sprawie prowadzenia wojny z Turcją. Według 
wykazu �tajnych i nadzwyczajnych wydatków na polskie poselstwo� z kasy 
Zierowskiego Rostworowski otrzymał w maju i czerwcu tego roku po 150 
złotych reńskich. Wiadomość ta, odnotowana w aktach wyjaśniających przy-
gotowania do wojny z Turcją z 1683, nie musi wskazywać na daną Rostwo-
rowskiemu pewnego typu �łapówkę�, a raczej swego rodzaju gratyfikację 
przy okazji pomyślnie zawieranego układu. Był to rok potrzeby wiedeńskiej. 
Rostworowski na wojnę z Turcją wystawił oddział, wchodzący w skład regi-
mentu piechoty cudzoziemskiego autoramentu marszałka wielkiego koron-
nego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W Archiwum Kłoczowskim 
znajdował się rachunek dotyczący wyprawy wiedeńskiej, nie wiadomo przez 
kogo wystawiony. Był on takiej oto treści: Rachunek Com Kolwiek odebrał 
Na kampaniey Wielmożnego IMci Pana Chorążego Liwskiego, tak w pienią-
dzach iako munderunku iako niżej opisany będzie �ad prima� maia 1683 aż 
do �novembris� 1685 to jest ze wszystkiego com odebrał tak od IMci Pana 
Obersterlejtnanta Mydla jako od JMci Pana Chorążego Liwskiego w Regi-
mencie Jaśnie Wielmożnego JMCi Pana Marszałka Wielkiego Koronnego.

Ponoć Jacek Łukasz reklamował należne mu kwoty za kwaterunek wojsk 
w Głoskowie. Sprawą tą zajmował się Jan Wildeman, chorąży JKM, który 
pisał do Jacka, że niezmiernie trudno jest ściągnąć podatki na ten cel, a zatem 
radził: Jeśli tedy WMM PAN chce mieć gotowe pieniądze chciej WMM Pan 
się postarać o ośm Rajtarów, dziewiątego kaprala, dziesiątego z ramienia 
WMM Pana, to tu snadnie odbiorą owe [sumy]...�in quantum� to nie może 
być to ia darmo tu siedzę y chudy pachołek w niwecz się obracam..

Na podstawie tej korespondencji S.M. Rostworowski zakładał, że Jacek 
Łukasz uczestniczył osobiście w potrzebie wiedeńskiej. Pogląd ten zakwe-
stionował E.M. Rostworowski, autor jego biogramu w Polskim Słowniku Bio-
graficznym, twierdząc, iż Jacek Łukasz częściej bywał wykorzystywany do 
misji dyplomatycznych niż wojskowych. I on właśnie zapewne miał rację. 
Jednakże hipotezą tą eliminowałby w ogóle udział Rostworowskich w bitwie 
pod Kahlenbergiem, gdyż jak wykażemy dalej, historyk ten także udział An-
drzeja, brata Jacka Łukasza, w walkach z Turkami kwestionował. Tymczasem 
właśnie nieobecność Jacka w potrzebie wiedeńskiej może być argumentem 
na rzecz obecności jego młodszego brata Andrzeja. W roku bitwy wiedeń-
skiej Jacek Rostworowski otrzymał godność chorążego liwskiego, nadaną 
mu raczej za zasługi na polu działalności politycznej niż wojskowej. W 1683 
wystąpił on w laudach litewskich jako dystrybutor soli, jak było powiedziane: 
chorąży nasz liwski Jacek. W tym też roku Sejm desygnował go do funkcji 
komisarza do ubezpieczenia Elbląga. W 1688 wypadły ważne wydarzenia 
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w jego życiu, bowiem w roku tym zmarła jego żona Zofia. Wówczas też 
udało mu się wywindykować od Parysów należny po Leśniowolskich klucz 
dóbr sędowickich. Sędowice leżą nad Wieprzem w pobliżu wówczas pewno 
nieistniejącego Dęblina.

Z kolei na rok 1690 E.M. Rostworowski przypisuje Jackowi Łukaszo-
wi dalsze znaczące funkcje polityczno-dyplomatyczne. Podstawą jest zapis 
mówiący o Rostworowskim chorążym liwskim, wymienionym jednak bez 
imienia, którego ze względu na teraźniejsze koniunktury wojny tureckiej król 
Jan III powołał na sejmie 1690 do znacznie poszerzonego nad zwykłych re-
zydentów, grona deputatów do boku swego. Jak dalej pisze autor biogramu: 
Wkrótce po tym sejmie, w maju 1690 towarzyszył Rostworowski marszałkowi 
nadwornemu Hieronimowi Lubomirskiemu w misji komisarzy króla i Rzplitej 
do Królewca na hołd stanów pruskich nowemu elektorowi brandenburskiemu 
Fryderykowi III. Jest rzeczą bezsporną, znaną z tradycji rodzinnej, że Jacek 
Łukasz otrzymał �od skąpego elektora� pierscień diamentowy manitudinal-
ny, wartości 4000 tynfów. Odwołując się do tego faktu, E.M. Rostworowski 
twierdzi, że Jacek Łukasz pozostał jakiś czas w Królewcu, gdzie negocjo-
wał sprawę obiecanych przez elektora podarunków i gratyfikacji dla króla 
polskiego. Jak wywiązał się z tej misji, skoro był przez Fryderyka III tak 
suto nagrodzony, tego nie wiadomo? Wszystkie te funkcje spełniał człowiek, 
który, jak zgodnie podają wszyscy biografowie, 5 października 1691 zmarł 
w Siemiatyczach i tam został pochowany. I tu znów powstaje kwestia czy 
owo zaproszenie do grona deputatów przy boku królewskim nie dotyczyło 
Andrzeja Rostworowskiego, młodszego od Jacka Łukasza, który dopiero 
zmarł w 1695. Obecna baza źródłowa wszystkich tych spraw nie wyjaśnia. 
Jacek Łukasz Rostworowski w małżeństwie z Zofią Stadnicką miał trzy córki 
i czterech synów. Postać jego kreuje się nam jako jednego z wybitniejszych 
Rostworowskich czasów zamierzchłych, który, wbrew wielkim trudnościom, 
umiał bronić własności swych dóbr oraz odznaczył się dość znacznymi osiąg-
nięciami w pracy dyplomatyczno-politycznej, choć nie wiadomo, czy sto-
sownie do ówczesnych obyczajów nie był przekupny.

Po Jacku Łukaszu po dziś dzień zachował się w posiadaniu rodziny 
krzyż z deski drewnianej, obramowanej mosiężną wypustką, z malowanym 
Chrystusem ukrzyżowanym. Wymiary krzyża około 70 cm x 50 cm, szero-
kość deski ok. 15 cm. Na drugiej stronie deski znajdują się napisy: u góry: 
W dniu 24 Augusta Roku 1824 ofiarowała przywiązana Ciotka Chrapowicka 
ten krzyż Familijny Rostworowskich JWP Janowi Nepomucenowi Rostwo-
rowskiemu z życzeniem nayobftszych Błogosławieństw Boskich. Odnosiło 
się to do Jana Nepomucena z Mirowic, syna Franciszka Ksawerego. Poniżej 
napisano: Krzyż ten był własnością Hyacintha Rostworowskiego Chorążego 
Liwskiego...syna Wawrzyńca Rostworowskiego... z 1610. Poniżej dodano: 
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Ten krzyż dany był podczas 
wojny 1 X 1939 na przecho-
wanie do Xeni PP. Norberty-
nek na Zwierzyńcu przez Różę 
z Popielów Rostworowską. 
Obecnie ten krzyż znajdu-

je się w posiadaniu jej wnuka, Bogusława Rostworowskiego w Krakowie. 
W Susznie, w majątku Rostworowskich, były do września 1939 portrety Ja-
cka Łukasza Rostworowskiego i jego żony Zofii ze Stadnickich.
ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: W. Wielądko, Genealogia Domu Starożytnego, op.cit.; J.N. Rostworow-
ski, �Wykaz genealogiczny...�, op.cit.; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogicz-
ny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 29�33; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, 
op.cit., s. 5; tenże, �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka...�, op.cit., s. 3; tenże Pień 
główny. Od XIV wieku do rozbiorów, album, op.cit. poz. 37.
PUBLIKACJE: L. Chodźko, Historia domu Rawitów Ostrowskich, Lwów 1871, t. II, s. 23; 
Akta do dziejów Króla Jana III, sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wy-
jaśniające, wyd. F. Kluczyński, Kraków 1883, s. 66, 100 i 160; J. Dunin-Borkowski, Poczet 
elektorów, �Rocznik Towarzystwa Heraldycznego� Lemberg 1911; St. Jadczak, Bęben spod 
Wiednia trafił do Lublina, �Sztandar Ludu� 1983, nr 78, s. 3; E.M. Rostworowski, Rostwo-
rowski Jacek Łukasz, PSB T.XXXII/2, zesz. 133; Stanisław Rostworowski, Listy z wojny 
polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 88�89; A. Tłomacki, Sapiehowie linia kodeńska, 
Warszawa 1996, s. 291 (błędnie Leśniewski zamiast Leśniowolski); L. Zalewski, Szlachta 
ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz, Warszawa 2005, s. 74 i 158. 

Krzyż z deski drewnianej 
z mosiężną wypustką 
z malowanym 
Chrystusem Ukrzyżowanym, 
który należał do Jacka Łukasza 
Rostworowskiego. 
24 VIII 1824. 
Helena Chrapowicka ten 
�krzyż familijny Rostworowskich� 
przekazała 
Janowi Nepomucenowi 
Rostworowskiemu z Mirowic 
z życzeniem 
�najobfitszych błogosławieństw 
Boskich�. 
W XX wieku krzyż ten był 
w posiadaniu Karola Huberta 
Rostworowskiego, 
a obecnie znajduje się 
w domu jego wnuka 
Bogusława Rostworowskiego 
w Krakowie
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ANDRZEJ (Jędrzej) 
Jego imię podają Kacper Niesiecki, Wojciech Wielądko i Teodor Ży-

chliński jako syna Wawrzyńca. Podobnie Jan Nepomucen Rostworowski, 
opracowując w 1836 genealogię Domu Rostworowskich dla Heroldii Króle-
stwa Polskiego, wymienił Jędrzeja Rostworowskiego, chorążego liwskiego, 
syna Wawrzyńca, który zszedł bezpotomny, był kommisarzem z Sejmu do Spi-
ża. Także Jan Rostworowski z Zawadówka, opracowując materiały rodzinne 
dla wybitnego genealoga Adama Bonieckiego, wymienił Andrzeja Rostwo-
rowskiego jako chorążego liwskiego i właśnie ta godność po jego śmierci 
miała przejść na brata Jacka Łukasza. Kazimierz Sarnecki w Pamiętnikach 
z czasów Jana Sobieskiego, współczesny zwycięscy spod Wiednia, rzekomo 
przypisywał Andrzejowi Rostworowskiemu niestworzone rzeczy � kasztela-
nię podlaską oraz liwską i ślub z panną Dywiere z fraucymeru królowej, cho-
ciaż przypisane mu okoliczności mogą odnosić się do innej osoby, bowiem 
Sarnecki wymienia tylko chorążego liwskiego bez imienia i nazwiska. Owa 
kwestia, czy Andrzej był kasztelanem nie tyle podlaskim, co liwskim, istnie-
je. Jej ślad znajdujemy w pracy Leszka Zalewskiego Ziemia liwska, w której 
ze znakiem zapytania wymienia on po 1703 Rostworowskiego (bez imienia) 
jako kasztelana liwskiego. Przypisanie tego urzędu po 1703, kiedy miał-
by on zastąpić Józefa Gabriela Ciecisze(o)wskiego i poprzedzić Wojciecha 
Ciecisze(o)wskiego, kasztelana od 1716, któremuś z Rostworowskich jest 
trudne, bowiem Jacek Łukasz, Andrzej i Wojecich już wtedy nie żyli, a ich 
potomkowie byli za młodzi, by objąć takie stanowisko. Zalewski w kolejnej 
swej pracy Szlachta ziemi liwskiej już kasztelana Rostworowskiego w ogóle 
pomija, natomiast podaje, że Jędrzej w 1685 został mianowany chorążym 
liwskim, ale godność tę otrzymał odwrotnie niż to podaje Jan Rostworowski, 
właśnie scedowaną przez swego brata Jacka Łukasza, który ją piastował od 
1683.

Wszystkie te zapisy wskazują na to, że Jędrzej Rostworowski istniał i był 
członkiem rodziny. Tymczasem archiwista S. M. Rostworowski kwestionuje 
zamieszczenie go w filiacji rodzinnej, gdyż mając w Archiwum Kłoczow-
skim około 500 akt dotyczących Wawrzyńca i jego potomstwa, nigdzie imie-
nia Andrzeja nie napotkał. Niemniej w przywoływanym tu często �Szkicu hi-
storyczno-genealogicznym Rodu z Rostworowa...� umieścił go jako drugiego 
z rzędu syna Wawrzyńca i Anny z Leśniowolskich. Natomiast w wydanej 
w 1959 w Reims Genealogii postać Andrzeja powiązał ze Stanisławem, sy-
nem Jana Rostworowskiego i Zofii z Baranowskich, braterstwa Wawrzyńca. 
Ten zabieg genealogiczny wydaje się jednak całkiem nieuzasadniony. A za-
tem powracając do postaci tej częściowo anonimowej:
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ANDRZEJ (Jędrzej), najprawdopodobniej drugi z rzędu syn Wawrzyńca 
i Anny z Leśniowolskich, ur. po 1644 

Przez genealogów i kronikarzy rodzinnych wymieniany na pierwszym 
miejscu pośród synów Wawrzyńca, objął jednak po swym bracie Jacku Łuka-
szu godność chorążego liwskiego, co by wskazywało na to, że był od niego 
młodszy. Uczestniczył w kampanii wiedeńskiej, miał być ranny pod Parkanami. 

Jego imię i nazwisko Andre-
as Rostworowski wraz z her-
bem Nałęcz zostało ozdobnie 
zamieszczone w kaplicy na 
Kahlenbergu pod Wiedniem, 
w której modlił się przed wyru-
szeniem do ataku król Jan So-
bieski. Przed bitwą wiedeńską 
Andrzej nie piastował żadnych 
godności, był zresztą człowie-
kiem młodym (Jan Rostwo-
rowski z Zawadówki wymienia 
go jako najmłodszego z synów 
Wawrzyńca), ale gdy powrócił 
do kraju, w 1685 został chorą-
żym liwskim i posłem na sejm 
oraz był wybrany komisarzem 
dla Spiszu. Tytuł chorążego 
miał przejąć po swoim starszym 
bracie Jacku Rostworowskim. 
Zmarł bezpotomnie około 1695, 
gdyż w tym roku godność cho-
rążego liwskiego otrzymał po 

nim Franciszek Antoni Chomentowski. Jego portret do 1939 był w majątku 
Rostworowskich w Susznie.

Wybitny historyk Emanuel Mateusz Rostworowski, znany ze swego kry-
tycyzmu, w biogramie Rostworowskiego Jacka Łukasza (PSB) podaje w wąt-
pliwość wszystkie te ustalenia. Pisze, że w bitwie pod Kahlenbergiem brała 
udział chorągiew husarska, dowodzona przez Stanisława Herakliusza Lubo-
mirskiego, ale być może także regiment pieszy pod wodzą Jana Wimmera, 
liczący 280 głów. Leonard Chodźko, autor Historii domu Rawitów Ostro-
wskich (Lwów 1871) opracował �Summariusz� �waleczników� wiedeńskich 
i w nim figuruje Andrzej Rostworowski. Na tej podstawie jego nazwisko 
jest wymienione na ścianie kaplicy w Kahlenbergu. Ale E.M. Rostworowski 
owego Chodźkę nazywa autorem bardzo bałamutnym, jak gdyby kwestio-

Ściana w kościele św. Józefa na Kahlenbergu, 
na której są herby rycerstwa polskiego 

uczestniczącego w bitwie pod Wiedniem
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nując wiarygodność tego za-
pisu. Natomiast przyznaje, że 
istnieje zapis uchwały sejmu 
z 1685 �wyznaczającej do 
rokowań ze stroną cesarską 
w sprawie miast spiskich ko-
misarzy, wśród których figu-
ruje Andrzej Rostworowski 
chorąży liwski�. Jest to za-
pis w Volumina legum t. V s. 
721. Ale tu znów E.M. Ro-
stworowski zapis ten nazywa 
�niestarannym�, gdyż sugeru-
je on, że wszyscy komisarze 
zostali powołani ex senatu, co 
budzi wątpliwości, przenoszą-
ce się również na wzmiankę 
o Andrzeju Rostworowskim. 
Autor biogramu kwestionuje 
również to, by Jacek Łukasz 
Rostworowski ustąpił swemu 
bratu chorążostwo liwskie, 
bo do śmierci był wymienia-
ny jako piastujący tę godność, 
ponadto nie otrzymał innej. 
Do funkcji dyplomatycznych, 
mających na celu rokowa-
nia z Austriakami w sprawie 
szkód wyrządzonych przez wojska carskie w Spiszu, bardziej też od Andrzeja 
nadawał się Jacek Łukasz, biorący także udział w później zleconych przez 
króla misjach. Krytyczne uwagi E.M. Rostworowskiego są naturalnie tylko 
przypuszczeniami, negującymi istnienie Andrzeja Rostworowskiego, czemu 
jednak przeczą zarówno informacje podane przez dwóch kronikarzy rodzin-
nych (Jan Nepomucen z Mirowic i Jan z Zawadówka), jak i fakt istnienia 
do 1939 w Susznie portretu tegoż Andrzeja. Niemniej dywagacje Rostwo-
rowskiego rozszerzają wiedzę o synu Wawrzyńca i są pożyteczne, z tych też 
względów je przytaczamy.

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: W. Wielądko, Genealogia Domu Starożytnego, op.cit.; S.M. Rostworow-
ski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 28, 29; tenże �Ge-
nealogia Rodu Rostworowskich...�, op.cit., s. 5.

Kocioł używany podczas wojen z Turkami 
prowadzonych przez króla Jana III Sobieskiego. 

Ten jako depozyt po hetmanie wielkim koronnym 
Janie Klemensie Branickim znajdował się w domu 

spadkobiercy hetmana, Aleksandra Rostworowskiego 
w Stelmachowie pod Tykocinem, 

obecnie zdeponowany w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa w pałacu Krzysztofory
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PUBLIKACJE: K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1941, t. VIII, s. 145�146; L. Chodźko, Hi-
storia domu Rawitów Ostrowskich, Lwów 1871, t. II, s. 23; K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów 
Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691�1698, opr. Janusz Woliński, Wrocław 1958, 
s. 116, 235, 237; Kahlenberg wzgórze modlitwy i pamiątek. Przewodnik wydany staraniem 
Księży Zmartwychwstańców, Wien bdw, s. 26; E.M. Rostworowski, Rostworowski Jacek 
Łukasz, biogram w PSB T.XXXII/2 zesz.133; L. Zalewski, Ziemia liwska, Warszawa 2002, 
s. 39; tenże, Szlachta ziemi liwskiej, op.cit., s. 74, 158.

WACŁAW WOJCIECH, chorążyc kaliski, trzeci syn Wawrzyńca i Anny 
z Leśniowolskich

W aktach Archiwum Kłoczowskiego po raz pierwszy wystąpił w 1661 ra-
zem ze swą matką i starszym bratem Jackiem. Potem wymieniany był i w dal-
szych aktach do 1680, zawsze razem z bratem Jackiem. Przytoczyć tu można 
jeden dokument z 22 VI 1669, spisany w sprawie spłaty długu Gabrielowi 
Wisłouchowi. Nadmieniano tam: My niżej podpisani zeznawamy tym skryp-
tem naszym w ręce JWMości Pana Gabrjela Wisłoucha danym, iż ponieważ 
Jey Mość Pani Anna z Leśniowolskich Rostworowska godney pamięci Ko-
chana Rodzicielka nasza winna była długu realnego sumę pułczawrtą tysięcy 
złp, JWMości Panu Gabrjelowi Wisłouchowi z którey trzy tysiące na Dobrach 
Sadurskich, młynie w Bochotnicy i na gruntach w Cynkowie leżących... zo-
bowiązują się spłacić ten dług z Wierzchucy. Na końcu tego dokumentu były 
bardzo ładne i wyraźne podpisy: Jacek Łukasz Rostworowski swym y Ro-
dzoney moiey Imieniem � Wacław Wojciech Rostworowski swym i Rodzoney 
moiey Imieniem. Słowo �Rodzoney� odnosiło się do siostry Katarzyny. O rze-
komym bracie Andrzeju tu nie ma wspomnienia. Brat Jacka Łukasza często 
podpisywał się tylko imieniem Wojciech. Utrzymywał on bardzo serdeczne 
stosunki ze swym starszym bratem, pisywał do niego listy, z których trzy 
zachowały się w Archiwum Kłoczowskim. W działach dokonanych w 1678 
z bratem i zapisanych w grodzie warszawskim otrzymał dobra głoskowskie. 
W lutym 1681 występował razem z Jackiem w sprawach sądowych, lecz już 
w kwietniu tego roku wymieniony był jako zmarły. Odszedł, będąc kawale-
rem, bezpotomnie.

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: J.N. Rostworowski, �Wywód genealogiczny...�, op.cit.; S.M. Rostworow-
ski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 28�29.
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ROZDZIAŁ IV

POKOLENIA X–XI

DWAJ KASZTELANOWIE ROSTWOROWSCY 
I FRANCISZEK 

POSEŁ DO DWORU SASKIEGO W DREŹNIE

POKOLENIE X 
Potomstwo JACKA ŁUKASZA i ZOFII ze STADNICKICH

TERESA Katarzyna z ROSTWOROWSKICH, 1 voto GODLEWSA, 2 voto ZA-
ŁUSKA. Była najstarszą z dzieci Jacka Łukasza, ur. w Leśniowoli przed 
1676, w historiografii zwana starościną rawską 

Oratorka polska, jedna z dwóch najsławniejszych kobiet z rodziny Ro-
stworowskich, którą autor ks. Kasper Niesiecki Herbarza polskiego nazwał 
Panią pobożną i mądrą.

Po bardzo wczesnej śmierci swych rodziców wychowywana była w Nie-
mirowie przez swą babkę Teresę Stadnicką. Odpowiedzialność prawną w ja-
kimś stopniu ponosił za nią jej młodszy brat Jan Wiktoryn Rostworowski. 
Świadczy o tym korespondencja, jaką w 1696 prowadziła z nim Teresa Stad-
nicka, rozpoczynając swe listy do Jana Wiktoryna takimi oto słowami: Moy 
z serca Kochany Mci Panie Wnuku. Ów Mci Pan Wnuk był wzywany na 
pomoc w sprawie konkurów jego starszej siostry Teresy. Bowiem jak dono-
siła babka Stadnicka, sytuacja była taka: Rodzona Starsza WMPana, dawszy 
słowo tak zacnemu Kawalerowi nie raz, ale i powtórnie, świadcząc mu swoją 
przyjaźń, z samej woli, bez żadnego przymusu. Tymczasem niespodziewanie 
kawalerowi temu Przyjaźń swą wypowiedziała. Czynem tym, jak pisała bab-
ka: Mnie zaś y Wuiom Swoich a Synów moich w wielkiej turbacyej i konfu-
zyej zostawiła. Teresa, która stała się źródłem owych zmartwień i konfuzji, 
oświadczyła jednak, że zda się na wolę starszego wuja Stadnickiego, czyli, 
że nie była zdecydowana kierować się tylko własną myślą. Stąd też Stadni-
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cka namówiła starającego się kawalera, aby podjął korespondencję zarówno 
z jej synem jak i Mości Wnukiem, którzy swą perswazją mogą wpłynąć na 
stanowisko Teresy Rostworowskiej. Nie minęło jednak wiele czasu, a Teresa 
oświadczyła, że woli swego wuja słuchać nie będzie. Wieść o tym [...] po 
wszystkiem Woiewództwie Bełzkim y daley rozsławiła się i Hipokondryczką 
nazwana... � jak pisała Stadnicka. Do tego mnie kochana Wnuczka przywiod-
ła, zaczem trzeba tu rady, która bez bytności WMPana bydź nie może, bo 
mnie ona w wielki labirynt wprawiła. Proszę tedy moy kochany Mości Panie 
Wnuku, chciey z łaski swey na te kilka dni zbieżeć z Lublina, wszyk to tu dwa 
dni tylko jazdy, że się rozmówimy ze sobą, co dalej czynić mamy, bo ona ani 
tego postępku swego płochego wstydzi się ani uważa, iako to nic u niej...Za-
czem przyznam się, że przy takiey oczywistey niewdzięczności i rządzeniu się 
wielkim samey sobą Panny nie mam sobie y ia czego życzyć dłużej bytności 
w domu moim. A zatem sytuacja stawała się poważna � babcia Stadnicka chce 
ze swego domu wyzbyć się wnuczki hipochondryczki, która będąc panną, 
rządzi się sama sobą.

Naciski �wszystkich świętych� okazały się jednak skuteczne, bo Teresa 
w 1700 wyszła za mąż za Tomasza Stanisława Godlewskiego h. Grzymała. 
Był to już człowiek dojrzały, wcześniej był żonaty z Anną Bremer, piastował 
różne urzędy i godności. Kandydatka do zamążpójścia pewno ze względu na 
wiek �kawalera� przed nim się wzbraniała. Godlewski w latach 1680�1687 
piastował urząd podstolego nurskiego, później przez trzy lata chorążego 
nurskiego, a zarazem w 1687 otrzymał godność dworzanina królewskiego. 
W 1689 był regentem Kancelarii Królewskiej. W tymże roku, 23 III, wy-
stąpił przeciwko Janowi Sewerynowi Cieciszowskiemu z oskarżeniem, że 
przywłaszczył on sobie urząd starosty mielnickiego, który jemu przysługu-
je. Szczególnym smaczkiem tego wystąpienia było to, że Cieciszowski był 
synem rodzonej ciotki jego żony Katarzyny z Rostworowskich Kazimierzo-
wej Cieciszowskiej. Godlewski przed zamkniętym dworem mielnickim zło-
żył przysięgę, iż objął urząd starościński mielnicki. Jednakże Cieciszowski 
nie ustąpił, a Godlewski swymi roszczeniami się skompromitował. Zapew-
ne w 1700 chodziło mu o godne zaprezentowanie się w roli starającego się 
o rękę Teresy Rostworowskiej, ale sprawa ta wyszła mu z gruntu na opak. 
Był synem Walentego, sędziego ziemskiego nurskiego i Joanny Wierzbickiej. 
Po ojcu uzyskał pierwszy urząd ziemi nurskiej. Umiał sobie jednak wyrobić 
też pozycję u dworu królewskiego, bo 12 XII 1705 otrzymał urząd kasztelana 
podlaskiego, co podniosło jego osobisty autorytet, nadając mu godność sena-
torską. Nie nacieszył się nią długo, gdyż w 1709 zmarł. 

Teresa owdowiała, ale widać z uwolnienia z więzów małżeńskich była 
rada, gdyż przez pięć lat pielęgnowała swój stan wdowieński. Na razie ak-
tywnie zajęła się sprawami spadków majątkowych swej rodziny. Chodziło 
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nadal o spadek po Leśniowolskich, a konkretnie o resztę klucza kłoczow-
skiego, to jest dobra Jagodne, Radoryż i Okrzeja, które bezprawnie przeszły 
na Parysów. Rzecz wyglądała następująco: Anna z ks. Sapiehów, zamężna za 
Janem Franciszkiem Leśniowolskim, starostą brańskim, stryjecznym bratem 
Anny Wawrzyńcowej Rostworowskiej, po śmierci swego męża, mając tylko 
jednego syna Andrzeja, który też zmarł, poślubiła Zygmunta Feliksa Parysa, 
kasztelana lubelskiego. Anna, 1 voto Leśniowolska, żyła długo, w jej mająt-
kach gospodarowali już synowie z drugiego małżeństwa � Parysowie. Gdy 
Anna, 2 voto Zygmuntowa Parysowa, w 1680 umarła, pozostałość klucza 
kłoczowskiego zagarnęli Parysowie. Próby wyprocesowania tych dóbr dla 
rzeczywistych spadkobierców po Leśniowolskich podejmował Jan Wiktoryn 
Rostworowski, lecz bezskutecznie. Sprawą zajęła się teraz owdowiała Te-
resa, która, jak się okazało, świetnie władała łaciną i francuskim, ponadto 
opanowała wiedzę prawniczą. Jej dwaj bracia i dwie siostry zrzekły się na nią 
wszelkich praw do dóbr klucza kłoczowskiego. I otóż w sądach i trybunałach 
wygrała procesy z wpływową rodziną Parysów, z którymi spór ciągnął się 
już 10 lat, od 1700. Ale i ona około 11 lat się procesowała, gdyż swój sukces 
osiągnęła w 1721. W tym czasie jeszcze sama nie mogła występować przed 
Trybunałem, gdyż dopiero w 1726 sejm grodzieński zniósł wydany jeszcze 
przez Kazimierza Wielkiego w 1348 statut wprowadzający zakaz występo-
wania kobiet przed sądami. Własności wyprocesowanych dóbr zrzekła się. 
W ugodzie rodzinnej zostały z 1722 podzielone tak, iż część ich przypadła 
żyjącej jeszcze córce Wawrzyńca Rostworowskiego, ciotce Katarzynie Cie-
ciszowskiej, a druga część spadkobiercom syna Wawrzyńca Jacka Łukasza. 
Ówcześnie spadkobiercami tymi byli: Teresa oraz jej siostra Anna Łuszczew-
ska i córka drugiej siostry Elżbiety Szujskiej oraz bracia Teresy Jan Wiktoryn 
i Franciszek Hieronim. Wśród spadkobierców �po mieczu� starszy brat Jan 
Wiktoryn otrzymał dobra radoryskie oraz połowę dóbr jagodzińskich w oko-
licach Okrzei, a młodszy Franciszek Hieronim wcześniej już odzyskane Sę-
dowice oraz Moszczankę w ziemi stężyckiej. Okrzeję i drugą połowę dóbr 
jagodzińskich przejęła Katarzyna Cieciszowska. Natomiast w 1724 Teresa 
Załuska w imieniu rodzeństwa sprzedała klucz bochotnicki, który nabył Sta-
nisław Andrzej z Gałęzowa Gałęzowski. Pozyskane pieniądze pozwoliły po-
kryć długi wywołane kosztami prowadzonych procesów.

Teresa, mając powodzenie na wokandzie sądowej, wszczęła drugi pro-
ces o wyegzekwowanie sumy 100 000 złp po swym mężu Godlewskim, jaka 
była intabulowana na dobrach Firlejów w Markuszowie i Czemiernikach, le-
żących w Lubelskiem. Prowadząc proces z Parysami, jak i ten z Firlejami, 
który ciągnął się sześć lat, w 1714 wyszła ponownie za mąż za Józefa Taba-
sza z Załusek Załuskiego herbu Junosza, starostę rawskiego. Mariażem tym 
nawiązała ważne dla Rostworowskich związki z Załuskimi. 
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Załuscy to rodzina o starych tradycjach, przez wieki trzymająca się ziemi 
rawskiej, dawnego województwa rawskiego. Protoplastą jej był Jan Tabasz 
Spytka Załuski, podkomorzy mazowiecki. Właśnie na ziemi rawskiej Zału-
scy przez długie lata zwani byli Tabaszami, tak iż ten przydomek zachował 
się przy ich nazwisku przez następne pokolenia. Podczas bitwy wiedeńskiej 
w 1683 zginął Zygmunt Załuski, którego brat Wawrzyniec, kasztelan gostyń-
ski, był pierwszym senatorem wśród Tabasz Załuskich. Jednym z jego synów 
był Aleksander Józef, wojewoda rawski, w 1686 marszałek Trybunału Koron-
nego. Był on aż czterokrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była rodzona siostra 
prymasa Mikołaja Prażmowskiego, który godność arcybiskupa gnieźnieńskie-
go sprawował w latach 1666�1673. Druga jego żona, z domu Cieciszowska, 
była spokrewniona z Rostworowskimi. Trzecia żona, Zofia Olszowska, córka 
Władysława, kasztelana spicimirskiego i Zofii Duninówny, podkomorzanki 
sandomierskiej, była z kolei rodzoną siostrą prymasa Andrzeja Olszowskie-
go, arcybiskupa gnieźnieńskiego w latach 1675�1677. Ona to dała swemu 
mężowi sześciu synów, z których dwóch było wojewodami: Aleksander Józef 
� wojewodą rawskim i Franciszek � wojewodą czernichowskim, a ich brat 
Hieronim był kasztelanem rawskim i teściem Teresy Rostworowskiej. Pozo-
stali synowie obrali stan duchowny: Andrzej Chryzostom, konsekrowany na 
biskupa kijowskiego w 1683, był potem biskupem warmińskim i kanclerzem 
wielkim koronnym, zmarł w 1711 jako biskup płocki; Marcin � biskup tytu-
larny Rosmensis, był sufraganem płockim (1696�1709); Ludwik Bartłomiej, 
który po swym bracie Andrzeju Chryzostomie w 1699 został biskupem pło-
ckim, miał nominację na stolicę gnieźnieńską i godność prymasowską, jed-
nakże zmarł 24 XII 1721, przed objęciem stolicy arcybiskupiej. Braterstwo 
krwi zatem wiązało Hieronima Załuskiego, kasztelana rawskiego, teścia Tere-
sy Rostworowskiej, z najwyżej postawionymi w Rzeczypospolitej hierarcha-
mi kościelnymi. Sam Hieronim był dwukrotnie żonaty, najpierw z Katarzyną 
Fredro h. Bończa, która wydała na świat Józefa, męża Rostworowskiej oraz 
dwie córki, z których Teresa poślubiła Albina Wessla, kasztelana warszaw-
skiego. Tenże Wessel miał siostrę Marię Józefę, która 18 XI 1708 wyszła za 
mąż za królewicza Konstantego Sobieskiego. Stąd się bierze, choć nie tylko, 
utrwalona w rodzinie Rostworowskich wieść o ich powinowactwie z kró-
lem Janem III Sobieskim. Druga siostra Józefa Tabasza Załuskiego była żoną 
Parczyńskiego, kasztelana inowrocławskiego. Z drugiego małżeństwa teścia 
Teresy Hieronima z Ludwiką Wierzbowską przyszedł na świat Jan Prosper, 
kuchmistrz wielki litewski. Godne uwagi były także koneksje najmłodszego 
brata Hieronima � Franciszka Załuskiego, wojewody czernichowskiego, żo-
natego z Dorotą de Riviere d�Aerchot, bowiem wiele lat później na swą babkę 
powołał się jego wnuk Franciszek Karol i otrzymał tytuł Załuskiego hrabiego 
de Riviere d�Aerchot. 
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Przedstawiliśmy rozległe powiązania rodzinne, w których krąg Rostwo-
rowskich wprowadziła Teresa, chorążanka liwska. Okażą się one ważne 
i w kolejnym pokoleniu, bowiem najstarszy brat jej teścia Aleksander Józef 
miał czterech synów, a wśród nich dwóch znanych z historii biskupów oraz 
trzy córki, z których najmłodsza Aleksandra poślubiła Wojciecha Lancko-
rońskiego, kasztelana gostyńskiego. A jej córka Konstancja była jedyną żoną 
i matką sześciorga dzieci bratanka Teresy � Antoniego Jana Rostworowskie-
go, kasztelana zakroczymskiego. Ale o tym pokoleniu Załuskich i Lancko-
rońskich wspomnimy później. 

Szerokie rozwodzenie się nad znaczeniem drugiego związku małżeńskie-
go Teresy jest po części zbędne, gdyż Rostworowska dość szybko z Józe-
fem Tabasz Załuskim się rozeszła, do śmierci jednak zachowała nazwisko 
Załuska. Co prawda w wielu dawniejszych pracach, na przykład Klemensa 
Kanteckiego, wymieniana była tylko jako Rostworowska. Największą sławę 
przyniosła jej mowa wygłoszona 14 X 1732 przed Trybunałem Piotrkowskim 
przeciwko Antoniemu Wodzińskiemu, podstolemu liwskiemu, powszechnie 
uznawanemu za wichrzyciela i gwałciciela. Być może było to w historii są-
downictwa polskiego pierwsze wystąpienie czynne kobiety przed sądami. 
W każdym razie nabrało ono ogromnego rozgłosu. Wygłoszoną wówczas 
przez Teresę Rostworowską mowę opublikował Jan Ostrowski-Daneykowicz 
w dziele wydanym w 1745 w Lublinie pt. Swada polska i łacińska. 

Rzecz miała się rzekomo tak. Załuska we własnych sprawach przybyła 
do Trybunału w Lublinie i tam zwrócił się do niej o pomoc Remigianusz 
Próchnicki, od lat prześladowany przez gwałciciela i okrutnika Antoniego 
Wodzińskiego, podstolego liwskiego. Tenże Wodziński znany był Teresie jako 
notoryczny przestępca, unikający wykonania wyroków sądowych, bowiem 
wżeniwszy się mieszkał nieopodal jej dóbr. Teresa tak oto wyjaśniała przy-
czynę swej decyzji o wsparciu starań Próchnickiego: Przyszła mi refleksja, 
gdybym też znajdowała się w takim opłakanym stanie albo upadku w te okrut-
ne ręce, czy nie chciałabym, aby mnie kto ratował? Któż, dla Boga, gdy gore 
u sąsiada, nie bieży ratować, żeby do niego pożar nie przyszedł. Stanowisko 
swe określała chrześcijańską komposyą. Ale wkrótce już drogo zapłaciła za 
swe prawdziwie chrześcijańskie zaangażowanie, bowiem Wodziński z kupą 
chłopstwa najechał jej dobra, a prowadzeni przez niego ludzie zbili rządcę 
Adama Zarębę. Teraz już starościna rawska przed Trybunałem Piotrkowskim 
występowała nie tylko w sprawie Próchnickiego, ale i własnej. Przemówienie 
swe zaczęła słowami: Proszę Boga, aby sam położył straż ustom moim, żeby 
się nie skłaniały do zadań złośliwych albo kłamliwych. Mówiła też: W dzie-
ciństwie od kilku lat osierociawszy, aż dotąd z wszystkimi sąsiadami spokojne 
prowadziłam życie, z żadnym nigdy nie kłóciłam się, w grodzie nie postałam. 
Słowami tymi w umiejętny sposób dawała o sobie dobre świadectwo. A o de-
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putatach Trybunału mówiła, że szanuje ich powagę i zacność. Osobę swego 
prześladowcy natomiast tak scharakteryzowała: Wodziński zakochawszy się 
w sobie � wszystkich nienawidzi. I świadczyła o nim: Nasławszy Igmć na in-
wazją Lasów moich kupę swawolnego chłopstwa z różnym orężem i cepami, 
gdy móy Administrator Pan Adam Zaręba Szlachcic dobrze osiadły sam jeden 
niespodziewając się objeżdżał, �incidit in latrones�, tam tyrańsko poraniony, 
zbity z wielkim kosztem y staraniem dobrych Cyrulików od śmierci się wrócił. 
Przypominając zbrodnie, jakich dopuścił się Wodziński wobec innych osób 
spośród szlachty oraz owego Próchnickiego, domagała się, by zostały wyko-
nane nałożone na niego wyroki, bo kto oszczędza złych � szkodzi dobrym. 

Jej przemówienie jako osoby sprawiedliwej, kierującej się troską obywa-
telską, operujące zgrabnie stosowanymi przeciwstawieniami, na deputatach 
zrobiło dobre wrażenie i skazali oni Wodzickiego na 1 rok i 6 tygodnie wieży 
oraz dodatkowo rok wieży w Księstwie Mazowieckim, a ponadto na grzyw-
ny. Wodziński w razie niepodporządkowania się wyrokom miał być skazany 
na banicję. Dążąc do egzekutywy wyroków Teresa Rostworowska skłoniła 
Tomasza hrabiego z Tęczyna Ossolińskiego, starostę nurskiego i kamienie-
ckiego, by z racji niezapłaconych grzywien wydał nakaz przejęcia dóbr Wo-
dzińskiego w Łochowie na Podlasiu. 

Trzeba tu dodać, że starościna rawska politycznie była zdecydowaną 
zwolenniczką króla Stanisława Leszczyńskiego. W swojej licznej korespon-
dencji z 1735 występowała przeciwko Sasom, pisząc o ich zwolennikach: Ty-
ranizują sumienia ludzkie, Boga samego z serc im wyrzucając i przymuszając 
na swoją stronę. Mężczyzn wzywała, by nie cierpieli dalej sromotnej niewoli. 
Biskupów stojących po saskiej stronie nazywała pseudoteologami. (Takim 
był biskup krakowski Jan Aleksander Lipski). Kantecki komentator jej wy-
powiedzi pisał, że: starościnę gniewa i obraża apatia męskiej płci w Polsce, 
której świętym obowiązkiem jest bronić ojczyzny przeciw najazdowi. Dziwię 
się � mówiła ona sama � tym, którzy mogąc temu zabieżać, nie chcą przy-
najmniej powiedzieć, że się gwałt dzieje i na obrady pod nieprzyjacielskim 
orężem nie pozwolą.

Głęboko patriotyczną duszę miała Teresa Rostworowska. Ale nieste-
ty, jak to w dziejach nieraz bywa, zwycięstwo dla ojczyzny zgubne, a więc 
stronnictwa saskiego i kolejny czas panowania Augusta III zmienił również 
okoliczności jej sporu z Wodzińskim. Ten bowiem, głosząc, iż jako rotmistrz 
ziemi liwskiej stawał orężnie w obronie króla Sasa, został objęty amnestią 
i do sekwestru jego dóbr w Łochowie dojść nie mogło. Co więcej, wniósł 
on przeciwko Teresie Załuskiej przed Trybunał Piotrkowski pozew, iż ona 
przeciwne mu wyroki pozyskała, zniewalając ku sobie deputatów Trybuna-
łu. W tej sprawie na czterokrotne wezwania Załuska przed Trybunał się nie 
stawiła. Wodziński szczycił się, iż upokorzył starościnę. Rzekomo pomiędzy 
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nim a Załuską 24 XI 1741 doszło do kompromisu i tym się spór z podstolim 
Wodzińskim zakończył. 

Można przypuszczać, że Teresa z Rostworowskich Załuska swoją sławę 
zyskała nie tylko krasomówstwem. Wiadomo, że była ona także nazywana fi-
lozofką polską. Na tę drugą nominację może zasłużyła sobie swą twórczością 
pisarską. Była autorką dzieła zatytułowanego De virtutibus et vitiis de mulie-
rum Polonorum (O przymiotach i wadach kobiety polskiej). Ponadto wiado-
mo, że dokonała kilka przekładów ksiąg z języka francuskiego i włoskiego na 
polski. Wszystkie te dzieła do naszych czasów się nie dochowały. 

Miała jednak kilka tytułów do sławy. Szwajcarski podróżnik, matematyk 
i astronom Johan III Bernoulli (1744�1807) w swym opisie pobytu w Pol-
sce w 1778 tak scharakteryzował Teresę: Jest to pewnie najosobliwsza ze 
wszystkich dotąd wymienionych autorek, bo się przed wszystkimi innymi ko-
bietami, nawet innych krajów, odznacza tym, że była oratorką. Do jej sławy 
krasomówczej nawiązuje również Stanisław Wasylewski w książce Romans 
prababki, w której pisał: Białogłowy pasjonują się teraz w kunszcie publicz-
nym, więcej niżeli nawet w kunsztach kochania: pani Teresa Załuska przed 
trybunałem mowy prawi po łacinie, pani Kossakowska niedługo pocznie za 
nos wodzić Potockich, a gdy Barszczan tłuc będą Moskale, kto im w Wersalu 
pomocy uprosi, jeśli nie Teofila Sapieżyna. Taka jest teraz moda: białogłowy 
odbiegły od kołowrotka dla dyplomacji, później rzucą dyplomację dla gitary 
i dumań osjanicznych przy księżycu. A Teodor Żychliński w Złotej księdze 
szlachty polskiej nazywał Teresę hic mulier � osobliwym zjawiskiem kobie-
ty prawnika, sławną mówczynią w trybunałach i sądach. Prof. Aleksander 
Brückner przedstawiał zaś Teresę jako pisarkę. W Dziejach kultury polskiej 
napisał: Dla dziewcząt (w pierwszej połowie XVIII wieku) szkół nie było. 
Zakonnice lub niewiasty starsze uczyły ich czytania (nie pisania!), robienia 
pończoch itd. Śpiewu, tańców douczały się same. W wielkich domach ochmi-
strzynie i metrowie uczyli francuskiego, muzyki, tańców. Przy niskim stanie 
oświaty męskiej, łatwo z nią panny zawodniczyły, a przy wrodzonym talencie 
wybijały się nieraz i sprytem, i oczytaniem nad kawalerów. W porównaniu 
z wiekiem XVII liczba autorek znacznie wzrosła, zaciągały się do niej głów-
nie arystokratki: Franciszka-Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa, Teresa 
z Rostworowskich Załuska i inne wielkie panie. Brückner stawia więc Załuską 
w szeregu najwybitniejszych dam tego okresu, przypisując jej ważką rolę 
w piśmiennictwie osiemnastowiecznym. 

Oryginalność kulturowa Załuskiej polegała też na tym, że wówczas gdy 
całe otoczenie szlacheckie w mowach i korespondencji uprawiało makaro-
nizmy łacińskie, tak ona do swych tekstów wprowadzała słowa francuskie. 
Wskazuje na to jej list z 13 VII 1739, który � zwracając się do swego bratanka 
Jacka � zaczynała słowami: A Monsieur, Monsieur Rostworowski Podczaszy 
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Podlaski, mon très cher Neveu. Załuska w latach 1732�1737 dokonała tzw. 
cesji w kwocie 1000 zł na rzecz O.O. Jezuitów w Lublinie, najprawdopodob-
niej na cel prowadzonego przez nich kolegium dla uczniów. W 1746 zapisała 
spore sumy na włościach w Gutanowie na rzecz kościoła NMP w Krako-
wie. Była osobą pobożną. Można się dziwić, że tak zdecydowanie rozeszła 
się ze swym mężem, ostatecznie decydując się także na bezdzietność. Być 
może skłonności do pożycia małżeńskiego nie miała. Z Józefem Załuskim 
na pewno nie różniły jej poglądy polityczne. Był on także zdecydowanym 
zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego. Zaciągnął się w szeregi generała 
szwedzkiego Stenflichta, który był w służbie króla Stanisława i z nim razem 
działał na terenie Prus Książęcych. Wspólnie z Jerzym Ożarowskim przygo-
towywał plan napaści na Saksonię, po to, by z ziem Rzeczypospolitej odciąg-
nąć wojska saskie. Wkrótce jednak, widząc klęskę Leszczyńskiego, wystąpił 
z listem do Jana Małachowskiego, podkomorzego koronnego, w którym wy-
rażał chęć poddania się królowi Augustowi. Stanowisko swe objaśniał słowa-
mi: Co komu Bóg przeznaczy, już tego nikt nie przeinaczy. Tłumaczył, że miał 
intencje dobre, bo chciał głosować na Polaka. Lecz wobec przebiegu wyda-
rzeń, prosił zaprzyjaźnionego Małachowskiego: abym się miał cało, według 
dawnej łaski i przyjaźni twojej. 

Małachowski w znakomity sposób odpisał Załuskiemu, po wielokroć po-
wtarzając, że August III to Polak. Polak, bo przez indygenat domowi Ksią-
żąt Saskich przyznany... Polak, bo przy wielkich cnotach swoich nie pamięta 
krzywdy swojej i zemsty nie zna. Wzywa więc Małachowski Załuskiego do 
powrotu do kraju, a Pan nasz miłościwy, trybem chrześcijańskiego gospoda-
rza, który płacę pracownikom �in vinca�, choć i późno przychodzącym, od-
dał równą, co i pierwszym. Tak więc Józef Załuski, starosta rawski, powrócił 
do kraju i brał udział w festynach wydawanych na część króla Augusta III. 
Niewiele jednak o nim było słychać, poza tym, że 28 VIII 1742 zmarł w swo-
ich dobrach w Gostomie.

Natomiast starościna rawska w wieku 75 lat osiadła u ss. miłosierdzia 
przy Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. W Archiwum Kłoczowskim 
przechował się jej list w języku francuskim wysłany stamtąd do bratanka 
Jacka Rostworowskiego z datą 4 IX 1752. Teresa z Rostworowskich Załuska 
zmarła w owym szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie dnia 23 IV 1759, ma-
jąc 83 lata, a zatem w 17 lat po śmierci swego drugiego niechcianego męża. 
Pogrzeb jej odbył 30 IV w kościele Ojców Misjonarzy w Warszawie. Za życia 
zyskała rozgłos, uznanie i szacunek.

ŹRÓDŁA:
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JAN WIKTORYN z ROSTWOROWA ROSTWOROWSKI, ur. 17 I 1676 w Leś-
niowoli, najstarszy syn Jacka Łukasza i Zofii ze Stadnickich, poseł na sej-
my, kasztelan wizki 

Pierwszy w rodzinie wybitniejszy pisarz w języku polskim i łacińskim. 
Swoją młodość Jan Wiktoryn opisał w 1700 w swym pamiętniku, który 

znajdował się w Archiwum Kłoczowskim. Młody Rostworowski tak oto pi-
sał: Jakem tylko przyszedł do lat naukom sposobny zaraz mnie oddał Rodzic 
i Dobrodziey moi na Opiekę Jaśnie Wielmożnego Imć Xiędza Jana z Bnina 
Opalińskiego Biskupa Chełmińskiego y Pomarańskiego, ktury mnie dał na 
nuaki do Thorunia. Tam byłem w Infinie w Gramatyce, Syntaxini w Poetyce 
i Rhetoryce rok pirszy, potem odebrał mnie S. P. Rodzic mui od Imci Xię-
dza Biskupa i dał mnie do Warszawy. Tam chodziłem drugi rok do Rhetory-
ki, po tym roku znowu się mnie naparł Imć Xsiądz Biskup i oddał mnie do 
Seminarjum do Brandenburka, tam rok III chodziłem do Rhetoryki. Po tym 
roku wziął mnie S.P. Imć Xsiądz Biskup do siebie do Mościsk i miał mnie od-
dać do Xsięcia Imci Brandenburskiego, ale że zaszła w tym roku S. P. Oyca 
y Dobrodzeia mego śmierć, to iest in anno 1691 �die quinta Octobris� w Sie-
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miatyczach evanuit y ta peregrynacya moia. Należy się objaśnienie, że biskup 
Kazimierz Jan Opaliński był ciotecznym wujem Jana Wiktoryna. Oddał go 
wpierw do jezuitów w Toruniu, gdzie przechodził on kurs od infimy, to jest 
klasy najniższej, do retoryki, po czym w Warszawie ponownie przerabiał re-
torykę. Z kolei znów wzięty pod opiekę biskupa, przechodził na rok trzeci 
retoryki w seminarium w Braniewie. Biskup Opaliński, zaprzyjaźniony z Ho-
henzollernami, zamierzał oddać Jana Wiktoryna na dwór elektora Fryderyka 
III. Na przeszkodzie temu stanęła śmierć jego ojca. I tu w pamiętniku zaczyna 
się nowy rozdział opisu poczynań biskupa Opalińskiego zmierzających do 
przejęcia rozległych dóbr, których sukcesorem miał być młody Rostworow-
ski. Biskup teraz roztoczył nad nim całkowitą opiekę, pogrzebał ojca Jacka 
Łukasza Rostworowskiego w Siemiatyczach, a do majątków po nim pozosta-
łych nasłał księży komisarzy, którzy [...] zabrawszy partem substancyey in 
rebus mobilis iedno oddali Imć Xsiędzu Biskupowi, Drugie sobie pozabirali. 
Z opisów podanych w pamiętniku wynika, że biskup dosłownie grabił dobra 
swego kuzyna. Sprzedawał zboże i inwentarz na własny rachunek, a jako 
opiekunowi małoletnich dzieci Jacka Łukasza wszystko to mu uchodziło. 
Jednakże w 1693 hierarcha ten zmarł. W testamencie swoim wymienił fik-
cyjne sumy, które rzekomo włożył w dobra Rostworowskich, co winno było 
przesądzić o tym, że miały one przejść na własność kapituły chełmińskiej.

Jan Wiktoryn, gdy tylko osiągnął pełnoletność, od razu kapitule chełm-
skiej wytoczył proces. Trwał on kilka lat. Wymagał ekspertyz, badań, oświad-
czeń, ale ostatecznie Rostworowski wygrał. W latach 1692�1698 w sądach 
występował ze swymi młodszymi braćmi Michałem i Stanisławem, którzy 
pewno wkrótce pomarli, bo po 1694 w żadnych dokumentach nie byli wymie-
niani. Jana Wiktoryna najprawdopodobniej w jego sporze z kapitułą wspierali 
dziadkowie Stadniccy, którzy żywo interesowali się sprawą zabezpieczenia 
majątkowego swoich wnucząt. W każdym razie rezultatem tych starań było 
to, że Jan Wiktoryn z Rostworowa Rostworowski (takiego nazwiska używał) 
stał się właścicielem Leśniowoli w ziemi czerskiej, Głoskowa w powiecie 
błońskim, Bochotnicy w ziemi lubelskiej i Wierzchucy w ziemi drohickiej. 
Rostworowski na razie dysponował tylko Leśniowolą, Głoskowem i Bochot-
nicą i tu musiał ustalić nowe stosunki z oficjalistami dworskimi. Dokumenty 
jego umów, rachunków i rozporządzeń z lat 1692�1700 licznie były zacho-
wane w Archiwum Kłoczowskim. 8 VI 1694 sprzedał on Gutanów, część klu-
cza bohotnickiego, Andrzejowi z Niezabitowa Niezabitowskiemu. W kon-
trakcie sprzedaży występował pod imieniem Jan, razem ze swym młodszym 
bratem Franciszkiem oraz w imieniu Imść Panien Theresy, Anny y Elżbiety 
Rostworowskich Rodzonych swoich sióstr Ów Gutanów najprawdopodobniej 
Teresa Załuska, siostra Jana, odkupiła, bo w połowie XVIII wieku była jego 
właścicielką. 
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Już w ostatnim roku XVII stulecia Jan Wiktoryn zaczyna się wpisywać 
w tok życia politycznego. Nie piastując na razie żadnego stanowiska, jeszcze 
jako chorąży liwski, oddał wraz z ziemią warszawską głos na Augusta II, 
a w 1699 był już marszałkiem sejmiku relacyjnego czerskiego i w tymże roku 
został mianowany podczaszym czerskim. Rok wcześniej pomiędzy Janem 
Wiktorynem i jego rodzeństwem zostały przeprowadzone działy majątkowe. 
Jan otrzymał Leśniowolę, Głosków i Bochotnicę, z obowiązkiem spłacenia 
trzech sióstr, natomiast Franciszek Hieronim wziął klucz wierzchucki. Już te-
raz właściciel rozległych dóbr, podczaszy czerski, 25 VII 1699 w majętności 
Belskiej zawarł związek małżeński z Salomeą Zbierzchowską h. Grzymała. 
Intercyza ślubna z 1700 zwierała m.in. taki fragment: Za poważną zacnych 
Przyjaciół Interposytyą y usilnemi instancyami stanęła Intercyza y nieodmien-
ny między Wielmożnemi Ich Mościami Jey Mością Panią Anną Zbierzchow-
ską Podkomorzyną Łomżyńską Matką y JMścią Panem Marcyanem z Zagórza 
na Belskach Zbierzchowskim Podkomorzycem Łomżyńskim, synem z iednej; 
a IMścą Panem Janem Rostworowskim Podczaszym Ziemi Czerskiej z drugiej 
strony, postanowienie w niżey opisany sposób. Na intercyzie, która przecho-
wywana była w Archiwum Kłoczowskim, widniało wiele podpisów: Anny 
Zbierzchowskiej, podkomorzyny łomżyńskiej, Marcina Jana Zbierzchow-
skiego, Jana Rostworowskiego, podczaszego ziemi czerskiej, Franciszka 
z Windyk Grzybowskiego, kasztelana inowrocławskiego, Stanisława z Win-
dyk Grzybowskiego, chorążego ziemi nurskiej, Stefana Stanisława z Windyk 
Grzybowskiego podczaszego nurskiego i Franciszka Kostka Chocimskiego. 
W roku zaślubin intercyza została uprawomocniona w Grodzie Czerskim, 
a posag wypłacony i skwitowany przez Jana Wiktoryna. 

Jan Wiktoryn, właściciel Leśniowoli, miał niewątpliwie zacięcie do dzia-
łalności publicznej. W 1697, jeszcze jako chorąży liwski, oddał swój głos 
podczas elekcji na Augusta II. W 1700 był już mianowany sędzią ziemskim 
czerskim i obrany marszałkiem czterokrotnie limitowanych, tzn. odkłada-
nych do następnego terminu, obrad sejmiku czerskiego. Akta sejmikowe zie-
mi czerskiej w znacznej części zachowały się. I otóż dowiadujemy się z nich, 
że Jan Wiktoryn przewodniczył sejmikom ziemi czerskiej, wypełniającym 
funkcje sądów skarbowych, czyli tych które rozpatrywały przede wszystkim 
sprawy niewpłaconych podatków. Dokument sprawozdawczy z owych obrad 
zaczynał się regularnie takimi oto słowami: Pod władzą Jana z Rostworowa 
Rostworowskiego, podczaszego i marszałka, My Rady Dygnitarze Urzędujący 
i całe Rycerstwo Ziemi Czerskiej zjeżdżamy się do Czerska na miejsce narad 
naszych zwyczajnie przed dniem 1 marca roku bieżącego (1700) poprzedza-
jącego sejmik w relacji do dnia naznaczonego pod dyrekcją Wielmożnego Imć 
Pana Jana Wiktoryna Rostworowskiego marszałka Koła [Rycerstwa] Ziemi 
naszej � wziąwszy przed się po pierwsze obrady rzeczy interesującej Trybu-
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nał Skarbowy Radomski, na miejsce to w Trybunale Wielmożny Pan z Bogo-
lenca Bogolewski, stolnik ziemi naszej. Tu zaczyna się cały wywód pierw-
szej z rozpatrywanych spraw Imć Pana Bogolewskiego. Koło Ziemi naszej 
rozpatrywało m.in. kilka spraw osób związanych z dziejami Rodu Rostwo-
rowskich, jak na przykład Stanisława na Nowym Dworze Cieciszowskiego, 
marszałka sądów skarbowych, którego za jego posługę publiczną chwalono, 
a jednocześnie od powinności podatkowych zwalniano, biorąc pod uwagę 
poniesione przez niego straty z powodu stacjonowania wojsk saskich. Wojska 
te [...] od kilku lat stanąwszy kontynuacją w miasteczku Górze ziemi naszej, 
nie tylko lud ubogi tameczny całkowicie zrujnowali, ale też wciąż brać na-
szą uciskać i niszczyć nie przestają. Rozpatrywana też była sprawa Imć Pana 
Teofila Grzybowskiego, podkomorzego czerskiego, którego należność podat-
kowa złożona została u Wielmożnego Jegomości Stanisława Grzybowskiego, 
ówcześnie chorążego ziemi czerskiej, byłego światka na ślubie podczaszego 
Rostworowskiego. Sumę tę zalecono wpłacić Imć Panu Poborcy podatków, 
a zatem sprawa Grzybowskiego wypadła dla niego niekorzystnie. 

Na tym właśnie polegała praca Jana Wiktoryna Rostworowskiego, iż kie-
rował on Radą Rycerstwa Ziemi Czerskiej, która rozsądzała przede wszyst-
kim sprawy podatkowe. Ale także i nieuczciwości finansowe w realizacji 
umów pomiędzy samymi szlachcicami z ziemi czerskiej lub też szlachcicami 
i kupcami. Najczęściej kierowano się interesem skarbu publicznego, nakazu-
jąc dokonanie wpłat poborcy podatkowemu. Ale niejednokrotnie zwalniano 
też niewypłacalnych, wówczas szczególnie gdy majątki ich były złupione 
przez wojska saskie. Dokument sprawozdawczy czyli relacja z obrad koń-
czyła się słowami, iż poleca się to, co uchwalono, Marszałkowi Koła naszego 
podpisać i do akt zamkowych podać. Działo się w Czersku 1 marca 1700. Po 
czym miał nastąpić podpis Jana Wiktoryna z Rostworowa Rostworowskiego, 
Podczaszego i Marszałka Koła Rycerskiego Ziemi Czerskiej � złożony manu 
proprio � osobiście. Wybitna musiała być osobowość tego 25-letniego czło-
wieka, skoro w jego ręce złożono marszałkowanie Kołu Rycerskiemu ziemi 
czerskiej mającej w ówczesnej Rzeczypospolitej niemałe znaczenie. 19 III 
1701 w aktach jawi się nazwisko Franciszka z Rostkowa Kostki na Chociwie 
Chociwskiego, marszałka Koła Rycerskiego ziemi czerskiej. A zatem kaden-
cja Jana Wiktoryna, trwała rok od marca 1700 do marca 1701, podobnie Ko-
stek Chociwski w maju 1702 ustąpił miejsca Janowi Kazimierzowi z Wolisk 
Wolickiemu. 

Na tej jednej kadencji działania polityczne Rostworowskiego się nie 
skończyły. W 1702 sejmik czerski wysłał go do prymasa Michała Radziejow-
skiego, którego miał prosić o informacje o stanie Rzeczypospolitej i zamie-
rzeniach Karola XII. W rok później był posłem czerskim na sejm lubelski. 
Został tam wybrany do komisji zajmującej się rozgraniczeniem między woje-
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wództwami mazowieckim i podlaskim a księstwem pruskim. W grudniu 1704 
Rostworowski pełnił funkcję komisarza ziemi warszawskiej do wynagrodze-
nia obywatelom tamtejszym strat poniesionych z powodu kontrybucji i prze-
marszu obcych wojsk. 12 II 1705, jeszcze jako cześnik czerski, był w Praż-
mowie świadkiem na ślubie Michała Zabłockiego z Agnieszką Jastrzębską. 
Uczestniczył w Walnej Radzie Warszawskiej i w 1710 wszedł z niej do ko-
misji toruńskiej. W latach 1710�1722 sprawował urząd sędziego grodzkiego 
i podstarościego czerskiego. Znana jest sprawa z 28 VI 1722, między Mikoła-
jem Prażmowskim, w którego posiadaniu była Wola Prażmowska, i biskupem 
warmińskim Teodorem Potockim. Biskup twierdził, że wspomniana miejsco-
wość wchodziła w skład dóbr opata santockiego i należy się Kościołowi. Jan 
Wiktoryn jako sędzia grodzki i podstarości czerski miał tę sprawę rozstrzygać, 
ale wystąpił jako arbiter, wzywając obie strony do ugody. W 1711 został de-
putowanym do sądów fiskalnych ziemi warszawskiej. W kolejnym roku po-
nownie posłował z ziemi czerskiej na sejm walny. Z datą 14 II 1713 otrzymał 
nominację na chorążego czerskiego. W 1715 został wyznaczony przez sejmik 
czerski do rozliczeń z komisariatem saskim. We wrześniu 1716 konfederacki 
sejmik czerski oddelegował go do Generalności konfederacji tarnogrodzkiej 
i prawdopodobnie uczestniczył w sejmie �niemym� w 1717. Już w 1724, za 
poradą swej siostry Teresy, podsędkowi ziemskiemu lubelskiemu i staroście 
wąwolnickiemu Stanisławowi Andrzejowi Gałęzowskiemu sprzedał Bochot-
nicę wraz z Cynkowem i Kruszczewem. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze po-
szły na zaspokojenie wielu wierzycieli, a szczególnie Stanisława Wisłoucha. 
Potem, 23 II 1726, od marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskie-
go odkupił z dawna upragnione starostwo grodowe czerskie. Godność to była 
o wielkich tradycjach. Ale Czersk już w tym czasie był w opłakanym stanie. 
Jak wskazywała lustracja późniejsza, bo z 1765, o mieście Czersku i otacza-
jącej go okolicy zapisano: Przez nieprzyjaciela koronnego wojną szwedzką 
zupełnie zdezolowane y zniszczone. Dla niedorolnego y piaszczystego gruntu, 
nieco między jeziorem a Wisła zdolniejszego, a przez częste wylewy na Wiśle 
żadnego profitu nie przynoszącego. To był stan możliwości prowadzenia go-
spodarki rolnej, ówcześnie przecież podstawowej. Natomiast sam gród liczył 
zaledwie 12 obywateli, to znaczy właścicieli nieruchomości, którzy jednakże 
mieszkali w bardzo nędznych i ubogich domach. Na zamku, który jeszcze nie 
był całkowicie zrujnowany, do 1757 odbywały się sądy grodzkie. Tak więc 
starostwo to dla Jana Wiktoryna dochodowym być nie mogło, przeciwnie 
stan grodu od starosty wymagał raczej ponoszenia wydatków na zabezpiecze-
nie, chociaż w części, egzystencji nielicznych jego mieszkańców.

W latach dwudziestych XVIII wieku Rostworowski często zajmował się 
w Trybunale Koronnym sprawami marszałka wielkiego koronnego Józefa 
Mniszcha. 23 II 1726, po Franciszku Bielińskim, otrzymał starostwo czer-
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skie. Ze swoim poprzednikiem 
współpracował od lat jako podsta-
rości. Bieliński już w 1713 nadał 
mu prawo podpisywania aktów 
starościńskich. W 1732 był mar-
szałkiem sejmiku czerskiego. 

Odkąd w sejmiku uczestni-
czyli jego dwaj synowie, pozycja 
Rostworowskich uległa na tym 
forum widocznemu wzmocnie-
niu. W czerwcu 1733 sejmikowi 
czerskiemu marszałkował już jego 
syn Antoni Jan. W rezultacie Jan 
Wiktoryn, wraz z synami Antonim 
i Jackiem, zostali posłami na sejm 
elekcyjny. Na sejmie tym opowie-
dział się za Stanisławem Lesz-
czyńskim; w ziemi czerskiej został 
nawet marszałkiem konfederacji 
popierającej króla Leszczyńskiego. 
W listopadzie 1734 uczestniczył 
w zjeździe w Dzikowie i przyczy-
nił się do zawiązania konfederacji 
generalnej. Gdy konfederacja dzi-
kowska została jednak spacyfiko-
wana, zdołał pozyskać względy 

króla Augusta III i otrzymał od niego 30 XII 1738 nominację na kasztelana 
wizkiego, natomiast starostwo czerskie scedował na syna Antoniego. 

Miał ciekawy stosunek do osób panujących w Rzeczypospolitej. Jed-
nemu ze swych synów miał udzielić przestrogi, żeby pamiętał, że do króla 
trzeba się odnosić z należnym mu szacunkiem, ale nie uniżenie, bo trzeba pa-
miętać, że nie on ciebie szlachcicem, ale tyś jego królem zrobił. Dokumenty 
charakteryzujące bogatą działalność kasztelana wizkiego pisane są, zgodnie 
z XVII-wieczną tradycją, językiem pełnym makaronizmów. Przez to też są 
mało zrozumiałe, skoro co drugie lub trzecie słowo jest po łacinie, a polskie 
słowa nie są odmieniane stosownie do treści zdań. Takim właśnie językiem, 
pełnym wtrętów łacińskich, posługiwał się Jan Wiktoryn, co bardzo ograni-
cza percepcję zachowanych tekstów jego autorstwa. Ale taki był styl tego 
czasu, popisywania się lepszą lub gorszą znajomością łaciny.

Jan Wiktoryn był tym Rostworowskim, który potrafił gromadzić, a nie 
trwonić dobra ziemskie. Konsekwentnie zwalczał wszystkich, którzy pró-

Jan Wiktoryn Rostworowski (1676�1742), 
marszałek Koła Rycerskiego Ziemi Czerskiej, 

sędzia grodzki i podczaszy czerski, 
starosta czerski (1726), kasztelan wizki (1738), 
pierwszy pisarz w języku polskim w rodzinie 

Rostworowskich
[zdjęcie portretu z Suszna]
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bowali go oszukać. Znana jest historia wartościowego pierścienia z dia-
mentami, który otrzymał od elektora brandenburskiego jeszcze jego ojciec. 
Pierścień ten został pożyczony na czas uroczystości zaręczyn Zbigniewowi 
Oborskiemu, staroście gołębskiemu, który go miał wkrótce zwrócić. Gdy 
przyszło co do czego, Oborski tłumaczył się, że pierścień mu zaginął. Nie 
trwało długo, a tenże winowajca zmarł. Jan Wiktoryn nie podarował sprawy, 
oskarżył wdowę po zmarłym staroście gołębskim i zasądzone odszkodowa-
nie otrzymał. 

Kasztelan wizki był właścicielem Leśniowoli, Księżowoli, Racibór, Ka-
węczyna, Pawłowic, Ryk, jak też i Zakrzewa. Poza Rykami wszystkie te fol-
warki były jeszcze we władaniu jego wnuka Franciszka Ksawerego, a nawet 
w posiadaniu jego praprawnuka Feliksa Rostworowskiego. A zatem położył 
on kamień węgielny pod długotrwałą fortunę Rostworowskich. O tej fortu-
nie utwór panegiryczny pt. Dom złoty fortuny napisał ks. Józef Mańkowski, 
kanonik pułtuski. Podobnie inny duchowny, pijar Aureli Augustyn Chrycz-
kiewicz, poświęcił Janowi Rostworowskiemu utwór spisany po łacinie Nexus 
honoris et virtus. Gdy w 1721 Teresie Załuskiej udało się od Parysów wypro-
cesować prawo własności pozostałych dóbr po Leśniowolskich, Janowi Wik-
torynowi przypadł jeszcze w udziale klucz radoryski i połowa klucza jago-
dzińskiego wraz z Kłoczowem. Te dobra, które przypadły Rostworowskim, 
przechodziły w gruncie rzeczy w ręce Jana Wiktoryna, gdyż jego brat Fran-
ciszek Hieronim był bezdzietny. Tak, że nawet dobra wierzchuckie wróciły 
do właściciela Leśniowoli. Jan Wiktoryn w 1722 wybudował most na rzece 
Jeziorze. Przekraczał on rzekę na odcinku publicznego gościńca krakowskie-
go i właściciel Leśniowoli ubiegał się o otrzymanie prawa do pobierania opłat 
za przejazd przez ten most, potwierdzonego konstytucją sejmową. Ale celu 
tego nie osiągnął. W Warszawie miał dworek na Wielopolu. Wiadomo, że był 
dożywotnio zwolniony z podatku gruntowego od trzech placów, na których 
dworek i budynki stały. W Kłoczowie skutecznie kontynuował budowę mu-
rowanego kościoła parafialnego, którą rozpoczął poprzedni właściciel tych 
dóbr, Prokop Leśniowolski, wojewoda podlaski, zmarły w 1653. Kościół był 
wznoszony według projektu ks. Jana Ciołkoszewicza, który zakładał, że bę-
dzie on miał dwie wieże. Najintensywniej prace nad budową kościoła prze-
biegały w latach 1737�1759. Rozpoczęte dzieło kontynuowali jego synowie 
Franciszek i Jacek. Jan Wiktoryn zmarł w Leśniowoli przed 21 V 1742, kiedy 
vacat kasztelana wizkiego objął Gabriel Szpilewski. Pozyskanie przez Jana 
Wiktoryna godności kasztelańskiej miało duże znaczenie dla tradycji rodzin-
nej. Była to pierwsza godność senatorska uzyskana przez Rostworowskiego 
po przeniesieniu się rodziny z Wielkopolski na Mazowsze. Na tytuł antenata 
kasztelana wizkiego powoływało się siedmiu Rostworowskich, gdy przyszło 
im w latach 1837�1838 uzyskiwać potwierdzenie swego szlachectwa.
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Bibliografia: Pamiętnik; Liber condescensionum et execentionum officiosanum 
per generosum Joanem Victorinum a Rostworów Rostworowski pocilliatore ac post 
vexilliferum terrae ac judcem vicecapitaneum cernensis vigore decrtetonem Regni 
Petricoviensis et Lublinensis, tum et officii sui capiteanalis casrer. Cernensis in ter-
minus querelarum in dicis causarum prolatorum sub aspicis illustrissimi ac excel-
lentissimi domini, domi Casimiri Lodvici in Karczew Bieliński, supremi mareschalei 
Regni, Cerniensic, Maryeburgensis, Brodiniensis, Garwoloiniensis capitanei, expe-
dictonum ab anno incarnatae salutis 1710 a die super officium preaestiti in samenti 
13 Julie (egzemplarz z Biblioteki Collegium Warszawskiej Szkoły Pijarów z 1803), 
BPAN Kraków, 1619. (Przekład wolny na polski: Książka o ukrytych i pominiętych 
obowiązkach przez szlachetnie urodzonego Jana Wiktoryna z Rostworowa Rostwo-
rowskiego, podczaszego a potem chorążego i sędziego oraz wicestarostę czerskiego, 
mocą postanowienia Trybunałów Królewskich Piotrkowskiego i Lubelskiego wtedy 
pełniącego obowiązki sobie przypisane starosty zamku czerskiego w sporach strony 
prawnie rozsądzał wprost pod auspicjami jaśnie oświeconego i najdostojniejszego 
Pana Kazimierza Ludwika na Karczewie Bielińskiego, marszałka koronnego, sta-
rosty czerskiego, marjeburskiego, brodnickiego, garwolińskiego, od roku nadania 
dobra w 1710 et cetera, et cetera. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Sumarium papierów W. Imci Pana Rostworwskiego, chorążego y sędzie-
go czerskiego ad bona Villae Bichotnica et alia należących do sprawy D. 21 febris w Lub-
linie 1724 Anno, APL 35/91/2/-/1; 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, Kon-
stytucyi i dokumentów autentycznych ułożona, do dzieła Heraldyki podana 1802 roku�, rps 
w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny 
Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 39�45; tenże, �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 6; 
Kołaczkowscy, nieznany autor, mps, s. 3�4 w posiad. S. J. Rostworowskiego; Biblioteka PAN 
w Krakowie, 8320 Teki Powińskiego, Akta sejmikowe ziemi czerskiej II 1700�1793. Odpisy 
154 akt wybranych z czerskich grodzkich ksiąg relacji i manifestacji 34�43 do lat 1700�1717, 
ksiąg oblat do lat 1700�1794 i innych, k. 1, 10, 20 i dalsze: 55�57, 128, 157�158, 193, 243, 
279�280; AGAD, II Rada Stanu Królestwa Polskiego sygn. 146, s. 143, 408�409;
PUBLIKACJE: Dom złoty fortuny y pociechy przy wczesnym na piersiach Jezusowych spo-
czynku Jana Świętego ufundowany, a W. Janowi Rostworowskiemu, Chorążemu i Sędziemu 
Czeskiemu dedykowanym przez X. Józefa Mańkowskiego plebana Jasienieckiego, Warszawa, 
Scholarum Piarum 1724, zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, Kraków 1908, s. 125; Au-
reli Augusty Chryczkiewicz od Najświętszego Sakramentu Pijar, Nexus honoris et virtus. 
Panegyris Joanni Rostworowski dum prefecturae Cernensis sibi collatae curiam solenniter 
ingrederetur, Varsoviae 1726, zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. III, Kraków 
1896, s. 223; A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1912, t. I, s. 229; J. Czubek, Katalog 
rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1912, poz. 1619; H. Wierciński, 
Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa, Warszawa 1925, s. 27; M. Siekiel-Zdziennic-
ki, Rejestry metryk szlacheckich powiatu grójeckiego, z. 8, Parafia Prażmów (1706�1800), 
Kalisz 1937, s. 28; E. Szklarska, Rostworowski Jan Wiktoryn h. Nałęcz. PSB, t. 32, s.196�197; 
E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836�1861, Warszawa 
2000, s. 586; M. Wrzeszcz, Kłoczew, Encyklopedia katolicka, Lublin 2002.
INNE: Historia kościoła parafialnego w Kłoczowie (wywieszona w przedsionku kościoła).
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SALOMEA ze ZBIERZCHOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Grzymała, żona 
Jana Wiktoryna Rostworowskiego

Ur. ok. 1680, córka Zygmunta Zbierzchowskiego z Belska, podkomo-
rzego łomżyńskiego i Anny Babeckiej h. Cholewa. Jej ojciec dowodził pod 
Wiedniem chorągwią królewicza Jakuba. Norman Davies w Bożym igrzysku 
zawarł taki oto zapis dotyczący chwil poprzedzających atak husarii polskiej 
pod Wiedniem: Król [Jan Sobieski] zwrócił uwagę porucznika husarów, 
Zbierzchowskiego, na rozległą białą płaszczyznę namiotu wielkiego wezyra 
i kazał mu jechać wprost w tamtym kierunku. O wpół do szóstej, ze Zbierz-
chowskim u boku, sam pędził galopem przez obóz sułtana, pośród zamiesza-
nia, paniki i rzezi. Wieczorem, siedząc w namiocie wielkiego wezyra, którego 
używał teraz jako swojej kwatery, pisał list do Marysieńki. Opis ten przybliża 
nam zrozumienie, faktu dlaczego właśnie Zygmunt Zbierzchowski przez kró-
la Jana III został posłany do Rzymu po to, by złożył w darze papieżowi Inno-
centemu IX sztandar i namiot Kara Mustafy. Ojciec Salomei podróż tę odbył 
i przywiózł do kraju ofiarowany mu przez Ojca Świętego medalion z cząstką 
Drzewa Krzyża Świętego wraz z pergaminem potwierdzającym autentyczność 
tej relikwii. Medalion ten, wg opinii S.M. Rostworowskiego, zdeponowany 

w klasztorze ojców karmelitów 
w Czernej pod Krzeszowicami, 
powinien być nadal własnością ro-
dziny Rostworowskich. Jednakże 
w Czernej go nie odnaleziono. 

Salomea Zbierzchowska za-
warła ślub z Janem Wiktorynem 
Rostworowskim 25 VII 1699. Mia-
ła z nim dziewięciu synów i trzy 
córki. Czterech synów: Paweł, Ka-
zimierz, Wawrzyniec i Roch zmar-
ło w wieku dziecięcym. Salomea 
z mężem przebywała w Leśniowo-
li. Utrzymywała z wieloma ludźmi 
przyjazne stosunki, musiała być 
towarzyska, ogromnie aktywna 
i być osobą sporego formatu. Naj-
prawdopodobniej była zaprzyjaź-
niona z rodzinami Baranowskich, 
Tomborskich, Praskich, Zaleskich 
i Żaboklickich, mieszkającymi 
w Leśniowoli i Mirowicach, gdyż 
była przez nie w latach 1717�1728 

Salomea ze Zbierzchowskich Rostworowska 
h. Grzymała (ok. 1680�1765), 

podkomorzanka łomżyńska, kasztelanowa wizka 
[zdjęcie portretu z Suszna]
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zapraszana jako matka chrzestna przychodzących na świat dzieci. W owych 
uroczystościach rodzinnych jako ojciec chrzestny najczęściej towarzyszył jej 
mąż Jan, co świadczyło, że był dla niej najważniejszym partnerem. 

Salomea u kresu swego życia przebywała na przemian w Leśniowoli 
i w Kłoczowie. Zachował się jej list pisany 15 VI 1754 właśnie z Kłoczo-
wa do biskupa Andrzeja Józefa Załuskiego. Na ślub Leona Kochanowskiego 
z jej córką Marią, jaki odbywał się w Warszawie, już ze względu na słabość 
zdrowia nie dojechała. Ale para młoda w parę dni po ślubie, 20 X 1764, udała 
się do Leśniowoli, by pokłonić się sędziwej Salomei. Leon w swych wspo-
mnieniach nazywa ją �matką leśniowolską�. Jeszcze przed zimą udała się do 
Kłoczowa, który za jej życia stawał się jakby ważniejszą od rodowej Leśnio-
woli siedzibą Rostworowskich. Prawdopodobne jest i to, że Salomea w domu 
swego syna Jacka czuła się najlepiej. W każdym razie tam dotarła i tam też 
zmarła 12 kwietnia 1765. W Kłoczowie została pochowana. Biskup Józef 
Andrzej Załuski poświęcił jej swój wiersz.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń parafii Worów z lat 1717�1743, poz. 65, 100, 144, 165, 
303, 446; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, 
op.cit., s. 43�44, 51; W. Wielądko, �Materiały genealogiczne. Genealogia Domu Starożytne-
go Jaśnie Wielmożnych z Rostworowa Rostworowskich herbu Nałęcz...�, op.cit.; Korespon-
dencja Andrzeja Józefa Załuskiego z 1754, BN III 3254.
PUBLIKACJE: K. Estreicher, Bibliografia polska, Kraków 1915, s. 385; Księga domowa Leona 
i Hieronima Kochanowskich 1763�1855, �Przegląd Historyczny� 1916, t. 20, s. 175�370; 
M. Siekiel-Zdzienicki, Rejestry metryk szlacheckich..., z. 8, Parafia Prażmów (1706�1800), 
op.cit., s. 9; N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 2004, s. 449.

ANNA Dorota z ROSTWOROWSKICH, 1 voto BŁOŃSKA, 2 voto ŁUSZCZEW-
SKA, ur. 1679 w Leśniowoli, druga córka Jacka i Zofii ze Stadnickich

Dzieciństwo spędziła pod opieką swej babki Teresy Stadnickiej. Później 
jej interesami majątkowymi opiekował się starszy brat Jan Wiktoryn. W 1707 
poślubiła Franciszka Błońskiego h. Biberstein, podczaszego bracławskie-
go i skarbnika sanockiego, syna Ludwika Bibersteina Błońskiego i Barbary 
z Rozewa Rozewskiej. W posagu otrzymała 40 000 złp. W roku ślubu dano 
jej 10 000 złp, a z reszty skwitowała braci dopiero w 1717. Wówczas zre-
zygnowała z praw do fortuny ojcowskiej, skutkiem czego w późniejszym, 
końcowym stadium procesu o dobra po Leśniowolskich już nie uczestniczyła. 
W 1725 zmarł jej pierwszy mąż, wówczas Anna przejęła jego dobra w do-
żywocie. W Archiwum Kłoczowskim znajdował się z tego roku �Inwentarz 
albo rejestr rzeczy wszelakich po śmierci S. P. W. J. P. Franciszka Bibersty-
na Błońskiego SK Ziemi Sanockiey pozostałych a przez JW. Panią Błońską 
Annę z Rostworowa przerzeczonego Wi. J.P. S. K. Sanockiego pozostałą 
małżonką wdową. Dnia 8 Novembris 1725 anno w Jabłonicy z Pisany�. In-
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wentarz ten miał osiem stron spisu różnego rodzaju przedmiotów. Między 
innymi dowiadujemy się z niego o dziejach obrączki szczyryzłotej ślubnej, 
iż [...] tę po śmierci Jego Mości Męża Moiego dałam na obraz Najświętszej 
Panny na Starą Wieś iako też takąsz obrączkę od Jegomości mnie daną tamże 
odesłałam. Mimo, iż nie jest to jasno powiedziane, chodzi tu o Starą Wieś 
pod Brzozowem, miejsce nowicjatu ojców jezuitów, gdyż Anna, mieszkająca 
w Jabłonicy pod Sanokiem, do tego znanego ośrodka studiów jezuickich nie 
miała daleko. Ponieważ Anna była bezdzietna, swą sumę posażną w części 
20 000 złp zapisała swojej bratanicy Annie z Rostworowskich Dłużewskiej.

Po upływie ponad 10 lat po śmierci pierwszego męża Anna wyszła w 1736 
ponownie za mąż za Franciszka Łuszczewskiego z Martynowa i Bukaczów-
ki, chorążego trębowelskiego i kasztelana sochaczewskiego, herbu Korczak. 
Łuszczewski był wdowcem. W roku ślubu zapisał jej sumę posażną na swych 
dobrach. Pożycie z nim trwało zaledwie 6 lat, gdyż 28 IX 1743 Anna umarła, 
osierocając męża, pasierbicę i pasierba. W Archiwum Kłoczowskim zachował 
się list Łuszczewskiego do bratanka jej pierwszego męża Błońskiego, którego 
autor wspomina o tym, jak szczęśliwe były jego lata spędzone z Anną. Pi-
sze on: Wielmożny Panie Podczaszy Lubelski, Moy Wielce Miłościwy Panie 
i z serca kochany bracie. Surowych Pana Boga wyroków exekucyi nad życiem 
Ukochanego Przyjaciela mego dożywotniego, a Ciotki rodzonej WM Państwa 
wykonana doe 8 Octobris, napełniwszy nieugaslym żalem serce moie, jest 
okazyą zatrzymania pióra do tego czasu od Expressyi tak fatalney wieści. 
Łuszczewski też wspomina o spadku, jaki Błońskim po śmierci jego żony się 
należy. W Archiwum był też spisany przez Annę 21 IX 1741 testament, po-
twierdzony jej podpisem z datą jej śmierci. W testamencie tym zawarte było 
potwierdzenie woli przekazania sumy posażnej Annie Dłużewskiej. Testa-
ment ten napisany był czystą polszczyzną i świadczył o wysokim poziomie 
umysłowym autorki.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA, ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 49�50.

FRANCISZEK HIERONIM ROSTWOROWSKI Z ROSTWOROWA, ur. 25 XII 1680 
w Bochotnicy, był młodszym synem Jacka Łukasza i Zofii ze Stadnickich

Ochrzczony w Bochotnicy przez ojca Florisnusa Homajewskiego. Jego 
rodzicami chrzestnymi byli Hiacynt Lubomirski, vexilifer regni (chorąży 
wielki koronny), i Elżbieta Lubomirska, marszałkowa Królestwa Polskiego. 
Piastował urząd stolnika podlaskiego, był porucznikiem pancernym. W dzie-
ciństwie opiekował się nim biskup Jan z Bnina Opaliński, później starszy brat 
Jan Wiktoryn. Podczas działów rodzinnych przeprowadzonych ze starszym 
bratem w 1698 otrzymał Wierzchucę i Wólkę w ziemi drohickiej, a po po-
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zyskaniu dóbr Leśniowolskich, dodatkowo należnych ziem przypisano mu 
klucz sędowicki: Sędowice i Moszczankę w ziemi stężyckiej, w skład którego 
wchodziły Krynice, Łabuńska Wola, Niemirów, Ciotusza, leżące już w wo-
jewództwie bełskim. Majątki te otrzymali Leśniowolscy jako wiano Barbary 
Oleśnickiej, pierwszej żony Prokopa Leśniowolskiego. 

Franciszek Hieronim brał udział w wojnie szwedzkiej z lat 1702�1706, 
walczył w chorągwi pancernej i dosłużył się stopnia porucznika. 4 VII 1716 
otrzymał nominację na stolnika podlaskiego. W 1721 ożenił się z Joanną Pe-
trykowską h. Odrowąż, wdową po Stefanie Szymańskim, podstolim warszaw-
skim. W następnym roku oboje zapisali sobie wzajemnie dożywocie. W 1722 
Franciszek dobra Krynice, Wolę Łabuńską, Łabunie, Dzierążnię, Niemirów 
i Ciotuszę zapisał ojcom bernardynom w Lublinie i jednocześnie jego brat 
Jan Wiktoryn zrzekł się ewentualnych pretensji do tych dóbr w razie śmierci 
Franciszka. Darczyńca był bezdzietny, a jego żona, Joanna Petrykowska, żad-
nego majątku mu nie wniosła, gdyż akta o wianie nie nadmieniają.

Franciszek Hieronim w latach 1724 i 1726 posłował na sejmy z ziemi 
drohickiej. Sejm z 1726 powołał go w skład komisji do rokowań z dworem 
berlińskim. Prusy były uczestnikiem wojny północnej. Franciszek Hieronim 
politycznie związany był z podskarbim nadwornym litewskim Józefem Sa-
piehą. W styczniu 1733 starał się o mandat na sejm nadzwyczajny, czy go 
osiągnął, tego nie wiadomo. Na elekcji w 1733 głosował za Stanisławem 
Leszczyńskim. 

Zmarł względnie młodo, przed 30 V 1738, gdyż z tą datą na stanowisko 
stolnika podlaskiego został powołany Konstanty Kuszel. Prawdopodobnie 
był człowiekiem bogobojnym, szlachetnym, dobrodusznym, skłonnym do 
ofiarności. Zrobił duże zapisy na klasztory w Czersku, a głównie w Drohiczy-
nie. Utrzymywał serdeczne stosunki z bratem i siostrami. Z roku jego śmierci 
zachował się w Archiwum Kłoczowskim �Inwentarz rzeczy ruchomych post 
Fata w Bogu zeszłego Wielmożnego Imci Pana Franciszka Rostworowskie-
go, Stolnika Podlaskiego pozostałych, przez Wielmożną Imć Panią Joannę 
z Petrykowskich Rostworowską Stolnikową Podlaską pozostałą małżonką 
spisany die 19 Octobris Anno Domini 1738-vo�. Inwentarz ten pokazywał, 
jakimi wówczas rzeczami szlachcic zaspokajał swoje najpilniejsze potrzeby. 
Godne uwagi jest to, że był w nim również spis xsiąg różnych, wśród których 
głównie były żywoty świętych, książki nabożne bądź reguły zakonne. Mniej-
szą część stanowiły książki o treści społeczno-politycznej, takie jak Konsty-
tucja Seymu Wielkiego Grodzieńskiego, Moneta według kurrencyi i inne. �In-
wentarz� własnoręcznie podpisała Joanna Rostworowska.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Jan Nepomucen Rostworowski, �Wywód genealogiczny Domu z Ro-
stworowa Nałęczy Rostworowskich, podany w 1836 r. Heroldii w Królestwie Polskim do 
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zatwierdzenia�, Wrzesień 1836 rps, w zbiorach S.J Rostworowskiego; S.M. Rostworowski, 
�Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa...�, op.cit., s. 47�48; tenże �Genealo-
gia Rodu Rostworowskich...�, s. 6. 
PUBLIKACJE: J. Dunin-Borkowski, Poczet elektorów, �Rocznik Towarzystwa Heraldyczne-
go�, Lemberg 1911; E.M. Rostworowski, Rostworowski Jacek Łukasz, PSB, t. 32, s. 195; 
E. Dubas-Urbanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Urzędnicy podlascy XIV�
XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1994.

MICHAŁ Paweł z ROSTWOROWA ROSTWOROWSKI, ur. w 1682, trzeci syn 
Jacka Łukasza i Zofii ze Stadnickich

Nie dożywszy 12 roku życia, zmarł w 1694, a jednak raz był odnotowa-
ny w aktach zachowanych w Archiwum Kłoczowskim, gdy jego bracia Jan 
Wiktoryn i Franciszek Hieronim występowali o należną mu część z fortuny 
ojcowskiej.

ŹRODŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 41, 49.

STANISŁAW Józef z ROSTWOROWA ROSTWOROWSKI, czwarty syn Jacka 
Łukasza i Zofii ze Stadnickich

Był dwukrotnie wymieniony w aktach znajdujących się w Archiwum 
Kłoczowskim. Raz jako rodzony brat Jana Wiktoryna i Franciszka Hieroni-
ma, drugi raz w liście swego ojca, pisanym do Wojciecha Rostworowskiego, 
w którym Jacek wspomina: zdrowie Stasia niezbyt dobre. Prawdopodobnie 
zmarł bardzo młodo, bo już w aktach po 1688 nie występował.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 49.

ELŻBIETA Maria z ROSTWOROWSKICH SZUYSKA, ur. 1685, chorążyna
brzesko-litewska, najmłodsza z dzieci Jacka Łukasza i Zofii ze Stadnickich 

Wychowywana była przez babkę Teresę Stadnicką, a później przeby-
wała pod opieką swego starszego brata Jana Wiktoryna i występowała we 
wszystkich dotyczących go dokumentach. W 1708 poślubiła Dominika ks. 
Szuyskiego h. Pogoń Litewska, chorążego brzesko-litewskiego. Był on sy-
nem Konstantego Jana, starosty jałowieckiego i zawalskiego, oraz Zofii 
Brzozowskiej, wojewodzianki brześciańskiej. Dominik Szuyski był poprzed-
nio żonaty z Heleną Sulimirską. Elżbieta miała z nim córkę Franciszkę oraz 
syna Ignacego, chorążego nowogrodzkiego, potem brześciańskiego i starostę 
jadowskiego, zmarłego w 1751. Był on żonaty z Jadwigą Zborowską, z którą 
miał syna Adama i córkę Anielę. Elżbieta Szuyska zmarła młodo, pomiędzy 
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rokiem 1715 a 1718, osierocając syna i córkę, która później wymieniana była 
w procesach toczonych w sprawie dóbr po Leśniowolskich. Dominik Szuyski 
po śmierci żony poślubił Konstancję Horajn, 1 voto żonę Hieronima Godeb-
skiego. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 50�51, Elżbieta Mallet (Londyn) � wypisy genealogiczne, w posiad. S.J. 
Rostworowskiego.

POKOLENIE XI 
Potomstwo JANA WIKTORYNA, kasztelana wizkiego 

i SALOMEI ze ZBIERZCHOWSKICH

MIKOŁAJ, ur. 1701, kanonik rzeczycki i warszawski, najstarszy syn Jana 
Wiktoryna

Ok. 1724 wstąpił do seminarium duchownego. W Archiwum Kłoczow-
skim znajdował się kwit z jego autografem, wydany cześnikowi czerskiemu 
na pożyczonych od niego 1000 złp. Na zewnętrznej stronie tego kwitu była 
notatka ojca Mikołaja takiej treści: karta od X. Syna, zapłaciłem ten 1000 
złp. swemi pieniędzmi za X. Syna. Mikołaj przed przyjęciem do kapituły war-
szawskiej przedstawił wywód swego szlachectwa po mieczu i po kądzieli. 
Dokument ten również znajdował się w Archiwum Kłoczowskim. Był pro-
boszczem w Miastkowie Kościelnym w ziemi stężyckiej, otrzymał godność 
kanonika rzeczyckiego, potem warszawskiego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 52; tenże �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 7.
PUBLIKACJE: E. Szklarska, Rostworowski Jan Wiktoryn h. Nałęcz, PSB, t. 32, s. 196.

JÓZEF, ur. ok. 1703, benedyktyn, mający imię zakonne IZYDOR, drugi 
z kolei syn Jana Wiktoryna

W 1734 wstąpił do klasztoru benedyktynów w Sieciechowie. Jako nowi-
cjusz zakonny zrzekł się praw do fortuny ojcowskiej, pisząc: Religiosus in 
Christo Frater i Soecule Josephus in religione Isydorus Rostworowski Ordi-
nis Sancti Benedicti conventus Sieciechowiensis novicius Illustris et Magnifici 
Joannis Victorini a Rostworowo i Kłoczów Rostworowski...filius... Dokument 
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ten znajdował się w Archiwum Kłoczowskim, podobnie jak 6 kwitów z auto-
grafami X. Izydora Rostworowskiego z lat 1738�1746 za odbiór procentów 
od sumy zapisanej mu przez ojca w wysokości 3000 złp. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa...�, op.cit., s. 52; tenże �Genealogia Rodu Rostworowskich...�, s. 7.
PUBLIKACJE: E. Szklarska, Rostworowski Jan Wiktoryn h. Nałęcz, PSB, t. 32, s. 196.

ANTONI JAN, ur. 1704, starosta czerski, kasztelan zakroczymski, trzeci 
syn Jana Wiktoryna

Nie jest rzeczą łatwą ustalenie daty i miejsca jego urodzin. Stefan 
M. Rostworowski w Genealogii Rodu Rostworowskich..., podaje rok 1709, 
podobnie Emanuel M. Rostworowski w Popiołach i korzeniach, kojarząc go 
zresztą błędnie z młodszym bratem Franciszkiem, a Zofia Zielińska w PSB 
rok 1704. Jeszcze większą innowacją w tej materii była tablica, ozdobiona 
pięknym herbem Nałęcz, jaka wisiała do 1987 w zakrystii kościoła parafial-
nego w Prażmowie pod Grójcem. Tablica ta zaczynająca się literami D=O=M, 
co oznacza Deo Optimo Maximo, poświęcona była �Antoniemu Hrabi Nałęcz 
Rostworowskiemu Kasztelanowi Zakroczymskiemu Staroście Czerskiemu 
Zmarłemu w R. 1776 86 życia swego i Konstancji z Lanckorońskich Mał-
żonkom fundatorom tego kościoła�. Z zapisu tego dokonanego na tablicy 
fundowanej przez dzieci Antoniego, a może wnuków, wynikałoby, że zmarły 
w 1776 Antoni Rostworowski urodził się w 1690. Jest to jednak zupełnie 
nieprawdopodobne, gdyż wiadomo, że jego ojciec poślubił swą żonę Salo-
meę Zbierzchowską w 1699, również i data śmierci Antoniego jest błędnie 
o rok w przód przesunięta. Wspomniana tablica została zniszczona podczas 
remontu zakrystii, przeprowadzonego przez proboszcza ks. Ryszarda Szmoł-
dę. Wskutek ogłoszenia w �Naszym Dzienniku� artykułu piętnującego ten 
akt wandalizmu, w 2000 w zakrystii kościoła prażmowskiego została umiesz-
czona nowa tablica, o treści tej samej, co poprzednia, lecz znacznie mniejsza 
i nie ozdobiona herbem. Ostatecznie jednak rok 1704, jako data urodzin An-
toniego, jest ścisła, bowiem potwierdza ją zapis w księdze zgonów parafii 
prażmowskiej.

W młodości Antoni, przez swego ojca, zwolennika króla Stanisława 
Leszczyńskiego, był oddany na jego dwór. Po śmierci Augusta II Sasa prze-
bywał we Francji w zamku Chambord nad Loarą. Otóż właśnie Leszczyński 
w 1733, wraz z dwoma innymi kawalerami, Miastkowskim i Jalachem(?), 
miał go wysłać z Chambord do Warszawy z listami i przeznaczonym do dru-
ku tekstem Przestrogi braterskiej, wzywającej do retronizacji, czyli oddania 
tronu polskiego Leszczyńskiemu bez ponownej elekcji. Rzekomo ambasa-
dor francuski, markiz Antoine Felix Monti, który właśnie o owej misji ka-
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walera Rostworowskiego w swojej korespondencji wspomina, był przeciw-
nikiem rozpowszechniania tekstu Przestrogi braterskiej. Antoni, znalazłszy 
się w Polsce, nie mający żadnego urzędu, został w czerwcu 1733 wybrany 
marszałkiem sejmiku ziemi czerskiej, zdecydowanie popierającego Lesz-
czyńskiego jako króla polskiego. Sejmik ten przyjął przysięgę konfederacji 
konwokacyjnej, wykluczającą elektora saskiego i dodał do niej przez siebie 
uchwalone uzupełnienie: Iż i tego, którego by potencyja austriacka lub mo-
skiewska na tron kandydata wprowadzała, promować ani żadnych podarków 
ani pieniędzy od cudzoziemców brać nie będziemy. Tylko tacy, którzy tej tre-
ści przysięgę złożyli na ręce marszałka Antoniego Rostworowskiego, mogli 
reprezentować ziemię czerską podczas samej elekcji. Sejmik ten wybrał aż 
trzech Rostworowskich posłami na elekcję, to jest ojca i brata Antoniego oraz 
jego samego. W październiku 1733 Rostworowski przystąpił do konfederacji 
czerskiej, której marszałkiem był Jan Wiktoryn, jego ojciec. Konfederacja ta 
popierała zdecydowanie króla Stanisława Leszczyńskiego. Pierwszy urząd 
starosty czerskiego Antoni otrzymał dopiero 5 XII 1738, po ojcu, który zdołał 
pozyskać poparcie zwycięskiego w konflikcie króla Augusta III Sasa i uzy-
skał dla siebie urząd kasztelana wizkiego.

W dwa lata po śmierci ojca Rostworowski w 1744 objął Leśniowolę, 
majątek przekazany mu przez matkę Salomeę, która zrzekła się dożywocia 
w zamian za wypłatę rocznej renty w kwocie 1000 złp. W Archiwum Kło-
czowskim znajdował się dokument tej umowy, na którym widniał wyraźny 
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podpis Antoniego Jana z Rostwo-
rowa Rostworowskiego, starosty 
czerskiego. Świadczy to, iż właś-
ciciel Leśniowoli posługiwał się 
imieniem Antoniego, a oficjalnie 
Antoniego Jana, natomiast w do-
kumentach grodu warszawskiego 
był odnotowywany jako Jan Anto-
ni i przez to Wywód genealogiczny 
Domu z Rostworowa Nałęczy Ro-
stworowskich wymienia go jako 
Jana Antoniego. I ta kolejność 
imion utrwaliła się w literaturze 
genealogicznej, co jednak było 
błędne.

Zapewne jeszcze za życia 
ojca, w 1742, Antoni poślubił 
Konstancję Lanckorońską. Po 
ustabilizowaniu swej pozycji stał 
się ziemianinem zabiegającym 
o poszerzenie swego stanu posia-
dania. 12 V 1758 odkupił od Marianny Bobickiej wieś Mirowice z Lisowem 
i Lisówkiem. Kwoty na zakup nowych dóbr pożyczał od swego wuja, ks. 
Józefa Andrzeja Załuskiego, od 1759 biskupa kijowskiego. Świadczy o tym 
list z 4 I 1755, w którym informuje, że zgłosił się �z blankietem na tęż summę 
z wyż wyróżnioną�. Adresatem listu jest Monseigueury Serdecznie Ukochany 
Dobrodziey. W liście tym pisze: więc tylko z moją powolną kochającego Ser-
ca, oświadczam się mojemu Dobrodziejowi, ochotą, że byłem gotów pełnić 
rozkaz jego. A list kończy słowami: Szczęśliwie zaczętego Nowego Roku win-
szuję J.W. Dobrodziejowi, życząc, obyście szczęśliwi liczyli inne! niezliczo-
ne; przy jako najczerstwiejszym zdrowiu i jako najfortunniejszych sukcesach. 
Życzenia takie i dziś niejednej dorosłej osobie sprawiłyby przyjemność. Styl 
owej wypowiedzi, niewątpliwie archaiczny, wskazuje na Antoniego Jana jako 
na człowieka dynamicznego i zdolnego okazywaniem ciepłych uczuć zjedny-
wać sobie otoczenie i przyjaźń ludzi wpływowych.

Starosta czerski, a szczególnie jego żona Konstancja, przez całe lata, od 
1746, prowadzili bardzo ożywioną korespondencję ze swym wujem bisku-
pem Załuskim. W listach zachowywali zawsze bardzo uprzejmy ton, a Antoni 
złożonym zestawem wyrazów wypowiadał swoją uniżoność wobec biskupa. 
Pisał na przykład tak: Jako najgłębszy J W WM Pana Dobrodzieja sługa prze-
syłam weneruję, serdecznym gustem całując rączki Jego. List ten, wyrażający 

Antoni Jan Rostworowski (1704-1775), 
starosta czerski, kasztelan zakroczymski

[portret z Suszna]
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żal, że droga biskupa jadącego na Podlasie omija Leśniowolę i nie odwiedzi 
on swych bliskich, jest wyraźnie podpisany, podobnie jak inne, słowami: A.J. 
Rostworowski St. Czerski. 

Antoni Jan przy pomocy swej żony uzyskał od biskupa dzierżawę na-
leżących do niego posiadłości w Tarczynie i w Komornikach w ziemi czer-
skiej. Odtąd w jego listach jawią się często sprawy związane z Tarczynem, 
przedstawiające żądania bądź mieszczan tarczyńskich, bądź też w ogóle pod-
danych. W innych znów charakteryzował on stan gospodarczy posiadanych 
już dóbr, przejętych po poprzednim dzierżawcy. W liście z 1751 pisał: Żyta 
bardzo słabe, remonty trzeba robić, trzeba pieniędzy pożyczać dla uprawy 
ugorów, chcąc nadrobić czas spóźniony. Na dobrach są długi. Opisy te skła-
niają Antoniego Jana do tego, by prosić biskupa o cierpliwość co do dotrzy-
mania terminów spłat należnej za dzierżawę intraty. Jednocześnie zaprasza 
swego wuja, by zechciał przybyć do swych dóbr i osobiście poznać stan ich 
zagospodarowania. W 1760 Rostworowski przeprowadził wytyczenie granic 
ziemskich pomiędzy swoimi dobrami a Tarczynem, którego część należała 
wówczas do Józefa Dunin Mucińskiego i jego małżonki Jadwigi Kunegundy 
z Grzegorzewskich. Muciński w dokumentach nazywany jest jego wspólni-
kiem, co wynikało z tego, że Rostworowski w Tarczynie dzierżawił część 
dóbr. W 1768 dziedzic Leśniowoli nabył od Hieronima Michała Prażmow-
skiego Prażmów z przyległościami, co sprawiło, że można już było mówić 
o dość rozległych dobrach skupionych w rękach starosty czerskiego. Ewa 
i Włodzimierz Bagińscy podają, że Prażmów odkupił nie od Hieronima lecz 
od Eligiusza Prażmowskiego, starosty mszczonowskiego w 1766 (data mało 
prawdopodobna). Ale w dwa lata później musiał się procesować z Anną z Sie-
mianowskich Mogielnicką, wdową po Józefie, oboźnym koronnym, która 
jeszcze za czasów Prażmowskich na dobrach tych była oprawiona. Spory te 
najprawdopodobniej wygrał na swoją korzyść. 

W rok po śmierci matki, 7 XI 1766 w Głuchowie u brata Franciszka na-
stąpił podział sukcesji po ojcu i rodzonej ciotce Teresie z Rostworowskich 
Załuskiej, zmarłej bezdzietnie w 1742. Było to przede wszystkim spisanie 
działów pomiędzy starszym bratem a dwoma młodszymi, Franciszkiem 
i Hiacyntem. Na podstawie umowy spisanej w Głuchowie Antoniemu Jano-
wi, pierworodnemu synowi Jana Wiktoryna, na własność przypadły dobra 
Leśniowola, Zakrzew, Lisowo, Lisówek, Pawłowice, Racibory, Kawęczyn, 
Księżawola, pustka Chudowola w ziemiach warszawskiej i czerskiej oraz 
dwór na Wielopolu w Warszawie. Spadek ten został oszacowany na 100 000 
złp, natomiast dobra, jakie przypadły obu braciom, były oszacowane na 
47 000 złp. Antoni dla zarządu swymi dobrami najmował plenipotentów i ad-
ministratorów. Nazwiska ich są po części znane, gdyż w parafiach Prażmów 
i Grójec zachowały się rejestry metryk chrzcin, a właśnie Antoni i jego żona 
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Konstancja byli zapraszani do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych. I tak 
Antoni Rostworowski i Teresa z Szynków Rykowska byli rodzicami chrzest-
nymi Dionizego, ur. 16 V 1773, który był synem Karola Wygonowskiego, 
plenipotenta właściciela Leśniowoli. Z kolei mąż Teresy Rykowskiej przez 
długie lata, jeszcze za czasów Andrzeja, syna Antoniego, był administratorem 
Mirowic lub Mirowskiej Wsi, gdyż tak w aktach kościelnych parafii Praż-
mów wówczas miejscowość ta była nazywana.

Antoni Rostworowski przed dokonaniem podziału spadków, bo już 12 V 
1762, otrzymał urząd kasztelana zakroczymskiego, a wcześniej, bo w 1760, 
miał odsprzedać Franciszkowi Bielińskiemu, pisarzowi wielkiemu koronne-
mu, starostwo czerskie. Zachował się dokument nominacji w języku łaciń-
skim z podpisem Augusta III i pięknym wstępem: August z woli Bożej Król 
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, kijowski, 
wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernichowski, 
a także dziedziczny Pan Saksonii i Książę Elektor, ostatecznie Antoniemu 
Janowi Rostworowskiemu, staroście czerskiemu, nadaje godność kasztela-
na zakroczymskiego, po śmierci Antoniego Krasińskiego, po którym urząd 
ten wakuje. Król August Rostworowskiego nazywa starostą naszym czerskim 
i pisze: [...] długo korzystając z Jego zasług wobec Nas i Rzeczypospolitej, 
pożytecznie nam udzielnych w różnych sytuacjach i obowiązkach publicz-
nych, powzięliśmy uchwałę, aby wymienionemu nadać i przekazać kasztela-
nię zakroczymską. Kontrasygnującym ten dokument był Jan Małachowski, 
Pan na Końskich, Białaczewie z Małachowic Małachowski, kanclerz wielki 
koronny. Należy przypuszczać, że to jemu starosta czerski zawdzięcza swoje 
wyróżnienie. Poparcie udzielone Antoniemu Janowi Rostworowskiemu przez 
wielkiego kanclerza, na miesiąc przed jego śmiercią, otwiera późniejszą erę 
bardzo przyjaznych stosunków pomiędzy Rostworowskimi i Małachowski-
mi, potwierdzonych wydaniem wnuczki kanclerza za syna kasztelana zakro-
czymskiego. Wspominany tu dokument przed wojną znajdował się w Kęble 
pod Nałęczowem, obecnie jest w Państwowym Archiwum Lubelskim.

W marcu1763 kasztelan uczestniczył w posiedzeniu rady stanu, które 
poprzedzało wyjazd Augusta III do Saksonii. Na sejmie konwokacyjnym 
w dniu 16 V 1764 Rostworowski wystąpił z wnioskiem, by królem obrano 
�Polaka z ojca i matki�. Jako poseł został wyznaczony do deputacji, któ-
ra miała wypracować projekt korektury trybunału, ponadto do komisji re-
widującej zasoby kruszcowe i archiwalne skarbca krakowskiego oraz do 
deputacji lustrującej stan ekonomii sandomierskiej i kozienickiej, wreszcie 
do rady przy prymasie. Podczas sejmu elekcyjnego, podobnie jak jego brat 
Hyacynt, głosował za kandydaturą Stanisława Poniatowskiego i był obecny 
przy przysięgach elekta. Od nowego króla w 1770 uzyskał szambelanię dla 
swego syna Andrzeja. Świadczyłoby to o tym, że do konfederacji barskiej nie 



~ 132 ~

Akt nominacji na kasztelana zakroczymskiego: 
�August z woli Bożej Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki..., 
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nadaje godność kasztelana zakroczymskiego, 

po Antonim Krasińskim, po którym urząd ten wakuje. 
Kontrasygnował Jan Małachowski, Pan na Końskich, wielki kanclerz koronny� 
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przystąpił, choć z korespondencji z bratem Jackiem, jaka się zachowała w Ar-
chiwum Kłoczowskim, łatwo byłoby wywnioskować, że konfederacji służył 
i był jej protektorem. W 1773 w Leśniowoli pod wodzą kasztelana odbyło 
się przyjęcie dla uczczenia powrotu z zesłania wuja, biskupa kijowskiego 
Józefa Andrzeja Załuskiego. Z upływem dwóch lat kasztelan zakroczymski 
zmarł w Leśniowoli 11 II 1775, według metryki zgonu mając 71 lat. Został 
pochowany 20 lutego tegoż roku we wzniesionej przy jego udziale kaplicy 
grobowej w Prażmowie. Jeszcze w 1722 w aktach występował jedynie jako 
właściciel Leśniowoli i Kłoczowa, natomiast umierając pozostawił po sobie 
dobra: Leśniowolę, Zakrzew, Lisów, Lisówek, Prażmów, Zawodne, Wolę 
Prażmowską, Księżąwolę, Pawłowice, Racibory, Ryczki, Kanie, z częściami 
w kierunku Kawęczyna. Jego ruchomy i nieruchomy majątek został oszaco-
wany na kwotę 879 317 florenów polskich, a zatem nieporównanie wyżej 
niż dobra odziedziczone po ojcu. Niewątpliwie uzyskiwał wsparcie material-
ne od spokrewnionych biskupów Załuskich, chociażby w formie pożyczek 
i wypuszczanych dzierżaw. Całe życie gospodarował oszczędnie. Jego dobra 
były jedynie obciążone kwotą 73 000 fl. pol. jak gdyby pożyczoną w 1766 od 
Augusta Moszyńskiego, stolnika królewskiego (prawdopodobnie na wiano 
dla córki Marianny), z tym, że kwota ta jako zadłużenie została zredukowana 
do sumy 2771 fl. pol. Wiadomo, że warszawskiemu konsystorzowi wypłacił 
6000 fl., a także dwa wielkie posagi dla swych córek Marianny i Salomei po 
30 000 fl. Natomiast miał niebagatelne wpływy, wśród których na pierwszym 
miejscu trzeba wymienić wiano żony wynoszące 100 000 fl. pol., a dalej 
31 000 fl. spadku po ks. Andrzeju Stanisławie Załuskim, biskupie krakow-
skim i po ks. Józefie Andrzeju Załuskim, biskupie kijowskim 136 750 fl., któ-
ra to kwota wpłynęła jednak już po jego śmierci we wrześniu 1776. Osoba.
Antoniego Jana dla rodziny Rostworowskich ma wielkie znaczenie, gdyż nie 
tylko stworzył on podstawy materialne dla bytu kilku pokoleń, ale jest także 
praojcem wszystkich żyjących obecnie Rostworowskich, od niego wywodzą 
się najstarsza, średnia i najmłodsza linia tej rodziny. Jego portret do czasu 
wkroczenia Sowietów w 1939 był w Susznie w woj. tarnopolskim.
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KONSTANCJA z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH ROSTWOROWSKA h. Zadora, 
kasztelanka gostyńska, kasztelanowa zakroczymska, żona Antoniego Ro-
stworowskiego

Córka Wojciecha, kasztelana gostyńskiego i Aleksandry Załuskiej 
h. Junosza, kasztelanki rawskiej, wnuczka Wacława Lanckorońskiego, rotmi-
strza pancernego, żonatego z Wielhorską i Aleksandra Załuskiego, kasztelana 
rawskiego, żonatego z Teresą Podkańską, starościanką inowłodzką. Jej oj-
ciec w 1700 był plenipotentem Franciszka Lanckorońskiego, podkomorzego 
krakowskiego. Uzyskał poważniejszą pozycję społeczną, zawierając w 1717 
związek małżeński z Aleksandrą Załuską, siostrą Andrzeja Stanisława, bisku-
pa krakowskiego i Józefa Andrzeja, biskupa kijowskiego. W 1725 otrzymał 
kasztelanię gostyńską, był właścicielem Mielnicy, powiat Borszczów. Zmarł 
w 1753, pozostawiając syna Franciszka Kazimierza, starostę rawskiego oraz 
córki: Martynę za Stanisławem ze Żmigrodu Stadnickim, kasztelanem ka-
mienieckim, Teresę za Tomaszem Ossolińskim, starostą nurskim i Konstan-

cję za Antonim Rostworowskim, 
poślubionym w 1742. Konstan-
cja zamieszka wspólnie z mężem 
w Leśniowoli. Rostworowscy 
utrzymywali bliskie kontakty, rów-
nież korespondencyjne, z bratem 
matki Konstancji, wujem ks. Jó-
zefem Andrzejem Załuskim, póź-
niejszym biskupem kijowskim. Jej 
stosunki z biskupem były wprost 
zażyłe. W swej korespondencji 
z wujem zapytywała go, czy ma 
dobrego kucharza, czy nie mógłby 
w Warszawie odebrać jej zegarka 
danego do naprawy, przesłać jej 
jakąś książkę o treści religijnej, 
od biskupa też z reguły pożycza-
ła srebrną zastawę, wówczas gdy 
w domu swym organizowała ja-
kieś większe przyjęcie. A jedno-
cześnie z wujem załatwiała waż-

Konstancja z Brzezia Lanckorońskich 
Rostworowska h. Zadora (� 1777)
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ne sprawy majątkowe. Gdy dowiedziała się, że wygasa kontrakt dzierżawny 
jednej z posiadłości biskupa, zapytywała go listem, czy kontraktu tego nie 
mógłby przejąć jej mąż. Ale zarazem pisała: Tylko o sekret proszę, by się nie 
dowiedziała jejmość pani pułkownikowa. Prosiła, by propozycja ta pozostała 
w tajemnicy, gdyż nie chciała zadzierać z dotychczasowym dzierżawcą, ja-
kim była pani pułkownikowa warszawska. Zastrzeżenia te świadczyły o tym, 
że cechował ją spryt kobiecy. Do zamierzonej dzierżawy doprowadziła, co 
wcale nie popsuło jej stosunków ze wspomnianym pułkownikostwem. Wujo-
wi z kolei wyjaśniała, że dzierżawy za trzy lata z góry nie są razem z mężem 
w stanie zapłacić: Gdyż w domu leżących pieniędzy nie trzymamy. Biskup 
widać ustąpił z wygórowanego żądania, bo w każdym razie Antoni Rostwo-
rowski przez wiele lat dzierżawił od Józefa Andrzeja Załuskiego część pobli-
skiego Tarczyna i Komorniki w ziemi czerskiej. W niektórych bardziej złożo-
nych kwestiach Konstancja pisała do wuja listy po francusku. Widać było, że 
językiem tym władała biegle. Natomiast jej najliczniejsze listy polskie pisane 
są językiem prostym, pismem niewyrobionym, ale za to czytelnym. I wyra-
żają naprawdę szczerą miłość siostrzenicy do wuja, któremu przy różnych 
okazjach życzyła zdrowia i czerstwości. 

Konstancja zapisem biskupa miała przyznaną stancję w budynku Bi-
blioteki Załuskich w Warszawie. W stolicy też, wspólnie ze swoim mężem, 
uczestniczyła w trwających trzy dni uroczystościach pogrzebowych swego 
ojca kasztelana gostyńskiego, który zmarł 7 III 1751. Z tej okazji odbył się 
wtedy zjazd członków rodzinny Lanckorońskich, Załuskich i Rostworow-
skich. Konstancja, zgodnie z tradycją rodziny swej matki z domu Załuskiej, 
była osobą pobożną. Do biskupa nie raz pisała z prośbą, by przysłał do Leś-
niowoli jakiegoś księdza, który by na miejscu mszę odprawiał, bo do parafii 
jest daleko. Do Leśniowoli sprowadzała za zezwoleniem biskupa zakonni-
ków, którzy świadczyli posługę duchowną w miejscowej kaplicy, pełniąc rolę 
wikarych w stosunku do proboszcza z parafii Worów. Przykładowo w 1756 
był to dominikanin o. Wiktor Gartner, a w 1758 jezuita o. Mateusz Prza-
mowski. Prawdopodobnie z inicjatywy o. Przamowskiego została podjęta 
akcja przyjmowania do Kościoła katolickiego osieroconych dzieci żydow-
skich. W każdym razie w lipcu 1758 w kaplicy leśniowolskiej ks. Przamow-
ski ochrzcił dwie Żydówki nawrócone z judaizmu, z których jedna miała 7, 
druga 16 lat. Owa druga starsza otrzymała imię Rozalia i nazwisko Juleń-
ska. Matką chrzestną w obu wypadkach była Konstancja z Lanckorońskich 
Rostworowska, w pierwszej parze z Franciszkiem z Wielkich Seracin Sera-
jowskim, w drugiej parze z Józefem Winklerem, podczaszym liwskim z Kę-
czyna. Konstancja do tych posług religijnych wciągała swoich najbliższych 
krewnych. W drugiej parze matką chrzestną siedmioletniej Żydówki była jej 
najstarsza córka Marianna Rostworowska wraz z kanonikiem płockim Janem 
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Gadomskim. Natomiast do udziału w chrzcinach 16-letniej Rozalii namówiła 
swego męża, starostę czerskiego, który podczas uroczystości tej występował 
wspólnie z Katarzyną Winklerową. 

Konstancja Rostworowska miała niewątpliwy mir wśród duchowieństwa. 
Bardzo często, gdy się podejmowała roli matki chrzestnej, jej partnerem była 
osoba duchowna. Tak było w parafii w Grójcu podczas chrzcin Franciszka 
Chodeckiego w 1759, gdy występowała wspólnie z kanonikiem chełmiń-
skim, ks. Hilarym Trzcińskim, czy w roku 1762, kiedy wspólnie ze swym 
wujem, biskupem sufraganem płockim, ks. Marcinem Załuskim, była matką 
chrzestną małej Teresy Winkler. Rostworowscy byli fundatorami murowa-
nego kościoła w Prażmowie. Do tego dzieła Konstancja bardzo znacznie się 
przyczyniła, bowiem najprawdopodobniej z jej inicjatywy zostało zapisanych 
20 000 fl. pol. na budowę murowanego kościoła w Leśniowoli, co jednak 
mogło być spożytkowane na odbudowę świątyni w pobliskim Prażmowie. 
Małżonkowie Rostworowscy mieli siedmioro dzieci. Najmłodsze spośród 
nich, Jan Wincenty Hiacent Franciszek, dziecko ochrzczone w styczniu 1756 
w Leśniowoli przez o. Wiktora Gartnera bez ceremonii kościelnych, widocz-
nie w pośpiechu, zmarło, nie doczekawszy wieku młodzieńczego. Mimo tak 
znacznego zaangażowania religijnego matki, tylko jeden jej syn � Ignacy 
obrał stan duchowny. Będąc już wdową, przed sądem w Chęcinach złoży-
ła oświadczenie, że przysługujący jej z wiana majątek będzie nienaruszalny 
i wspólnikami swymi czyni tych, którym z prawa ludzkiego i prawa natury 
przysługuje wzbogacenie. Stąd też, gdy w roku jej śmierci odbywał się po-
dział sukcesji pomiędzy jej dziećmi, obejmował on masę spadkową ojcowską 
i macierzyńską, co sąd polubowny wyraźnie podkreślał. Konstancja zmarła 
dwa lata po śmierci męża 23 II 1777. 
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ANNA z ROSTWOROWSKICH DŁUŻEWSKA, ur. ok. 1709, najstarsza córka 
Jana Wiktoryna, ziemianka

Już w 1714 pełniła w parafii Worów symboliczną rolę matki chrzestnej 
dziecka Jana i Michaliny Jordanów oraz w 1717 dziecka Heleny i Antoniego 
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Tomkowskich. Występowała tu naturalnie jako chorążanka ziemi czerskiej, 
po prostu nominalnie zastępując swoich rodziców. W 1728 wyszła za mąż za 
Franciszka z Dłużewa Dłużewskiego h. Pobóg, chorążego krasnostawskiego, 
syna Kazimierza, kasztelana chełmskiego i Barbary Podoskiej h. Junosza. 
Jego ojciec zarysowuje się jako piękna postać szlachcica należącego jeszcze 
do tego pokolenia, które w sercach nosiło poczucie zobowiązań służby wobec 
ojczyzny. Żył w ziemi chełmskiej i w 1689 został mianowany podczaszym 
chełmskim. Za czasów Jana III Sobieskiego służył w wojsku koronnym. 
W 1690 był towarzyszem chorągwi husarskiej i dworzaninem królewskim. 
Zaangażowany w służbę króla Jana III w 1694 część swego majątku rodo-
wego Dłużewa, wspólnie z bratem Janem, odsprzedał Linkhausowi. W 1697 
podpisał elekcję Augusta II. Podczas wojen północnych pozostawał w służbie 
Augusta II. W 1705 jako regimentarz sprawował komendę nad �partią� pod-
górską wojska koronnego. Potem otrzymał rangę pułkownika królewskiego. 
W 1710 nabył Komionkę w powiecie garwolińskim. W 1714 był marszałkiem 
Trybunału Koronnego. Z latami ustępował z wojska na rzecz obejmowania 
urzędów i godności cywilnych. Miał kilka starostw, które odstępował innym, 
obejmując nowe. Został w 1720 chorążym chełmskim i wtedy posłował na 
sejm grodzieński. W senacie zasiadł w 1724 jako kasztelan chełmski, lecz 14 
VIII 1725 zmarł. Z Barbarą Podoską miał córkę Agnieszkę, zamężną za Fran-
ciszkiem Węglińskim oraz synów Franciszka i Stanisława. Przedstawiliśmy 
życiorys kasztelana chełmskiego, który charakteryzuje środowisko, do któ-
rego weszła córka Jana Wiktoryna, Anna Rostworowska, poślubiając Fran-
ciszka Dłużewskiego. W roku ich ślubu matka Franciszka Barbara zrzekła się 
na rzecz syna swego dożywocia. Posag żony Anny wynosił 50 000 złp. Już 
w roku zawartego ślubu Dłużewski zapisał na swoich dobrach posag żony, to 
jest na razie tylko 20 000 złp, jakie otrzymał gotówką. Pozostałą część posa-
gu, 30 000 złp, pozyskał dopiero w 1743 po śmierci ojca żony Jana Wiktoryna 
Rostworowskiego. W tym czasie też Annie przypadło 20 000 złp z zapisu po 
jej zmarłej bezdzietnie ciotce Annie z Rostworowskich Łuszczewskiej. Tak 
więc łącznie do majętności swego męża córka Jana Wiktoryna wniosła ogrom-
ną kwotę 70 000 złp. Przypuszczalnie te sumy posagowe wywarły wpływ 
na decyzje majątkowe Franciszka Dłużewskiego. W 1732 odsprzedał bądź 
odstąpił on swemu bratu Stanisławowi swoją cześć udziałów posiadanych 
w Dłużewie, a sam osiedlił się w Uhrusku pod Chełmem. Niewykluczone, 
że majątek ten już należał do jego ojca. Franciszek w 1747 odkupił od brata 
jego udziały w Uhrusku. 25 VIII 1736 został chorążym krasnostawskim, a 24 
IX 1750 objął po bracie Stanisławie chorążostwo chełmskie, którego zrzekł 
się 25 V 1767. Te skąpe wiadomości wskazują jednak, że bracia z Dłużewa 
Dłużewscy w wielu sprawach działali bardzo solidarnie. Franciszek na polu 
spraw publicznych nie miał większych osiągnięć i dlatego też życie jego żony 
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Anny winno było być względnie spokojne. Właściciel Uhruska zmarł przed 
15 VII 1771, żona zapewne go przeżyła o jakiś czas. Małżeństwo Dłużew-
skich pozostawiło dwóch synów: Andrzeja i Tadeusza. Andrzej był żonaty 
z Ewą Cieciszowską, a po jej śmierci z Joanną z Mołodeckich Wydżdżyną.
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FRANCISZEK Jan, ur. ok. 1712 w Leśniowoli, czwarty syn Jana Wiktoryna, 
starosta żytomierski, podkomorzy JKMci, poseł konfederacji barskiej 
w Dreźnie, budowniczy dwóch kościołów i pałacu w Wełnie

Pierwsza wzmianka prawdopodobnie jednak o nim datuje się z kwiet-
nia 1728, kiedy w księgach urodzin parafii worowskiej, do której należała 
Leśniowola, wymieniony jest jako Starościc Wincenty Rostworowski, któ-

ry wspólnie z Teresą Kater-
lanką z Głuchowa spełnia rolę 
ojca chrzestnego wobec Jakuba 
Osińskiego. Imię �Wincenty� 
było ważne w świadomości ro-
dziców Franciszka, bowiem dali 
je najmłodszemu swemu syno-
wi, który nie dożył lat pełnolet-
nich, a Franciszek Jan mógł imię 
to mieć jako trzecie. Ważniejsza 
jest tu wzmianka o Głuchowie, 
z którym widocznie Franciszek 
już od młodych lat miał kontakt, 
a później na skutek poślubienia 
Marianny Kołaczkowskiej stał 
się jego współwłaścicielem. 
W tym samym 1728 ojciec skie-
rował go na dwór drezdeński, 
gdzie został przyjęty do Korpu-
su Kadetów. Jan Wiktorym za-
pewne w 1731 wyrobił też syno-
wi urząd cześnika podlaskiego. 
Franciszek jesienią 1730 został 

Franciszek Rostworowski (1712�1781),
starosta żytomierski, poseł konfederacji barskiej na 

dwór saski do Drezna
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paziem w służbie królewicza Fryderyka Augusta, a w 1738 kamerjunkrem 
królewskim. W rok później odbył podróż do Włoch, a po powrocie do Drezna 
w grudniu 1742 powierzono mu funkcję preceptora królewiczów Ksawerego 
i Karola, będących wówczas chłopcami w wieku 12 i 9 lat. Według słów jed-
nego z rezydentów dworu drezdeńskiego, Władysława Łubieńskiego dana 
mu była moc nie tylko uczenia państwa młodych języka polskiego, ale oraz 
historyi, praw i obyczajów polskich (list z 25 XII 1742 ). Z zadania swego 
wywiązywał się dobrze, bo nawet �Kuryer Polski� wzmiankował o postę-
pach, jakie czyni królewicz Ksawery w zakresie znajomości języka i dzie-
jów polskich. W 1743 w Wiessenfels Rostworowski, za protekcją uczonego 
lipskiego J.Ch. Gottscheda, otrzymał członkostwo honorowe Towarzystwa 
Miłośników Prawdy (Societatis Alethophilorum), które miało dewizę Sapere 
aude. Propagowało filozofię Gottfrieda Leibnitza i Christiana Wolffa. Zajęcia 
związane z nauczaniem królewiczów skończyły się w 1745 i w tymże roku 
otrzymał godność szambelana królewskiego, z czym łączyło się stałe uposa-
żenie. Nadal więc przebywał na dworze drezdeńskim, nierzadko dojeżdżając 
jednak z polecenia króla Augusta III do Warszawy. 

Z datą 7 VI 1748 otrzymał rozległe starostwo żytomierskie, z którego opła-
cał 6358 zł 8 gr rocznej kwesty, ale już po paru latach, 23 III 1753 odstąpił je 
Janowi Kajetanowi Ilińskiemu. Przyczyna tej rezygnacji była bardzo złożona. 
Otóż już od 1746 toczył się spór z jezuitami o wieś Krośnię, którą poprzed-
nik Rostworowskiego starosta Leśnicki uznawał za należącą do dóbr starostwa. 
Tymczasem we wsi tej Kazimierz Stecki uczynił fundację dla misji jezuitów. 
Sprawa ta już raz, właśnie w 1747, została rozstrzygnięta przez lubelski Trybunał 
Koronny na rzecz misji. Tymczasem starosta Rostworowski, po objęciu swego 
stanowiska, wsparty żądaniami mieszczan żytomierskich, zaczął w Trybunale 
Koronnym procesować misję jezuitów o wyznaczenie granicy ich posiadłości. 
Trybunał naznaczył posiedzenia komisji podkomorskiej i grodzkiej do rozgrani-
czenia Krośni, także od wsi Trokowic oraz placów i gruntów miejskich. I otóż, 
podczas czynności tej komissyi 2 października 1752 roku, gdy wymiar dopro-
wadzano do cegielni miejskiej, wypadł z miasta tłum 500 mieszczan i chłopów 
ze spisami i strzelbą i wszelką bronią, nie dopuszczając do dalszego wymiaru, 
pobił i poranił superiora i jego towarzysza i woźnego, kamieniami i cegłą rzucił 
na samychże panów komisarzy, a gdy chcieli wrócić do domu, nie dopuścił im 
tego, grożąc śmiercią. Rezultatem tego wyczynu było to, że zarówno starosta 
jak i mieszczanie zostali zaskarżeni do grodu kijowskiego w Żytomierzu. Ro-
stworowski, obawiając się niekorzystnego wyroku, ustąpił urząd pułkownikowi 
Janowi Kantemu Ilińskiemu. Pewną ilustracją tych sporów jest list Franciszka 
Rostworowskiego, skierowany do Potockiego, w którym Rostworowski po-
ruszał wiele spraw. Ale przede wszystkim proponował szukanie kompromisu 
i umorzenia sprawy przed Trybunałem Koronny. 
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Mimo zrzeczenia się starostwa, we wszystkich późniejszych dokumentach 
Rostworowski nazywany był starostą żytomierskim. W tym czasie przebywał 
w Polsce, głównie w Kłoczowie w ziemi stężyckiej. Z jego nazwiskiem musi 
się wiązać przeprowadzona w 1748 zmiana koncepcji budowy kościoła pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kłoczowie. Budowę tę rozpoczął jego 
zmarły w 1742 ojciec Jan Wiktoryn. Miał to być kościół o dwóch wieżach. 
W 1748 dokonano zmiany koncepcji i przyjęto, że kościół kłoczowski będzie 
miał fasadę jednowieżową. Taki też jest po dziś dzień. 

W 1750 matka, pani Salomea, wypuściła synowi majątek w Kłoczowie, 
aby mógł jako posesjonat podjąć konkury małżeńskie i mieć zabezpieczenie 
należności za nabyte starostwo. Rzeczywiście Franciszek w Głuchowie 26 X 
1750 poślubił Mariannę Kołaczkowską. W kaplicy ojców dominikanów pod 
wezwaniem św. Krzyża w Głuchowie ślubu udzielił młodej parze ks. kanonik 
Jam Wyskota Zakrzewski, a jednym ze świadków był Augustyn Działyński, 
wojewoda kaliski, kasztelan bełski, starosta radziejowski. W akcie ślubnym 
są wymienione tytuły pana młodego jako starosty żytomierskiego i podko-
morzego (szambelana) JKMci. Żona wniosła mu w wianie majątki Głucho-
wo z Siernikiem w powiecie kościańskim. Odtąd już Franciszek zamyślał 
o przeniesieniu się do ziemi wielkopolskiej, w której przecież w czasach 

już dawnych, bo do połowy XVII 
wieku zamieszkiwali jego przod-
kowie. W 1752 jego teść, Adam 
Kołaczkowski, za kwotę 260 000 
złp zakupił od Józefa Konstantego 
Rydzyńskiego nowy klucz posiad-
łości ziemskich: Wełnę, Grudną 
i Parkowo z młynami na Wełnie 
i drugim, zwanym Jaracz. Dobra te, 
leżące w północnej Wielkopolsce 
pod Rogoźnem, wkrótce przeszły 
w posiadanie Marianny i Francisz-
ka Rostworowskich, którzy stali 
się teraz bardzo zamożnymi zie-
mianami. Franciszek w 1755 pięk-
ny Kłoczów przekazał młodszemu 
bratu Hiacyntowi, a sam w zamian 
wziął dobra wierzchuckie w zie-
mi drohickiej. Mimo to na jego 
konto należy zapisać kontynuację 
budowy kościoła w Kłoczowie. 
W latach pięćdziesiątych wzniesio-

Marianna z Kołaczkowskich Rostworowska 
h. Abdank (ok.1776�1781),

podkomorzanka kaliska, starościna żytomierska, 
właścicielka Wełny i Głuchowa
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no dzwonnicę, pobudowano zakrystię, przystąpiono do budowy kaplicy św. 
Barbary. Nie kto inny, tylko Franciszek Rostworowski musiał tym pracom 
patronować. Zdobywał tu pierwsze doświadczenia jako przyszły budowniczy 
świątyni w Parkowie i pałacu w Wełnie. 

Gdy w Głuchowie 7 XI 1766 doszło do działów z braćmi, Franci-
szek otrzymał dobra Wierzchuca Nagórna i Nadolna, Putkowice Nagórne 
i Nadolne, Chrołowice i Minczewo z przyległościami w ziemi drohickiej, 
leżące w zakolu Bugu na jego prawym brzegu. W Wierzchucy jednak nie 
zamieszkał, lecz przeniósł się do Wełny, położonej nad rzeką Wełną. Gospo-
darką w odległych od Wielkopolski dobrach wierzchuckich kierował jego 
brat Jacek Hiacynt. Franciszek, będąc teraz zamożnym ziemianinem, przy-
stąpił w1762 do budowy pałacu w Wełnie, którego jakaś pierwsza konstruk-
cja była już zaczęta przez poprzednich właścicieli. Budowa pałacu miała 
być darem dla małżonki Marianny, która zapewne do jego wzniesienia wiele 
się przyczyniła. Pracami kierował rzekomo nieznany z nazwiska architekt 
czeski, wznosząc budowlę na wzór pałacu w Trapistach. 

Rostworowski w tymże 1762 zaczął gromadzić potrzebne fundusze. 
Odwoływał się do dłużników, wśród których chyba najpoważniejszą była 
Franciszka z Radoszewskich Szołdrska. Mimo że nie zdradzała chęci zwrotu 
pożyczonych pieniędzy, to jednak Franciszek Rostworowski, korespondując 
z nią, w swoich listach zachowywał w pełni uprzejmy ton, pisząc: spodzie-
wam się po sprawiedliwych przy sentymentach, że mi w tak naglącym inte-
resie będziesz pomocną, ile mając wzgląd na tak długą moją dyskrecję. Ową 
dyskrecją było to, że o zwrot należności przez długi czas się nie upominał. 
Wznoszonemu w Wełnie pałacowi nadał kształt architektoniczny w Polsce 
nieznany. Cechą wyróżniającą było to, że pałac ten posiada dwa silnie wystę-
pujące półkoliste ryzality. Budynek, początkowo pomyślany jako parterowy, 
od frontu miał sień większą, od strony ogrodu salę owalną, z której przez 
taras i po wysokich schodach schodziło się do parku. Wzorców należałoby 
poszukiwać w architekturze saskiej.

Pałac w Wełnie istnieje, choć w innej już formie, bo był przebudowy-
wany w XIX i XX wieku. Do końca I wojny światowej pozostawał w rę-
kach niemieckich. Od 1919 majątek Wełna był domeną państwową, którą 
dzierżawił i zarządzał Józef Szlagowski. Po wojnie pałac, zamieszkały przez 
ludność folwarczną, uległ bardzo poważnemu zniszczeniu. Park zachował się 
jedynie w partiach położonych dalej od dworu i przepływającej wprost przed 
pałacem rzeki Wełny. Dawniej nad rzeką chodziło się tzw. promenadą � trasą 
spacerową wśród ogromnych dębów szypułkowych, chronionych jako zabyt-
ki przyrody. Z początkiem XXI wieku pałac nabył na własność Lech Wier-
ciński, właściciel kawiarni �Stara Matuszowa� na Starym Rynku w Poznaniu, 
który niestety zbankrutował.
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Franciszek Rostworowski w Wełnie utrzymywał też filialny drewniany 
kościół, kryty gontem, wzniesiony w latach 1721�1731, istniejący po dziś 
dzień i ceniony jako wielkiej wartości zabytek. Kościółek ten we wnętrzu 
posiada soboty, to jest kryty ganek. Zdobią go olejne malowidła A. Swacha, 
kładzione na ławach i stallach. W 2004 rozpoczęto prace nad odnowieniem 
tych zanikających już malowideł. W tym kościele 11 XI 1780 Józef Wybicki 
poślubił poznaną w domu Rostworowskich Esterę Kowalską. 

W oddalonym od Wełny o 2 km Parkowie Franciszek Rostworowski 
przystąpił do budowy klasycystycznego kościoła murowanego. Miało to 
mieć miejsce w 1780. Nadał mu również bardzo rzadko spotykany w polskim 
budownictwie sakralnym kształt budynku owalnego na planie równoramien-
nego krzyża greckiego. Dzieła tego nie dokończył, ale na łożu śmierci zobo-
wiązał zaprzyjaźnionego Józefa Wybickiego, by egzekwował doprowadzenie 
budowy kościoła do końca. Według kroniki parafialnej wykonanie tego dzie-
ła zostało zlecone generałowi Adamowi z Grabowa Grabowskiemu, staroście 
lipińskiemu i jego żonie Ludwice z Turnów. Wspomniane osoby dzieło to 
podjęły, lecz Grabowski zmarł 31 XII 1792. Budowę kościoła w Parkowie 
w 1802 zakończył dopiero drugi mąż Ludwiki z Turnów, Franciszek Zienko-
wicz. Pamięć Adama Grabowskiego i jego syna Adama Stefana przypomina-

Pałac w Wełnie nad Wełną, 
wybudowany przez Franciszka Rostworowskiego, niemal jedyny wzniesiony 

przez Rostworowskich � stan z 2004. Przed pałacem S. J. Rostworowski
[fot. A. Koczanowski]
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ją duże tablice epitafijne znajdujące się w kościele parkowskim. W głównym 
ołtarzu umieszczony jest cenny obraz Matki Boskiej, sprowadzony z Hiszpa-
nii. W kronice parafialnej jako główny fundator tego kościoła, noszącego we-
zwanie św. Małgorzaty, jest jednak wymieniany Franciszek Rostworowski. 
Fundację Rostworowskiego upamiętnia znajdująca się pośrodku kościoła 
wielka podnoszona płyta z herbem Nałęcz oraz herbami żony, matki i bab-
ki Franciszka, pokrywająca zejście do podziemnych krypt, w których stoją 
trumny fundatora i późniejszych właścicieli dóbr Wełny i Parkowa. Podczas 
Wielkiej Nowenny prowadzonej przez ks. kard. Stefan Wyszyńskiego kościół 
parkowski otrzymał nowe wezwanie Najświętszej Marii Panny. 

Osiadłszy w Wielkopolsce Rostworowski szybko włączył się w życie 
polityczne tej dzielnicy. Był już człowiekiem o wyrobionych poglądach. 
Jak napisał jego biograf Wacław Szczygielski: Wyraźnie widział przyczyny 
nieszczęść Polski: niezgodę szlachty, wygórowane ambicje możnowładztwa, 
niezdrowe współzawodnictwo stronnictw. Oczekiwał tego, aby w kraju za-
panował ład, a Rzeczpospolita, aby włączyła się czynnie w życie politycz-
ne Europy. Za głównego wroga Polski � pisał Szczygielski � uważał Rosję. 
Przemoc moskiewska nad Rzeczypospolitą � jak twierdził � jutro może stać 
się straszna dla całej Europy, w pierwszym rzędzie dla Prus i Austrii. Dlatego 
też te państwa powinny pierwsze uderzyć na Rosję i odebrać jej Liwonię dla 
króla pruskiego, w zamian za oddany Austrii Śląsk. Nowe zmiany terytorial-
ne otrzymałyby wzajemne gwarancje całego Nordu, cesarza, Turka i nas, ile 
gdybyśmy nasze awulsa odebrali i do porządku dobrego przyszli. Był zatem 
Franciszek w polskiej szkole myślenia politycznego człowiekiem o orientacji 
wyraźnie prozachodniej, optującym za pomyślnością państw niemieckich. 

Podczas sejmiku średzkiego 22 VIII 1767 zgłosił protest przeciwko obec-
ności wojsk rosyjskich w Poznańskiem. Obradujących na sejmiku w Środzie 
otoczyli Rosjanie z dywizji gen. Piotra Apraksina z ulokowaną w drzwiach 
cmentarza armatą. Pod tą presją za posłów uznani zostali ci, których wska-
zywała instrukcja Repnina, m.in. Poniński i Gurowski. Było to sprzeczne 
z prawem, w imię którego poseł winien był otrzymać nominację z wybo-
ru dokonanego przez szlachtę większością głosów. Przeciwko tej przemocy 
protestowali niektórzy uczestnicy sejmiku, których egzekucją wojskową ka-
rano. Taką egzekucją obłożono Franciszka Rostworowskiego, któremu gen. 
Apraksin do jego majątku w Głuchowie posłał na tygodniową kwaterę 200 
dragonów. Nie odstraszyło go to od przeciwstawiania się panowaniu Rosjan 
na ziemiach polskich, bo w kwietniu 1768, wspólnie z Józefem Starzeńskim, 
kasztelanem gnieźnieńskim, organizował konfederację w Wielkopolsce. Tro-
piony przez Rosjan, schronił się w Głogowie na Śląsku. W listopadzie tego 
roku konferował w Byczynie z jednym z przywódców konfederacji, Adamem 
Krasińskim, biskupem kamienieckim. Za jego poparciem oraz spokrewnio-
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nego przez żonę Józefa Wybickiego wysuwany był na stanowisko marszałka 
poznańsko-kaliskiego konfederacji, ostatecznie jednak laskę marszałkowską 
wziął Ignacy Malczewski. W sobotę po św. Piotrze 1769, a więc w pierw-
szych dniach lipca, Zbijewski, kasztelan poznański, Józef Starzeński, kasz-
telan gnieźnieński, Wojciech Leon Opaleński, wojewoda sieradzki, Piotr ks. 
Sapieha, wojewoda smoleński, Stanisław Chłapowski, kasztelan międzyrze-
cki, Antoni Gajewski, kasztelan nakielski, Józef Potocki, kasztelan kamieński 
oraz rycerstwo, w gronie którego wymieniony jest Franciszek Rostworowski, 
złożyło przysięgę na akces do konfederacji. Wśród uczestników tego aktu był 
także bratanek Franciszka Ksawery Rostworowski, kasztelanic zakroczymski. 
Staroście żytomierskiemu przypisuje się to, że był głównym organizatorem 
wielkopolskiej Rady Konfederackiej, i pracom jej przewodził wspólnie z gen. 
Janem ze Stręczna Turną i Tadeuszem Jaraczewskim, starostą soleckim.

Także przy znacznym udziale Rostworowskiego w dniach 5�21 VIII 
1769 w Poznaniu odbył się zjazd z liczną frekwencją konfederatów, które-
mu Rostworowski przewodniczył. Przybyło siedmiu senatorów, wielu urzęd-
ników ziemskich. Na zjeździe tym utworzono według jego projektu Izbę 
Konsyliarską, czyli zarząd cywilny wielkopolskiej konfederacji i ustalono 
liczbę wojska na 6 tysięcy. Na forum Izby Konsyliarskiej Rostworowski za-
biegał głównie o unormowanie spraw podatkowych, których pobór winien 
był zapewnić dochód na regularną płacę dla wojska a część zgromadzonych 
środków skierowana zostałaby na powstrzymanie dalszego upadku gospodar-
czego kraju. Podczas zjazdu zbierano ofiary, pierwszą sporą donację złożył 
Franciszek Rostworowski. Był on przeświadczony, że konfederacja barska 
winna mieć dobrze zorganizowane oddziały wojskowe, zdolne toczyć walkę 
z interwencyjnym korpusem rosyjskim. Spodziewał się tego, że Rosjanie wy-
niszczą kraj, mawiał bowiem, że Moskwa może nam być ciężką. 

Poza obozem jego i Jaraczewskiego na zjeździe były reprezentowane też 
inne orientacje. Teodor Wessel, podskarbi wielki koronny, był rzecznikiem 
zaprzestania dalszych walk i wyczekania następstw wojny turecko-rosyjskiej. 
Osobną grupę tworzyli regaliści, zwolennicy króla, na czele z Konstantym 
Kwileckim, chorążym wschowskim. Rostworowski jako konsyliarz składał 
w Izbie razem z innymi przysięgę, że urząd swój będzie sprawować aż do 
zupełnego ojczyzny uspokojenia. Z końcem obrad Izba zatwierdziła Rostwo-
rowskiego i Tadeusza Jaraczewskiego jako posłańców do biskupa Adama 
Krasińskiego z meldunkiem o zaszłych w Wielkopolsce wydarzeniach oraz 
jako delegatów na zjazd mający utworzyć Generalność.

Delegaci udali się w podróż dopiero 22 IX 1769, ale nie zastawszy bi-
skupa w Krakowie, poszukiwali go na Węgrzech. Ostatecznie jednak 11 X 
1769 Jaraczewski i Rostworowski w obozie pod Muszyną do ksiąg marszał-
ków zjednoczonych oddali swe głosy w imieniu konfederacji wielkopolskiej 
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na Michała Krasińskiego jako marszałka konfederacji i Joachima Potockiego 
jako marszałka Generalnej Konfederacji Koronnej. Rostworowski informo-
wał biskupa Krasińskiego o wywrotowej robocie Józefa Bierzyńskiego, któ-
remu odmawiał praw do stanowiska marszałka sieradzkiego i marszałka tam-
tejszej konfederacji. W innym z kolei liście skierowanym do biskupa bardzo 
krytycznie oceniał rolę Teodora Wessla, zarzucając mu, iż wojsko buntował 
przeciwko Generalności, a także zawierał tajne układy przeciwne Konfede-
racji. Śledząc ówczesną korespondencję z biskupem Krasińskim, jaka szcząt-
kowo zachowała się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, możemy stwierdzić, 
że wśród konfederatów krążyły dość nieodpowiedzialne plotki. Rostworow-
ski w liście z 27 VII 1769 pisał, że już wojska tureckie dążą ku Warszawie, 
a 4 września tegoż roku, iż wyjście Rosjan z Krakowa oznacza, że w Mos-
kwie rozpoczęła się rewolucja antycarska. 10 października Franciszek w Bia-
łej podpisał akt zawiązania Generalności i 9 listopada złożył przysięgę jako 
członek Rady Najwyższej Konfederacji. Pomagał też Krasińskiemu układać 
różne projekty i ustalenia prawne. Z jego wniosku Generalność zatwierdzi-
ła Leona Moszczeńskiego na stanowisku konsyliarza prowincji wielkopol-
skiej. Generalność działania delegatów wielkopolskich oceniała wielce przy-
chylnie, szacując ich jako charakter swój godnie i chwalebnie piastujących, 
w obowiązkach swoich pilnych, cnotą i gorliwością wzorcowych, potrzebne 
do tego dzieła publicznego światłem i przez długie doświadczenie szczególny-
mi przymiotami zaszczyconych. 

Z kolei wielkopolska Izba Konsyliarska, z wniosku bp. Krasińskiego, na 
sesjach z 23 i 24 XI 1769, mianowała Rostworowskiego pełnomocnikiem 
konfederacji na dworze drezdeńskim. Wiele osób zabiegało o uchylenie tej 
decyzji, ale nieskutecznie. W grudniu 1769 Rostworowski przez Lubliniec, 
Byczynę, Freiburg podróżował do Drezna, do którego dotarł w połowie tego 
miesiąca. W wiezionej przez niego instrukcji Generalność zapewniała dwór 
saski o stałej dla niego przychylności ze strony narodu polskiego, informo-
wała, że broniąc się przed zaborem niepodległości przez Moskwę, zawarła 
przymierze z Turcją oraz umowę dotyczącą sukcesji tronu polskiego z Fran-
cją. W Dreźnie jednakże Rostworowskiego przyjęto jako szambelana, a nie 
jako oficjalnego reprezentanta Generalności. W opinii Władysława Konop-
czyńskiego na stanowisko �ambasadora� przy dworze saskim nie bardzo się 
on nadawał. Konopczyński zapisał o nim, że jest to człek poczciwy, przy-
głuchy, ani wymowny, ani spostrzegawczy, ani ruchliwy. W znanej książce 
Kiedy nami rządziły kobiety tenże prof. Konopczyński napisał o Franciszku: 
Stary i stateczny Wielkopolanin, prawie głuchy, całe dnie spędzał na czytaniu 
lektury gazet. Gazety te miał czytać wieczorami, natomiast w porze porannej 
konferował z wielką damą tego czasu, Anną z Mycielskich Radziwiłłową, 
oraz z sekretarzem elektorowej F. Poncetem. W tych zapisach Konopczyński 
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trochę przesadzał, gdyż Rostworowski, przebywający w Dreźnie, miał 57 lat, 
więc taki stary nie był. Podobnie Wielkopolaninem też nie był. W każdym 
razie śledząc takie opinie, można było przewidzieć, że nie sprosta wyznaczo-
nemu mu zadaniu. 

Natomiast Józef Wybicki w swoich Pamiętnikach nazwał Rostworow-
skiego jednym z kolosów kraju do negocjacji zagranicznych od konfederacji 
upatrzonych. A Jerzy Michalski, autor innej pracy o Konfederacji Barskiej, 
postawił Konopczyńskiemu zarzut, że w jego rozprawach nadzwyczaj mizer-
nie została potraktowana działalność dyplomatyczna przedstawicieli konfe-
deracji, takich, jak Rostworowski czy Michał Zboiński, marszałek chełmiń-
ski, którym to Konopczyński w swojej czołowej pracy poświęcił dwa zdania. 
Michalski właśnie, analizując korespondencję Rostworowskiego prowadzo-
ną z biskupem Krasińskim i wojewodą nowogródzkim Józefem Aleksandrem 
Jabłonowskim, odtwarzał koncepcję polityczną posła konfederacji. Pisał, że 
Rostworowski, kiedy jeszcze przebywał na Śląsku, w Nysie, przyjął założe-
nie, że zarówno Austria Józefa II, jak Prusy Fryderyka II kierować się będą 
nastawieniem wrogim wobec Rosji. Zakładał nawet takie rozwiązanie, że 
Rosja przez te państwa, przy polskiej pomocy, zostanie pobita, i dzięki temu 
Prusy otrzymają Inflanty oraz zwrócą Austrii Śląsk. Nie dostrzegał tego, że 
owszem Fryderyk II niby był przychylny Konfederacji, ale dlatego, że uwa-
żał, że osłabia ona Polskę. Właśnie w liście biskupa Krasińskiego z 1771 Ro-
stworowski był informowany, że dla wojsk stojących w Poczdamie przyszły 
rozkazy z Berlina, aby z konfederatami nie szukały one zaczepki oraz broni 
i amunicji nie sprzedawały Moskalom. 

Notabene warto wspomnieć o tej korespondencji. Biskup kamieniecki 
w swoim długim liście skierowanym do Rostworowskiego bronił się przed 
zarzutem, że jest zausznikiem Czartoryskich, a jedynie nawiązał z nimi kon-
takt, by wprowadzić ich w neutralność, co bardzo zdenerwowało Moskali, 
którym Czartoryscy byli potrzebni. Wywody te, pełne objaśnień i tłumaczeń, 
świadczą o bliskich stosunkach, jakie istniały między biskupem Karsińskim 
i ówczesnym posłem Konfederacji. Rostworowski w 1771 przyjmował oce-
ny, że Rosja jest bardzo osłabiona i może pójść na ustępstwa. Jeszcze w 1772 
utrzymywał, że dwór wiedeński przyjmie posła Konfederacji, a nie reprezen-
tanta królewskiego z Warszawy. Gdy zarysowała się perspektywa porozumie-
nia trzech sąsiadów, prowadząca do pierwszego rozbioru, uznał, że dlatego 
monarchowie ościenni chcieli utrzymać na tronie polskim Stanisława Augu-
sta, bo był on z nimi w zmowie i ułatwił przeprowadzenie rozbiorów. W jed-
nej tylko opinii, sformułowanej 18 IV 1772, poseł konfederacji się nie mylił, 
uznając, że zabór dokonany przez Prusy przejmie cały handel polski w ręce 
niemieckie, a zabór dokonany przez Rosję uczyni z niej państwo mocarstwo-
we, które stanie się zarzewiem powszechnej wojny.
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Rostworowski przebywając w Saksonii, pozostawał nadal członkiem Ge-
neralności, co nawet 15 I 1770 Izba Konsyliarska potwierdziła, czyniąc go 
jednym z czterech konsyliarzy wielkopolskich. Po klęsce konfederatów wiel-
kopolskich pod Zawadami 12 II 1770, która nastąpiła w starciu z Rosjanami, 
do Drezna przybyli konsyliarz Izby Wielkopolskiej Leon Moszczeński i kasz-
telan kamieński Józef Potocki i nakłaniali Rostworowskiego, by przyczynił 
się do zdjęcia z dowództwa marszałka Malczewskiego. Rostworowski uchy-
lił się od działań skierowanych przeciwko swemu konkurentowi. Natomiast 
nakłaniał konsyliarzy, by zrezygnowali z przyznanych sobie pensji, wynoszą-
cych po 15 000 złp. Sam Franciszek w Dreźnie przebywał na własny koszt, co 
więcej, sekretarzem swoim uczynił bratanka Franciszka Ksawerego, którego 
również utrzymywał. Z końcem 1770 Józef Aleksander Jabłonowski prze-
słał mu 1000 talarów. Ale w międzyczasie właściciel Wełny został obłożony 
kontrybucjami. Antoni Sułkowski wpisał go na listę 12 głównych wrogów 
ustalonego porządku w Rzeczypospolitej i spis ten przesłał Repninowi, pro-
ponując nawet, aby dobra Rostworowskiego obciążyć kwotą 500 dukatów. 
Jednak rosyjski pułkownik na wniosek Kazimierza Raczyńskiego kwotę tę 
13 V 1770 podniósł do 1000 dukatów oraz dodatkowo zażądał wydania z ma-
jątków Rostworowskiego [...] wołów 63, skopów 250, różnego gatunku zbóż, 
legumin, drobiazgów, siana co niemiara. Kontrybucje te zostały narzucone 
pod sankcją spalenia dworu i zabudowań folwarcznych. Tak więc straty posła 
konfederacji były wielkie. Celem jego było pozyskanie Saksonii w wymia-
rze politycznym i finansowym dla sprawy konfederacji. Rostworowski, po-
przez bliskie stosunki z Genowefą Brzostowską, kasztelanową połocką, miał 
ułatwione relacje z efektorową wdową Marią Antoniną oraz jej sekretarzem 
F. Poncetem, mimo to jednak rezultaty jego misji były mierne. Korespondo-
wał z królewiczem Karolem, z przedstawicielem Francji F.A. Zukmentelem, 
a także z reprezentantami Generalności w Paryżu, Wiedniu i Turcji. Drezno 
odwiedzał Adam Krasiński, by wesprzeć Rostworowskiego oraz dwaj konsy-
liarze Antoni Sarnecki i Michał Domański. Rostworowski przy ich pomocy 
uzyskał 10 000 dukatów donacji dla Generalności. 20 III 1770 Generalność 
wystawiła mu taką opinię:[...] interesa nasze promuje, rezolucje odbiera 
i quaecumque accurentia skutecznie traktuje. W czerwcu 1770 przesłał Mi-
chałowi Wielhorskiemu, przedstawicielowi Generalności w Paryżu, tekst pt. 
Projet sur le gouvernement de Pologne. Było to opracowanie przedstawiają-
ce program reform ustrojowych w Rzeczypospolitej. W Projekcie Rostwo-
rowski opowiadał się za elekcyjnością wszystkich stanowisk, nie wyłączając 
nawet biskupów, którzy mogliby być wybierani przez szlachtę wojewódzką. 
Zamierzał władzę stanowienia przenieść do sejmików, które by wybierały 
króla spośród kandydatów należących do panującej dynastii oraz regulo-
wałyby prawa, a sejm warszawski tylko by stwierdzał wynik przekazanych 
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mu przez sejmiki instrukcji. W trybunałach chciał, aby marszałkowie byli 
wybierani w tajnym głosowaniu, także był zdania, że wyroki metodą głoso-
wania winny być ustalane. Pragnął podskarbiego zastąpić prezesem Komisji 
Skarbowej, wybieranym przez sejm. Hetmanów proponował, by pozostawić, 
ale pozbawić ich pensji. Armia natomiast podlegałaby komisji, która na czas 
wojny mianowałaby generała obejmującego dowództwo. Projekt ten, skrajnie 
republikański, miał niejako na celu upowszechnienie władzy, co utrudniałoby 
państwom ościennym wpływanie na tok stanowienia ustrojowego w Rzeczy-
pospolitej.

W okresie gdy Rostworowski pełnił swoją misję w Dreźnie, nastawie-
nie dworu saskiego było już zdecydowanie prorosyjskie, przynajmniej taką 
orientację prezentował minister spraw zagranicznych Karl von Osten-Sacken. 
Pole działania Rostworowskiego było bardzo zawężone. Obserwator jego 
roli, Kurlandczyk Karl Heinrich von Heyking, może nieprzychylnie nasta-
wiony, napisał o nim, że swego bratanka, chodzi o Ksawerego, trudził szyfro-
waniem całych artykułów z gazet hamburskich, które ten stary pan podawał 
zawsze jako poufne zwierzenia ministra pewnego zaprzyjaźnionego dworu. 
Obserwacja ta mogła być trafna, bowiem niejedni dyplomaci stosowali ten 
sam zabieg, nie mogąc się przyczynić się do przyjaznych decyzji politycz-
nego partnera. Akcje Rostworowskiego starali się także paraliżować polscy 
przeciwnicy konfederacji Szymon Kossakowski, Jan Nepomucen Poniński 
i Teodor Wessel. Korzystniejsza sytuacja dla posła w Dreźnie nastała podczas 
dzielnej obrony Jasnej Góry ze stycznia 1771. Wtedy Rostworowski mógł 
rozwinąć pewną akcję propagandowo-informacyjną o sukcesach militarnych 
konfederatów. Niemniej dwór drezdeński nie zamierzał podjąć sprawy pol-
skiej, dlatego też polski wysłannik, początkowo nastawiony optymistycznie, 
stracił nadzieję na pozyskanie poparcia dla konfederacji ze strony Saksonii. 
W lutym 1771 napisał do bp. Adama Krasińskiego: Darmo tu kaszę zjadamy, 
którą dobrze opłacamy, co znaczyło, iż sam tracił wiarę w sensowność swej 
misji. Cieszył się naturalnie zwycięstwem nowego marszałka wielkopolskie-
go Józefa Zaremby pod Widawą. Gdy w Saksonii nastąpiła redukcja wojska, 
zwerbował ochotników do wojsk konfederackich. Z odległego Drezna starał 
się godzić zwaśnionych przywódców konfederacji i wzywał ich do unikania 
wszelkich niegodziwości. 

Misja jego obiektywnie nie przyniosła wielkich sukcesów, a zakończyła 
się, gdy rezydent drezdeński dowiedział się, że w 1772 decyzje o pierwszym 
rozbiorze Polski już zapadły. Przybył wówczas do Głuchowa, potem do Weł-
ny, która teraz do 1773 z całą Wielkopolską znajdowała się pod okupacją pru-
ską. Majątki miał wyniszczone rabunkami wojsk do 1771 rosyjskich, potem 
pruskich. Wypadło mu zająć się ratowaniem własnego zdrowia (od dawna 
chorował na hemoroidy) oraz odbudową zdewastowanych majętności. Umiał 
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się jednak do tego zabrać, bowiem Michał Starzeński, który bawił w Głucho-
wie ok. 1774, o majątku tym zapisał: [...] wielki porządek i dostatek, włościa-
nie ci swego pana kochali i cenili jak ojca. Oglądaliśmy wszystkie ulepszenia 
gospodarskie, osuszone błota, pokopane kanały, pozakładane owocowe ogro-
dy, wysadzane drzewami drogi, porządne zabudowania. Opis ten daje obraz 
strony materialnej działań Franciszka Rostworowskiego. Ale znacznie głęb-
szą analizę jego postaci dają wspomnienia Leona Kochanowskiego, żonatego 
z bratanicą Franciszka, który przybył do Wełny 2 X 1775 i zapisał takie oto 
słowa: [...] miałem ukontentowanie poznać tak zacnego człeka, znakomitego 
wysokim rozumem, gruntownością cnotliwego serca y patryotyzmem. Rozma-
wianie z nim było dla mnie wielką szkołą, w której iak nieprzebranym źródle, 
można było czerpać przeciwność Ducha y wybór myśli. W czasie bytności 
naszey, przypadła była Komissya Graniczna między Wełną i Starostwem Ro-
gozińskim. Mięliśmy sposobność poznania wielu zacnych ludzi, na tęż Komis-
sye wysadzonych. Ludzkość i przywiązane serce Pana Stryia nie pozwoliło 
nam prędzey wyjechać aż dnia 4-ego Stycznia Roku 1776-ego. Pożegnanie 
nasze z wielkim płaczem i lamentem było. Jest jeszcze jedna opinia Michała 
Starzeńskiego, wnuka Ludwiki Trembińskiej, odnosząca się wprost do osoby 
Rostworowskiego, którą warto przytoczyć: zatrzymaliśmy się w Głuchowie, 
w majątku dziadka mego macierzystego Rostworowskiego. Był on w wieku 
podeszłym, miał bowiem lat 80 (w rzeczywistości co najwyżej 70) [...] ale 
oprócz nieco osłabionego słuchu nic nie znamionowało w nim tak późnej 
starości. Rzadko zdarzało mi się w życiu napotkać równie wykształconego 
i inteligentnego staruszka. Wdzięczny dotąd jestem memu ojcu, że mnie tam 
posłał, gdyż zdrowe rady, piękny przykład rozumnej oszczędności połączo-
nej z zasadami humanitarnymi wpłynęły bardzo na dalsze moje postępowa-
nie. W dalszej podróży po Poznańskiem wstąpiliśmy do Turwi do Kasztelana 
Chłapowskiego. Był to dom ze skąpstwem prowadzony, który niemiłe zosta-
wił wrażenie. Bijący w oczy był kontrast Turwi z Głuchowem, które mieliśmy 
świeżo w pamięci. Te trzy opinie o Franciszku dają obraz człowieka nadzwy-
czaj sympatycznego, władającego umysłem o rozległych horyzontach i umie-
jącego swą wiedzę wdrażać w realne dokonania gospodarcze. 

W tym czasie Wełnę odwiedził Józef Wybicki, którego pobyt utrwalił 
przyjaźń między nim a Rostworowskim. Tak dalece, iż owdowiałemu Fran-
ciszkowi 27 X 1781 na łożu śmierci testament spisywał właśnie Wybicki, 
którego został egzekutorem. Umierający starosta żytomierski poczynił legaty 
na rzecz służby i ubogich chłopów, co znów wskazywało na jego �ludzkość�, 
o której pisał Leon Kochanowski. Franciszek Rostworowski zmarł 31 X 1781 
w Wełnie i został pochowany w kościele w Parkowie. Starzeński wspominał, 
że Franciszek opiekował się dwoma synowcami, Ksawerym i Andrzejem, któ-
rych sam również wychował i to na zacnych ludzi. O jego związkach z Fran-
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ciszkiem Ksawerym, młodszym synem jego brata, już wspominaliśmy, wska-
zując, że stryj z bratankiem wspólnie 1 VII 1769 składali przysięgę na akces 
do konfederacji barskiej. Potem Franciszek Ksawery sekretarzował stryjowi 
w Dreźnie. Związki ze starszym bratankiem Andrzejem były mniej silne, choć 
przyjeżdżał on z Leśniowoli do Gołuchowa i Wełny, i to niejednokrotnie. 

Stryjostwo Rostworowscy byli niestety małżeństwem bezdzietnym. 
Franciszek, gdy jako wdowiec umierał, był właścicielem: Wełny, Parkowa, 
Grudna. Dziewiczej Strugi, Jaracza, Jastrzębca, Pełki, Głuchowa i Siernik. 
Wszystko to jednak były dobra z sukcesji Kołaczkowskich (Wełna należała 
do nich od 1793) i do rąk Kołaczkowskich winny były powrócić. Szambelan 
swoje dobra wierzchuckie w Drohiczyńskiem widocznie sprzedał już dawno, 
gdyż nie występują one w posiadłościach bratanków. Wspominamy o tym, by 
wskazać, że żywe zainteresowanie bratanków Andrzeja i Ksawerego osobą 
stryja nie zostało nagrodzone donacjami ziemskimi i wynikało z tego, że stryj 
dzięki otwartości swego charakteru był po prostu przez bratanków bardzo 
kochany. A ponadto w ostatnich latach swego życia był seniorem rodziny, 
zwartej silnymi więzami uczuć wszystkich należących do niej osób.

Bibliografia: Projet sur le gouvernement de Pologne, rps AGAD. Zbiór Anny Bra-
nickiej 9, k.15�28. 
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MARIANNA z KOŁACZKOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Habdank (Abdank), 
podkomorzanka kaliska, żona Franciszka Jana Rostworowskiego

Ur. ok. 1726, córka Adama i Katarzyny Wyskota-Zakrzewskiej h. Wy-
skota. Kołaczowscy wywodzili się z Kołaczkowic, obecnie zwanych Ko-
łaczkowem pod Wrześnią, a pisali się z Konar. Dziadek Marianny, Hieronim 
z Konar Kołaczkowski, żonaty z Elżbietą Bielińską, był kasztelanem śrem-
skim (1738) i senatorem. Ojciec Adam, po Aleksandrze Bielińskim otrzymał 
21 II 1734 godność podstolego poznańskiego, a rok później 10 VIII 1735 
awansował do stanowiska podkomorzego kaliskiego. Był też pułkownikiem 
wojsk koronnych oraz marszałkiem konfederacji województw poznańskiego 
i kaliskiego. Ok. 1752 otrzymał jeszcze godność podkomorzego poznańskie-
go, a zatem można rzec, że był człowiekiem znanym, szanowanym i aktyw-
nym na miarę ówczesnych czasów. Skutecznie też zabiegał o poszerzenie 
swoich posiadłości. Wskutek transakcji �kupna�, dokonanej ze swym ojcem 
Hieronimem, w 1721 stał się właścicielem dóbr Głuchowo i Serniki w po-
wiecie kościańskim, w 1752 od Józefa Konstantego Rydzyńskiego dokupił 
dobra parkowskie, którymi niemal od razu wyposażył swą córkę. �Kuryer 
Polski� z 16 I 1750 podał, że panna Marianna zaręczyła się z Franciszkiem 
Rostworowskim, starostą żytomierskim. Jeszcze tego samego roku, bo 26 X 
1750 w Głuchowie, młoda para się pobrała. Franciszek miał wówczas 37 lat, 
a Marianna 24 lata. Do wspólnoty małżeńskiej wniosła ona dobra Głuchowo 
i Wełna, które stały się siedzibą Rostworowskich. 

Sądzić można, że życie Marianny pełne było niepokojów i zawirowań. 
Wynikało to przede wszystkim z wielkiej inicjatywności oraz ogromnego 
zaangażowania w sprawy publiczne jej męża. Rostworowscy osiedli w Głu-
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chowie, ale już w latach 1762�1764 realizowana była z niemałym wysiłkiem 
budowa pałacu w Wełnie, co mogło nastąpić dopiero po wcześniejszym 
sprzedaniu dóbr męża w Drohiczyńskiem. Gdy budowa pałacu pod Parko-
wem szła ku końcowi, powstały dwa domy: Głuchowo i Wełna, pomiędzy 
którymi państwo Franciszkostwo wędrowali, co dla pani domu musiało być 
psychicznym obciążeniem. Już od 1767 zaczęły się sprawy związane z kon-
federacją, nasyłaniem dragonów rosyjskich do Głuchowa, ukrywaniem się 
męża na Śląsku.

Małżeństwo Rostworowskich było bezdzietne. Ale Marianna jako ciotka 
rodzona była opiekunką dwóch sierot, synów swego brata Macieja Kołacz-
kowskiego, zmarłego w 1768, sędziego ziemskiego poznańskiego, żonatego 
z Weroniką Wyskota-Zakrzewską. Ci dwaj synowie, małoletni Adam i Ig-
nacy Kołaczkowscy, pozostawali pod faktyczną i prawną opieką swej ciot-
ki. Marianna musiała strzec spraw ich dóbr oraz przeprowadzać transakcje, 
przynoszące środki potrzebne dla ich utrzymania i wychowania. Jedną z ta-
kich spraw była sprzedaż dóbr Manieczki i Psarskie w powiecie kościańskim, 
które, według umowy spisanej 22 X 1768 w Głuchowie, nabywał Jakub Lu-
tomski vel Lutomierski za 17 000 złp. Ale ten kontrakt sprzedaży był uzupeł-
niony zobowiązaniem Stanisława Krzyżanowskiego do zapłacenia młodym 
Kołaczkowskim kwoty 30 000 złp, co nastąpiło już w 1768. Krzyżanowski 
był winien owe 30 000 złp żonie Lutomierskiego Augustynie ze Śniegockich, 
od której cztery lata wcześniej nabył dwie wsie pod Środą w Poznańskiem.

Rok później Marianna Rostworowska musiała podjąć decyzję co do in-
nych dóbr swych bratanków. Wsi Wierzenica, Kobelnica, Gościńca Wygody 
i Zakrzewa pustki, które Adam i Ignacy otrzymali w spadku po zmarłym pre-
pozycie kanoników laterańskich, proboszczu lubrańskim Pawle Kołaczkow-
skim. Wsie te tylko w połowie były własnością młodych Kołaczkowskich, 
a w drugiej połowie Antoniego Gliścińskiego, pisarzewicza konińskiego. 
Otóż, zarówno Marianna Rostworowska w 1769, jak i ów Gliściński zobo-
wiązują się zgodnie sprzedać całość wymienionych wsi Teodorowi z Iwanic 
Koźmińskiemu za 106 000 złp. Tych majątków zatem było wiele, transakcje 
finansowe nie były małe, a wszystko to spoczywało na głowie Marianny Ro-
stworowskiej, gdyż w dokumentach nie widać, aby do tych spraw mieszał 
się jej mąż Franciszek. Raczej można przypuszczać, że wobec perspektywy 
opuszczenia kraju przez przyszłego posła konfederackiego Marianna w la-
tach 1768�1769 starała się uporządkować wszystkie sprawy materialne swo-
ich bratanków i wysprzedać to, co mogło jedynie sprawiać trudności w za-
rządzaniu. Niewątpliwie w latach 1769�1772 stale nie przebywała z mężem 
w Dreźnie. Pozostała w kraju i otaczała opieką swych nieletnich bratanków. 
Ale też żywo uczestniczyła w sprawach posła konfederacji barskiej, wyko-
nując pewne jego zalecenia i donosząc mu o ważnych wydarzeniach rozgry-
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wających się w Polsce. W liście z 24 X 1769 powiadamiała męża, że Broń 
sztuk 300 z bagnetami już są kupione. W innym znów liście informowała 
Franciszka o przebiegu bitwy stoczonej przez konfederatów z Rosjanami pod 
Golubiem, w której Moskali sporo nabito. Zachowana korespondencja wska-
zuje jak wysoce patriotycznego ducha była to dama oraz na jak wielu polach 
potrafiła okazać swoją aktywność. 

25 X 1772 w Parkowie Marianna przygotowała uroczystość chrztu swego 
bratanka Ignacego Franciszka Kołaczkowskiego. Na rodziców chrzestnych 
zaprosiła swego męża Franciszka i jego siostrę Ludwikę Trembińską. A za-
tem Franciszek już w październiku 1772 powrócił z Drezna do Polski. Tak 
bardzo opóźniony czas chrztu Ignacego Kołaczkowskiego wynikał z tego, 
że poprzednio nie było warunków do urządzenia huczniejszych obrzędów 
kościelnych. Była to kwestia czterech lat, gdyż wiemy, że Ignacy Franciszek 
Kołaczkowski urodził się w styczniu 1769 jako pogrobowiec swego ojca. 
Niespokojne czasy konfederacji barskiej zakłócały rytm życia rodzinnego. 
Ale to właśnie w tych latach Mariana musiała zarządzać rozległymi dobrami. 
Na jej głowie było spłacanie kontrybucji narzucanych na posiadłości Rostwo-
rowskich. Dopiero późniejsze lata, gdy Franciszek osiądzie w Głuchowie, po-
tem w Wełnie, były spokojniejsze, a i bratankowie byli już bardziej dorośli. 

Marianna utrzymywała także kontakty z blisko spokrewnioną rodziną 
Kowalskich. Stała się swatką swej siostrzenicy Estery Kowalskiej, podsęd-
kówny wschowskiej, która poślubiła Józefa Wybickiego. Były też inne wy-
darzenia dość wyjątkowe: 7 VIII 1768 w Głuchowie z inicjatywy Marianny 
odbył się chrzest Salomona Layzera, Żyda ochrzczonego jako Wawrzyniec 
Józef Dobrowolski. W obrzędzie tym uczestniczyły wielkie osobistości: 
kasztelan gnieźnieński Józef Starzeński i kasztelan międzyrzecki Stanisław 
Chłapowski, panna Estera Kowalska i ojciec Marianny Adam Kołaczkowski, 
sędzia ziemski poznański. Marianna Rostworowska ukazuje się zatem jako 
osoba rzutka, czynna w sprawach rodzinnych, zdolna do dysponowania in-
teresami o dużym ciężarze majątkowym. Zmarła jednakże młodo, w 55 roku 
życia, w Głuchowie, 20 I 1781, wyprzedzając o dziewięć miesięcy swego 
męża. Dopiero po trzech miesiącach, 24 marca tegoż roku została pochowana 
w kościele parafialnym w Parkowie. 

Równo rok później, 21 I 1782 w Wełnie został podpisany dekret kompro-
misu pomiędzy Ignacym z Konar Kołaczkowskim oraz całym gronem Ko-
walskich, w tym z Esterą żoną Wybickiego, a Adamem, jego starszym bra-
tem, na mocy którego Ignacy swemu bratu sprzedawał Wełnę z Zamościami, 
Grudną i Parkowem, z dawną Dziewiczą Strugą oraz Jareckiem w powiecie 
poznańskim za kwotę 360 000 zł, Adam zaś bratu Ignacemu sprzedawał Głu-
chów i Sierniki w pow. kościańskim za kwotę 220 000 złp. Słowo �sprzedał� 
było tu terminem fikcyjnym, chodziło o dokonanie podziału majątku o łącz-
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nej wartości 580 000 złp, z którego młodszy brat Ignacy otrzymywał część 
niżej wycenioną. Notabene już w 1785 dobra swe głuchowskie sprzedał Józe-
fowi Gliścińskiemu (Gliszczyńskiemu) za 300 000 zł. Tymczasem pomiędzy 
braćmi następuje swoiste virment. Otóż jego starszy brat, Adam Kołaczkow-
ski (1761�1803), który życie pędził za granicą, studiował w Anglii, zmarł 
w Dreźnie, 27 III 1790 odziedziczone majątki Wełnę i Parkowo za sumę 
503 000 zł sprzedał właśnie Ignacemu. Ta z kolei transakcja jest znów for-
malna, bo już w tym samym roku Ignacy Kołaczkowski odsprzedaje Wełnę 
Adamowi Grabowskiemu. W każdym razie początkowo wszystkie dobra po-
znańskie Rostworowskich przeszły na Kołaczkowskich, którzy je w swych 
rękach utrzymali zaledwie osiem lat. Franciszek Rostworowski przez okres 
siedmiu miesięcy po śmierci swej żony w 1781 był na nich jedynie �doży-
wotnikiem�, tak przynajmniej określił go zapis w księdze zgonów parafii Par-
kowo, wskazujący, iż umarł dożywotnik. Bezdzietny starosta żytomierski nie 
przyczynił się zatem do powrotu Rostworowskich na ziemię wielkopolską.
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JACEK, ur. 1714 w Leśnowoli, najmłodszy syn Jana Wiktoryna

Był założycielem odrębnej linii Rostworowskich, tzw. kłoczowskiej i po-
stać jego zostanie ukazana na innym miejscu. 

LUDWIKA z ROSTWOROWSKICH TREMBIŃSKA, ur. 1718 w Leśniowoli, 
druga z rzędu córka Jana Wiktoryna

Ludwika była osobą bardzo piękną i przystojną, co uwidaczniał jej portret, 
będący do 1939 w Susznie. Jeszcze za życia ojca w 1736 wyszła za mąż za 
Waleriana Trembińskiego h. Rogala, podsądka ziemskiego lubelskiego, sta-
rostę horodnickiego, pułkownika wojsk koronnych, syna Marcina, chorążego 
lubelskiego i Heleny z Trembińskich h. Rogala, wdowy po Siekierzyńskim. 
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Intercyza ślubna została uprawomocniona w Trybunale Lubelskim dnia 1 VI 
1736. Ludwika otrzymała w posagu sumę 50 000 złp. W roku ślubu podjęła 
20 000 złp, pozostała cześć została jej wypłacona przez braci dopiero w 1743. 
W tym też roku Ludwika zrzekła się swoich praw do fortuny ojca. 

Utrzymywała żywą korespondencję ze swoimi braćmi, ale szczególnie 
czuła się związana z Franciszkiem zamieszkałym w Wełnie. W domu jej bra-
terstwa w Wełnie i Głuchowie odbywały się wszystkie działy i ważniejsze 
spotkania rodzinne. Ludwika 25 X 1772 w kościele parafialnym w Parko-
wie z Franciszkiem trzymała do chrztu Ignacego Kołaczkowskiego, bratanka 
swej szwagierki. Mąż Ludwiki, Walerian, przez 25 lat był dotknięty parali-
żem, a zmarł w Kłoczowie 26 VII 1754, będąc z wizytą u swego szwagra 
Jacka Rostworowskiego. Trembińskiemu w 1754 wystawiony został pomnik, 
który znajduje się w kościele pobernardyńskim w Lublinie. Za życia Walerian 
Trembiński tytułował się �panem na Kłoczowie�. Ludwika o wiele lat prze-
żyła męża, mieszkała w Psarach i we Lwowie. 3 V 1792 została mianowa-
na damą Dworu Rakuskiego i odznaczona Orderem Krzyża Gwiaździstego. 
Order ten został ustanowiony 18 IX 1668 przez cesarzową Eleonorę, żonę 
Ferdynanda II, za zgodą Stolicy Apostolskiej i z późniejszym potwierdze-
niem cesarza Leopolda I. Myśl ustanowienia tego orderu cesarzowa Eleonora 
podjęła, gdy w gruzach spalonego Zamku (Bergu) w Wiedniu odnaleziono 
puzderko z relikwią drzewa Krzyża św. Odznaką orderu jest krzyż z czterema 
gwiazdami, okolony napisem Salus et Gloria � �Zbawienie i Chwała�. Order 
mianowanym damom, zobowiązanym do noszenia go podczas ważnych uro-
czystości, miał dawać chwałę krzyża i zbawienie ich dusz. Ludwika Trembiń-
ska zmarła we Lwowie 26 II 1803.

Ze swego związku małżeńskiego z Walerianem Trembińskim pozostawiła 
dwóch synów i trzy córki. Synowie: Adam, starosta horodnicki, poślubił Po-
pielównę, Franciszek, starosta poturzyński, żonaty z Marianną Bielską, córki: 
Salomea Józefa poślubiła 25 XI 1751 Tadeusza Dzieduszyckiego, cześnika 
koronnego, Anna, dama Orderu Krzyża Gwiaździstego, zamężna za Szymo-
nem Szeptyckim, kasztelanem przemyskim, kawalerem Orderu Orła Białego 
i Św. Stanisława, miała jedną córkę Mariannę, poślubioną Marcinowi ks. Ja-
błonowskiemu, trzecia córka Ludwiki Aniela (1739�1801), była zamężna za 
Maciejem Starzeńskim (1717�1787).

O zamożności Trembińskich świadczą działy rodzinne dokonane pomię-
dzy matką a jej synami Adamem i Franciszkiem w Wełnie, w domu brata 
Ludwiki, jakie doszły do skutku 13 X 1772. Wedle tych działów Nowosiółki, 
Suszów, Wasylów, Sachryn w woj. bełzkim, z wyjątkiem Oszczowa w tym wo-
jewództwie, nabytego przez Ludwikę oraz Rokitno w woj. lubelskim otrzymał 
Adam, natomiast Psary, Dolniary, Ponunięta, Dachów w ziemi lwowskiej oraz 
Sławentyn w ziemi halickiej i dworek z jurydyką na przedmieściu halickim we 
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Lwowie przypadły Franciszkowi. Obaj bracia Adam i Franciszek Trembińscy 
h. Nałęcz otrzymali w 1783 od cesarza Józefa II dziedziczne tytuły hrabiów 
w Galicji. Tytuł ten jednakże wygasł w 1879. Z kolei dzięki mariażom córek 
Ludwiki, mających liczne potomstwo, krew Rostworowskich weszła do bar-
dzo wielu wybitnych polskich rodzin. Na uwagę zasługuje tu potomstwo jej 
najstarszej córki Salomei Józefy Dzieduszyckiej (ur. 1737 � J.S. Borkowski 
podawał, że ur. 20 IV 1718, co jest nieprawdopodobne, zm. w Żukowie 20 
I 1787), która pisała się jako Salomea z hr. Biberszteynów Trembińskich hr. 
Dzieduszycka, cześnikowa koronna, dama Orderu Krzyża Gwiaździstego. 
Jej mąż Tadeusz (1724�1777) miał bardzo bogate życie. W 1756 został re-
gimentarzem partii podolskiej i pokuckiej, urząd jego obejmował kilka cho-
rągwi stacjonujących wzdłuż granicy tureckiej. Był też bardzo czynny na sej-
mach. Podczas konfederacji barskiej stał po stronie króla Stanisława Augusta 
i z wojskami koronnymi był zobowiązany zwalczać konfederatów. Czynił to 
opieszale, bo zarazem był przeciwnikiem Moskwy. Ostatecznie wyjechał do 
Sziget na Węgry. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej Maria Teresa uczyniła go 
radcą tajnym dworu austriackiego i 22 X 1775 otrzymał tytuł hrabiowski dla 
siebie i swych następców. U kresu życia podpisywał się tak oto: Tadeusz na 
Jarysowie, Kosowie i Rachini Dzieduszycki, Obojga Najjaśniejszych Państwa 
(Marii Teresy i Józefa) rzeczywisty tajny radca, a króla polskiego cześnik 
wielki koronny i generał-lejtnant wojsk koronnych, rotmistrz pancernej cho-
rągwi Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, żukowski i matwiejkowicki 
starosta, Orderu Świętego Stanisława kawaler. Wydawać by się mogło, że 
służąc dwóm panom na raz, był wielkim człowiekiem. Za wybitną osobowość 
uchodził jednak dopiero syn jego Walerian, ur. w 1754 w Kłoczowie, w ro-
dowej majętności Rostworowskich, zmarły 10 III 1832. Odbudował fortunę 
ojca, był badaczem nauk ścisłych, założył bibliotekę, która potem stała się 
podstawą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Drugim synem 
Tadeusza był Antoni, ur. w 1757 w Psarach, pisarz wielki koronny, poseł do 
Stambułu w 1786, później podróżnik po krajach Europy Zachodniej. Był oj-
cem Anny, która w 1821 poślubiła Mikołaja Rostworowskiego, syna bratanka 
Ludwiki Trembińskiej Franciszka Ksawerego Rostworowskiego. Teresa cie-
szyła się mirem u swych wnuków. W Psarach niejednokrotnie przebywał jej 
wnuk Michał Starzeński (1757�1823), syn Anieli. Pozostawił on bardzo miłe 
wspomnienie o swej babce, pisząc: Była to niepospolita umysłem i nad wyraz 
zacna matrona polska. Nie potrafię opisać jej pobożności, dobroci, słodyczy, 
uprzejmości dla wszystkich i poświęcenia dla dzieci. Ład, porządek wzorowy, 
oszczędność i dobrobyt panowały w jej domu. Dwóch synów wysłała była 
niedawno do Theresianum w Wiedniu, czuła się szczęśliwa z dobrego losu 
zamężnych córek, a ojciec mój był wielkim jej ulubieńcem. Dobrze jest, jeśli 
wnuk o swej babce potomnym zostawia takie wspomnienie.
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ROZDZIAŁ V

POKOLENIA XI–XII

HELENA Z SUFFCZYŃSKICH CHRAPOWICKA 
– DONATORKA ROSTWOROWSKICH

POKOLENIE XI
Rozdział ten zaczynamy od nakreślenia sylwetki 

matki Heleny CHRAPOWICKIEJ

MARIANNA Elżbieta Teresa ROSTWOROWSKA, ur. 23 IX 1721 w Leśnio-
woli, najmłodsza z dzieci Jana Wiktoryna 

Chrzest otrzymała zaraz po urodzeniu w kościele parafialnym w Woro-
wie. Rodzicami chrzestnymi byli jej stryj Franciszek Rostworowski i Joanna 
Petrykowska. Młodość spędziła w Leśniowoli. Za mąż wyszła 14 II 1747 
w Milejowie za Tomasza Suffczyńskiego vel Sufczyńskiego h. Szeliga, łow-
czego lubelskiego, potem podczaszego i następnie stolnika łukowskiego, 
awansowanego na chorążego łukowskiego i wreszcie podstolego lubelskiego, 
dziedzica Milejowa pod Łęczną, w Lubelskiem, zmarłego przed 19 I 1794. 
Był on synem Kazimierza Sylwestra Suffczyńskiego z Sufczyna pod Gar-
wolinem, kasztelana lubelskiego, uczestnika potrzeby wiedeńskiej, zmarłego 
w 1739. Kazimierz Sylwester był żonaty z Heleną z Kuszlów h. Ślepowron, 
która żyła jeszcze po 1737. Jej ojcem był Aleksander Kuszel, również uczest-
nik odsieczy wiedeńskiej. Był on w 1685 oboźnym upickim, komisarzem do 
ustalenia granic między powiatem bracławskim a Kurlandią. Poślubił Annę 
ze Szczaków h. Grabie. Ten rozległy wywód genealogiczny ukazuje powiąza-
nia rodzinne Marianny, które okażą się ważne dla spadkobierców w później-
szych generacjach. W Archiwum Kłoczowskim zachowany był tekst inter-
cyzy ślubnej Marianny i Tomasza Suffczyńskich, w której zapisano: Między 
Jaśnie Wielmożnymi IchMościami

JMścią Panią Salomeą z Zbierzchowskich Rostworowską, Kasztellanową 
Wizką... y Wielmożnemi Panami Antonim Starostą Czerskim, Franciszkiem, 
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Podkomorzym J. O. K. Mości 
y Hyacyntem Podczaszym Wo-
jew. Podlaskiego, Rostworow-
skiemi... synami z jednej strony 
a Jaśnie Wielmożnym Tomaszem 
Suffczyńskim Podczaszym Łu-
kowskim... z drugiej strony stanął 
ninieyszy kontrakt w niżej opisa-
ny sposób... Stosuiąc się do daw-
nieyszych kontraktów ślubnych 
córek starszych... Anny Dłużew-
skiej...y Ludwiki Trembińskiej... 
Kontrakt ten był zawierany z Sa-
lomeą Rostworowską, bowiem 
mąż jej już nie żył. Kontrakt wy-
znaczał posag na sumę 50 000 
złp. Marianna zatem wchodziła 
do rodziny Suffczyńskich, wno-
sząc do niej potężną, nawet jak 
na ówczesne czasy, sumę pie-
niędzy. Podpisy pod kontraktem 
składali: Salomea Rostworow-
ska, Teresa z Rostworowskich 
Załuska, Hiacynt Rostworowski, Tomasz i Kacper Suffczyńscy, Franciszek 
Dłużewski, Rzewuski, Cieszkowski, Chotkiewicz i Twardowski. W roku 
ślubu Tomasz Suffczyński zapisał żonie dożywocie na Milejowie. Marianna 
jednak ze swym mężem zamieszkiwała głównie w jego podlaskich dobrach, 
konkretnie w Stoku Lackim pod Siedlcami. Tam bowiem rodziły się jej dzie-
ci. W aktach kłoczowskich imię Marianny jawi się jeszcze raz, pod datą 21 
I 1784, gdy skarży ona bratanków Rostworowskich o pokrzywdzenie jej przy 
działach o sukcesję po rodzonych ciotkach z domu Rostworowskich: Teresie 
Załuskiej i Annie Łuszczewskiej. Sprawa została jednakże oddalona, bowiem 
ujawniony został dokument z 1750 wskazujący, iż małżonkowie Suffczyń-
scy, po wypłaceniu im części ze schedy po ciotce Łuszczewskiej, zrzekli się 
wówczas wszelkich dalszych sukcesji. Natomiast istniał w 1768 spór o grunta 
pomiędzy Marianną a ks. Ksawerym Sapiehą i jego żoną Teresą z Suffczyń-
skich, który stanął aż przed Komisją Sejmową, jaka miała przysłać do Mile-
jowa 37 komisarzy. Rezultaty ich wizji lokalnej nie są bliżej znane.

Marianna była niewątpliwie osobą bardzo nabożną. W parafii pruszyńskiej 
zachował się dokument wystawiony przez Jerzego Lascarisa, arcybiskupa Teo-
dozji i wikariusza Bazyliki Piotrowej na Watykanie, skierowany do Wielmożnej 

Marianna z Rostworowskich 
Tomaszowa Suffczyńska (1721�1809),

chorążyna łukowska, 
właścicielka Stoku Lackiego, 

oblatka Najświętszego Odkupiciela



~ 160 ~

Pani (Magnifice Domine) Marianny z Rostworowskich Suffczyńskiej, na ręce 
której przesłane jest w 1775 potwierdzenie autentyczności relikwii znajdują-
cych się w ołtarzu kościoła w Pruszynie. Warto wspomnieć, że arcybiskup La-
scaris, późniejszy patriarcha Aleksandrii i Jerozolimy, był wybitnym duchow-
nym. Przebywał w Polsce u Radziwiłłów jako rezydent w Nieświeżu, potem był 
głównym ekspertem w Watykanie od spraw polskich. Marianna u kresu swego 
życia była też związana z dziełem o. Klemensa Marii Hofbauera w Warszawie 
i z pracą duszpasterską ośrodka benonitów. Na tle korespondencji, jaką prowa-
dziła w 1806 z o. Tomaszem Hublą, można wnioskować, że była członkiem 
założonego przez o. Hofbauera Stowarzyszenie Oblatów Najświętszego Odku-
piciela, dla którego tenże duchowny zredagował regułę zakonną. Wiadomo, że 
była donatorką dla o. Josepha Amanda Passerata, redemptorysty, który do 1803 
pracował w Warszawie, a potem prowadził szkołę i sierociniec założone przez 
o. Klemensa Hofbauera w Szwajcarii. Temu duchownemu Marianna przeka-
zała kwotę 50 talarów do Szwajcarii. Musiało to być jedno z wielu świadczeń, 
gdyż redemptoryści warszawscy nazywali ją matką. 

Bardzo swoistą wymowę ma inny akt, sporządzony 28 I 1810, w którym 
włościanie wsi Pruszyn i Błogość zobowiązują się wobec swej Pani i Dziedzicz-
ki, Marianny z Rostworowskich Suffczyńskiej, chorążyny łukowskiej, w dzień 
jej zejścia nabożeństwami i modlitwami o jej duszy pamiętać. Zobowiązanie to 
ma nawet charakter pokoleniowy, bowiem zapisane jest: (...) z swoiej strony za 
Nas i Potomstwo Nasze zapewniamy, przyrzekamy i pamiętujemy się w swych 
modlitwach o Duszy Ś.P. J.W. Chorążyny pamiętać będziemy. O dacie śmierci 
ma przypominać miejscowy pasterz ks. Stanisław Ziemiański, ale także jego 
następcy. Oświadczenie to włościanie nie umiejący pisać poświadczają krzy-
żykami. Zaznaczenia jednak wymaga i to, że w testamencie Marianny zapisa-
nych zostało po 33 złp dla każdego gospodarza z dóbr pruszyńskich, który do 
odprawiania tych modlitw przedśmiertną wolą chorążyny został zobowiąza-
ny. Istnieje też notatka, że upoważnionym włościanom przynależną im kwotę 
córka dziedziczki, Helena Chrapowicka, wypłaciła pruską monetą. Treść tego 
zastrzeżenia wynikała stąd, że po 1795 Siedlce znalazły się w zaborze austria-
ckim, a Warszawa w pruskim. Marianna z Rostworowskich Suffczyńska zmar-
ła 14 III 1809 i najprawdopodobniej pochowana została w Pruszynie. 

Suffczyńscy mieli troje dzieci: Salomeę zamężną za Matuszewiczem 
h. Łabędź, dziedziczkę Stoku Lackiego, zmarłą 11 IV 1814, Adama, podsto-
lego lubelskiego, który został uwłaszczony na Pruszynie i Milejowie, zmar-
łego 19 XI 1927 i Helenę Wiktorię, późniejszą dziedziczkę Pruszyna, Stoku 
Lackiego i Milejowa. Jej postać jest szczególnie ważna dla dalszych dziejów 
Rostworowskich, bowiem za jej pośrednictwem na dobrach pruszyńskich 
i milejowskich uwłaszczeni zostali ci synowie tej nielicznej jeszcze wówczas 
rodziny, którzy laury zbierali w wojnach napoleońskich, niemniej majątku 
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większego w służbie cesarskiej lub rządu Księstwa Warszawskiego nie zdo-
byli. Dlatego też tej Helenie, z rodziną Rostworowskich związanej jedynie po 
kądzieli, poświęcimy świadomie bardzo wiele uwagi. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzin parafii Worów z lat 1717�1743, poz. 186 � akt chrztu; 
Księga urodzin od 1716 � Parafia Pruszyn, poz. 200 oraz akt nr 1719; Volumina legum VIII, 
s. 350; S.M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa Hr. Ro-
stworowskich herbu Nałęcz, dewiza Nil conscire sibi�, Gdynia 1933, mps w posiadaniu S.J. 
Rostworowskiego, s. 54.
PUBLIKACJE: Monumenta Hofbaueriana, Kraków 1939; o. A. Owczarski, CSsR, Redempto-
ryści benonici w Warszawie 1787�1808, Warszawa 2000, s. 56, 211.
INNE: Ustalenia genealogiczne Anny Rostworowskiej (Nuny).

POKOLENIE XII
Córka MARIANNY z Rostworowskich i Tomasza Sufczyńskich

HELENA WIKTORIA Apolonia z SUFFCZYŃSKICH CHRAPOWICKA, ur. 
w Stoku Lackim, córka Tomasza i MARIANNY z ROSTWOROWSKICH

Otrzymała chrzest z wody może nawet w 1750, ochrzczona natomiast 
została 19 IV 1754 w Pruszynie, biorąc pierwsze imię po macierzystej babce 
Helenie z Kuszlów, a drugie po dziadku Janie Wiktorynie Rostworowskim. 
Kanoniczka Anna Rostworowska podała inną datę urodzenia Heleny � 5 IX 
1760, nie wskazując źródła. Data ta jest mało prawdopodobna, gdyż Helena 
musiałaby się urodzić w 13 lat po ślubie swoich rodziców. Wiadomo, że 5 II 
1785 wstąpiła do Zgromadzenia Panien Kanoniczek w Warszawie. Po sześciu 
latach w 1791 opuściła dom kanoniczek i wyszła za mąż za Józefa Chrapo-
wickiego h. Gozdawa. 

Różnie podawane są daty urodzin małżonka, ale według jedynej, wy-
mieniającej dokładnie dzień 19 III 1727, pan młody w roku ożenku liczyłby 
sobie już 64 lata, ale był mężczyzną niewątpliwie bardzo przystojnym. Inne 
podawane daty urodzin Chrapowickiego to lata 1731 (najczęściej) lub 1741. 
Był synem Dominika, starosty sumilskiego i marszałka Trybunału Skarbu Li-
tewskiego i Rozalii Rypińskiej h. Radwan. Dobra jego rodziny: Dworzana, 
Popielowa, Cecerowa i Józefowa leżały w powiecie brasławskim. Życie Chra-
powickiemu wypełniły zdarzenia dość ważkie. W młodości, w 1750 wstąpił 
do Zakonu Jezuitów, jednakże wkrótce przeszedł do stanu świeckiego. Został 
podkomorzym króla Augusta III, a w 1762 generałem majorem wojsk Wiel-
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kiego Księstwa Litewskiego. W 1764 
posłował na sejmy konwokacyjny 
i elekcyjny. W 1765 objął urząd sędzie-
go ziemskiego smoleńskiego. W rok 
później był jednym z założycieli Kom-
panii Manufaktur Wełnianych. W 1768 
został szambelanem króla Stanisława 
Augusta. W latach 1775�1776 wcho-
dził w skład komisji demarkacyjnej dla 
określenia granicy z Rosją. Od 1782 
był konsyliarzem, a w latach 1784�
1786 marszałkiem Rady Nieustającej. 
Piastował zatem najwyższe stanowisko 
w ówczesnej władzy administracyjnej 
Rzeczypospolitej. Był także człon-
kiem Komisji Skarbowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W 1785 został 
kawalerem Orderu Świętego Stanisła-
wa. We wrześniu 1786 powołano go na 
urząd kasztelana mścisławskiego. 25 

XI 1786 został kawalerem Orderu Orła Białego. Zasiadając w Sejmie Wiel-
kim, okazał inicjatywność, m.in. przedłożył projekt reformy sejmików pt. Pro-
jekta Stanom Zgromadzonym na Sejm w roku 1786 do uwagi podane. W 1792 
złożył urząd kasztelana i nie przystąpił do Targowicy. Dotknięty paraliżem, 
zmarł 5 III 1801 w Warszawie i obrzędy żałobne odprawione zostały w koś-
ciele Świętego Krzyża. 

Kasztelanowa z poślubionym mężem mieszkała w Warszawie. Odznacza-
ła się pobożnością. Gdy w 1787 do Warszawy przybyli o. Klemens Maria Ho-
fbauer (Dworzak) i o. Tadeusz Hubl, który krzewili na gruncie polskim dzieło 
Alfonsa Liguori, biskupa neapolitańskiego, niewątpliwie znalazła się w kręgu 
ich duszpasterskiego oddziaływania. Byli oni duchownymi ze Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela � tzw. redemptorystów. Zgromadzenie to, prowa-
dzące akcje misyjne i charytatywne, szerzące kult Eucharystii i częstej komu-
nii św., zakładając różne bractwa, szkoły dla ubogiej młodzieży, w tym także 
dla dziewcząt, oraz sierocińce, zdołało szybko w Warszawie stworzyć ważny 
ośrodek życia religijnego. O ich pracy historyk współczesny, Ryszard Mączyń-
ski napisał: (...) z wielkim zaangażowaniem krzewili w dobie powszechnego 
libertynizmu wiarę katolicką, ale i z pełnym oddaniem, przy nader skromnych 
środkach finansowych, poświęcali się pracy edukacyjno-wychowawczej wśród 
dzieci i młodzieży z najuboższych domów warszawskich. Jest rzeczą niewątpli-
wą, że kasztelanowa należała do powołanego przez o. Hofbauera Stowarzy-

Józef Chrapowicki h. Gozdawa (1727�
1801), kasztelan mścisławski, marszałek 
Rady Nieustającej, poseł na Sejm Wielki, 

mąż Heleny
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szenia Oblatów Najświętszego Odkupiciela, zachował się bowiem dokument 
stwierdzający: Admissio Helenae Chrapowicka in Foedus Charitatis coopera-
tium sub auspicio Divini Redemptoris. Zresztą o. Hofbauer w swoich listach 
nazywał Helenę przyjaciółką i oblatką Zgromadzenia. 

Redemptoryści objęli kościół św. Benona, który kilkanaście lat wcześniej, 
w 1773 biskup poznański Antoni Onufry Okęcki przekazał bractwu niemiec-
kiemu, w celu (...) utrzymania założonej z dawna przy tymże pojezuickim 
kościele kongregacji niemieckiej. Bractwo niemieckie miało utrzymać trzech 
księży, dwóch Niemców i jednego Polaka. W niedzielę i święta kazania miały 
być głoszone w języku niemieckim i polskim. Tak więc przybycie w 1787 
dwóch zakonników znających język niemiecki zostało przyjęte z niemałym 
zadowoleniem. Redemptorystów osiadłych przy tym kościele pod wezwa-
niem św. Benona nazywano benonitami. Pracę swą rozpoczęli bez żadnych 
funduszy. Korzystali z przychylności samego króla Stanisława Augusta, Sej-
mu Rzeczypospolitej, który przyznał im stałe uposażenie, a przede wszystkim 
z ofiarności rodzin polskich, wśród których wymieniani są Rostworowscy, 
Lasoccy i inne rody. Helena Chrapowicka i jej przyjaciółka ks. Kazimiera 
z Granowskich Lubomirska udzielały poważnego wsparcia benonitom. He-
lena, idąc zresztą za przykładem swej matki Marianny, również świadczą-
cej pomoc materialną o. Hofbauerowi, zakupiła sprzęt i szaty liturgiczne dla 
zakonników skupionych wokół kościoła św. Benona. W swoim dziele nie 
była osamotniona, bowiem benonitom pomagały także księżna Magdalena 
z Lubomirskich Raczyńska (1751�1845), księżna Tekla Jabłonowska (zmarła 
w 1820 w Rzymie), Teresa z Moszczeńskich Raczyńska (1745�1818), księż-
na Joanna z Sułkowskich Sapieżyna (1736�1800), Krystyna z Szembeków 
Turno, Elżbieta Rudzińska (1760�1806), a także niektórzy panowie, jak np. 
Kazimierz Krasiński (1725�1802). Dla Zgromadzenia drukarnię zakupiła 
Konstancja z Kuczyńskich Ciecierska, żona Jakuba Ciecierskago z Mord pod 
Siedlcami, przyjaciółka Suffczyńskich i Chrapowickiej, prawdopodobnie 
też oblatka. Nabycie tej drukarni umożliwiło prowadzenie przez benonitów 
pracy wydawniczej. Wydawali książki ascetyczne, katechizmy, modlitewni-
ki oraz założyli bibliotekę. Już w czasie okupacji pruskiej, podczas której 
benonici bynajmniej nie byli preferowani (zarzucano im szerzenie zabobo-
nów i fanatyzmu), w 1802 podjęli trud rozbudowy kościoła, rozszerzając go 
o kaplicę pod wezwaniem Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Bolesnej. Ka-
plica powstała dzięki projektowi uzdolnionego architektonicznie Saksończy-
ka, o. Karola Jestersheima, i rzekomo także jej budowa została sfinansowana 
z jego funduszy rodzinnych. Ważnym wydarzeniem było to, że o. Hofbauer 
do kościoła św. Benona sprowadził z Wiednia rzeźbę Jezusa Ubiczowanego 
w koronie cierniowej � Ecce Homo � z dwoma koronami na głowie: ciernio-
wą z drzewa oraz drugą z pozłacanej miedzi. Figura ta była otaczana czcią 
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religijną. W 1804 redemptoryści zakupili od Karola Dratro za kwotę 9360 
talarów kamienicę przy Rynku Nowego Miasta. Zakupu tego nie zatwierdziła 
kamera warszawska. Dopiero gdy o. Jestersheim osobiście złożył w Berlinie 
pismo królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi, przedstawiające zakres 
pracy wychowawczej prowadzonej przez benonitów w Warszawie, władze 
pruskie wydały zgodę na objęcie przez nich tej kamienicy. W domu tym re-
demptoryści założyli swój nowicjat. Jego wykup sfinansowała pomoc nade-
słana z Rzymu i dotacja Heleny Chrapowickiej, która również ofiarowała 
2000 zł na zakup organów do kościoła. Warto wspomnieć, że ojcowie pod 
batutą o. Jestersheima zorganizowali orkiestrę, złożoną z 50 muzyków, oraz 
to kościół, wypełniony na ogół przez ludzi niższej konduity, śpiewał pieśni 
religijne. Śpiewom tym ton nadawał utalentowany muzycznie, wspominany 
już o. Karol, który pełnił też funkcję organisty. W 1795, po powstaniu koś-
ciuszkowskim i rzezi dokonanej na Pradze, w Warszawie było tylko 66 000 
mieszkańców. W tym 11 000 służby domowej. Właśnie ci ludzie z �gminu� 
garnęli się najbardziej na nabożeństwa do kościoła św. Benona i oni kultywo-
wali śpiew religijny.

Po śmierci męża kasztelanowa mścisławska wraz ze swą matką na stałe 
przeniosła się do Pruszyna, a majątek tamtejszy został jej prawnie przekazany 
przez brata Adama Suffczyńskiego, który rezydencję swą miał w Milejowie 
w województwie lubelskim.Stała się zatem dziedziczką Pruszyna i Błogo-
ści. Od 1805 r. przystąpiła do budowy kościoła w Pruszynie. Do wykonania 
�obrysu� mającej postać świątyni wezwała o. Karola Jestersheima, zacho-
wało się jego oświadczenie z 1810, w którym stwierdził, że: (...) mieszka-
jąc w Warszawie po raz kilka co roku dla zrewidowania rozpoczętej fabry-
ki (...) przybywał do Pruszyna. On też jest bezspornie uznany, mimo że był 
samoukiem, za twórcę projektu architektonicznego budowy pruszyńskiego 
kościoła parafialnego, który wzniósł, odwołując się do wzorców barokowo-
-klasycystycznych. W latach 1807�1808 o. Jestersheim był rektorem Zgro-
madzenia Najświętszego Odkupiciela w Warszawie. W tym czasie ojcowie 
Hofbauer i Hubl odbywali podróże fundacyjne oraz pielgrzymki do miejsc 
świętych w innych krajach. Gdy wracali do Polski z pielgrzymki odbytej do 
grobu św. Jana Nepomucena w Pradze czeskiej, właśnie w tym czasie Fran-
cuzi zajmowali Warszawę. Chcąc zorientować się w zmienionych stosunkach 
politycznych, ojcowie zatrzymali się w Pruszynie, który jeszcze wtedy pozo-
stawał pod zaborem austriackim. Jako goście kasztelanowej mścisławskiej 
(wraz z klerykiem Marianem Starkiem) przebywali w jej majątku od począt-
ku grudnia 1806 do końca lutego 1807. Tak długi ich pobyt wskazuje, jak 
znaczne oparcie znajdowali w dobroczynności kasztelanowej. Tymczasem 
już następny rok przyniósł kasatę warszawskiego Zgromadzenia. Francuzi 
okazali się szczególnie nieprzychylni wobec tego zakonu, który współtwo-
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rzył świadomość religijną ówczesnej Warszawy, a miał też oparcie we wrogo 
traktowanej mniejszości niemieckiej. Wskutek sprowokowanych zajść w koś-
ciele, benonici zostali oskarżeni o fanatyzm, podburzanie ludu, szpiegostwo 
oraz knowania polityczne. W oparciu o dekret wydany na polecenie cesarza 
Napoleona przez wielkiego księcia warszawskiego Fryderyka Augusta latem 
1808 zostali siłą usunięci z Warszawy. 

Helena Chrapowicka w obliczu klęski zakonu na gruncie warszawskim 
zaprosiła do Pruszyna ostatniego rektora zakonu benonitów w Warszawie, 
ks. Karola Jestersheima i jednego z pierwszych Polaków, członków zako-
nu, ks. Michała Sadowskiego. Obaj oni odegrali ważną rolę w dziejach Pru-
szyna. O. Jestersheim do majątku Chrapowickiej przybył z końcem 1808 za 
paszportem Magistratu Drezdeńskiego. Internowany wpierw w Kostrzynie, 
po zwolnieniu udał się do Drezna i stamtąd przybył pod Siedlce. Prefekt de-
partamentu siedleckiego, który teraz już należał do Księstwa Warszawskiego, 
Józef Grzybowski, w 1810 otrzymał z Warszawy polecenie sprawdzenia tego, 
jak zachowują się benonici przebywający w Pruszynie. Jego wysłannikowi, 
Baltazarowi Jasińskiemu, o. Karol oświadczył: Jestem kapelanem przy ka-
plicy domowej, mam inspekcję fabryki kościoła, nadto trudnię się interesami 
ekonomicznymi W. Chrapowickiej. Oznaczało to, że był kapelanem prywat-
nym kasztelanowej jako ksiądz świecki, zarządzał jej majątkiem ziemskim 
i dozorował budowę kościoła, który powstawał zarówno z funduszy kaszte-
lanowej, jak i jej brata Adama Suffczyńskiego. Ks. Jestersheim, po przepro-
wadzeniu przez prefekta departamentu siedleckiego wspomnianej lustracji, 
został w 1811 powołany przez Izbę Edukacyjną do sprawowania stanowiska 
dozorcy szkół powiatu siedleckiego oraz wkrótce powierzono mu stanowisko 
wójta gminy Pruszyn.

Był on zarazem pełnomocnikiem Zgromadzenia Ojców Redemptorystów, 
upoważnionym przez o. Hofbauera do występowania z żądaniem zwrotu pie-
niędzy oraz nieruchomości pozostawionych przez benonitów w Warszawie, 
z powodu przebiegającej w sposób nagły ich eksmisji ze stolicy. Urzędnicy 
Księstwa Warszawskiego przez wiele lat opierali się jego zabiegom, doma-
gając się np. zwrotu kosztów przewozu osób eksmitowanych do Kostrzynia. 
Jego żądania spełniła dopiero Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa War-
szawskiego na mocy uchwały z marca 1815, kiedy już władza ustanowiona 
przez Francuzów upadała. Wtedy zapewne dało się sprowadzić z kościoła św. 
Benona do Pruszyna takie przedmioty, których fundacja była związana z da-
rowiznami Chrapowickiej. W pierwszym rzędzie do kościoła w Pruszynie 
została przewieziona przez ks. Jestersheima sprowadzona niegdyś z Wiednia 
figura Chrystusa Ecce Homo, którą umieszczono w głównym ołtarzu koś-
cioła. Do niego również, ale dopiero w 1824, zostały przekazane zakupione 
przez kasztelanową ośmiogłosowe organy i inne paramenty liturgiczne. Już 
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w 1806 na zamówienie kaszte-
lanowej Stanisław Borkowski, 
rzeźbiarz z Warszawy, wykonał 
dwie figury św. Heleny, patron-
ki fundatorki i św. Dyzmy, które 
zostały umieszczone na fronto-
nie kościoła w odpowiednich ni-
szach. Budowa świątyni, mimo 
wydarzeń wojennych, na tyle 
postępowała, że drugi przybyły 
do Pruszyna benonita ks. Michał 
Sadowski, w 1809, za poparciem 
kolatorów, został proboszczem 
tego kościoła, poprzednio był 
jedynie wikarym przy byłym 
proboszczu Stanisławie Ziemiań-
skim. Ks. Sadowski, ur. w 1777 
w Probołowicach w Sandomier-
skiem, pozostał w parafii aż do 
swej śmierci w 1829. Było on 
fundatorem figury św. Michała 
Archanioła, która znajduje się 
w kościele pruszyńskim. 

Ks. Karol Jestersheim nie 
pełnił administracyjnych funkcji 
kościelnych, natomiast okazał się 
bardzo sprawnym zarządcą dóbr 

pruszyńskich, których stan ekonomiczny warunkował możliwość ukończenia 
budowy murowanej świątyni. Budowa kościoła w Pruszynie, mimo wszyst-
kich tak ważnych i rujnujących ekonomicznie kraj ówczesnych wydarzeń, 
związanych z wyprawą Napoleona na Rosję, została szczęśliwie zakończona 
w 1812, kiedy kościół poświęcił ks. proboszcz Ziemiański. Helena Wikto-
ria jest tą osobą, która przy pomocy ks. Jestersheima zwieńczyła to dzieło. 
Duchowo wspierał je o. Klemens Hofbauer, który po usunięciu z Warszawy, 
prowadził działalność misyjną w Wiedniu. Istniały nadzieje, że gdyby pla-
cówka duszpasterska w Pruszynie rozwinęła się, to może stałaby się zaczy-
nem odnowienia ośrodka redemptorystów na ziemiach Królestwa Polskiego. 
Kościół w Pruszynie był tak zaplanowany, iż stanowił jakby frontowy budy-
nek mogącego powstać osiedla klasztornego. Okoliczności polityczne jednak 
nie okazały się przychylne zamiarom odtworzenia siedziby redemptorystów 
pod Siedlcami. Istnieje też pogląd, iż przesądziło o tym to, że Helena Chra-

Kościół pw. św. Mikołaja 
w Pruszynie pod Siedlcami wzniesiony w 1812 

przez Helenę Chrapowicką 
i napis przez fundatorkę na froncie kościoła 

położony
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powicka już w 1816 dobra swe praktycznie przekazała swemu bratankowi 
Stanisławowi Rostworowskiemu. Tajny ośrodek redemptorystów na terenie 
Królestwa Polskiego powstał w 1824 w Piotrkowicach pod Kielcami. Jego 
założycielem stał się pierwszy Polak, jaki przystąpił do benonitów, o. Jan 
Podgórski (1775�1847). Kończąc prezentację relacji z benonitami, trzeba do-
dać, iż tak czynnie wspierany przez kasztelanową Chrapowicką ks. Klemens 
Maria Hofbauer, wspominany jako apostoł Warszawy i Wiednia, w 1909 zo-
stał kanonizowany przez papieża Piusa X.

Kasztelanowa Chrapowicka, odniósłszy sukces z budową kościoła 
w Pruszynie, zwróciła teraz uwagę na Milejów. Panowała tam dość specy-
ficzna sytuacja. Kanonicznie ustanowiony był tam paroch greckokatolicki, 
zarządzający cerkwią i dobrami parafialnymi, jednakże obrządek unicki re-
spektowało tylko 7 osób z jego rodziny, cała reszta, 274 mieszkańców, była 
wyznania rzymskokatolickiego, zwanego wówczas łacińskim. Swoje prakty-
ki religijne odbywała w oddalonym o pół mili kościele parafialnym w Łańcu-
chowie. Tam również były prowadzone akta stanu cywilnego mieszkańców 
Milejowa. Parafię rytu greckiego w Milejowie ustanowił aktem fundacyjnym 
z dnia 10 X 1722 dziadek Heleny i Adama, Kazimierz Sylwester z Suffczyna 
na Milejowie Suffczyński, kierując się zapewne tym, że wówczas większość 
mieszkańców tej osady była wyznania unickiego. Teraz jednak sytuacja była 
zgoła inna. Wniosek do Komisji Województwa Lubelskiego o zgodę na za-
mianę parafii rytu greckiego na parafię łacińską złożył 18 III 1818 brat He-
leny, Adam Suffczyński, podstoli lubelski, jako dziedzic milejowski. Myśląc 
o parochu uniatyckim, napisał on znamienne słowa: Gdzie nie ma owczarni, 
tam nie potrzeba pasterza. Już od samego początku plenipotentem Suffczyń-
skiego, występującym w relacjach z władzami cywilnymi, był ks. Karol Je-
stersheim. Ówcześnie panował taki stan prawny, że decyzje dotyczące spraw 
administracyjnych instytucji religijnych podejmowały władze państwowe, 
nazywane w pismach interesantów �Rządem opiekuńczym�, a biskupi mogli 
określać warunki co do ich wprowadzenia, ale nie mogli swoimi decyzjami 
wyprzedzać postanowień władz rządowych. Fakt stałego udziału ks. kanonika 
Jestersheima w wieloletnich staraniach o zgodę na zmianę statusu kościelne-
go w Milejowie świadczy o tym, że właściwie całą inicjatywę ustanowienia 
kościoła łacińskiego w tej wsi podjęła kasztelanowa Chrapowicka.

Administracyjnie Milejów leżał w obwodzie krasnostawskim. Komisarz 
tego obwodu dnia 12 VI 1818, w odpowiedzi na wniosek A. Suffczyńskiego, 
w oparciu o reskrypt Komisji Województwa Lubelskiego, wysyłał do Milejo-
wa uprawomocnionego delegata urodzonego (szlachcica) Żurawskiego, któ-
ry miał zbadać stosunki wyznaniowe, predysponujące do dokonania zmiany 
rytu parafii milejowskiej. Na wszystkie stawanie pytania odpowiedzi udzielał 
przysłany przez Chrapowicką ks. Jestersheim. Ujawnił on, że kasztelanowa 
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dąży do przyłączenia do powstającej parafii w Milejowie wsi Jaszczów, od-
ległej o milę od swej parafii w Biskupicach, oraz wsi Starościce, należącej 
do parafii w Mełgwi, odległej o jedną i ćwierć mili od tej wsi. Obie te wsie, 
leżące o parę stai od Milejowa, miały dać nowej parafii dodatkowy dochód 
450 zł. Utworzenie parafii miało być połączone z powołaniem szkółki, gdyż 
jak argumentował ks. Jestersheim: Rząd krajowy chce mieć lud oświecony. 
Tymczasem dotychczasowy ruski niby-pleban, ks. Bazyli Hrabanowicz, nie 
ma żadnego wykształcenia (...) zaledwie mszę odczytuje i nieco podpisać się 
umie. Nie wypełnia też obowiązków urzędnika stanu cywilnego, nie prowa-
dzi w parafii curam animarum. Dla Chrapowickiej natomiast ważne były 
inne obowiązki, które według zaznania ks. Jestersheima zostały wpisane do 
protokółu Komisji Rządowej, iż powinnością księdza łacińskiego będzie tru-
dzenie się oświeceniem dzieci parafialnych, a także wypełnianie obowiązku 
kapłańskiego per annum ciągnącego się. By nie było tego, (...)  że zamiast 
odprawiania mszy św. lub jechania nagle do chorego, ksiądz idzie siać, żąć na 
pole albo siana zbierać. Właśnie takim praktykom Chrapowicka była z góry 
przeciwna i nie zamierzała plebana łacińskiego wyposażyć w grunta, lecz 
chciała, żeby utrzymywał się on z intraty, przede wszystkim z funduszu, jaki 
na jego utrzymanie zamierzała przeznaczyć. Asesor Żurawski podliczył do-
chody, jakie paroch ruski mógł z gospodarstwa parafialnego w Milejowie 
pobierać. Wyszło 544 zł, plus pensja roczna 506, zwrot z Łańcuchowa dzie-
sięciny � 170 zł i iura stole � 130 zł, co razem dawało 1350 zł, a zwiększone 
o 450 zł dochodu z Jaszczowa i Starościc wyniosłoby 1800 zł na utrzymanie 
księdza łacińskiego, prowadzącego parafię, urząd stanu cywilnego i szkół-
kę przykościelną. Przeprowadzona przez krasnostawskiego asesora lustracja 
przybliża sprawę wydania zgody na zmianę obrządku parafii milejowskiej. 
Tymczasem z datą 7 VIII 1818  Komisja Województwa Lubelskiego zwróciła 
się do dziedzica dóbr i kolatora Adama Suffczyńskiego z kilku zapytaniami, 
na które miał on w ciągu pięciu dni udzielić odpowiedzi: Czy dziedzic Mile-
jowa jest w stanie uzupełnić o kwotę 650 zł do 2000 zł fundusz utrzymania 
księdza łacińskiego, skoro dotychczasowy dochód parafii cerkiewnej wynosił 
1350 złp. Czy dziedzic własnym kosztem założy otoczony parkanem cmen-
tarz oraz wzniesie budynki probostwa? Czy przeznaczy 300 zł na utrzymanie 
nauczyciela szkółki parafialnej? Czy będzie dostarczał drzewo na opał nowe-
mu plebanowi, który nie miał lasu? 

Odpowiedź kolatora wywołała nowe problemy. Po pierwsze utrzymał on 
kwotę 1800 złp jako realne zabezpieczenie funduszu dla księdza łacińskiego, 
jednocześnie stwierdzając, że istniejące grunta przy parafii obrządku greckiego 
nie starczą ani na utrzymanie księdza unickiego, ani łacińskiego. Dowożenie 
drzewa na opał przyobiecał. Powołanie szkółki mającej uczyć religii i moral-
ności poparł. Ogólnie stwierdził, że wszelkie niedobory finansowe będą (...): 
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na przyszłość należały do dziedzica. Oświadczył, że zadba o to, (...) by ksiądz 
i nauczyciel mieli swoją wygodę. Wniósł jednak nowy problem, wskazując, że 
istniejący w Milejowie kościółek wymaga remontu, a musi być użytkowany 
do czasu (...)  nim materiały do nowego większego kościoła mogą być przygo-
towane. Tak więc z ust podstolego Suffczyńskiego po raz pierwszy w połowie 
1818 padły słowa o budowie nowego kościoła w Milejowie.

Oświadczenia kolatora nie były jednak wyraźne, nie precyzowały wy-
miaru jego zaangażowania finansowego w sumach pieniędzy, wobec tego Ko-
misja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej skrót: 
WRiOP) z datą 3 VII 1820 oświadczyła, że zmiana obrządku parafii milejow-
skiej może nastąpić (...) przy ogólnej organizacji i wtedy rozstrzygnięta zosta-
nie, natomiast Komisja zachęca do przeprowadzenia reperacji kościółka.

Począwszy od tego oświadczenia Komisji Rządowej w staraniach o zmia-
nę rytu następuje stagnacja. Z tego czasu pochodzi tylko jedna informacja, 
że ks. Karol Jestersheim przez trzy lata dzierżawił (pewno od konsystorza 
chełmskiego) parafię w Milejowie, obsługując ją w rycie rzymskokatolickim. 
Wtedy zapewne pod jego zwierzchnictwem został przeprowadzony remont 
kościółka. Być może podstoli lubelski, Suffczyński, owo dzierżawienie uznał 
za drogę prostszą i mniej kosztowną, a bezpośrednio wprowadzającą do wsi 
milejowskiej praktyki religijne w obrządku łacińskim.

Dnia 19 XI 1827 dziedzic Milejowa zmarł. Był to ukochany brat Chrapo-
wickiej. Z uwagi na niejasny status kościoła w Milejowie Adam Suffczyński 
został pochowany w Pruszynie. W świetle starań o zmianę rytu parafii mile-
jowskiej podstoli lubelski wydawał się być człowiekiem oszczędnym. Nato-
miast faktem jest, że pozostawił on po sobie ogromne kwoty pieniędzy, które 
gdy przeszły na Helenę, skłoniły ją do spisania 26 IX 1829 nowego w swej 
treści testamentu, do którego jeszcze będziemy powracać, gdy nadejdzie data 
jego ujawnienia. 

Na razie zaś ożywia się rzekomo niepiśmienny ks. Bazyli Hrabanowicz, 
który widząc, iż znany mu kolator milejowski zmarł, wystosował pismo do 
kasztelanowej, zwąc ją Panią Dobrodziejką. Uznał, że po jego 28-letniej pra-
cy przy świątyni milejowskiej, kasztelanowa postanowiła (...), abym głowy 
mojej nie położył przy tej świątyni i aby prochy moje na tej ziemi nie leżały. 
W związku z tym przedstawił swoje postulaty, iż oczekuje zwrotu kosztu od-
budowy cerkwi, którą dokonał po spaleniu tejże jego ojciec Daniel, również 
paroch milejowski. Koszt ten opiewał na 6000 zł. A drugim postulatem było 
to, by mógł on otrzymać zwrot zrobionej przez ojca sukienki na obraz Naj-
świętszej Maryi Panny, to jest 1000 zł.

Tymczasem kasztelanowa, jak tylko zdołała pochować brata i otrząsnąć 
się po jego utracie, z datą 12 I 1928 wystąpiła z długim pismem do Komisji 
Rządowej WRiOP. Przedstawiła stan zupełnej stagnacji duszpasterskiej w pa-
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rafii, nie mającej żadnego wyznawcy obrządku ruskiego, która jednak utrzy-
muje przygniecionego wiekiem parocha, rzadko kiedy odprawiającego mszę 
św. Dalej pisała, że powzięła myśl (...) o zmianie kapłana i cerkwi ruskiej na 
kościół i duchownego łacińskiego, który by wykładał naukę, opowiadał Słowo 
Boże i trudził się administrowaniem Sakramentów, z czego tak lud miejsco-
wy, jako też włości sąsiedzkie potrzebne moralnie ciągnąć by mogły pożytki. 
Pismo to wnosi kilka nowych elementów. Po pierwsze kasztelanowa zobo-
wiązała się odchodzącemu ks. Hrabanowiczowi wypłacać dożywotnią pensję 
w kwocie 300 zł, odpowiadającą jego rocznym dochodom z parafii. Ponadto 
obiecała uczynić odrębny zapis na utrzymanie księdza łacińskiego w Milejo-
wie. Poza Jaszczowem i Starościcami wskazała jeszcze na wieś Białkę, która 
mogłaby być przyłączona do parafii milejowskiej. Jednocześnie zajęła stano-
wisko pojednawcze, pisząc, że jeśliby ustanowienie parafii było niemożliwe 
do spełnienia, to aby kościół w Milejowie uważany był jako filia parafii łań-
cuchowskiej,(...) lecz stałym była obsadzana kapłanem i dla zamieszkałej tam 
osady zapewnić mogła religijną dogodność. Pismo to wyraźnie wskazuje, iż 
Helenie Chrapowickiej naprawdę chodziło tylko o zapewnienie opieki dusz-
pasterskiej mieszkańcom Milejowa i okolicznych wsi, a nie o jakiś spektaku-
larny sukces w sporze z władzami administracyjnymi Królestwa Polskiego.

Wyczerpująca odpowiedź na pismo kasztelanowej wpłynęła dopiero 
z datą 15 IV 1828, bowiem Komisja Rządowa WRiOP w międzyczasie pro-
wadziła korespondencję z biskupem chełmskim Kościoła greckokatolickiego 
i otrzymaną odpowiedź przesłała Chrapowickiej. Biskup Ferdynand Ciecha-
nowski uznał zmianę rytu parafii milejowskiej za możliwą, ale pod pewnymi 
warunkami, do których zaliczył wypłatę dożywotniej pensji kanonicznie ob-
sadzonemu ks. Bazylemu Hrabanowiczowi w kwocie 300 zł, wynagrodzenie 
wszystkich słusznie uznanych pretensji gruntowych oraz po śmierci ks. Ba-
zylego przekazanie finansującego go funduszu dla Seminarium Duchownego 
w Chełmie, który będzie mógł służyć (...) dla odświeżenia nauk teologicz-
nych i odnowienia ducha kapłańskiego. Chrapowicka 3 V 1828 wystosowała 
nowe pismo do Komisji Rządowej WRiOP, w którym pisała, że (...) uprze-
dzając zaś wcześnie słuszną troskliwość Władzy Opiekującej się Instytutami 
Duchownymi � wyjaśnia swoje stanowisko, którym jest z jednej strony chęć 
wynagrodzenia parochowi milejowskiemu utraty parafii, a z drugiej stwo-
rzenie trwałego funduszu na utrzymanie proboszcza łacińskiego. Natomiast 
nieznana jest jej zasada, podług której fundusz w sumie 6000 zł, oprocento-
wany na 5%, z którego wypłacano by ks. Hrabanowiczowi rocznie po 300 zł, 
miałby być po jego śmierci przekazany do Seminarium Chełmskiego. Tym 
bardziej, że spis funduszu istniejącej cerkwi wykazał tylko 54 zł 19 gr czy-
stego dochodu. Kwotą 6000 zł chce ona zwiększyć fundusz utrzymania pro-
boszcza łacińskiego, przy osadzeniu którego będą liczne koszty, związane 
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z wyposażeniem budynków plebańskich i zakupem sprzętu kościelnego. Wy-
nikało z tego, że jej zamiarem nie było dofinansowanie seminarium unickie-
go w Chełmie. Jej zdecydowane stanowisko w tej kwestii, które poczytywano 
później za przyczynę tego, że nie udało jej się osiągnąć zgody na zmianę 
rytu, nie wynikało bynajmniej z przesłanek oszczędnościowych. W swoim 
testamencie zapisywała sumy większe krewnym, którym nic nie była winna. 
Natomiast zapewne uważała, że jej dobroczynność nie może być skierowana 
na wspieranie Seminarium Duchownego w Chełmie, wychowującego księ-
ży unickich, skrajnie obniżających poziom życia religijnego we wschodniej 
części kraju.

Na wystąpienia kasztelanowej mścisławskiej specjalnym elaboratem od-
powiedział Stanisław Grabowski, syn naturalny Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, ówcześnie minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
którego pismo, po przyjęciu wszystkich zobowiązań Chrapowickiej na rzecz 
księdza łacińskiego w Milejowie, zawiera jedno fundamentalne stwierdzenie: 
Komisja Rządowa Wyznań zgadza się na urządzenie tamże Parafii Obrządku 
Łacińskiego. Domaga się jednak od dziedzica dóbr milejowskich, na których 
będzie zabezpieczony wymieniany tu fundusz 6000 zł � zobowiązania, że 
po śmierci parocha wypłaci on kwotę 54 zł 19 gr Seminarium Duchownemu 
w Chełmie oraz zachęca go, by po tym ubytku uzupełnił fundusz zasobowy 
do poprzedniej kwoty 6000 złp, z której winno być dla proboszcza łacińskie-
go wypłacane rocznie 300 zł, a nie 245 zł 11 gr. Tu trzeba przypomnieć, że 
po śmierci Adama Suffczyńskiego, widocznie na podstawie jego testamentu, 
od razu faktycznym dziedzicem i kolatorem dóbr milejowskich został Anto-
ni Rostworowski, a nie Helena Chrapowicka, która przejęła po bracie tylko 
środki finansowe. Decyzja min. Grabowskiego realizuje także wcześniejszą 
propozycję biskupa chełmskiego, by dla ustalenia wszystkich relacji koś-
cielnych powołać Komisję Świecko-Duchowną. Generalnie kasztelanowa 
mścisławska osiągnęła sukces � zatwierdzenie powstania parafii łacińskiej 
i uchylenie obowiązku wypłaty 6000 zł seminarium unickiemu. Pismo min. 
Grabowskiego sygnował także referendarz stanu Deszert. Stryjeczna siostra 
Heleny Marianna z Cieciszowskich poślubiła Józefa Deszerta, którego synom 
Stanisławowi i Eugeniuszowi (jeden z nich był tym referendarzem) Chrapo-
wicka zapisała w swym testamencie właśnie po 6000 zł. Mógł to być wyraz 
wdzięczności za poparcie jej starań wobec min. Grabowskiego.

W każdym razie 4 VII 1828 do Milejowa przybyła nowa Komisja Świec-
ko-Duchowna, która swą lustrację rozpoczęła od przesłuchania plenipotenta 
Heleny Chrapowickiej ks. Karola Jestersheima. Tenże w swoim oświadcze-
niu przede wszystkim wskazał na to, że Rząd opiekuńczy teraźniejszy kieruje 
się dobrem mieszkańców i stara się tak erygować parafie, by przestrzegać 
dogodności docierania wiernych do kościołów. I właśnie, mając to na uwa-
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dze, kasztelanowa Chrapowicka już dawno uzyskała porozumienie ze swym 
dobrym sąsiadem śp. Onufrym Kickim, wojewodą, dziedzicem dóbr Jasz-
czowa z przyległościami co do przyłączenia ich do nowej parafii w Mile-
jowie. Z kolei przesłuchany był dziedzic Milejowa Antoni Rostworowski. 
Oświadczył on, że może zabezpieczyć na dobrach swoich fundusz przyznany 
na utrzymanie księdza łacińskiego, ale stawia jeden warunek, by kochana 
Ciotunia � kasztelanowa ustanowiła drugi fundusz na budowę nowego koś-
cioła w Milejowie. Obecny może pomieścić 130 osób, a jego rozbudowa oraz 
założenie cmentarza są niemożliwe ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo 
zabudowań dworskich. 

Przed Komisję wezwany został także ks. Grzegorz Białostocki, dziekan 
greckokatolickiego dekanatu lubelskiego. Utrzymywał on, że po śmierci ks. 
Hrabanowicza przyznany mu fundusz powinien przejść na rzecz Seminarium 
Duchownego w Chełmie. Na co ks. Jestersheim odpowiedział, że kasztela-
nowa nie chce obciążać dóbr milejowskich długotrwałymi wypłatami, ale 
obecnie może wpłacić jednorazowo 1100 zł na konsystorz chełmski dla uła-
twienia raz na zawsze tego interesu.

Następnie Komisja rozpatrywała sprawę przyłączenia czterech wiosek: 
Jeszczowa, Białki, Wólki Białeckiej i Starościc do nowej parafii. Co do Jasz-
czowa stwierdzono, że brak jest oświadczenia obecnego dziedzica Ludwi-
ka Kickiego. Przesłuchano również włościan z Jaszczowa. Oświadczyli oni, 
(...) że przyzwyczajeni od lat dawniejszych do parafii Biskupice, gdzie spo-
czywają w Bogu zmarli przodkowie nasi, gdzie na poprawę kościoła tudzież 
cmentarza drzewo, niemałe poczyniliśmy składki, gdzie prócz obowiązków 
duchowych zarazem, gdzie w miasteczku potrzeby gospodarcze i doczesne 
sprzedaży i kupna załatwiać możemy, mimo daleko większej odległości miej-
sca, życzymy sobie zawsze należeć do kościoła parafialnego w Biskupicach 
� podpisało krzyżykami 12 włościan. Łagodniej wypowiedzieli się włościa-
nie ze Starościc, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w remoncie kościoła 
w Mełgwi, że jeśli taka będzie wola dziedzica, to przejdą do nowej parafii, ale 
do składek na wymurowanie kościoła należeć nie chcą. Wśród mieszkańców 
dominowała obawa, że będą musieli opłacać koszt budowy nowego kościoła 
w Milejowie.

Z kolei proboszcz biskupicki, ks. Bartłomiej Treliński, który miał utrącić 
trzy wsie, używał różnych argumentów, że parafianie wolą do miasteczka, 
to jest do Biskupic posyłać dzieci do szkółki, tam też przybywać, by zbie-
rać wiadomości, handlować, udać się do cyrulika bądź lekarza. Niełatwo jest 
oddzielić wieś od jej parafii. Przykładowo, u niego pracuje sześciu wieśnia-
ków z Jaszczowa, odrabiając pańszczyznę, a po innym przydziale admini-
stracyjnym gminy związek ten upadnie. Przywoływał też argumenty prawne, 
świadczące o jego dość gruntownej wiedzy. Wskazywał na rozporządzenie 
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władz z 6/18 III 1817 zabezpieczające fundusze duchowieństwa rzymskoka-
tolickiego i zachęcające nawet do łączenia parafii, by rozdrobnione fundusze 
parafialne scalać. Tymczasem w tym rejonie jest 11 parafii, które wyliczył: 
Łańcuchów, Łęczna, Puchaczów, Pawłów, Dorohucza, Biskupice, Fajsławi-
ce, Piaski, Mełgiew, Łuszczów i Kijany. Tworzenie nowych kosztem istnieją-
cych prowadzi do upadku starożytnych � jak mówił � parafii, w których nie 
ma z czego utrzymać kapłana, a tym więcej wikarego i remontować kościoła, 
tym bardziej tak wielkiego, jaki biskupicki. Wyłączenie Jaszczowa, Białki 
i Wólki Białeckiej będzie pozbawieniem parafii najpiękniejszych jej cząstek 
i doprowadzi do tego, że proboszcz nie będzie miał czym opłacać podatku. 
Wskazywał i na przeciwności przyrodnicze � wiosenne wezbranie rzeki 
Wieprz odetnie Białkę i Wólkę Białecką od Milejowa, tak, że (...) kapłan do 
chorych, kumowie do chrztu z dziecięciem dostać się nie potrafią. Na koniec 
uznał, że skoro w Milejowie była dotąd kaplica, to niech będzie nadal, jako 
kościół filialny.

Nieprzychylny dla projektu okazał się również proboszcz mełgiewski, 
który nie chciał utrącić Starościc, mających aż 200 parafian. Gdyby jednak 
taka była wola Rządu, to zastrzegał sobie zwrot opłaty podatku i subsydium 
w kwocie 160 zł, a także i iura stole za trzy lata. Tak bowiem załatwiało się 
te sprawy za rządów austriackich. Także proboszcz łańcuchowski, ks. Kazi-
mierz Wierzejewski, któremu odejście Milejowa pomniejszało dochody, nie 
okazał przychylności dla projektu. Mówił, że trzeba mieć jakąś liczbę para-
fian (...) żeby i nauki było do kogo powiedzieć i nabożeństwo stosownie do 
przepisów Kościoła Świętego odprawić. Po odejściu Milejowa liczba jego 
parafian spadnie z 800 do 600 i będzie tak, jak mówi przysłowie: �Z kościo-
ła dach zdjął i dzwonnicę pokrył�. Święte i chwalebne jest przedsięwzięcie 
kasztelanowej, ale dobre by było dla parafii liczącej 10 000 dusz. Natomiast 
małych parafii dzielić się nie powinno i dlatego Komisja Rządowa, po za-
mknięciu cerkwi, powinna uznać kościół milejowski za filię Łańcuchowa.

Z kolei Komisja miała wysłuchać tzw. pretensji ks. Bazylego Hrabanowi-
cza, ale on zaproponował, by w jego miejsce zeznanie złożył Jan Dytry. Ten 
zaś okazał się mówcą pierwszorzędnym. Naprzód powołał się na równopraw-
ność wszystkich wyznań, pozostających pod protekcją i dozorem Ojca i Kró-
la czyli cara. Wskazał, iż (...) fundusze posiadane teraz przez duchowieństwo 
grecko-unickie będą nienaruszalne. Przypomniał, że przecież Chrapowicka 
nie jest kolatorką, a prawny kolator Antoni Rostworowski nabył dobra mile-
jowskie z tym ciężarem, jaki na nie nałożył Kazimierz Sylwester z Suffczyna 
na Milejowie Suffczyński, dając parafii cerkiewnej 50 morgów ziemi. Daje 
ona rocznego dochodu 800 zł, czego odebrać się nie da bez woli biskupa 
chełmskiego, a ten właśnie zmarł, co się stało 7 IV 1828. Przypomniał owe 
1000 złp wydane na sukienkę dla Matki Boskiej. A mówił też o tym, że obec-
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ny ksiądz unicki roztacza opiekę nad dziećmi nieszczęsnej matki, a swymi 
wnukami, wspierany dobroczynną teraźniejszego kolatora ręką, który jakby 
za innym nakłonieniem przepędza wolnym krokiem szczątki dogorywającego 
życia. W tych zawiłych słowach miało być ukazane przeciwstawienie kaszte-
lanowej i kolatora milejowskiego, dobroczynnego, lecz zmuszonego do wy-
gnania dogorywającego starca księdza unickiego. Potem Dytry przeszedł do 
ukazania zasług ojca obecnego parocha, który będąc 30 lat pracownikiem 
Niwy Chrystusowej w tej parafii, dla chwały Najwyższego kościół odbudo-
wał po spaleniu za 88 dukatów, sukienkę dla Matki Boskiej sprawił za 1000 
złp i zabudowania plebańskie po pożarze odnowił za 12 000 złp. Tak więc, 
gdyby proboszcz unicki, ks. Hrabanowicz miał swój fundusz ustąpić, musiał-
by mieć od razu wypłacone 2000 zł oraz rocznie musiałby otrzymywać 600 
zł pensji, bo z 300 zł trudno jest wyżyć.

Teraz ponownie został udzielony głos ks. Jestersheimowi, który miał od-
powiedzieć na wyrażone opinie i żądania. Uznał on, że odejście paru wio-
sek od parafii biskupickiej nie zmniejszy tak znacznie intraty, a iura stole, 
przechodzące do Milejowa, nadal będą podstawą tego samego podatku dla 
Rządu. Natomiast mówił, że (...) odległość duża od kościoła parafialnego 
jest nade wszystko szkodliwa dla włościan � tak w moralnym jak fizycznym 
względzie, często umierają bez świętych sakramentów, tracą daleko więcej 
czasu w robocie, wystawieni są często nałogowi pijaństwa, tak w oddalonym 
miejscu jak i po drodze. Mieszkańcy Białki i Bialskiej Wólki mają do Bisku-
pic od mili do półtora mili, a do leżącego na drugiej stronie rzeki Milejowa 
mają most pobudowany na Wieprzu. Co do wypowiedzi proboszcza łańcu-
chowskiego powiedział, że byłaby dobra, gdyby ją sto lat temu wygłosić. 
Teraz jest: Rząd prawa, stan rzeczy, ludność powiększa się, cywilizacja czyni 
większy progres, nastąpi gruntowniejszy sposób myślenia i całe inne potrzeby 
dogodniejsze dla człowieka...Czy można biednemu wieśniakowi, noszącemu 
jarzmo w krwawej robocie przez cały tydzień, odmówić przynajmniej tej mo-
ralnej satysfakcji w niedzielę, aby spokojnie z towarzystwem, w bliskości z fa-
milią swoją, mógł w przeznaczonym Domu Bożym, stosownie do religijnych 
przepisów, swoją adorację uczynić? Za granicą ledwie nie każda gmina, czy 
to wyznania katolickiego czy dysydenckiego, nawet bardzo często każda wieś 
ma swój kościół parafialny i przeto cywilizacja ludu bierze większy postęp, 
co właśnie u nas po miasteczkach i po wsiach brakuje. Dalej mówił: Czy 
dom Boży nosi nazwisko parafialny czy filia, wszystko jest jedno, aby tylko 
lud miał swoje dogodności oddać modły i uszanowanie Bogu Najwyższemu. 
Cała ta wypowiedź była zbieżna z poglądami kasztelanowej Chrapowickiej, 
które notabene mogły się także ukształtować pod wpływem obcowania z ks. 
Jestersheimem. Ks. kanonik w imieniu kasztelanowej oświadczył, że zgadza 
się ona ze stanowiskiem Wysokiej Komisji Rządowej WRiOP i może uznać 
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to, że świątynia milejowska nie stanie się kościołem parafialnym. Bowiem 
dla niej ważne jest to (...), aby tylko ludność miejscowa w lubelskich wsiach 
miała swą wygodę we względzie religijnym. Całość tego myślenia miała swój 
aspekt religijno-społeczny i była czymś zupełnie innym od wypowiedzi księ-
ży proboszczów z okolic Milejowa, których myślenie obracało się jedynie 
w kategoriach niezbędnej dla nich intraty. 

Ostatecznie ks. Jestersheim sformułował stanowisko swej zwierzchnicz-
ki, że chce ona, aby w Milejowie była filia in de pendeno (niezależna) � z pra-
wem dziedziców Milejowa, by tylko nominalnie była to filia Łańcuchowa 
bez żadnych obowiązków, natomiast dziesięcina może być nadal opłacana do 
Łańcuchowa.

Natomiast co do przemówienia Jana Detry plenipotent Chrapowicki 
stwierdził, że to robota obca i to innego źródła. Ks. Hrabanowicz ani wo-
bec przeszłych, ani wobec obecnych dziedziców Milejowa żadnych pretensji 
wnosić nie może. A to z tej przyczyny, że za czasu jego ojca cerkiew milejow-
ska spaliła się ze wszystkim. Nieuwagą swą spalił on także plebanię. W tej 
sytuacji dziedzic ówczesny wystawił kaplicę pod wezwaniem św. Anny, 
w której już odprawiano w rycie łacińskim. Po jego śmierci długo trwały 
procesy spadkowe. W międzyczasie paroch Daniel Hrabanowicz ze zgroma-
dzonego materiału budowlanego odbudował cerkiew i wszystkie parametry 
religijne przeniósł do niej z kaplicy św. Anny. Życzył sobie, żeby była zro-
biona sukienka na obraz Matki Boskiej, więc dziedzic dał na ten cel dużo 
starego srebra. Sukienka ta jest ze srebra cienkiej próby i nie może być więcej 
warta jak 200 zł. Już za czasów następcy ks. Bazylego Hrabanowicza córka 
jego w atmosferze konfliktów rodzinnych spaliła cerkiew i 4 gospodarstwa 
dworskie. Dziedzic tych gospodarzy przez rok żywił, podatki za nich opła-
cał, cerkiew, zabudowania plebańskie oraz gospodarstwa dworskie na swój 
koszt odbudował. Gdy przyszło do spisywania inwentarza po śmierci dzie-
dzica Adama Suffczyńskiego, paroch nie wniósł żadnych pretensji, bo ich nie 
posiadał. Przyznanie mu pensji dożywotniej 300 zł jest po prostu dla niego 
darem kasztelanowej.

Protokół podpisali ks. J. Gawlikowski, proboszcz pawłowski, delego-
wany, Grzegorz Drzymalik, asesor powiatu krasnostawskiego, delegowany, 
ks. Karol Jestersheim, plenipotent, Antoni Rostworowski, dziedzic dóbr Mi-
lejowa.

Delegowani w swojej opinii wydanej po dokonanej lustracji, w większo-
ści spraw stanęli po stronie Chrapowickiej. 300 zł dla ks. Hrabanowicza uzna-
li za wystarczające, ale zalecali, żeby kasztelanowa jednorazowo wpłaciła na 
Seminarium Chełmskie 1000 zł. Dochód z ziemi cerkiewnej wyliczony na 
800 zł uznali za wygórowany. Odbudowę cerkwi i zrobienie sukienki uznali 
za czyny dokonane przez parocha Daniela na chwałę Bożą i nie wymagające 



~ 176 ~

dla jego syna odszkodowania. A przede wszystkim stwierdzili, że nie istnieją 
żadne poważne przeszkody uniemożliwiające przyłączenie owych 4 wsi do 
Milejowa. Proboszcz z pobliskiego Pawłowa, ks. Gawlikowski, zatem nie 
podzielił stanowiska swych konfratrów, pilnujących tylko własnej prebendy. 
Kasztelanowa mogła przypuszczać, że zbliża się już dzień, kiedy jej zamiary 
co do Milejowa zostaną urzeczywistnione.

Gdy chodzi o stosunki rodzinne Heleny, to można wspomnieć, iż istniały 
pewne poszlaki, że kasztelanostwo Chrapowiccy mieli dwoje dzieci. Syna, 
prawdopodobnie Tadeusza, który zginął w młodym wieku. W Leśniowoli, 
w dawnej ziemi czerskiej, opowiadana jest historia, iż młody pan wjechał ga-
lopem konno do stajni i uderzył głową w poprzeczną belkę, utraciwszy życie 
na miejscu. Upamiętnieniem tego zdarzenia jest wystawiona w parku figura 
Chrystusa Króla, na której z boku wyryty jest napis: �Tadeusz�. Chrapowic-
cy mieli też wcześnie zmarłą córkę. Ale potwierdzenia istnienia tego potom-
stwa w dostępnych dokumentach jest brak. Helena Chrapowicka, owdowiała 
w czterdziestym pierwszym roku życia, sama jakoby liczyła się z niedługim 
swym trwaniem na tym padole doczesnym, gdyż już począwszy od daty 
26 IV 1809 spisała kilka testamentów, z reguły czyniąc swym generalnym 

sukcesorem Stanisława Ro-
stworowskiego, najstarsze-
go wnuka Jana Antoniego, 
brata swej matki Marian-
ny. Postanowienia ostatniej 
woli ciotki Chrapowickiej 
dla młodych Rostworow-
skich miały ogromne mate-
rialne znaczenie, gdyż stały 
się podstawą ich uwłasz-
czenia majątkowego lub 
wsparcia finansowego.

Dlatego też testamento-
wi Heleny Chrapowickiej, 
ujętemu w formę Wypisu 
urzędowego protokułu pub-
likacji testamentu, liczą-
cemu ogółem 72 strony, 
poświęcimy więcej uwagi. 
Tekst ten zachował się w ar-
chiwum parafii Pruszyn. Zo-
stał spisany własnoręcznie 
przez kasztelanową 26 IV 

Helena z Suffczyńskich Chrapowicka (1750�1832), 
kasztelanowa mścisławska, córka Tomasza i Marianny 

z Rostworowskich, uwłaszczyła Rostworowskich 
na dużych dobrach w Pruszynie i Milejowie
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1819 i 9 II 1826 był przez nią uzupełniony. Jednakże testatorka z datą 26 IX 
1829 dodała do niego kodycyl, a także spisany nieco wcześniej, 3 IX 1829, 
Regest sukcesyjny, podający: Co � kto z Osób familijnych z pozostałości śp. 
Adama Sufczyńskiego, z łaski iedynej Sukcesorki iego Jaśnie Wielmożnej He-
leny z Sufczyńskich Chrapowickiej Kasztelanowej Mścisławskiej do dnia 28 
Lipca 1829 roku korzystał. Wspomnianego już dnia 26 IX 1829 kasztelanowa 
w kopercie z pieczęciami herbowymi złożyła owe trzy dokumenty Walentemu 
Skorochodowi Majewskiemu, pisarzowi aktowemu przy Sądzie Apelacyjnym 
w Warszawie. Od tego czasu znany jest jeszcze jeden akt woli podpisany już 
lewą ręką przez Helenę Chrapowicką, prawdopodobnie paraliżem dotkniętą. 
Pisze w nim: Nie mając w mym życiu, osobliwie w owdowiałym stanie nikogo, 
jak już w testamencie wyraziłam, kto by więcej mnie osobliwie o ocaleniu całe-
go mego majątku starał się jak ten w każdym czasie w niczym nie interesowny 
przyjaciel wielebny ksiądz Karol Jestersheim, kanonik lubelski. Nieco dalej 
Helena w tym jednym niekończącym się zdaniu pisze: (...) spodziewając się, iż 
ten szacowny przyjaciel w mej niedołężności i słabości do ostatniego tchu ducha 
mego nie opuści, nie chcąc go wystawiać po mnie żadnym nieprzyjemnościom 
lub odpowiedzialnościom, zatem mam za obowiązek niniejszym w ogólności, 
tak przed moim sukcesorem Stanisławem Rostworowskim, jak i wyłącznie raz 
na zawsze od wszelkich kalkulacji i odpowiedzialności uwolnić. Był to rów-
nież dokument oficjalny, poświadczony opłatą stemplową w wysokości jed-
nego złotego, a datowany był 18 VIII 1831. Wydaje się, że jego intencją było 
wyłączenie ks. Jestersheima z zarządu dóbr pruszyńskich i pełne przeniesienie 
władania nimi na sukcesora Stanisława Rostworowskiego, po to, by kapłana 
tego nie narażać na jakiekolwiek pomówienia. Lecz także, by wyswobodzić 
Rostworowskiego od wszelkiej zależności od ks. Jestersheima, który za życia 
kasztelanowej był faktycznym zarządcą jej majątków. Kasztelanowa nazywa 
swego kapelana kanonikiem, gdyż to zapewne ona, za pośrednictwem swe-
go brata Adama, wystarała się o to, by biskup lubelski Wojciech Skarszewski 
w 1822 uczynił go kanonikiem lubelskim. Trzeba tu jeszcze dodać, iż kościół 
pruszyński ostatecznie konsekrowany został dopiero w 1827 przez sufragana 
podlaskiego, bp. Franciszka Ignacego Lewińskiego, to znaczy w roku śmierci 
Adama Sufczyńskiego, który może konsekracji tej się domagał. 

Pomiędzy datą sierpniową z 1831 wspomnianego poprzednio pisma 
a datą otwarcia testamentu zmarłej już Heleny, co nastąpiło dnia 13 VIII 
1832 na posiedzeniu Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego, 
rozegrał się w Polsce dramat powstania listopadowego. Niemniej jednak, jak 
zapisane jest, Stanisław hrabia Rostworowski złożył do Trybunału wniosek 
o publikację testamentu... Świadkami owej publikacji, wymienieni na koper-
cie przez samą testatorkę, winni byli być Józef Kalasanty Szaniawski, radca 
stanu, dyrektor generalny wychowania publicznego, ks. Józefat Szczygielski, 
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prefekt Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, Paweł Rzewuski, wikariusz 
przy kościele parafialnym św. Aleksandra w Warszawie, Jan Nowakowski, 
b. sekretarz Ministerstwa Skarbu oraz dwaj inni, z których jeden zmarł. Ze-
staw nazwisk obecnych wskazuje na to, szczególnie poprzez osobę Szaniaw-
skiego, głównego cenzora w Królestwie Polskim, że Chrapowicka, zgodnie 
z postawą polityczną swego zmarłego męża, stawiała na koneksje rządowe, 
nie szukając oparcia w czynnikach wywrotowych.

Testament tej 75-letniej kobiety, tak jak to wówczas powszechnie czynio-
no, zaczynał się słowami: J.M.J. w imię Trójcy Przenajświętszej Ojca, Syna 
i Ducha Świętego Amen. Powodowana niezaprzeczalną prawdą, że kto tylko 
rodzi się umierać musi. Dokument ten od razu już na pierwszej stronie po-
dawał najważniejsze stwierdzenie: Przez ten akt cały mój majątek ruchomy 
i nieruchomy, stosownie do osnowy rzeczonego Testamentu, Panu Stanisła-
wowi Rostworowskiemu Bratankowi mojemu pod kondycyami w tymże za-
strzeżonemi darowałam.

Wypada się więc zająć obecnie tymi kondycyami. Pierwsza z nich naj-
ważniejsza wynika z woli testatorki, określającej sposób jej pochowania. 
Źródłem tych postanowień jest to, co w testamencie sama zapisała o sobie: 
(...) iakoż urodzona i wychowana w Wierze Świętej Katolickiej Rzymskiej, 
w tej aż do ostatniego tchu życia mojego umierać pragnę. Oświadczam się 
przy tym, iż zachowam tę prawdę z mocnem wyznaniem: że iest tylko Bóg 
ieden w trójcy świętej i że tenże Bóg po śmierci nadgradza lub karze według 
uczynków każdego, lecz ufna w Dobroci Pana moiego wzywam miłosierdzia 
Jego w momencie, gdy się Dusza moia od ciała odłączać będzie, aby jej prze-
winienia darować raczył.

Potem przychodzą już konkretne ustalenia. Kasztelanowa nakazuje, aby 
(...) ciało jej było obleczone w suknię czarną, paskiem pocieszczenia Naj-
świętszej Panny Maryi i Świętego Franciszka przepasane. Do ubioru takiego 
jest upoważniona swą przynależnością do Bractwa św. Franciszka. Dalej ciało 
jej, niezależnie od tego, gdzie by ją śmierć zastała, ma być złożone w kościele 
pruszyńskim. Tu znów podstawą tego stanowienia woli jest to, że jak pisze 
� kościół ten (...)  przy moim staraniu i przyłożeniu się kosztem Brata mego 
został wymurowany. Fakt ten po dziś dzień potwierdza napis umieszczony 
nad drzwiami frontowymi świątyni, mówiący, że: Kościół ten pod tytułem 
S. Mikołaja w Roku 1807 zaczęty, a w Roku 1812 skończony, Adam Suffczyń-
ski i Helena z Suffczyńskich Chrapowicka, brat i siostra rodzeni, ku chwale 
Boga, pożytkowi prawowiernych, na przykład dla potomnych a samym sobie 
na ziednanie nieustanney opieki i pomocy, poświęcili i oddali. Rodzeństwo 
to wspomina �o pożytku prawowiernych�, chcąc wskazać, że jest to kościół 
rzymski, łaciński, w odróżnieniu od narzucanego rosyjską przemocą prawo-
sławia i ma służyć prawdziwej wierze. I wreszcie ostatnie postanowienie woli 
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testatorki, aby ciało jej przed wielkimi drzwiami kościoła w ziemi zostało 
zakopane, z tym, aby w ścianie frontowej położony był kamień z napisem: 
Tu leży Helena grzeszna i prosi o ratunek. Płyta z wyrytymi tymi słowami po 
lewej stronie od drzwi głównych kościoła jest po dziś dzień, a zapis ten czas 
czyni coraz trudniej czytelnym. Grzeszna Helena prosiła też, aby pogrzeb jej 
odbył się bez żadnych �okazałości�, niemniej właśnie w testamencie swoim 
na cel dokonania pogrzebu przeznaczyła 8000 złp. I to jest owa pierwsza 
�kondycya�.

Następne już dotyczą wypłat przyobiecanych ludziom: ks. Karolowi Je-
stersheimowi, który majątku mego troskliwym był opiekunem � dożywotnio 
corocznie 1000 złp, Kasprowi Gruszeckiemu, sędziemu dyrekcyjnemu, egze-
kutorowi majątku 20 000 złp, dla chrześniaków moich � ich rodzicom Janowi 
i Aleksandrze z Cieciszowskich Łuszczewskim oraz Michałowi i Barbarze 
z Deszertów Suffczyńskim po 150 dukatów, dzieciom Marianny z Cieciszow-
skich i Józefa Deszerta 10 000 złp � Marianna była stryjeczną siostrą Heleny, 
będąc córką Dominika Cieciszowskiego i Marianny z Sufczyńskich, rodzo-
nej siostry ojca donatorki. A dalej Józefowi Cieszkowskiemu, kochanemu 
ode mnie krewnemu, był on synem drugiej siostry ojca Heleny, zamężnej za 
Ignacym Cieszkowskim. Dzieciom Cieszkowskiego przeznacza 10 000 złp. 
I tak idzie ów ciąg nazwisk ludzi wywodzących się z otoczenia kasztelanowej 
i z nią spokrewnionych, a później spośród oficjalistów i jej osobistej służby, 
którym to zapisuje różne niebagatelne sumy. Są i inne okoliczności: Karolinie 
Opalińskiej do Zgromadzenia Panien Wizytek lubelskich przyjętej przezna-
czyłam, a raczej zebrałam od różnych osób czerwonych złotych 150, jako tej 
panny posag. A zatem Chrapowicka jest nie tylko donatorką, ale też pośred-
niczką donacji. Dla oblicza ówczesnych poglądów społecznych ważne jest 
to, co pisze: Los włościan miłym jest dla mnie wspomnieniem w ciągu moiey 
posesyi. W tych Dobrach doznała massa ludzi mey pomocy iakoż znakomite 
pozostały mi u nich należności, co im daruję, a tej ofiary tłumaczem będzie 
nowy ich dziedzic, a mój sukcesor, na którego czuwanie nad ich dalszym lo-
sem przenoszę z ufnością. Jest to przejaw troski o ludzi istniejących jeszcze 
wówczas w zależności pańszczyźnianej od dworu, którzy traktowani są jako 
społeczność bezimienna. Zupełnie inny jest stosunek do osób pozostających 
w bezpośrednich relacjach z dziedziczką, np. Józefie Miedzińskiej w usługach 
będącej kasztelanowa przekazuje 2000 złp. Rostworowscy w owym wielkim 
testamencie z 1819 jawią się dwa razy. Jest zapis, aby dzieciom Felicjanny 
z Rostworowskich i Adama Cieciszowskiego zapisać 10 000 złp. Felicjanna 
wywodzi się z linii Rostworowskich z Kłoczowa w ziemi stężyckiej, a babką 
jej męża była Marianna z Sufczyńskich, siostra ojca Heleny. Bardzo osobisty 
charakter ma zapis na rzecz dwóch sióstr Stanisława, generalnego sukcesora, 
panien Anny i Rozalii, którym ciotka zapisuje Droszsze artykuły z moiej gar-
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deroby, jak także książki, serwis srebrny do kawy i herbaty i inne przedmioty. 
Jest to wyrazem tego czucia, w iakiem ja, przywiązana Ciotka im ofiaruię. 
Jest tu jednak wzmianka, aby książki niektóre włączyły do Biblioteki Koś-
cioła Pruszyńskiego. Biblioteka ta mieściła się w sali na piętrze, do której 
prowadziły schody idące od tylnego wejścia do kościoła. Na zbiór bibliotecz-
ny składały się dary różnych osób, o czym świadczą adnotacje na stronach 
tytułowych, takich członków rodziny, jak Salomea Matuszewiczowa, Antoni 
Rostworowski i inni. Większość książek miało stempel: �Helena Chrapo-
wicka� i prawdopodobnie pochodziły one z wydawnictw ojców benonitów 
z Warszawy, a może nawet zostały odzyskane po 1815 przez ks. Jestersheima. 
W każdym razie kasztelanowa była inicjatorką, fundatorką i opiekunką tego 
zbioru, którego szczątki po dziś dzień istnieją i trwają w owej sali ukrytej na 
tyłach pruszyńskiego kościoła. Ale też właśnie w owym pierwszym testa-
mencie z 1819 o kościele pruszyńskim jest niemało. Helena Chrapowicka pi-
sze: Zrobiłam w mym życiu potrzebną dla Kościoła Pruszyńskiego przysługę 
przez zapis sumy szesnastu tysięcy złotych polskich na Pruszynie, na fundusz 
utrzymania tam Wikarego; ten fundusz niezmnieiszony mieć pragnę i równie 
jak i Drugi na lampę, któraby się nie tylko w dzień, ale i w nocy przed Wielkim 
Ołtarzem dla uszanowania najświętszego Sakramentu paliła, cztery tysiące 
złotych polskich zapisałam. Fundusze te chciała mieć �wiecznie trwałymi� 
i nie zezwalała, aby jakakolwiek władza krajowa nawet na jakiś najzbawien-
niejszy cel miała je użyć. W przypadku takiego zagrożenia dziedzic Pruszyna 
pozostawał ich właścicielem jako kapitału, z którego prowizje użyje na ratu-
nek Duszy moiej.

O owym ratunku Duszy moiej w owym pierwszym testamencie jest 
mowa wielokrotnie. Tymczasem nadchodzą zmiany, kolejno umiera rodzeń-
stwo Heleny i staje się ona spadkobierczynią dóbr siostry i brata. O ile do-
tychczas była ona dziedziczką Pruszyna oraz Błogości i wszystkie donacje, 
jakie w 1809 postanowiła uczynić, obciążały tylko te dobra, jakich właści-
cielem mianowała wojującego w kampaniach Napoleońskich Stanisława Ro-
stworowskiego, tak gdy w 1814 zmarła jej siostra Salomea Matuszewiczowa, 
Helena stała się dodatkowo za zgodą swego brata Adama właścicielką Sto-
ku Lackiego, Grubali z częścią na Wasilowie. Warto wskazać, że Stok La-
cki, według danych Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, w 1827 
był miejscowością ludniejszą od Pruszyna. W Stoku były bowiem 32 domy, 
a w Pruszynie 28 domów, Stok miał 276 mieszkańców, a Pruszyn mniej, bo 
252. Stok był także rozległym majątkiem, który obejmował 1695 mórg grun-
tów ornych i ogrodów, 325 mórg łąk, 746 mórg lasu i jeszcze niemało pustek 
i nieużytków. W każdym razie kasztelanowa po przejęciu Stoku stawała się 
posesjonatką dóbr znacznie większych, co spowodowało, iż swój pierwotny 
testament z roku 1809 uzupełnia nowymi donacjami, zwróconymi głównie 
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ku członkom rodziny. I tu na pierwszy plan wybija się syn jej ciotecznego 
brata Jędrzeja, Jan Rostworowski, pułkownik Wojsk Polskich zamieszkały 
w Warszawie, a więc zapewne często odwiedzający ciotkę podczas jej licz-
nych pobytów w stolicy. Kasztelanowa postanawia jemu i swemu krewnemu 
ze strony ojca, Michałowi Suffczyńskiemu, synowi Antoniego, przyznać po 
10 000 zł każdemu. Później jeszcze pułkownikowi Janowi Rostworowskie-
mu przekaże garnitur porcelanowy Stołowy Saskiej w pace Regestrem sztuk 
opisany. W kolejnym dokumencie swych postanowień aktem woli z 1826 
uzupełnia skład egzekutorów testamentu, z których jeden Józef Cieszkowski 
zdołał już umrzeć. Na jego miejsce wprowadza Floriana bar. Kobylińskie-
go, prezesa Departamentu Płockiego, cieszącego się autorytetem w rodzinie 
Rostworowskich, męża Anny, młodszej siostry ppłk. Stanisława, sukcesora 
generalnego. 

Przewrót Kopernikański w stanowieniu testamentowym wywołuje do-
piero rok 1827, kiedy umiera Adam Sufczyński, o którym Helena pisała: 
Brat rodzony, Brat ten kochany, który do związków krwi, iakie w porząd-
ku naturalnym z nim najbliżej mnie łączą. Temu, który był jej najbliższy, na 
murach zewnętrznych kościoła pruszyńskiego umieściła tablicę tej treści: 
D.O.M. Przywiązana siostra Helena Chrapowicka Bratu swemu Adamowi 
Suffczyńskiemu Fundatorowi tego kościoła, którego zwłoki tu spoczywają, 
na wieczną pamiątkę ten kamień poświęca, prosząc o pobożne westchnie-
nie � ur. 1750 � um. 1827. Adam był bezżenny i bezdzietny, i prawnie cały 
jego majątek przechodził na Helenę. Musiał być oszczędny, gdyż pozosta-
ło po nim bardzo dużo pieniędzy, które kasztelanowa u kresu swego życia 
rozdysponowała głównie wśród osób spokrewnionych. Okazuje się, że swe 
dyspozycje finansowe z 1809, zawarte w pierwszym testamencie, już po pro-
stu, nie chcąc obciążać głównego sukcesora, sama zrealizowała, przekazując 
wybranym osobom przyobiecane kwoty. Natomiast w kodycylu z 26 IX 1829 
zostaje wymieniona cała litania nazwisk krewnych, zarówno z linii ojczystej 
jak macierzystej, które to Helena obdarza donacjami. A więc z linii ojczystej 
listami zastawnymi otrzymują: Franciszek i Barbara Suffczyńscy � 10 000 
złp, Michał Suffczyński � 7200 złp. Występuje tu już pewien zamęt, bowiem 
Franciszka i Barbara były córkami Józefa Deszerta, z tym że Barbara poślubi-
ła Michała Suffczyńskiego i nosiła nazwisko Suffczyńska; Pani Generałowa 
z Suffczyńskich Kułbakiszowa � 10 000 złp i jej córka � 5000 złp; Ignacy 
Cieszkowski � 5000 złp � zapewne syn zmarłego Józefa i wnuk Ignacego; 
Stanisław Deszert � 6000 złp; Eugeniusz Deszert � 6000 złp � dwaj synowie, 
o których już wspominano, Józefa Deszerta; kasztelanowa Kicińska z córką 
� 15 000 złp � Franciszka z Cieciszowskich Kicińska, córka Dominika i Ma-
rianny z Suffczyńskich była stryjeczną siostrą Heleny, a jej córka Krystyna 
wyszła potem za Potockiego. Z kolei z linii macierzystej przez Chrapowicką 
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najszczodrzej obdarowany zostaje Antoni Rostworowski, brat ppłk. Stani-
sława, obejmujący po Adamie Suffczyńskim Milejów pod Łęczną. Otrzy-
mał w gotówce skryptem własnym 4000 złp, listami zastawnymi 9300 złp, 
skryptem kalkulacyjnym 9200 złp, na dobrach w Skrzyńcu 8410 złp � były 
to w opinii sędziego prezydującego Bieleckiego kwoty łatwe do windyka-
cji. W dalszej kolejności Antoni otrzymywał 6000 złp od Józefa Fiedorowi-
cza, 4335 złp od Finkego � kwoty, co do których windykacja była niepewna 
oraz od sukcesorów Hakenschmitta zaręczyciela Anny senatorowej Potockiej 
kwotę 15 800 złp, której windykacja była bardzo niepewna. Łącznie przy-
padło mu 57 045 złp. Z kolei 4000 złp donatorka przeznaczała na spłacenie 
długu wobec konwentu karmelitanek w Krakowie, która to kwota obciążała 
hipotekę Leśniowoli. Pośrednio był to zatem dar dla młodszego brata ppłk. 
Stanisława � Mikołaja Rostworowskiego, któremu Leśniowola została przy-
pisana w spadku po ojcu. Dla ks. Karola Jestersheima � 2400 złp, listami 
zastawnymi � 10 700 złp i skryptem 10 000 złp � razem 27 100 złp. W dalszej 
kolejności szli bracia stryjeczni ppłk. Stanisława � mjr Stefan Rostworowski, 
który otrzymał listem zastawnym i skryptem łącznie 11 000 złp i płk Jan Ro-
stworowski, który analogicznie otrzymał 12 000 złp. Potem szli dalsi krewni 
otrzymujący listami zastawnymi: Łukasz Bentkowski z Modliborzyc, mąż 
Salomei, stryjecznej siostry ppłk. Stanisława � 5000 złp; Felicjanna z Ro-
stworowskich Cieciszowska z Okrzei, wnuczka brata matki kasztelanowiej 
Chrapowickiej � 6000 złp; panna Zofia Rostworowska, stryjeczna siostra 
ppłk. Stanisława � 1000 złp i skryptem 10 000 złp; Aniela z Rostworowskich 
Drohojowska � 1000 złp, skryptem � 10 000 złp. Była to siostra Zofii, jed-
nak mało znana donatorce, bo nazwisko jej stale zapisywane było Droiewska 
� widocznie litery �h� nie odczytywano; Ewa z Rostworowskich Sobolew-
ska, siostra ppłk. Stanisława � skryptem pewnym � 10 000 złp; Pani z Cie-
ciszowskich Kulczewska z ojcem � 5100 złp. Kluczewska z ojcem Jackiem, 
synem Dominika, a zatem córka stryjecznego brata Heleny, Panna Antonina 
Cieciszowska, córka Adama i Felicjanny z Rostworowskich � 5000 złp; Pani 
z Szilitów Karolowa Lelewelowa � Ewa, matka Joachima i Prota Lelewelów, 
szwagierka Adama Cieciszowskiego, stryjecznego brata Heleny � 5000 złp 
i Pani Karolina z Potockich Nakwaska, wnuczka bratanka jej matki Andrzeja 
Rostworowskiego � 2000 złp. Łącznie wszyscy wymienieni tu krewni otrzy-
mali kwotę 222 445 złp, wypłaconą w różnych, jak widzimy, formach jeszcze 
za życia Heleny Chrapowickiej z funduszów zmarłego Adama Suffczyńskie-
go, tak że ta ogromna suma nie obciążała hipoteki Pruszyna. Z funduszów 
Suffczyńskiego wypłacono jeszcze inne kwoty: opłacono koszty pogrzebo-
we wraz z wymurowaniem grobów w Milejowie i Pruszynie 7691,21 złp, 
należności wobec służby w Milejowie � 3463,15 złp, stempel kolatoralny 
z sukcesji, być może dotyczący nabycia praw kolatoralnych Antoniego Ro-
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stworowskiego wobec parafii w Milejowie � 5902,20 złp, darowizny niektó-
rym sąsiadom, a przede wszystkim ludziom dworskim oraz wszystkim ko-
mornikom i komornicom w Milejowie � 4189,10 złp, plus dalsze darowizny: 
kasjerowi, furmanowi, gajowemu, kucharzowi, rządcy, wizytkom w Lublinie 
i potrzebującym w Warszawie na kwotę 804 złp, nabożeństwo za duszę Ada-
ma Suffczyńskiego we wszystkich kościołach i szpitalach w Warszawie i Pru-
szynie do 14 II 1828 (przez trzy miesiące od daty śmierci) � 1566 złp, ofiara 
za Duszę Adama na restaurację ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej w ka-
plicy kościoła popaulińskiego w Warszawie � 800 złp, Anniwersasz dnia 19 II 
1828 w kościele pruszyńskim za Duszę Adama � 100 złp, koszta sukcesyjne 
i prawne (adwokaci), stancja w Lublinie, koszty komisyjne w Milejowie (...) 
względem Księdza Łacińskiego na miejsce niepotrzebnego Parocha ruskie-
go, podług woli śp. Adama Sufczyńskiego, byłego dziedzica tamże � 6480 
złp. Łącznie więc z funduszy pozostałych po Adamie jego siostra, według jej 
wyliczenia, rozdysponowała kwotę 255 448 złp, co jednak było wydatkiem 
ogromnym. Do tego dochodziły jeszcze pewne kwoty, jakie wchodziły w cię-
żar hipoteki Pruszyna, jakie Chrapowicka zadysponowała w swoim ostatnim 
testamencie z dnia 26 IX 1829. Na uwagę zasługiwały tu szczególnie dwa 
rozporządzenia. Wzywała ona sukcesora Rostworowskiego, aby włościanom 
pruszyńskim, błogoskim, stockim i grubalskim opłacił z funduszy dworskich 
ogólny podatek na włościan tych przypadający. Ponadto zobowiązywała ona 
sukcesora, by po 50 złp od każdej osoby opłacał obchód żałobny w kościele 
pruszyńskim corocznie w rocznicę śmierci jej samej, Heleny Chrapowickiej, 
a także jej męża Józefa Chrapowickiego, matki Marianny z Rostworowskich 
Suffczyńskiej, siostry Salomei z Suffczyńskich Matuszewiczowej i brata 
Adama Suffczyńskiego. Z kwot nierozdysponowanych, jak stwierdzała kasz-
telanowa w ostatnim sporządzonym testamencie, pozostawało 3200 dukatów 
złotem holenderskich i 27 000 złp srebrem, ulokowanych u księcia wojewody 
Adama Czartoryskiego, oraz 1000 dukatów ulokowanych u Marii z Gronow-
skich Lubomirskiej na majątku Kozłówka, której to księżnej Helena jeszcze 
w dowód przyjaźni ofiarowywała złoty zegarek. Kwoty lokowane Chrapowi-
cka pozostawiała sukcesorowi Stanisławowi Rostworowskiemu dla uregulo-
wania określonych przez nią w testamencie legatów.

Postanowienie o najdłuższej perspektywie czasowej Heleny Chrapowi-
ckiej, zawarte w jej ostatnim testamencie z 26 IX 1829, określone zostało 
takimi oto słowami: Nie wypada i o tym zapomnieć, że postanowiłam kon-
tynuować staranie śp. Brata mego Adama Suffczyńskiego, byłego dziedzica 
Milejowa, i starać się równo o przeistoczenie Cerkwi ruskiej w Milejowie, 
gdzie iuż od przeszło pół wieku żadnego Rusina nie ma, na Kościół Łaciński, 
a w tym celu fundusz przyzwoity dla utrzymania proboszcza zaręczyć iuż w tej 
mierze moim staraniem są przedsięwzięte kroki.. Gdybym śmiercią uprzedzi-
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ła skutek mych życzeń, mego Dziedzica obowiązuię, żeby zamiar ten mój do 
skutku doprowadzić starał się, a ja na ten cel na fundusz stały podług De-
klaracyi moiej do protokułu kommisyinego w tem przedmiocie w Milejowie 
podanej (lub jak w ten czas będzie można ułożyć się z Jaśnie Wielmożnym 
Księdzem Biskupem w Chełmie względem tych trzysta złotych polskich po 
zgonie Parocha teraźniejszego w Milejowie) z majątku mego dwadzieścia 
sześć tysięcy złotych polskich, wedle obiawień moich myśli wyż wspomnia-
nym protokułu przeznaczam i zapisuię tylko jedynie na ten cel. Zapisy te nie 
są zbyt klarowne, niemniej wynika z nich, że przeznaczyła ona 26 000 złp na 
obsadzenie w Milejowie księdza katolickiego w miejsce parocha greckoka-
tolickiego. Ale trzeba jeszcze odnotować i to, że Chrapowicka temu, kto by 
wymurował  Kościół Łaciński w Milejowie przeznaczyła sumę 12 000 złp, 
z podkreśleniem, że do interesu tego nie ma prawa mieszać się żadna wła-
dza rządowa, ani też nie może ona domagać się �kalkulacyi� czyli wyliczeń 
kosztów budowy. Wreszcie kasztelanowa zapisała, że spodziewa się w Sądzie 
Apelacyjnym wygrać sprawę, co by jej umożliwiło powzięty zamiar dopro-
wadzić do skutku. Owe 12 000 złp ceduje na rzecz Antoniego Rostworow-
skiego w Milejowie i jemu też pewne kwoty drobne przekazała, które jednak 
nie były łatwe do wywindykowania. Wszystkie te rozporządzenia odnosiły 
się do Antoniego Rostworowskiego w Milejowie, a nie dotyczyły sukcesora 
dóbr pruszyńskich. 

Całość pism testamentowych Heleny Chrapowickiej, kasztelanowej 
mścisławskiej, zmarłej 8 VII 1832 w Warszawie, wyraża cztery główne my-
śli. Pierwszą jest wola uwłaszczenia kochanego bratanka Stanisława Ro-
stworowskiego, uczynienia go głównym sukcesorem jej dóbr i ograniczenia 
w miarę możliwości wszelkich utrapień i niedogodności związanych z prze-
jęciem sukcesji. Drugą osobą, dla której kasztelanowa pragnie zachować 
trwałe wyrazy wdzięczności, jest Wielmożny Imci Ksiądz Karol Jestersheim, 
wobec którego zobowiązania (...) pomnaża Jego przyjacielskie poświęcenie 
się sprawowania interesów i trudów, których nieszczęsna śmierć śp. Brata 
mego przyspieszyła. Z tego też względu testatorka nakazuje dożywotnio temu 
kapłanowi wypłacać nie 1000 złp, lecz po 2000 złp corocznie. Wielebny ka-
nonik lubelski był jeszcze członkiem Rady Szczegółowej Opieki Szpitala św. 
Rocha w Warszawie, a u kresu swego życia był zarządcą dóbr przyjaciółki 
kasztelanowej, wspominanej Marianny z Gronowskich Lubomirskiej w Ko-
złówce, gdzie zmarł 24 VI 1844. Pochowany został jednak w podziemiach 
kościoła w Pruszynie, gdzie też znajduje się jego epitafium. Trzeci z kolei 
nurt, wyrażony w regestrze i kodycylu z 1829, objawia wolę wsparcia mate-
rialnego z funduszy brata Adama najbliższych krewnych z linii macierzystej, 
głównie członków rodziny Rostworowskich. Staje się ona wieszczką prospe-
rity materialnej napoleończyków, którzy ze złamaną szpadą powrócili do Pol-
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ski po klęsce cesarza Francuzów, byłego twórcy Księstwa Warszawskiego. 
Sama zresztą kasztelanowa w ostatnich słowach swego testamentu zapisała: 
Miło mi tę pamiątkę po sobie zostawić, która świadczyć ma o przywiązaniu 
moim do familii z uszczupleniem nawet własnych potrzeb życia, niezbytkow-
nych, ale prawdziwie istotnych. Wreszcie ostatnim, godnym podkreślenia 
znamieniem pozostawionych przez Helenę dokumentów jest ich wymowa 
religijna bądź inaczej to ujmując, kościelna. W jej testamentach wciąż wystę-
puje nawoływanie zwrócone do wszystkich spadkobierców, by uczestniczyli 
modlitwami w pośmiertnym ratowaniu jej Duszy, ale nie tylko jej, lecz tak-
że najbliższych członków rodziny. Wreszcie jej szczodrość zwrócona jest ku 
potrzebom materialnym kościoła pruszyńskiego, ale także kodycyl jest wyra-
żeniem woli kontynuowania dzieła rozpoczętego za jej namową przez brata 
Adama Suffczyńskiego, którego zamiarem było wybudowanie w Milejowie 
kościoła obrządku łacińskiego. Zamiar ten okazał się dalekosiężny, napotkał 
niezliczoną ilość przeciwności i przez bezpośredniego jej sukcesora nie zo-
stał zrealizowany. Lecz Helena stała się jego urzeczywistnienia zaczynem.

W parafii pruszyńskiej znajdują się trzy podniszczone obrazy olejne. Je-
den z nich przedstawia starszą kobietę w czepeczku o dobrotliwym wyrazie 
twarzy. Można przypuszczać, że jest to podobizna Marianny z Rostworow-
skich Suffczyńskiej. Dwa następne ukazują osoby młodsze, kobietę i męż-
czyznę, o twarzach ogromnie do siebie podobnych, rysach ostrych, nacecho-
wanych wolą. Szczególnie obraz kobiety zdaje się niemal męskie rysy osoby 
sugerować. W zapisach kościelnych istnieją adnotacje, że ten właśnie obraz 
przedstawia Helenę Chrapowicką, a wnioskować po podobieństwie można, 
że ten drugi oddaje twarz Adama Suffczyńskiego. Dodać można, że chociaż 
na tablicy wiszącej nad drzwiami głównymi kościoła nazwisko Suffczyńskich 
pisane jest przez dwa ff, to jednak w znacznej części dokumentów testamen-
talnych w zapisie tego nazwiska występuje jedno f. Tak techniczną jedynie 
uwagą kończymy opis stanowień kobiety niebędącej Rostworowską, która 
jednak w dziejach rodziny odegrała ważką rolę.

ŹRÓDŁA
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�architekt kościoła pruszyńskiego�, �Kwartalnik Architektury i Urbanistyki� 1995, nr 40, 
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211, 267; S.J. Rostworowski, Wielcy ludzie z Pruszyna, �Tygodnik Siedlecki� 2000, nr 51, 
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Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty polskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, 
Siedlce 2006, s. 109�123; S.J. Rostworowski, Helena Chrapowicka i Maria Rostworowska 
w walce o budowę kościoła łacińskiego w Milejowie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. 
Panie z dworów i pałaców, pod red. H. Łaszkiewicza, t. II, Lublin 2007, s. 325�352.
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ROZDZIAŁ VI

POKOLENIE XII

POTOMSTWO ANTONIEGO JANA
KASZTELANA ZAKROCZYMSKIEGO 

I KONSTANCJI HR. LANCKOROŃSKIEJ

MARIA, ur. 1743, najstarsza z dzieci Antoniego Jana

Wyszła za mąż 16 X 1763 za Leona Kochanowskiego h. Korwin z gałę-
zi Kieszkowskiej, syna Stanisława, kasztelana radomskiego i Anny Ankwi-
czówny h. Abdank. Ślub odbył się w kościele Ojców Reformatów w Warsza-
wie, udzielał go ks. bp Józef Andrzej Załuski, biskup kijowski. Uroczystość 
odbyła się bez tańców, bowiem kilka dni wcześniej, 5 X 1763, zmarł król 
August III Sas i panowała żałoba. Młoda para udała się w podróż poślubną, 
wędrówkę swą zaczynając 20 października od Leśniowoli, skąd zabrawszy 
matkę panny młodej, �nazwaną naszą matką leśniowolską�, udali się w Ra-
domskie do Przytyku, gdzie spotkali się z bratem pana młodego, Ksawerym 
Kochanowskim i jego żoną. Podróż zakończyli w Szczecznie, które stało się 
siedzibą młodych państwa Kochanowskich. Tam otrzymali błogosławieństwo 
od dobrodziejki matki naszej, to jest od pani Anny Kochanowskiej, która na 
uroczystość ślubną do Warszawy nie dojechała, ale na ożenek syna wyraziła 
zgodę. W lutym 1764 młoda para udała się do Kłoczowa, by złożyć wizytę 
babce Marii, kasztelanowej wizkiej Salomei Rostworowskiej.

Leon Kochanowski, ur. ok. 1738, posiadał dobra: Szczeczno, Przytyk, 
Gierczyce, Podgaik, Suchowolę, Zaborów w Sandomierskiem oraz Lubonię, 
którą mu matka dopiero w 1777 przekazała. Ponadto 5 VI 1776 od swojego 
szwagra, Jędrzeja Rostworowskiego, wziął w kontrakt zastawny Prażmów, 
graniczący z Leśniowolą. Kochanowski został wychowany w duchu patrio-
tycznym. Nauki pobierał w Collegium Nobilium u pijarów w Warszawie. 
W 1762 posłował jako stronnik familii Czartoryskich na sejm warszawski 
i 7 X podpisał z 35 posłami opozycji manifest przeciwko Henrykowi Brühlowi. 
W 1764 był również na sejmie w Warszawie, ale wspominał, że pod miastem 
stał już obóz moskiewski, a i panowie polscy na sejm ten przybyli ze swoimi 
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wojskami. Napięta sytuacja groziła starciami zbrojnymi, dlatego szczęśliwy 
był, gdy bez szwanku 30 maja powrócił do Szczeczna. 5 VII 1765 urodził 
się Kochanowskim pierworodny syn Ksawery. Pan Leon 16 IX 1766 otrzy-
mał urząd cześnika sandomierskiego, a dla żony Marii od księcia prymasa 
Władysława Łubieńskiego uzyskał tytuł prawny do dzierżawy Kłodawy. 23 
IV 1767 w grodzie radomskim bracia Leon i Franciszek Ksawery, kasztelan 
żarnowski, podpisali konfederację województwa sandomierskiego. 2 IV 1767 
urodził się w Szczecznie drugi syn Antoni. Tymczasem Leon wspólnie z bra-
tem w lipcu 1768 przygotowali szlachtę sandomierską do wystąpienia.

W tym czasie Leon był tak zajęty sprawami konfederacji, iż nie miał cza-
su zawieźć chorującego syna Ksawerego do doktorów w Warszawie. Maria, 
oczekująca kolejnego dziecka, również nie mogła się udać w podróż. Do Leś-
niowoli dowiozła chłopca obca osoba, a stamtąd do Warszawy przewozili go 
Rostworowscy. Kuracja u doktora Czępińskiego pomogła, ale wierzono, że 
jeszcze więcej zdziałała opieka Najświętszej Panny Leśniowolskiej. Widać 
istniał wtedy kult Matki Bożej w kaplicy leśniowolskiej. W 1769 Moskale 
rozbili konfederację łęczycką. Część konfederatów zabili w walce, a część 
pojmanych jako jeńców, rozebranych do naga, wymordowali kozacy w okrut-
ny sposób. Franciszek Ksawery Kochanowski jako marszałek konfederacji 
sandomierskiej był już imiennie poszukiwany przez Moskali. Leon, widząc 
groźny stan przemocy moskiewskiej, 27 IV 1769 przybył do Warszawy prosić 
prymasa Gabriela Podoskiego o wstawiennictwo u Repnina i króla Stanisła-
wa Augusta o przebaczenie. Jego brat miał podpisać rewers, że uznaje: bunt 
podniesiony w województwie sandomierskim za przeciwny prawom, lecz tego 
nie uczynił. Zgłosił tylko królowi wystąpienie z konfederacji, czym Repnin 
kontentować się nie chciał.

Leon Kochanowski w 1770 piastował już urząd podstolego, a we wrześ-
niu tegoż jeszcze roku urząd podczaszego i w 1773 stolnika sandomierskiego. 
W 1776 był wybrany na sejmiku opatowskim posłem na sejm warszawski. 
Ilekroć przybywał do Warszawy, zawsze zatrzymywał się w Leśniowoli, jego 
związki z domem Rostworowskich były bardzo żywe. Pozostawał w szczegól-
nie bliskich stosunkach z Jędrzejem i Salomeą, młodszym rodzeństwem swej 
żony. W 1778 był asesorem na sejmiku w Opatowie, którego postanowienia 
wywołały interwencję austriackiego posła cesarskiego Rewickiego. 13 VIII 
1778 został marszałkiem sejmu poselskiego w Opatowie, w 1786 też posło-
wał na sejm warszawski i w tymże roku 10 listopada został kawalerem Orde-
ru Świętego Stanisława, w 1787 otrzymał urząd chorążego sandomierskiego. 
Było to zatem dziesięciolecie, kiedy spotkały go liczne awanse i wyróżnienia. 
Ale też życie jego było nieustannie szarpane naporem spraw publicznych. 

Wydaje się, że w swoje liczne podróże możliwie najczęściej starał się 
udawać razem z Marią. Ona nieustannie była w stanie poważnym. 12 VII 
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1770 w Szczecznie urodził się syn Ignacy, 28 V 1772 urodziła się córka Salo-
mea Marta. W 1773 oboje Kochanowscy udali się do Rogowa, majątku Fran-
ciszka Lanckorońskiego, do którego przybył bp Józef Andrzej Załuski, po 
pięciu latach i trzech kwartałach zwolniony z zesłania w Rosji. On to udzielił 
sakramentu bierzmowania synowi Antosiowi Kochanowskiemu. 6 I 1774 ro-
dzi się córka Konstancja. 30 VI 1775 Leon przebywa w Leśniowoli, po to, by 
odebrać posag swej żony. Otrzymał 960 florenów, co stanowiło tylko część 
należnej sumy. Gdy później udał się na sejm do Warszawy, Maria ciężko cho-
rowała, przebywając w Podgaiku. Ale choroba minęła, bowiem już we wrześ-
niu tego roku Kochanowscy udali się do Wełny w powiecie żnińskim w Po-
znańskiem, w odwiedziny do stryja Franciszka Rostworowskiego. W jego 
domu przyjęci byli z wielką radością i serdecznością, iż zabawili tam aż do 
4 I 1776. Kiedy wyjeżdżali: Pożegnanie nasze z wielkim płaczem y lamentem 
było, zapisał pan stolnik w swej Księdze domowej. Na tym ich podróż się nie 
skończyła, gdyż w drodze powrotnej odwiedzili Pogorzelę kasztelana zbier-
skiego i Kromolice kasztelana kujawskiego w powiecie gostyńskim. Pere-
grynacja ta trwała długo i przyniosła wiele miłych chwil, gdyż wszędzie byli 
witani wystawnie i niebywale serdecznie. Kiedy powrócili do domu, zasta-
ło ich nieszczęście, bowiem zmarła córeczka Konstancja. Od czerwca 1776 
Leon w swych licznych podróżach często zatrzymywał się w dzierżawionym 
do szwagra Jędrzeja Prażmowie pod Grójcem. 

Początek kolejnego roku dla obojga Kochanowskich zaczął się smutno, 
bowiem 6 I 1777 zmarła córka Józefa. W maju tego roku w Warszawie zo-
stał zawarty kompromis działowy z rodzeństwem Marii z Rostworowskich. 
Przybyli wojewodzicostwo Sołtykowie, a więc Salomea z mężem Józefem 
oraz dwaj bracia żony Jędrzej i Ksawery. Nie przybył tylko ks. kanonik 
Ignacy Rostworowski z powodu złego stanu zdrowia. Kompromis ten po-
twierdził przejęcie przez Leona Kochanowskiego Prażmowa. Po podpisaniu 
ugody działowej cała rodzina w braterskiej zgodzie udała się do Leśniowoli. 
W 1778 Kochanowscy dwukrotnie w lutym i w maju przebywali w Leśnio-
woli, uczestnicząc w uroczystościach zaręczyn i ślubu Anny Rostworowskiej, 
najmłodszej siostry Marii. Mieszkali już jednak w Prażmowie. W tymże roku 
1 października urodził się syn Hieronim. Poród był bardzo ciężki, Maria mało 
nie umarła, a syn przyszedł na świat półżywy. Życie obojgu uratował doktor 
Eustachy Kitlow z Tarnowa. Maria przebywała potem w Słupi, gdzie korzy-
stała z kąpieli wiślanych.

Leon Kochanowski w 1794, co jest dowodem stale nurtujących go dą-
żeń patriotycznych, wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej. Rada Naj-
wyższa Narodowa uczyniła go sędzią Sądu Najwyższego Kryminalnego. Był 
nieustannie przy boku naczelnika Kościuszki aż do bitwy pod Maciejowica-
mi. Upadek powstania przeczekał w Żabnie pod Tarnowem w Galicji, gdzie 
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przebywał z żoną i z dziećmi Anną i Hieronimem. Utrzymywał jeszcze syna 
Antoniego, który mianowany przez Sejm Wielki posłem w Kopenhadze, nie 
otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Kochanowscy w tym czasie żyli cicho 
i wielce oszczędnie, tym bardziej, że ich majątki były zniszczone przemar-
szami wojsk. Leon interweniował w Wiedniu u cesarza Franciszka w sprawie 
syna Antoniego, który niespodzianie został aresztowany przez Austriaków 
i w latach 1798�1800 był więziony w Krakowie. Leon w 1802 powrócił do 
swych posiadłości. Zapadł jednak na zdrowiu i po długiej chorobie zmarł 
w 1812. Maria przeżyła go o dobrych parę lat. Początkowo mieszkała w Lu-
boni, którą miała zapisaną w dożywociu, potem przeniosła się do Szczecz-
na, gdzie zmarła ok. 1825, pogrzebana została na cmentarzu parafialnym 
w Pierzchnicy. Życie miała na pewno pełne napięć i niepokojów, obciążone 
dolegliwościami, związanymi z urodzeniem kilkorga dzieci, ale w małżeń-
stwie z Leonem była szczęśliwa. Z jej dzieci wieku dojrzałego doczekały: 
Anna, zamężna za Józefem Wolskim, miecznikiem opoczyńskim, 2 voto za 
Sołtykiem oraz czterech synów: Antoni, żonaty z Anną Gołuchowską, bez-
dzietny, Ignacy, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, Hieronim Eustachy, 
żonaty z Apolonią Męcińską, poseł na sejm z lat 1830�1831 oraz Michał, 
kształcący się w Akademii Krakowskiej. 

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Księga domowa Leona i Hieronima Kochanowskich 1763�1855, �Przegląd Hi-
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ANDRZEJ Jan Tadeusz, najstarszy z synów Jana Antoniego, ur. 28 I 1745 
w Leśniowoli, zm. 24 IV 1831 w Prażmowie

Żonaty z Józefą hr. Komorowską. Jest założycielem najstarszej gałęzi 
rodziny. Sylwetka jego zostanie omówiona później.

SALOMEA, ur. 1748 w Leśniowoli, druga z kolei córka Antoniego Jana 
i Konstancji z Lanckorońskich

Salomea przez swą siostrę Marię i szwagra Leona Kochanowskich zo-
stała zaproszona do Podgaiku, gdzie 28 VII 1772 wspólnie z Karolem Lanc-
korońskim trzymała do chrztu nowo narodzoną córeczkę swej siostry, która 
zapewne dla jej uczczenia otrzymała imię Salomea Marta. Zdarzenie to wska-
zuje jak dobre i sympatyczne utrzymywały się stosunki pomiędzy siostrami, 
gdy starsza była już mężatką, a młodsza jeszcze panną. Salomea poślubiła Jó-
zefa Jakuba Sołtyka h. własnego, syna Macieja, wojewody sandomierskiego, 
żonatego z Konstancją z Karskich, córką łowczego płockiego, ówczesnego 
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właściciela Kurozwęk pod Szydłowem, wnuka Michała Aleksandra, kaszte-
lana sandomierskiego. Zatem koligacje małżonka były wysokie. Józef był 
bratankiem ks. Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, który przeciwsta-
wiał się równouprawnieniu dysydentów i polityce carskiej. Z rozkazu amba-
sadora Repnina, wraz z biskupem kijowskim Józefem Andrzejem Załuskim, 
został 13 X 1767 porwany przez Rosjan i wywieziony do Kaługi. Brat Józefa, 
Kajetan Sołtyk, również duchowny, był kanonikiem krakowskim, a drugi brat 
Stanisław posłem na Sejm Czteroletni. Maciej Sołtyk był człowiekiem głę-
boko religijnym, wyposażył klasztor sióstr wizytek w Krakowie. Córkę oddał 
na edukację do klasztoru. Był ponadto człowiekiem wykształconym. Swój 
ogromny testament z 1802 roku spisał po łacinie. 

Salomea na mocy dokonanej z rodzeństwem ugody z 26 V 1777 miała 
otrzymać wiano w kwocie 45 000 złp.

Jej mąż, Józef Jakub Sołtyk, urodził się 24 VII 1746 i tego dnia został 
ochrzczony przez ks. kanonika Sokołowskiego, proboszcza otlinowskiego. 
Przyszedł na świat w pałacu w Żelechowie, który był siedzibą jego dziad-
ka, Michała Aleksandra, kasztelana sandomierskiego. Józef był właścicielem 
majątku Lataniec vel Latanice, parafia Chotel Czerwony, powiat wiślicki, 
województwo sandomierskie. Majątek ten został dla niego zakupiony przez 
ojca od Maksymiliana Zaborowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskie-
go. Zakup nastąpił 10 XII 1773 za kwotę 115 000 złp, plus 1800 złp, prze-
kazanych plenipotentowi panu Lubowskiemu na spłatę niektórych długów 
ciążących na tej wsi. 

Józef był człowiekiem znanym z pobożności i szlachetności. 12 IV 1779 
zapisał na swym majątku kwotę 1000 zł, z której prowizja wynosząca 35 zł 
miała być wypłacana kościołowi parafialnemu w Chotelu Czerwonym. Dbał 
o to, aby na jego polach podczas zbiorów pozostawiano �słomę kłociatą�, 
która aby służyła chłopom do pokrywania strzech. Budynki i wszelkie ich 
ogrodzenie miało być w jego wsi w jak najlepszym porządku. Domagał się 
od swych chłopów, aby ich ogrody warzywne były nawożone i obsiane, tu-
dzież dobrze wyplewione. Stanowił, że Poddani do nadzwyczajnych robót 
pociągani aby nie byli, y na insze wsze obce nie wysyłani do roboty. Gospoda-
rzem zbyt dobrym nie był. 20 IX 1784 jego majątek został na okres trzech lat 
wydzierżawiony za 3000 zł rocznie zaprzyjaźnionemu Stanisławowi Kostce 
Chomentowskiemu, podczaszemu biłgorajskiemu. Oprócz tego wydzierża-
wiał dwa młyny po 4000 zł. Wszystkie zawierane przez niego kontrakty były 
ustalane w Kurozwękach, pod okiem jego ojca. Również dzięki jego stara-
niom Józef Jakub otrzymał urząd starosty szydłowieckiego. Wydzierżawiw-
szy tak korzystnie Lataniec, sam wydzierżawił od Michała Klonowicza na 
trzy lata wieś Osiny, leżące pod Pierzchnicą w powiecie Chmielnik. Tam re-
alizował swój program społeczny, przychylny wieśniakom. Poddanym osiń-
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skim zezwalał jeździć na targi do Chmielnika. Stanowił nawet, że: jeśli przez 
lekkomyślność któryby zbiegł, za takiego do odpowiadania pociągany być nie 
ma. Pan Possesor, czyli zapewne jego zarządca, gdy dzierżawa Lataniec po 
trzech latach się skończyła, 14 V 1787 podpisał z Kajetanem Gołuchowskim, 
chorążym wiślickim, akt rozgraniczenia swoich ziem z dobrami brazerskimi 
swego sąsiada. Jeszcze w 1790 był odnotowywany jako opłacający do Komi-
sji Cywilno-Wojskowej 12 groszy z dóbr Lataniec. 

W małżeństwie z Salomeą miał jedną córkę, urodzoną 13 VI 1770, której 
podczas chrztu nadano imiona Antonina Teresa Franciszka. Ochrzczona była 
według łacińskiego aktu w parafii Chotel Czerwony. Wątpliwą jest rzeczą, by 
dożyła wieku dorosłego. I to zapewne przesądziło o tym, że Józef Jakub 28 V 
1792, jeszcze za życia żony, otrzymał dyspensę zezwalającą na przyjęcie sta-
nu duchownego. Wpłacając niemałe sumy, szybko otrzymał godność kanoni-
ka płockiego. W każdym razie już 10 III 1794 jako kanonik płocki podpisał 
kontrakt ze Stanisławem hrabią Ankwiczem, któremu za sumę 123 000 złp 
sprzedawał dobra latanieckie. Uzyskane pieniądze w znacznej części rozdys-
ponował na cele kościelne: 10 000 złp dla konwentu miechowskiego Kanoni-
ków Regularnych, 2000 złp dla Kapituły Wiślickiej, 1000 złp dla karmelitów 
krakowskich, 1000 złp dla swej rodzimej parafii w Chotelu Czerwonym oraz 
1000 złp dla kościoła św. Jakuba w Krakowie. Opuszczona przez duchow-
nego Salomea zamieszkała w Krakowie i zaledwie w trzy lata po sprzedaży 
Lataniec zmarła. Niżej własnymi podpisani rękoma, dajemy to nasze rzetelne 
zaświadczenie � Ja niegdy JWa Salomea z Rostworwskich, niegdy JW. Józe-
fa Jakuba Sołtyka wojewodzica sandomierskiego, później w stanie duchow-
nym małżonka bezpotomnie z tego świata zeszła. Działo się to w Krakowie 
dnia 16 maja Roku 1797. Podpisali jako świadkowie: Józef Chomentowski 
i Ł.S. Wincenty Ankwicz. Dokument poświadczający śmierć Salomei z Ro-
stworowskich Sołtykowej został złożony w parafii Najświętszej Marii Pan-
ny w Krakowie. Jej mąż, kanonik płocki, najprawdopodobniej zmarł dopiero 
sześć lat później w 1803.

ŹRÓDŁA
ARCHIWALIA. ZBIORY: BJag. Archiwum Macieja Sołtyka 7598 III, 7604 IV k. 6, 14, 20�23, 
7605, 7607 II k. 20, 7670 III k. 31, 45, 55, 61, 63, 71, 75, 82, 102, 110.
PUBLIKACJE:  K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 460�61; L. i H. Kocha-
nowscy, Księga domowa, op.cit.; Z. Zielińska, Rostworowski Antoni Jan, PSB, T. XXXII/2, 
s. 178 (błędnie: kasztelan zawichojski); Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI�XVIII 
wieku. Spisy, opr. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1933
INNE: M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, internet.
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FRANCISZEK KSAWERY, najmłodszy syn Jana Antoniego, ur. w Leśniowoli 
23 XII 1749, zm. 19 V 1816 w Warszawie

Żonaty z Izabellą Małachowską h. Nałęcz, stał się założycielem gałęzi 
środkowej rodziny, osoba jego zostanie później ukazana.

ANNA, najmłodsza córka Jana Antoniego, ur. 29 VII 1751 w Leśniowoli

Tam  też 10 II 1778 odbyła się uroczystość jej zaręczyn z Janem Kantym 
Sołtykiem h. własnego (ur. 1747 ). Młoda para znała się już od dawna, bo-
wiem pomiędzy obu rodzinami Rostworowskich i Sołtyków istniały bliskie, 
serdeczne relacje. Już w 1773 Józef Sołtyk (1715�1780), nazwany wów-
czas kasztelanicem sandomierskim, wspólnie z Rostworowską, kasztelanką 
zakroczymską, czyli z Anną, w Prażmowie trzymali do chrztu 20 paździer-
nika Franciszkę Gogolewską, córkę Jakuba, komornika różańskiego. Tytuł 
kasztelanica pochodził stąd, że ojciec Józefa, a dziadek Jana Kantego Michał 
Aleksander Sołtyk był kasztelanem sandomierskim i właścicielem Żelecho-
wa. Józef Sołtyk służył w wojsku. 20 I 1759 Joachim Karol Potocki, generał 
lejtnant, szef regimentu koronnego wojsk Jego Królewskiej Mości mianował 
go szefem regimentu koronnego konnicy i zalecał, aby takim inni panowie 
go znali i rekognowali zadość czyniąc. W 1778 wyraził on zgodę na to, by 
jego syn, Jan Kanty Sołtyk zaręczył się z panną Anną Rostworowską. Został 
wówczas spisany kontrakt przedślubny pomiędzy Andrzejem Rostworow-
skim jako najstarszym bratem i naturalnym opiekunem panny młodej a Ja-
nem Kantym Sołtykiem, zwanym wówczas miecznikiewiczem, bowiem jego 
ojciec Józef już w 1757 otrzymał urząd miecznika sandomierskiego.

W kontrakcie tym Andrzej Rostworowski, podkomorzy nadworny JK. 
Mości, (...) stosując się do Najwyższej Wszechmogącego Boga Woli, z które-
go opatrzności pożądanych a nigdy nieodmiennych intencji ludzie oczekują 
skutków, przy tym zważając znakomite i szacowne osobiste Wego Jśnie Pana 
Miecznikiewicza Sandomierskiego przymioty, które w przeciągu konkurencji 
o Wielmożną Jaśnie Pannę Annę Rostworowską widzieć się jaśnie dały, stwier-
dzał, że zgodnie z dekretem kompromissarskim rodzeństwa Rostworowskich, 
spisanym w Leszno�Woli 26 V 1777, Annie z dóbr ojczystych i macierzystych, 
podobnie jak innym zamężnym już siostrom, ma być wypłacona kwota 45 000 
złp. Wypłatę tę Ksawery Rostworowski zobowiązany będzie wykonać z dóbr 
leśniowolskich. Ponadto Anna, będąca ukochaną siostrą, otrzymuje od swych 
braci: Andrzeja 5000 złp, Ksawerego 10 000 złp i od ks. Ignacego 10 000 
złp. Łącznie zatem jej posag wynosił ogromną kwotę 70 000 złp. Kwoty dane 
con amore nie wchodziły w zasięg wiana i w razie śmierci panny młodej nie 
były przewidziane do zwrotu. Odebranie ich miało być potwierdzone tylko 
skwitowaniem. Spisany kontrakt natomiast zobowiązywał pana młodego do 
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Intercyza przedślubna z 18 marca 1778 zawarta pomiędzy 
Andrzejem i Ksawerym Rostworowskimi a Janem i ks. Michałem Sołtykami 

w sprawie zaślubin Anny Rostworowskiej, kasztelanki zakroczymskiej, 
z Janem Kantym Sołtykiem, miecznikiewiczem sandomierskim
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oprawienia na jego dobrach dla małżonki kwoty 30 000 złp i zawarcia umo-
wy co do wzajemnego zabezpieczenia sobie dożywocia, a wspomniana kwota 
winna być spisana w dowolnym grodzie w osiem niedziel po zawarciu ślubu. 
Pierwszy kontrakt dotyczący zabezpieczenia dla małżonki 30 000 złp miał być 
spisany w Grodzie Czerskim. Z treści wymienionego tekstu wyraźnie prze-
bija wielka ostrożność młodych Rostworowskich, którzy zastrzegają się ze 
wszystkich stron przed tym, aby pieniądze nie zostały zabrane, a do ślubu by 
nie doszło. Kontrakt przedślubny dnia 18 III 1778 podpisali bracia Andrzej 
i Ksawery Rostworowscy, bracia Jan Kanty i ks. Michał Sołtykowie oraz ks. 
Stanisław Podkański, scholastyk kurialny płocki i opat sulejowski, jako osoba 
obdarzona szczególnym autorytetem. Wesele Anny z Janem Kantym Sołty-
kiem odbyło się zaraz potem, 22 III 1778 w Leśniowoli. Nowożeńców bło-
gosławił brat pana młodego, ks. Michał Sołtyk, kantor katedralny krakowski, 
późniejszy dziekan kapituły krakowskiej, a nawet wikariusz kapitulny zarzą-
dzający diecezją. Zatrzymał się on w Leśniowoli aż do kwietnia 1778, bowiem 
w tym miesiącu w aktach parafii prażmowskiej jest odnotowany jako ojciec 
chrzestny Aleksandra Michała Winogrodzkiego, wspólnie z matką chrzestną 
Józefą Rostworowską, szwagierką Anny. Dane te wskazują, iż związki pomię-
dzy Sołtykami i Rostworowskimi były wówczas żywe.

 Mąż Anny, Jan Kanty Sołtyk, syn Józefa, miecznika sandomierskiego 
i Katarzyny Lipowskiej h. Ciołek, poślubionych sobie w 1740, wspólnie 
z ojcem przeżył pewną formę prześladowań rosyjskich. Józef, miecznik san-
domierski, był bowiem konsyliarzem konfederacji (barskiej) województwa 
sandomierskiego, a jego zięć, Adam Parys, żonaty z siostrą Jana Kantego 
Józefą z Sołtyków, piastował jeszcze wyższe stanowisko, bo był marszał-
kiem sandomierskim w konfederacji barskiej. Związki z konfederacją stały 
się przyczyną tego, że w kwietniu 1769 Józef Sołtyk razem z synem Janem 
Kantym został zatrzymany przez oddział rosyjski pod dowództwem majora 
Knorringa i uwięziony w Nowym Mieście Korczynie, a następnie w Kra-
kowie. W sprawie ich uwolnienia skutecznie interweniował u króla ojciec 
Józefa, Michał Aleksander Sołtyk, kasztelan sandomierski. W tym czasie tak-
że Słupia, majątek Józefa, została złupiona przez wojska rosyjskie. Po 1770 
już Józef nie wojował z królem, co pozwoliło mu dla syna uzyskać godność 
szambelana królewskiego. 

W późniejszych latach Jan Kanty Sołtyk w województwie sandomierskim 
piastował liczne urzędy. 18 X 1783 został mianowany łowczym sandomier-
skim, ale już 25 V1 1784 awansował na stanowisko cześnika sandomierskiego, 
a 16 VIII 1786 na podkomorzego sandomierskiego. Na tym jego kariera się 
nie zakończyła, bo w 1785 był deputatem do Trybunału Koronnego. W 1786 
posłował na sejm, a w rok później, z datą 17 VI 1787, został mianowany stol-
nikiem sandomierskim; godność tę piastował do 16 XI 1890. Jan Kanty był 



~ 196 ~

po ojcu właścicielem ma-
jątku Słupia, leżącego koło 
Pacanowa w ziemi san-
domierskiej. Jego pokre-
wieństwo z mężem siostry 
Anny Salomei Sołtykowej 
było bliskie. Ich ojcowie 
byli rodzonymi braćmi, sy-
nami Michała Aleksandra 
Sołtyka, kasztelana san-
domierskiego. Jan Kanty 
i Anna z Rostworowskich 
pozostawili dwóch synów 
i trzy córki. Synami byli: 
Karol bezdzietny i Wła-
dysław, ożeniony 16 VIII 
1817 z Emilią Dunin Wą-
sowiczówną, córką Józefa 
i Julii z hr. O�Donnel. Spo-
śród trzech córek Ludwiki 
i Urszuli wspomnieć trze-
ba szczególnie Katarzynę, 
która 29 IX 1805 poślubi-
ła, jako druga z kolei jego 
żona, Kacpra Wielogłow-
skiego, owdowiałego po 
śmierci Marii z Wierciń-
skich. Wielogłowski, bywszy senator kasztelan Królestwa Polskiego, wsła-
wił się piastując z kolei stanowisko prezesa Senatu Rzeczypospolitej Kra-
kowskiej. Zasłużył się dla Rzeczypospolitej jako organizator Milicji Wolnego 
Miasta Krakowa. Urząd swój złożył w 1836, gdy wojska państw ościennych 
siłą usunęły z Krakowa emigrantów polskich, masowo przybywających do 
Wolnego Miasta z trzech zaborów ziem polskich. Małżeństwo Katarzyny 
z Kasprem Wielogłowskim znalazło żywe poparcie w rodzinie Sołtyków, 
czego dowodem było to, że wspominany już ks. Michał Sołtyk zapisał brata-
nicy z okazji ślubu 50 000 złp. Wielogłowscy mieli czworo dzieci, z których 
Aleksander (1806�1879), oficer wojsk polskich, był dziedzicem Pacanowa, 
Blizina i Słupi. A zatem ta Słupia, w której gospodarowała babka Anna z Ro-
stworowskich Sołtykowa, pozostała w rękach rodziny. Wszystkie te filiacje, 
o których mowa, wskazują, że dzięki Annie krew Rostworowskich przeszła 
na zasłużone, znane z patriotyzmu rodziny Sołtyków i Wielogłowskich. Po 

Walery Wielogłowski (1805�1865), stryj Kacpra, 
jako członek delegacji do Wiednia w 1861
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śmierci Katarzyny, swej drugiej żony, Kacper Wielogłowski poślubił jeszcze 
jej starszą siostrę Urszulę, ale związek ten trwał tylko niespełna dwa lata, 
bowiem były prezes senatu zmarł w 1847 i jego małżeństwo z Urszulą było 
bezdzietne.

ŹRÓDŁA
ARCHIWALIA. ZBIORY: Kopia intercyzy ślubnej, [w:] Akta Sołtyków w posiadaniu S.J. Ro-
stworowskiego, k. 100�1001; BJag, Archiwum Macieja Sołtyka 7604/IV k.1
PUBLIKACJE: Na zaręczyny Anny Rostworowskiej, kasztelanki zakroczymskiej z Janem Soł-
tykiem dnia 10 lutego 1778 złożona oda, [b.m.w] 1778; K. Niesiecki, Herbarz..., op.cit., 
s. 462; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. VI, Poznań 1884, s. 416�417 (błędnie 
podaje, że Katarzyna Sołtykówna była wnuczką Macieja, wojewody sandomierskiego, który 
naprawdę był bratem jej dziadka); A. Boniecki, Herbarz polski, t. XIV, Warszawa 1911, 
s. 314; L. Kochanowski, Księga domowa, op.cit., s. 196, 197; M. Siekiel-Zdzienicki, Reje-
stry metryk szlacheckich powiatu grójeckiego, Kalisz 1937, z. 3, Parafia Grójec, s. 7, z. 8, 
Parafia Prażmów, s. 22; Urzędnicy województwa sandomierskiego, op.cit., W. Szczygielski, 
Parys Adam, PSB, t. XXV, s. 227�229; R. Cywiński, Sołtyk Józef, PSB, t. 40, s. 385.

IGNACY Jabdon Prosper Wojciech, ur. 29 VII 1751 w Leśniowoli, najmłod-
szy syn Jana Antoniego i Konstancji z Lanckorońskich

Przyszedł na świat po swej siostrze jako jej bliźniak o 10 przed połu-
dniem i został ochrzczony przez ks. Jana Gadomskiego, w obecności rodzi-
ców chrzestnych rektora domu Ojców Jezuitów Macieja Przanowskiego i Ma-
rianny Rostworowskiej, kasztelanki czerskiej, swojej starszej siostry. Ignacy, 
jako najmłodszy syn kasztelanostwa, poszedł drogą duchowną. Papieżowi re-
komendował go wuj ks. Józef Andrzej Załuski, biskup kijowski. Umożliwiło 
mu to odbycie studiów w Rzymie. W 1764 otrzymał dzięki wujowi godność 
kanonika katedry kijowskiej, a później, już po 1790, kanonika warmińskiego. 
Były to stanowiska honorowe. W istocie rzeczy miał stanowisko proboszcza 
czerskiego, co jest potwierdzone dokumentami. Podług danych zebranych 
przez Tadeusza Korzona, Czersk w 1790 był miastem całkowicie wynisz-
czonym wskutek różnych działań wojennych. Było w nim tylko 28 domów, 
a zwoływane tam sejmiki ziemi czerskiej w pogodne dni odbywały się na 
cmentarzu, a w pochmurne w karczmie. Co więcej, jak podaje ks. Grzegorz 
Kalwarczyk w swej rozprawie poświęconej Dekanatowi czerskiemu, w miej-
scowości tej uległy całkowitemu zniszczeniu trzy istniejące tam kiedyś koś-
cioły: zamkowy pod wezwaniem św. Piotra, przy którym istniała nawet ko-
legiata, przeniesiona później do Warszawy, został w XVIII wieku rozebrany, 
św. Jakuba � został zniszczony przez Szwedów, a św. Ducha z II połowy XV 
wieku � spłonął. Tak więc ks. Ignacy, proboszcz czerski, nie miał gdzie pełnić 
swej posługi kapłańskiej, gdyż dopiero w latach 1805�1806 w Czersku został 
wybudowany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Faktycznie 
był on proboszczem w Prażmowie.
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Akt urodzenia Ignacego Abdona Rostworowskiego, syna starosty czerskiego, 
spisany 29 VII 1751 w parafii Worów przez ks. Macieja Przanowskiego
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Ks. Ignacy zapewne był słabego zdrowia, bo nie uczestniczył w działach 
rodzinnych z 1777. Jak zapisał w Księdze domowej jego szwagier, Leon Ko-
chanowski: dla słabości swej nie mógł odere acta. Niemniej rodzeństwo nie 
zapomniało o nim, bowiem tytułem spadku po rodzicach został właścicielem 
Woli Prażmowskiej. W Woli był dworek, na frontonie którego miały być wy-
ryte litery A.R. Obecnie na frontonie istniejącego nadal dworku widnieje na-
pis �1826�, może jest to data przeprowadzonego przez Ryxów remontu tego 
budynku. Dziś jest on otoczony już bardzo zniszczonym parkiem, u kresu 
którego znajduje się staw. Wszystko to wskazuje na to, że Wola Prażmowska 
w dawnych latach była siedzibą domu szlacheckiego. Dziś w dworku mieści 
się urząd gminy Prażmów. Wola i Prażmów są miejscowościami odległymi od 
siebie o ponad kilometr. Przypisanie ks. Ignacemu Rostworowskiemu w dzia-
łach rodzinnych Woli Prażmowskiej związało go ze stronami rodzinnymi. 
Odtąd w dokumentach wymieniany jest jako proboszcz prażmowski. To, iż 
rolę tę wypełniał sumiennie, świadczy zachowana w parafii Prażmów �Księ-
ga chrztów, małżeństw i zgonów�, prowadzona w latach 1804�1826, w której 
znajdują się własnoręcznie, bardzo czytelnie sporządzone akta, pisane ręką 
ks. proboszcza Ignacego Rostworowskiego i przez niego, jako pełniącego 
funkcję urzędnika stanu cywilnego, wszystkie wyraźnie podpisane. W księ-
dze tej jego podpisy urywają się z datą 27 I 1811, kiedy podpisującym jest ks. 
Paweł Włodek, zastępca urzędnika stanu cywilnego, który swą działalność 

Dworek w Woli Prażmowskiej pod Grójcem. 
Właścicielem Woli Prażmowskiej w latach 1777�1811 był proboszcz prażmowski 

ks. Ignacy Rostworowski
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duszpasterską zakończył 24 IV 1841, by po 30 latach posługi swe stanowisko 
ustąpić ks. Franciszkowi Lipko. 

Za czasów ks. Rostworowskiego w Prażmowie zaczął być budowany 
kościół murowany, ukończony może przez Ryxów, albo też Ryxowie do jego 
fundacji się tylko przypisali. Natomiast bezsporna zdaje się wieść, że ks. Ig-
nacy na placu po dawnym, zniszczonym przez Szwedów kościele św. Wita 
wybudował kaplicę, która stała się kaplicą grzebalną Rostworowskich. Dziś 
w tym miejscu, za murem obecnego kościoła, jest jedynie kępa drzew. 

Ks. Rostworowski sam Wolą Prażmowską nie zarządzał, gdyż mieszkał 
w Prażmowie. Majątek był spory, miał 502 ha. Gospodarką zajmował się 
dzierżawca J. Prądzyński z żoną z Tąkielów, który był kuzynem późniejszego 
gen. Ignacego Prądzyńskiego. Potem w latach 1801�1807 majątek ten dzier-
żawił Józef Zborowski. Wola Prażmowska była zastawną posesją ks. Ignace-
go, tak, jakby otrzymał ją w zamian należnego spadku pieniężnego. Niemniej 
należała ona nadal do dóbr prażmowskich objętych przez jego brata Andrzeja 
Rostworowskiego. Ks. Ignacy z Woli opłacał jednak dziesięcinę od podatku 
należnego do Skarbu Rzeczypospolitej. Zachował się dokument szacujący 
średni zbiór roczny żyta, jęczmienia, owsa, tataraku, grochu, których razem 
było fur konnych dwadzieścia, a do tego dochodziły kapłonów czynszowych 
16, jaj czynszowych kop cztery i z wszystkiego tego �intrata�, czyli dochód 

Kościół parafialny w Prażmowie, budowany przez Rostworowskich, ukończony przez Ryxów. 
W kościele tym są cztery tablice epitafijne Rostworowskich. 

Proboszczem w Prażmowie był ks. Ignacy Rostworowski, (1751�1811) kanonik kijowski
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wynosił 1573,1 złp. Wysokość tego dochodu zaprzysięgał WImć Ksiądz Ig-
nacy Rostworowski, kanonik kijowski, jako posesor zastawny, pilnując, aby 
po zaprzysiężeniu grosz 10 z intraty do Skarbu Rzeczypospolitej został od-
prowadzony. Ks. Ignacy zmarł w Prażmowie, a według aktu zgonu było to 
tak: (...) 30 stycznia 1811 przed zastępcą urzędnika stanu cywilnego stawili 
się Tadeusz Piotrowski, dziedzic części Żyrówka, lat 70 mający i Jan Kryń-
ski, ekonom dóbr Prażmów, lat 30 mający i oświadczyli, że dnia 29 stycznia 
o godz. drugiej z rana umarł ks. Ignacy Rostworowski, proboszcz prażmow-
ski, kanonik kijowski, urzędnik cywilny, syn niegdyś Jana i Elżbiety Rostwo-
rowskich, lat 60 mający, w domu pod numerem szóstym mieszkający. Jego 
śmierć zrywała ostatnie więzi Rostworowskich z Prażmowem, które jednakże 
przez dwa pokolenia przetrwały. Ale już pamięć o nich się zacierała, skoro ks. 
Ignacego nazwano synem Elżbiety, podczas, gdy matką jego była Konstan-
cjaz Lanckorońskich. Czy ks. Ignacy na pewno był kanonikiem warmińskim, 
tego właściwie nie wiadomo, skoro akt zgonu o tym nie wspomina. Zmarły 
proboszcz został pochowany we wzniesionej przez siebie kaplicy grzebalnej 
Rostworowskich, gdzie spoczął zapewne obok dzieci swego brata Andrze-
ja, a więc obok Franciszka Salezego (�1782), Antoniny (�1788) i Kaliksta 
(�1793), choć Franciszka i Antoninę grzebał jeszcze jego poprzednik na tym 
probostwie, ks. Jan Prażmowski.
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ROZDZIAŁ VII

POKOLENIA XII–XIII

„NIGDY LOSU SWEGO OD LOSU KRAJU 
NIE DZIELIŁ”

– ANDRZEJ ROSTWOROWSKI, SĘDZIA CZERSKI 
I JEGO ŻONA ORAZ CÓRKI 

MARIANNA, HELENA, TEKLA, ANIELA, ZOFIA

POKOLENIE XII
Andrzej ROSTWOROWSKI, sędzia czerski 

i jego żona

ANDRZEJ JAN TADEUSZ (Jędrzej), ur. 28 I 1745 w Leśniowoli, najstarszy 
syn Antoniego Jana, kasztelana zakroczymskiego i Konstancji z Lancko-
rońskich, ziemianin, sędzia ziemi czerskiej, poseł na Sejm Wielki. Proto-
plasta najstarszej linii Rostworowskich

Ojciec jego pragnął, aby syn otrzymał wychowanie i wykształcenie 
w szkołach zakonnych. Z listu jego matki Konstancji do wuja Jana Andrzeja 
Załuskiego dowiadujemy się, że ojciec oddał go do obserwantów na dru-
gi rok retoryki. Decyzji tej była przeciwna matka Konstancja, uważając, że 
syn powinien przebywać w konwikcie w Warszawie i chodzić do szkół sto-
łecznych, a nie uczyć się u �żebraków�. Stanowisko jej musiało przeważyć, 
gdyż w kolejnym liście prosiła Załuskiego, by wymógł na księże regensie 
księży komunistów, by przyjął Jędrusia na stół, co oznaczało do konwiktu 
z wyżywieniem, ale już w stołecznej Warszawie. Niemniej Jędruś jako naj-
starszy syn spośród pięciorga dzieci kasztelana zakroczymskiego podlegał 
przede wszystkim wychowaniu i pieczy ojca. W grudniu 1770 Antoni Jan 
Rostworowski wyrobił u króla Stanisława Augusta swemu synowi Andrze-
jowi godność szambelana JKM. Swemu młodszemu synowi Ksaweremu nie 
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przeszkadzał w jego zaangażowaniu się w konfederację barską, także temu, 
że stał się on niemal przybranym synem jego brata Franciszka Rostworow-
skiego i przebywał z nim razem w Dreźnie. Natomiast kasztelan starszego 
syna wychowywał jakby dla siebie, nie mieszał go w politykę przeciwną kró-
lowi, a odwrotnie dla syna starał się pozyskać od króla wyróżnienia. Pragnął 
też najstarszego syna związać z dobrami, które posiadał. Stąd też Andrzej, 
jeszcze przed podziałem spuścizny po rodzicach, występował jako właściciel 
najcenniejszej majętności z całości dóbr kasztelańskich w ziemi czerskiej, to 
jest Prażmowa. Do dóbr prażmowskich należały wówczas Prażmów, Wola 
Prażmowska i wsie Wilcza Wólka, Żabieniec i Zawodno vel Zawołęka oraz 
folwark Dziecinów. Prażmów miał 1259 mórg 212 prętów, Wola Prażmow-
ska 1037 mórg 264 pręty, Dziecinów 713 mórg 103 pręty. Razem ponad 3000 
mórg, ale są to dane z 1892, a więc już po reformie uwłaszczeniowej wło-
ścian, wskutek której dobra prażmowskie zostały uszczuplone. W 1788 An-
drzej Rostworowski zlecił geometrze przysięgłemu Antoniemu Bojanowiczo-
wi zrobienie Mapy Generalnej Geometrycznej. Obejmowała ona całość Dóbr 
Dziedzicznych Jaśnie W-go Jm Pana Andrzeja z Rostworowa Rostworow-
skiego, Sędziego Ziemskiego Ziemi Czerskiej, sytuowanych częścią w Ziemi 
Warszawskiej, a częścią w Ziemi Czerskiej w Xięztwie Mazowieckiem. Dzięki 
tej mapie mamy dość szczegółowy obraz topograficzny ziem należących do 
sędziego czerskiego i pól włościańskich, które wąskimi paskami przedzielały 
nieszersze zresztą dobra szlacheckie, tworząc wraz z nimi istną szachownicę. 
Wąskość zagonów wynikała i z tego, że w tym czasie przy uprawach wy-
łącznie stosowano trójpolówkę. W Prażmowie było niegdyś jezioro, później 
wyschłe, ale pozostała rzeka Jeziorka, która napędzała młyn wodny. Znajdo-
wał się on już we wsi Zawodne. W tej wsi był także tartak wodny o jednej 
pile. Z kolei w Prażmowie był browar, założono też dość duży chmielnik. 
Natomiast w Woli Prażmowskiej znajdowała się cegielnia, tak więc dobra 
podkomorzego Rostworowskiego były uprzemysłowione. 

W Prażmowie pobudowany był dwór drewniany, do którego prowadziła 
aleja starych, może dwustu, może trzystuletnich lip. Przy dworze był park 
ze starymi drzewami, wśród których rósł wielki, wiekowy dąb, o obwodzie 
7,75 m. Można przypuszczać, że dwór ten stał na innym miejscu niż obecnie 
istniejący, zapewne na obszarze rozciągającym się za dzisiejszym kościołem. 
Tam jest duży, kolisty teren, zewsząd otoczony drzewami, dziś porośnięty 
trawą, co świadczy o tym, że na miejscu tym musiał stać jakiś znaczniejszy 
budynek. Podczas wojen szwedzkich w 1656 miejscowość została całkowi-
cie spalona. W Prażmowie znajduje się po dziś dzień figura św. Heleny, po-
noć pamiątka stoczonej tu bitwy ze Szwedami. Wszystko, co w tej osadzie 
istnieje, zostało wybudowane po 1656. W miejscu dawnego kościoła miała 
stać kaplica wzniesiona przez ks. Ignacego Rostworowskiego, proboszcza 
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prażmowskiego. Najprawdopodobniej stała z tyłu za obecnym kościołem, za 
prawym narożnikiem otaczającego go muru, gdzie po dziś dzień zachowała 
się kępa drzew. Obok niej miał powstać stary cmentarz, którego dziś śladu nie 
ma. Nowy kościół murowany zaczęli stawiać Rostworowscy. Istniała ku temu 
niewątpliwa konieczność. Parafia prażmowska była instaurowana w 1406, 
kiedy nad łąkami, nad brzegiem rzeki Jeziorki, został wzniesiony drewniany 
kościół pod wezwaniem św. Wita. W dawnych czasach od zachodu otaczały 
go piaszczyste wydmy, zaś od wschodu ciągnęły się lasy. W 1616 podczas 
wizytacji kościoła stwierdzono, iż stan budynku jest bardzo marny, a ściany 
grożą zawaleniem. Siłą rzeczy więc Rostworowscy przystąpili do budowy 
nowej świątyni. Za czasów Andrzeja, jak wynikało z owej mapy, wznoszo-
no dopiero jego mury. Budowa kościoła była kontynuowana przez następ-
nego właściciela, Piotra Czołchańskiego, krótko władającego Prażmowem, 
a zakończona w 1817 przez Franciszka Ryxa. Z kościołem prażmowskim 
Rostworowscy musieli się czuć silnie związani, skoro znalazły się w nim 
aż trzy tablice epitafijne członków tej rodziny: Antoniego Hrabi Nałęcz Ro-
stworowskiego, kasztelana zakroczymskiego i Konstancji z Lanckorońskich 
� �małżonków fundatorów tego kościoła�, Jana Nepomucena Rostworow-
skiego i Ludwiki z Rostworowskich Podkańskiej. Ponadto przez długie lata 
proboszczem tej świątyni był brat Andrzeja, ks. Ignacy Rostworowski. 

Michał Starzeński, kuzyn Andrzeja, zaprzyjaźniony głównie z jego bra-
tem Ksawerym, w swoich wspomnieniach zapisał, że stryj Franciszek, po-
seł konfederacji barskiej w Dreźnie, (...) opiekował się dwoma synowcami, 
Ksawerym i Andrzejem, których sam również wychował i to na zacnych lu-
dzi. Nie są bliżej znane formy owej opieki stryjowskiej nad Jędrzejem, ale 
mogły one mieć wpływ na zwrócenie uwagi bratanka na ziemie północnej 
Wielkopolski, gdzie leżała Wełna, majątek Franciszka Rostworowskiego, ale 
tam także położone były niektóre dobra Jakuba Komorowskiego, ówcześnie 
jeszcze starosty nowosielskiego, wniesione mu przez żonę Antoninę z Werb-
na Pawłowską. Na dom ten była zwrócona wówczas uwaga opinii publicz-
nej, bowiem córkę Jakuba, Gertrudę Komorowską, potajemnie, bez zgody 
rodziców pana młodego, 28 XII 1770 w Niestanicach poślubił Szczęsny, syn 
możnowładcy polskiego Franciszka Salezego Potockiego, wojewody kijow-
skiego. Przyczyną tego małżeństwa było też przedwczesne zajście w ciążę 
młodej Gertrudy. Wojewodzie kijowskiemu, a szczególnie Amelii z Brühlów 
Mniszchowej, marszałkowej koronnej, mariaż ten nie odpowiadał i był po-
czytywany za mezalians. Mniszchowa uparcie dążyła do tego, aby swą córkę 
Józefinę wydać za wojewodzica Potockiego. Szczęsny, późniejszy marszałek 
konfederacji targowickiej, już 6 II 1771 złożył ojcu na piśmie oświadczenie, 
że został do małżeństwa z Komorowską przymuszony. Zdecydowano więc 
wysłać go za granicę, a Gertruda miała być siłą umieszczona w klasztorze, 
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gdzie liczono, że wyrazi zgodę na rozwód. Zbirowie nasłani przez Franciszka 
Salezego Potockiego porwali Gertrudę z dóbr Komorowskiego w Nowym 
Siole. Nie odstawili jej do klasztoru, gdyż z przestrachu i wyniszczenia nie-
dawną chorobą umarła w drodze. Ciało jej wrzucili w odnogę rzeki Bohu 
(a w istocie południowego Bugu). Mord ten został dokonany już 13 II 1771. 
Sprawy te były znane Jędrzejowi Rostworowskiemu, bowiem istnieją zapisy, 
że na przełomie 1771/1772 przebywał on na Rusi. 

Przyszedł jednak czas, że i on, wyposażony zarówno w tytuł podkomo-
rzego JKM, jak i w dobra prażmowskie, zaczął czynić starania o poślubienie 
odpowiadającej mu stanem panny. Początkowo podjął zabiegi o rękę córki 
Michała Kuszla, stolnika podlaskiego, bliskiego krewnego jego stryja Hia-
cynta Rostworowskiego, ale do mariażu tego nie doszło. W tym czasie Jędrzej 
sprawował nawet pewne funkcje publiczne, gdyż był delegowany z ziemi 
czerskiej do rosyjskiego generała Aleksandra Bibikowa w Warszawie, któ-
rego miał prosić, aby Moskale zbytnio nie obciążali prowiantami dóbr w tej 
ziemi leżących, które już ogołocone zostały przez przemarsze konfederatów.

Kolejna faza konkurów Andrzeja zbiegła się z datą śmierci jego ojca, 
który dokonał żywota 21 II 1775 w Leśniowoli. W zaistniałej sytuacji rzecz-
nikiem Andrzeja w zabiegach o rękę kasztelanki santockiej, rodzonej siostry 
Gertrudy Komorowskiej, noszącej imię Józefa Kunegunda, stał się Leon Ko-
chanowski, mąż jego starszej siostry. W swej Księdze domowej wspomina on, 
że 16 V 1775 przebywał w Warszawie właśnie w sprawie konkurów Jędrzeja 
o rękę kasztelanki santockiej. Mogło dojść wówczas do zaręczyn, które uczcił 
odą poeta rodzinny, ks. Józef Komorowski. 

30 czerwca tegoż roku Leon Kochanowski przebywał znowu w Leśniowoli, 
gdzie czynił zabiegi o odebranie posagu swej żony Marii. Nie wspominał jed-
nak o uroczystości ślubnej Jędrzeja. Odbyła się ona najprawdopodobniej 25 VII 
1775 w Kulikowie, w parafii, do której należało Nowe Sioło, ówczesna siedziba 
teścia Jakuba Komorowskiego. W tymże Nowym Siole koło Kulikowa młoda 
para Rostworowskich musiała spędzić dość długi czas, bowiem tam przyszła na 
świat Marianna, ich córka pierworodna. Po ślubie Rostworowskiego dokonały 
się ważne ustalenia typu majątkowego. Otóż teść, Jakub Komorowski, w 1776 
sprzedał zięciowi za 100 000 złp majętność Bolewice, leżącą koło Lwówka 
w Poznańskiem. Zapewne transakcja finansowa była tu aktem pozornym, istotne 
było to, że Bolewice stały się wianem posażnym Józefy Komorowskiej. Jędrze-
jowi wypadło zatem gospodarować w Poznańskiem. Powziął więc decyzję, aby 
Prażmów wypuścić w dzierżawę szwagrowi Leonowi Kochanowskiemu, który 
często przyjeżdżał do Warszawy, by uczestniczyć w posiedzeniach sejmu i z re-
guły odwiedzał wówczas dom rodzinny swej żony. Sprawy osobiste jednak tak 
bardzo wówczas zatrzymywały Jędrzeja w Wielkopolsce, iż kontrakt zastawny 
z Leonem zawarty 5 VI 1776 podpisywał w jego imieniu brat Ksawery. 
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W 1777 Andrzej musiał jednak przybyć do Leśniowoli, gdyż w lutym 
tego roku zmarła jego matka, pani Konstancja. Po miesiącu z górą od cza-
su śmierci matki, 26 V 1777, w Warszawie doszedł do skutku kompromis 
działowy pomiędzy spadkobiercami kasztelana zakroczymskiego, o którym 
wiemy, że Prażmów i Dziecinów przypadły Andrzejowi, Wola Prażmowska 
ks. Ignacemu a Leśniowola oraz Pawłowice Ksaweremu. Spłacenie wiana 
przynajmniej jednej z sióstr, może młodszej Salomei, zapewne obciążało do-
bra Andrzeja. 19 VIII 1777 w Prażmowie odbył się chrzest drugiej z kolei 
córki Heleny. Póki Prażmowem zarządzał Kochanowski, Jędrzej powędrował 
z powrotem do Wielkopolski. Był to kolejny okres jego zbliżenia się ze stry-
jem Franciszkiem. W Parkowie, w kościele parafialnym majątku Wełna, 8 VI 
1778 odbyły się uroczyste chrzciny pierworodnej córki Jędrzeja Marianny. 
Rodzicami chrzestnymi byli właśnie oboje stryjostwo Franciszkowie. Jed-
nakże już w październiku tego roku Rostworowscy są ponownie w Prażmo-
wie, bowiem odbywają się chrzciny trzeciej z kolei ich córki, Tekli Rozalii. 
Rodzicami chrzestnymi byli Antoni i Teresa z Szynków Rykowscy, dzierżaw-
cy Mirowic graniczących niemal z Leśniowolą. 

W 1779 Rostworowscy nadal przebywają w Prażmowie. Jędrzej nawet 
zaczyna używać tytułu: szambelan JKM i �dóbr wsi Prażmowa i innych dzie-
dzic�. W tym roku kontynuowany jest spór prawny z Janem Parullem, po-
tomkiem Bartłomieja, który zagarnął łąki w Pawłowicach, należące do brata 
Andrzeja Franciszka Ksawerego z Leśniowoli. W grudniu 1779 przychodzi 
na świat pierworodny syn Rostworowskich Jan od Krzyża. W Prażmowie 
odbywają się jego chrzciny. Ojcem chrzestnym jest brat Ksawery z Wikto-
rią Gajerską z Warszawy. Jędrzej i Józefa z Komorowskich mieli dziesięcio-
ro dzieci, z których ośmioro, łącznie z ostatnim, Kalikstem, zmarłym 14 IX 
1793, ochrzczonych zostało w Prażmowie. Świadczy to o tym, że miejscem 
stałego pobytu Rostworowskich w tamtych latach był dwór prażmowski. Nie 
była to jakaś wielkopańska rezydencja. Rostworowscy mieszkali w dworku 
drewnianym. Nowy, murowany, dopiero w 1820 postawił Franciszek Ryx, 
kolejny właściciel Prażmowa. 

Mimo wszystko jednak związki dziedzica prażmowskiego z Wielkopol-
ską były trwałe. W 1780 Jędrzej posłował na sejm warszawski z powiatu 
gnieźnieńskiego, jako tamtejszy posesjonat. W roku następnym zeznawał 
w grodzie poznańskim w sprawie spadku po ciotce Teresie Załuskiej, który 
w związku ze śmiercią jego ojca Antoniego Jana i stryja Hiacynta, podczasze-
go podlaskiego, przechodził na ostatniego żyjącego jeszcze stryja Franciszka 
Rostworowskiego z Wełny. Z kolei w cztery lata później, w 1785, sejmik 
ziemi czerskiej, a więc z Mazowsza, na pierwszym miejscu wśród czterech 
innych wysunął go jako kandydata do prezentacji królowi na stanowisko sę-
dziego ziemi czerskiej. Nominację tę Jędrzej otrzymał. Rostworowski i jego 
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małżonka musieli cieszyć się popularnością w środowisku prażmowskim. 
Świadczą o tym akta parafialne, mówiące o tym, że po wielekroć, zarówno 
Andrzej jak i Józefa, byli świadkami na ślubach mieszkańców Prażmowa oraz 
rodzicami chrzestnymi dzieci przychodzących na świat w tamtejszej parafii. 
Zapraszali ich z równym zaufaniem ludzie wielcy i mali: Franciszek Szpa-
dziński, organista prażmowski i Franciszek Prusiński, pochodzący ze starej 
rodziny szlacheckiej. 18 IV 1797 Andrzej był ojcem chrzestnym wspólnie ze 
swą dziewiętnastoletnią już córką Teklą małej Agnieszki Rykowskiej. Z datą 
3 IV 1796, a więc już po trzecim zaborze, będąc ojcem chrzestnym Franciszka 
Trzecielskiego, wymieniony jest jako sędzia czerski. Oznacza to, że innych 
godności do tego czasu nie piastował, chociaż nawet rodzona wnuczka, Karo-
lina z Potockich Nakwaska, przypisywała mu godność starosty liwskiego. Jest 
jeszcze jeden dowód świadczący o szacunku, z jakim odnoszono się do jego 
osoby. Otóż jezuita, ks. Teodor Ostrowski, na swym dziele przekładowym 
Prawa kryminalnego angielskiego Wiliama Blackstone�a, opublikowanym 
w 1786, zamieścił obszerną dedykację adresowaną do J.W. Andrzeja Rostwo-
rowskiego, sędziego ziemskiego czerskiego, którego chwalił i wyrażał mu 
swoją wdzięczność. A zatem dedykacja ta przywołuje Rostworowskiego jako 
sędziego ziemskiego znacznie wcześniej niż wspomniany poprzednio doku-
ment chrztu św. i zapewne jest wyrazem uznania dla uczciwie sprawowane-
go przez niego urzędu. Obradujący 10 XI 1788 pod laską brata Ksawerego 
sejmik czerski wybrał czterech kandydatów na stanowisko podkomorzego 
czerskiego. Andrzej był wymieniony na drugim miejscu. Godność ta przy-
padła pierwszemu kandydatowi, Pawłowi Boskiemu. Tak więc nie udało mu 
się postąpić na wyższy urząd. 

Wszystkie wymienione dotąd zdarzenia wiążą życie Jędrzeja Rostwo-
rowskiego z ziemią czerską i Prażmowem. Ale był on na pewno duchem 
niespokojnym. Jak wskażą dalsze jego dzieje, człowiekiem wędrującym po 
wszystkich ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Już z datą 27 VIII 
1784 został on wpisany do galicyjskiej księgi gruntowej (Landtafel, Heft XX, 
Postnummer 4520), na podstawie zaświadczenia wydanego przez lwowski sąd 
grodzki 27 II 1782. Został zapisany jako Ritter (rycerz), co określało stan jego 
szlachectwa jako rycerski. Nie był to akt wyparcia się podległości obywatel-
skiej wobec Rzeczypospolitej, ale jedynie dokonanie formalnego wpisu do 
księgi gruntowej dla ziemian we Lwowie, utworzonej po pierwszym rozbiorze 
na mocy patentu cesarzowej Marii Teresy z 13 VI 1775. Wpis ten poświadczał 
szlachectwo Andrzeja Rostworowskiego jako właściciela ziemskiego. 

Ale o jakie to mogło jego dobra galicyjskie chodzić, skoro widzieliśmy 
go dotąd stale jako właściciela Prażmowa na ziemiach wolnej jeszcze Polski? 
Wydaje się rzeczą niezrozumiałą, dlaczego miałby nabywać dobra w austriac-
kiej Galicji. Daje się to wytłumaczyć tokiem dalszych zdarzeń związanych 
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z morderstwem Gertrudy Komorowskiej. Jej ojciec i teść Jędrzeja, Jakub Ko-
morowski, nie zaprzestał dochodzenia na Szczęsnym Potockim skutków do-
konanej zbrodni. Gdy zorientował się, że Potockiemu zależy na dobrej opinii 
na dworze austriackim, ogłosił w 1773 w kilku językach manifest potępia-
jący dokonaną zbrodnię i wniósł go do akt grodu warszawskiego. Szczęsny 
ogłosił remanifest, lecz ostatecznie sejm warszawski 28 IV 1774 zaprzysiągł 
12-osobową komisję dla zbadania tej sprawy. Nie była to sytuacja dogod-
na dla Szczęsnego Potockiego, który wówczas brał pod uwagę możliwość 
poślubienia bratanicy królewskiej. Ostatecznie obie strony ustaliły dekret 
zatwierdzony 21 V 1774, który karę śmierci wydawał dla pięciu ludzi bez-
pośrednio winnych zbrodni dokonanej w Nowym Siole, a zwalniał od odpo-
wiedzialności wojewodę kijowskiego, ojca Szczęsnego. Jednocześnie jednak 
w dekrecie tym stanowiono, iż (...) majątek tegoż śp. J.W. Potockiego Woje-
wody Kijowskiego za samą tylko niebaczność w przyjmowaniu osób do służby 
podpada karom kryminalnym, [więc] stanowimy, aby W. Chorąży Koronny 
[urząd nadany Szczęsnemu Potockiemu przez króla], jako nie tylko co do 

pokrewieństwa, lecz co do mająt-
ków rodziców swoich sukcesor, 
zapłacił drugiej stronie, to jest 
J.W. Komorowskim Kaszt. San-
tockim przed aktami Grodzkimi 
Warszawskimi w poniedziałek po 
uroczystości św. Katarzyny panny 
i męczenniczki, bieżącego, cztery 
tysiące grzywien pod karą bani-
cji. Zatem egzekutywa wyroku 
była zdecydowana. Potocki wy-
płacił Komorowskiemu kilkakroć 
po 100 000 złp, ale to nie pokry-
wało wysokości zasądzonej sumy. 
Wobec tego poszły pod zastaw 
jego wsie Żurawie i Buszkowice 
w województwie ruskim ziemi 
przemyskiej i miasteczko Wielkie 
Oczy z wsiami Świdnicą, Żmijo-
wicami, Bożą Wolą, Cepakami 
w województwie bełskim. Osta-
tecznie w 1777 stanął kontrakt, na 
mocy którego Komorowscy jesz-
cze objęli na własność miasteczko 
Witków ze wsiami Stary Witków, 

Andrzej Rostworowski (1745�1831),
sędzia ziemi czerskiej, właściciel Prażmowa, 

poseł na Sejm Wielki, członek Komisji 
Porządkowej Ziemi Czerskiej 

podczas powstania kościuszkowskiego 
[portret w posiad. Witolda Rostworowskiego w Krakowie]
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Płowe, Orlotów w ziemi buskiej, województwa bełskiego, do tego dochodzi-
ły jeszcze niemałe sumy pieniędzy. Kasztelan Komorowski stał się jednym 
z najbogatszych ludzi w Polsce. Jednakże życia już mu stało niewiele, śmierć 
go doszła w 1781, został pochowany w podziemiach kościoła w Witkowie 
Nowym. Żona jego wkrótce wyszła za Józefa Szeptyckiego, z którym już 
wcześniej utrzymywała romans. Po śmierci ojca jednakże jakaś część jego 
dóbr winna była przejść na Józefę Kunegundę Rostworowską, córkę zmarłe-
go kasztelana. W ten sposób i Jędrzej Rostworowski stałby się właścicielem 
dóbr leżących w Galicji, a po śmierci swej żony w aktach sądowych z 1816 
był wymieniany jako uprawniony do tych dóbr dożywotnik. Sens posiadania 
ich dla życia Rostworowskiego ujawni się później.

Na razie mamy jeszcze rok 1788, kiedy to Andrzej jako kandydat rega-
listyczny został wybrany posłem na sejm z ziemi czerskiej. Otrzymał dwa 
i półkrotnie więcej kresek niż kandydat obozu przeciwnego. Już w pierw-
szym terminie podpisał akces do konfederacji sejmowej. W Warszawie 
mieszkał w Marywilu na ul. Senatorskiej, w osiedlu Zgromadzenia Panien 
Kanoniczek. W debatach sejmowych udzielał się skąpo. W czerwcu 1789 
wypowiedział się publicznie w sprawie lustracji królewszczyzn. Był jednym 
z zabiegających w Komisji Skarbu o pożyczkę z funduszu przeznaczonego 
przez sejm na wojsko, a powstałego z dóbr i kapitałów duchownych zwróco-
nych Rzeczypospolitej przez Austrię, jako zabranych po I rozbiorze niezgod-
nie z zawartym traktatem. 1 XII 1790 otrzymał Order Świętego Stanisława 
Męczennika klasy I. Stało się to dzięki staraniom Teodora Potockiego, męża 
Korduli Komorowskiej, siostry Józefy. Teodor w tym czasie wywalczył dla 
siebie urząd wojewody bełskiego. U wpływowych wówczas swych krewnych 
Potockich chciał przeforsować również jakiś wyższy urząd dla Rostworow-
skiego, ale mu się to nie udało. Andrzej, spowinowacony z Potockimi, zbliżył 
się do obozu reform. Na odtworzonej hipotetycznie liście członków Klubu 
Radziwiłłowskiego znajduje się jego nazwisko. Jest to zrozumiałe, bowiem 
członkowie Klubu Radziwiłłowskiego, powstałego na przełomie 1790/1791, 
spotykali się w warszawskich rezydencjach aktywnych zwolenników reform 
bądź Antoniego Lanckorońskiego, komisarza skarbowego, bądź Stanisława 
Sołtyka, posła krakowskiego. Andrzej Rostworowski z Lanckorońskim był 
spokrewniony przez matkę Konstancję, a Sołtyk był mężem Karoliny Sapie-
żanki, po jej rozwodzie w 1786 z pierwszym mężem Teodorem Potockim, 
ówcześnie, od 1788, już szwagrem Jędrzeja. 

Klub Radziwiłłowski był miejscem, gdzie zbierali się ludzie, którzy 
chcieli uzgodnić swoje stanowiska w materii reform potrzebnych Rzeczypo-
spolitej. Uczestników było około 85. Jędrzej Rostworowski wraz z innymi 
był notowany jako zwolennik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na 
oblicze ideowe członków Klubu w jakimś stopniu wywierali wpływ Hugo 
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Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Rostworowski 29 IV 1791 wraz z mar-
szałkiem Małachowskim, grupą senatorów i posłów przyjął prawo miejskie 
Warszawy. Prawdopodobnie uczestniczył 2 V 1791 w słynnym posiedzeniu 
w Pałacu Radziwiłłowskim na Krakowskim Przedmieściu, podczas którego 
odczytano projekt Ustawy Rządowej i dla asekuracji zaczęto zbierać podpisy 
senatorów i posłów, którzy kreśląc swoje imię zobowiązywali się do forso-
wania projektu Konstytucji na posiedzeniu sejmu. Na Asekuracji jego podpis 
jest na wysokim 24 miejscu. Na liście tej złożyła swe podpisy zresztą znaczna 
część członków Klubu Radziwiłłowskiego. Rostworowski był obecny na po-
siedzeniu sejmu 3 V 1791 i poparł Konstytucję. Nie przystąpił jednak do zor-
ganizowanego przez Kołłątaja klubu politycznego pod nazwą Zgromadzenie 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Zaangażował się natomiast w pozyskanie 
aprobaty dla Konstytucji ze strony sejmiku ziemi czerskiej. W lutym 1792 
sejmik ten zobowiązał jego i posła drugiej kadencji Karola Jezierskiego do 
złożenia królowi i Stanom podziękowania za ustanowioną Konstytucję, a za-
tem poparł kierunek stanowionych reform. Z datą 13 IV tegoż roku Rostwo-
rowski otrzymał od króla list, w którym Stanisław August mówił o nim jako 
o tym, który �powszechny uzyskał dla siebie od współbraci szacunek�. 

Udział w życiu publicznym upadającej Rzeczypospolitej pociągał widać 
za sobą większe wydatki, gdyż Jędrzej, jak wskazują zachowane dokumenty, 
zmuszony był w lipcu 1792 zaciągnąć u Stanisława Kozaka (w innych doku-
mentach � Rozbiena, sędziego grodzkiego czerskiego) pożyczkę w wysoko-
ści 10 000 złp, na 5%, którą miał spłacić w ciągu roku, do wigilii narodzenia 
św. Jana Chrzciciela. Tymczasem wydarzenia biegły szybko. Jednak konfe-
deracja targowicka, upadek Konstytucji i drugi zabór ziem Rzeczypospolitej, 
dokonany przez Rosję i Prusy, nie zmieniły kierunku dążeń Rostworowskie-
go. Do Targowicy nie przystąpił, tym więcej, że marszałkiem konfederacji 
targowickiej był przeciwnik jego rodziny Szczęsny Potocki. Natomiast miał 
się rzekomo starać, pod wpływem swej żony, Józefy z Komorowskich, o uzy-
skanie austriackiego tytułu hrabiowskiego. Historyk rodziny, S.M. Rostwo-
rowski, podaje, iż pierwsze wystąpienie zostało uwieńczone nadaniem mu 
tytułu hrabiowskiego przez cesarza Józefa II z datą 13 IV 1793. Jest to jednak 
data z jaką Komorowscy, a nie Rostworowscy, otrzymali od cesarza Józefa 
II akt uznania dziedzicznego tytułu hrabiów Galicji, co było odpowiedzią na 
wniosek w tej sprawie złożony do Kancelarii Nadwornej 27 IX 1782 przez 
Antoninę, wdowę po kasztelanie Jakubie Komorowskim. Notabene Komo-
rowscy mieli już tytuł hrabiowski przyznany im przez króla Węgier w 1469, 
którego potwierdzenie dał Jakubowi Komorowskiemu w 1780 król Stanisław 
August Poniatowski.

Cesarzowa Maria Teresa w paragrafie 1 wspomnianego już patentu z 1775 
stanowiła, że przechodzące pod jej panowanie rodziny, które dotąd używały 
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tytułu książęcego lub hrabiowskiego, otrzymają na podstawie odpowiednie-
go podania złożonego do monarchy wolne od opłat potwierdzenie tego tytu-
łu (stopnia). W paragrafie 2 patentu natomiast było powiedziane, że polskie 
rodziny szlacheckie, które piastowały urzędy koronne (Koronchargen) albo 
miały godność wojewody (Woiwoda), palatyna (Palatin), kasztelana lub staro-
sty grodowego (Starost mit Jurisdiktion), po złożeniu podania mogą otrzymać 
tytuł hrabiowski za opłatą jednej czwartej stosowanej taksy. To prawo wyga-
sało jednak po zaniedbaniu wyznaczonego terminu. W razie upływu terminu, 
według paragrafu 5 dana rodzina mogła być uznana tylko jako rycerska (Rit-
ter), choć mogła też otrzymać nadanie tytułu hrabiowskiego jedynie w drodze 
uznania monarchy (im Belieben) i to za uiszczeniem pełnej taksy. 

Jak to przedstawił dr Berthold Waldstein-Wartenberg, dyrektor Główne-
go Zarządu Archiwów Wiedeńskich, w piśmie z 26 I 1988 skierowanym do 
polskiego genealoga Krzysztofa Górskiego, według zasad sformułowanych 
przez Marię Teresę austriacki tytuł hrabiowski mogła uzyskać polska rodzina 
szlachecka mająca tylko jednego antenata piastującego wyższy urząd pań-
stwowy w Rzeczypospolitej. A zatem nie potrzeba było mieć sześciu antena-
tów na wyższych urzędach, starczyło mieć jednego. W dodatku do pewnego 
terminu tytuł ten otrzymywało się za opłatą jednej czwartej obowiązującej 
taksy. Ogromnie ułatwione udzielanie tytułów miało na celu zjednanie dla 
monarchii austriackiej kręgów wpływowej i zamożnej szlachty polskiej, któ-
ra w większości w Rzeczypospolitej, gdzie szlachcic na zagrodzie był równy 
wojewodzie � dotąd żadnych tytułów nie posiadała. 

Z wymienionych przywilejów zamierzała skorzystać Antonina Komorow-
ska, składając podanie w 1782, ale jakieś względy zadecydowały, iż dyplom 
hrabiowski (Grafendiplom) został wydany dopiero po 11 latach, w dwa lata 
po jej śmierci. Komorowscy ubiegali się o potwierdzenie nadania swej rodzi-
nie tytułu hrabiowskiego w 1469 przez króla Węgier. Tymczasem ówczesny 
tytuł hrabiego Liptowa i Orawy był czysto administracyjny. Wiązał się tylko 
z posiadaniem tych dwóch zamków, a tracił na znaczeniu po zaprzestaniu 
zarządzania nimi. Ta szczególna okoliczność sprawiała, że Komorowscy tyle 
lat oczekiwali na przyznanie tytułu. Ostatecznie otrzymali go, 13 IV 1793 zo-
stał nadany przez cesarza Franciszka II. Dokument ten przyznawał nieżyjącej 
już Antoninie Komorowskiej oraz czterem imiennie wymienionym jej synom 
tytuł hrabiowski. Przyznawał go także trzem córkom Antoniny: et fialiabus 
scilicet Josephae Komorowska, nupta Comitissa Rostworowska, Cordulae 
Komorowska, nupta Comitissa Potocka, et Antoniae Komorowska, nupta 
Comitissa Illińska (�oraz córek, a mianowicie Józefiny Komorowskiej, za-
mężnej Hrabiny Rostworowskiej, Korduli Komorowskiej, zamężnej Hrabiny 
Potockiej i Antoniny Komorowskiej, zamężnej Hrabiny Illińskiej�). Było to 
zatem nadanie tytułu córkom Jakuba i Antoniny Komorowskich, które mogły 
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nosić tytuł hrabiowski, będąc żonami mężów nawet tego tytułu nie posiada-
jących. I właśnie ten zapis, znany S.M. Rostworowskiemu, stał się podstawą 
jego twierdzenia, wpisanego do Genealogii Rodu Rostworowskich, że An-
drzej otrzymał tytuł hrabiowski dla siebie i całego swego potomstwa od ce-
sarza Józefa II, dnia 13 IV 1793. Jest to duża niedokładność, bowiem cesarz 
Józef II już wtedy nie żył. Owszem, wspomniany patent cesarza Franciszka 
II przyznawał tytuł hrabiowski nie tyle Andrzejowi, co jego żonie Józefie 
Rostworowskiej. Ona to niewątpliwie uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. 
Natomiast to, aby w tym czasie o wyróżnienie takie ubiegał się sam sędzia 
czerski, jest mało prawdopodobne, wówczas bowiem Jędrzejowi nie sprawy 
tytułów austriackich zaprzątały myśli. 

Dnia 23 III 1794 wybuchło powstanie dowodzone przez naczelnika Koś-
ciuszkę. Ponad miesiąc później, 30 kwietnia Andrzej Rostworowski został 
powołany przez Radę Zastępczą Tymczasową w skład Deputacji Komisji Po-
rządkowej Ziemi Czerskiej, do której 8 maja wszedł także jego brat Ksawery. 
Był zatem członkiem terenowych władz administracyjnych Rzeczypospolitej 
broniącej swej niepodległości. Powstanie odbiło się niekorzystnie na zaso-
bach finansowych sędziego czerskiego. Miał on pewne kwoty zdeponowa-
ne w którymś z banków warszawskich. Faktem jest, że w okresie powstania 
upadły trzy banki działające w Warszawie. Jeszcze na dzień przed wybuchem 
powstania w Warszawie, 16 IV 1794, bank Tepera, na wniosek Józefa Wybic-
kiego, wypłacił swe zasoby polskim wierzycielom, bowiem rosyjski amba-

Karta z księgi Heroldii Cesarstwa Rosyjskiego w Petersburgu, 
wymieniająca Józefę Kunegundę z Komorowskich Rostworowską, 

jako mającą przyznany tytuł hrabiowski austriacki, potwierdzony przez Heroldię rosyjską
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sador Igelström zażądał, by zgromadzony przez ten bank kapitał został prze-
kazany carycy Katarzynie II, tytułem spłacenia zaciągniętego u niej długu. 
Gdyby Rostworowski miał w tym banku oszczędności, to nie byłoby tak źle, 
gdyż otrzymałby prawdopodobnie choć w części ich zwrot. Zasoby natomiast 
dwóch innych banków stołecznych, Szulca i Kobrego, zostały rozgrabione 
przez motłoch warszawski. To właśnie mogło realnie wstrząsnąć pozycją fi-
nansową Rostworowskiego, o którym mówiono, że miał depozyty w Banku 
Warszawskim, lecz w którym z nich, tego nie wiadomo. Gdy powstanie upad-
ło, niestosowne stało się dla byłego członka Komisji Porządkowej � nieza-
leżnej władzy polskiej � dalsze przebywanie w Prażmowie. Ponadto w tym 
czasie wypadło wesele jego najstarszej córki Marianny, wydanej za Adama 
Potockiego, syna z pierwszego małżeństwa Teodora Potockiego. Sprawy ma-
jątkowe wymagały, aby młodzi udali się do ojca, który po poślubieniu Kordu-
li Komorowskiej był także szwagrem Rostworowskiego. W każdym razie za-
równo Andrzej, jego żona, trzy dorastające córki i młodzi Potoccy wyruszyli 
w podróż do Sawiniec, głównej siedziby byłego wojewody bełskiego. 

Sawince leżały na Podolu nieopodal Frampola, a więc była to dalsza po-
dróż. Jak wynika z zapisów parafialnych, Andrzej Rostworowski 30 VII 1796 
w Prażmowie był świadkiem na ślubie Wincentego Rudzkiego, a z kolei 23 
VIII 1797 podczas chrzcin Jana Toczyńskiego zastępował go któryś z para-
fian. Tak więc daty te w przybliżeniu określają czas pobytu Rostworowskich 
w Sawińcach.

Teodor Potocki był przeciwnikiem Konstytucji 3 maja, w Petersburgu 
otrzymał nawet godność tajnego konsyliarza carskiego. W tym czasie zmar-
ła rosyjska caryca Katarzyna II, a tron objął bardziej przychylny sprawom 
polskim car Paweł I. Niemniej Rzeczpospolita nie odrodziła się. Ziemia 
czerska była pod zaborem pruskim. Rostworowscy powrócili do Prażmowa, 
może już nawet przed zimą 1797. Długa podróż nie posłużyła zdrowiu Józe-
fy Rostworowskiej, która bądź co bądź urodziła dziesięcioro dzieci. Zmarła 
9 XII 1798. Musiał to być cios poważny dla Jędrzeja obciążonego nadal sporą 
gromadką dzieci. Życiu jego zaczęły towarzyszyć nieprzyjemne okoliczno-
ści. W 1799 Komisja Powiatowa, działająca w imieniu Fryderyka Wilhelma 
z Bożej Łaski Króla Pruskiego, podjęła przeprowadzanie rozgraniczeń wsi 
szlacheckiej Prażmowa, posiadanej przez Rostworowskiego, ze wsią Gosz-
czenice, należącą do Filipa Puszeta. Rozgraniczenia najtrudniej było doko-
nać poprzez lasy, lecz w końcu przyjęto granicę na rzece Dobrzenicy, z tym, 
że Andrzej Rostworowski Puszetowi odsprzedał część lasów, leżących poza 
tą rzeką. Powstała jednak kwestia utrzymania mostu przechodzącego przez 
rzekę. Komisja ustaliła, że most ten �za obopólnym kosztem ma być utrzy-
many�, co stanowiło zobowiązanie jednocześnie dla właściciela Goszczenic 
jak i Prażmowa. 
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Ustalenia te już niewiele znaczyły, bowiem Andrzej Rostworowski w 1800 
zdecydował się sprzedać Prażmów. Decyzja ta, która wydawać się mogła nie-
zrozumiałą, miała kilka przyczyn. Na pewno decydująca była śmierć żony. 
Dalsze przebywanie w Prażmowie z dziećmi, które trzeba było kształcić, mi-
jało się z celem. Staroście czerskiemu prawdopodobnie obrzydły urzędnicze 
rządy pruskie. Przede wszystkim liczył on na to, że po Komorowskich stanie 
się spadkobiercą chociaż części dóbr, jakie Szczęsny Potocki przekazywał tej 
rodzinie, by wynagrodzić mord swej pierwszej żony Gertrudy. Dążności do 
tego, by stać się właścicielem ziemskim w Galicji, nie były obce Andrzejowi 
Rostworowskiemu, skoro już w 1784 wpisał się do ziemskiej księgi galicyj-
skiej jako Ritter. Tymczasem teraz władze pruskie niespodziewanie wyda-
ły zarządzenie, że szlachcic polski nie może posiadać majątków w dwóch 
różnych zaborach. To mogło ostatecznie przesądzić o jego decyzji. W każ-
dym razie sprzedał dobra prażmowskie, jakie otrzymał hojną ręką od swego 
ojca, kasztelana zakroczymskiego, i wyjechał z dziećmi do Lwowa. Nabywcą 
dóbr prażmowskich w 1800 stał się Piotr Czołhański, właściciel nieodległego 
Drwalewa. Był nim bardzo krótki okres, bo od 2 IV 1805 Prażmów przejdzie 
w ręce pruskie. Nabywcą będzie minister finansów Wilhlem Antoni de Kle-
witz. Od niego 4 XI 1805 Prażmów wykupi Franciszek Ryx. Majątek przez 
sto lat pozostanie w rękach Ryxów, którzy zatarli pamięć o dawnych właści-
cielach Rostworowskich. W 1904 Prażmów zostanie nabyty przez Tadeusza 
Korybut-Daszkiewicza, a w rok później przez Ottona Kubickiego. 

Andrzej Rostworowski po odsprzedaniu swoich dóbr wraz z czterema 
córkami i synem Stefanem udał się do Lwowa, gdzie już 19 IX 1801 miała 
miejsce huczna uroczystość zaślubin najstarszej córki Rostworowskich Hele-
ny z Ferdynandem baronem Wintzingerode, rodem z Hesji. Zięć niewątpliwie 
należał do kręgu starej arystokracji niemieckiej. Nic też dziwnego, że były 
sędzia czerski zaczął przemyśliwać o tym, że należałoby sobie i swoim dzie-
ciom przypisać jakieś bardziej znaczące utytułowanie. Zwrócenie się do tronu 
austriackiego w tej sprawie teraz było możliwe, skoro władza króla polskiego 
została zniesiona. Genealog polski Adam Amilkar Kosiński w swym Prze-
wodniku heraldycznym zapisał: Andrzej i Franciszek są założycielami dwóch 
linii obecnie istniejących. Obaj ci bracia mieli sobie ofiarowany w 1801 r. ty-
tuł hrabiowski austriacki, lecz z razu jako poddani obcego państwa (pruscy) 
nie mogli przyjąć, a następnie ze zmianą politycznych stosunków kraju, zanie-
dbali go ulegalizować. Należy przyjąć, że zapis uczyniony przez Kosińskiego 
daje świadectwo prawdzie. Obaj bracia Rostworowscy byli jeszcze wówczas 
poddanymi pruskimi i z przywilejów przyznanych szlachcie galicyjskiej nie 
mogli skorzystać, mimo że jako synowie i wnukowie kasztelanów w Rzeczy-
pospolitej do austriackiego tytułu hrabiowskiego mieli pełne prawo. Było to 
dopiero sześć lat po upadku Rzeczypospolitej. Można przypuszczać, że po-
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przednio patriotycznie zaangażowanym Rostworowskim, mimo niewątpliwe-
go nacisku utytułowanych krewnych Komorowskich, nie tak bardzo zależało 
na posiadaniu tytułu nadawanego przez panujący dwór państwa zaborczego. 

Dr Waldstein-Wartenberg, dyrektor Głównego Zarządu Archiwów Wie-
deńskich, nie potwierdza faktu tego wystąpienia czy nadania, którego data 
jest określana na dzień 30 VII 1801 (Grozner Album III, s. CXLVI, Bibliothek 
National 4 M. 800 ), ale to, że po dwustu latach nie pozostał po nim ślad 
w archiwach nie przesądza, że go nie było. Może wniosek został złożony lecz 
nie potwierdziła go Kancelaria Nadworna (Hofkanzlei) ze względu na spra-
wę obywatelstwa ubiegających się o tytuł? A może zagubienie dokumentów 
było następstwem zamętu spowodowanego toczącymi się wówczas wojna-
mi austriacko-francuskimi. Faktem jest natomiast, że Andrzej Rostworow-
ski, powołany na świadka uroczystości zaślubin Józefa hrabiego de Orawa 
Liptów Komorowskiego z Karoliną hrabianką Drohojowską, odbywających 
się w kościele parafialnym w Krukiennicach, wymieniony jest jako �najjaś-
niejszy Andreas Comite Rostworowski�. Ślub ten odbywał się 16 X 1802. 
Dokument potwierdzający tę uroczystość przechowywany jest obecnie w Ar-
chiwum Państwowym w Łodzi. Jest to pierwszy zapis, który przy nazwisku 
Rostworowski kładzie tytuł hrabiowski. Potwierdza on zarazem domniema-
nia, iż tytuł ten nieformalnie Andrzejowi był przyznany w 1801. 

Jednak inne światło na tę sprawę rzuca dokument z dnia 15 XII 1803 
podpisany we Lwowie, w którym Andrzej Rostworowski zrzekał się na rzecz 
swego brata wujecznego Jakuba Lanckorońskiego wszelkich praw spadko-
wych po Załuskich. W tekście tym występuje m.in. taki fragment zdania: Ja 
Andrzej Rostworowski, Jan Hrabia Lanckoroński jako też i Joachim Hrabia 
Lanckoroński dla potwierdzenia uznania zakwitowania tranzakcji... Zatem 
dokument ten stawia obok siebie nazwiska dwóch wujecznych braci Andrze-
ja, synów Franciszka Kazimierza Lanckorońskiego, z tytułami hrabiowskimi, 
a poprzedzające ich nazwisko Andrzeja Rostworowskiego bez tegoż tytułu. 
Wniosek stąd płynie taki, że w 1803 sędzia czerski jakoby nie czuł się nosicie-
lem uprawomocnionego tytułu hrabiowskiego. Swoją drogą warto wspomnieć 
treść owego aktu podpisanego przez Rostworowskiego w 1803 we Lwowie. 
Zaczyna się on słowami: Stając osobiście przed Aktami Korroboracyjnymi 
Jego C.K.Ap.M. Królestw Galicji i Lodomerii, zdrowy będąc na ciele i umyśle, 
dobrowolnie zeznaję, iż Ja Andrzej Rostworowski, mając prawo do sukcesji 
po niegdy śp. Andrzeju Załuskim, Biskupie Krakowskim, Józefie Andrzeju Za-
łuskim Biskupie Kijowskim, Marcinie Załuskim Sufraganie Płockim Funda-
torach Biblioteki Warszawskiej a dziadach moich, tak swoią własną i z mocy 
tranzakcji działowej między mną zeznawającym i Bratem moim rodzonym J.W. 
Xawerym Franciszkiem Rostworowskim w Warszawie dnia 30 marca 1801 R. 
zawartej. I tak dokument ten biegł dalej. Rzecz dotyczyła tego, że Andrzej 



Andrzej Rostworowski, stając przed Aktami Korroboracyjnymi Galicji i Lodomerii, 
zrzeka się swych uprawnień do wszelkich dóbr jak też Biblioteki Warszawskiej, 

należących do jego wujów śp. Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego, Józefa 
Załuskiego, biskupa kijowskiego, Marcina Załuskiego, sufragana płockiego � Lwów1803
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Rostworowski, w porozumieniu ze swoim bratem Ksawerym oraz siostrami, 
a także dwoma innymi sukcesorkami, Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską 
i Teresą ze Stadnickich Grabianczyną, zrzekał się swoich praw do Biblioteki 
Warszawskiej, a także innych pałaców, jurydyk, placów, sum oraz dóbr Kobył-
ka pod Warszawą, czyniąc zlewek prawa na osobę Jakuba hrabiego Lancko-
rońskiego. Decyzję swą zapisywał w aktach korroboracyjnych, wprowadzając 
ją do ksiąg wieczystych, w jakich utrwalane były z mocą prawną umowy za-
wierane między osobami spokrewnionymi. Prawa po Załuskich powstawały 
stąd, że biskupi Andrzej Stanisław Załuski (1695�1758) i Józef Andrzej Za-
łuski (1702�1774) byli braćmi Aleksandry z Załuskich Lanckorońskiej, babki 
Andrzeja Rostworowskiego. Z kolei Jakub Lanckoroński był synem Francisz-
ka Kazimierza Lanckorońskiego, brata matki Andrzeja. Zatem Andrzej czynił 
zlewek na rzecz swego brata wujecznego. Należy przypuszczać, że to zrzecze-
nie się praw wiązało się z podejmowanymi wówczas staraniami o zwrot części 
zbiorów Biblioteki Załuskich wywiezionych przez Rosjan do Petersburga. Tak 
więc czyn Rostworowskiego miał podłoże patriotyczne.

Na gruncie lwowskim jednakże nie ze wszystkim mu się wiodło. Jego teś-
ciowa, Antonina Brygitta Komorowska, doczekawszy zgonu męża, pospiesz-
nie 25 X 1782 wyszła za mąż za swego ulubieńca Józefa Szeptyckiego, staro-
stę stanisławowskiego. Co więcej, całość dóbr wywalczonych na Szczęsnym 
Potockim przez swego byłego męża nieboszczyka, kasztelana lubelskiego, 
oddała w zarząd Szeptyckiemu. Rostworowski stał się zatem ziemianinem 
bez włości. Póki nie zbywało pieniędzy po sprzedaży Prażmowa, zamieszki-
wał we Lwowie. 

Po 1772, gdy Austriacy wraz z I rozbiorem Rzeczypospolitej objęli Lwow-
skie, wydali nakaz odprzedaży wszelkich dóbr z kopalniami soli. Teodor Po-
tocki, mąż Korduli, posiadał taki majątek w Gródku, gdzie sól ważono. Od-
sprzedał Gródek rządowi austriackiemu za 100 000 dukatów i zakupił Korduli 
brylanty, które stały się sławne w Wiedniu, tak iż hrabinę obdarzono przydom-
kiem de Fee Diamantine � �Czarodziejka Diamentowa�. Bywała ona często 
na dworze cesarskim w Wiedniu, gdzie została damą Krzyża Gwiaździstego. 
Potoccy we Lwowie mieli piękny pałac. Jak wspominali współcześni, Kordu-
la w stolicy Galicji prowadziła życie pełne przepychu i wykwintności. Losem 
Korduli było to, że pozostała bezdzietną, ale też interesowała się żywo losem 
swoich siostrzenic. Andrzej Rostworowski, gdy w 1801 przybył do Lwowa, 
uczestniczył w wystawnym życiu Teodorostwa Potockich, co miało uzasadnie-
nie choćby w tym, że pozostały mu jeszcze trzy, po zamążpójściu Heleny, córki 
do wydania. W 1805 do Lwowa sprowadziła się też z Kruszyny, będącej pod 
zaborem pruskim, najstarsza córka Marianna ze swym mężem Adamem Potoc-
kim. W ich wystawnym domu, otwartym na wyszukane rozrywki, najczęściej 
przebywały pełnoletnie lub dorastające córki pana starosty czerskiego. 
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Tymczasem Andrzej Rostwo-
rowski doczekał we Lwowie wiel-
kich wydarzeń, budzących ducha 
patriotycznego. W 1809, gdy do-
szło do wojny między Austrią 
i Księstwem Warszawskim, a Au-
striacy zostali pobici, tak bardzo, iż 
nawet Lwów opuścili, mieszkańcy 
tego zawsze Polsce wiernego gro-
du spodziewali się, że zostanie on 
przywrócony wolnej Polsce. 27 V 
1809 przybyli do Lwowa ułani ks.
 Józefa Poniatowskiego pod wo-
dzą por. Jana Starzeńskiego, wy-
wołując w mieście ogromny en-
tuzjazm. Zięć Rostworowskiego, 
Adam Potocki, zaczął tworzyć 
polską gwardię honorową, z której 
później powstał 11 pułk ułanów 
Księstwa Warszawskiego. Obaj 
synowie Rostworowskiego zaciągnęli się do wojsk Księstwa Warszawskie-
go. Tak też i nieco już starszemu wiekiem Andrzejowi przyszło się włączyć 
do pracy patriotycznej. 30 V 1809 gen. Aleksander Rożniecki powołał na 
prezesa dozoru Stanów Krajowych nie kogo innego, lecz właśnie Teodora 
Potockiego, który już wtedy wyzbył się swego stanowiska prozaborczego. 
Przy nim poczęło funkcjonować pięć konsyliarzy, którymi byli: Franciszek 
Młocki, były kasztelan wołyński, który miał teraz pełnić funkcję wiceprezesa 
�dozoru�, Andrzej Rostworowski, Józef Łoś, Ignacy Centner i Józef Komo-
rowski. 29 V 1809 gen. Rożniecki wydał rozkaz, w którym mówił, że we 
władzach gubernialnych urzędnicy austriaccy mają pozostać tymczasowo. 
Ale w każdej instancji administracyjnej (...) dodani będą obywatele osiedli 
krajowi, którzy dopatrując działania oficjalistów ustalonych przez rząd daw-
ny, ciż razem rękojmią się obywateli stali i wojsku, i krajowi, że nic szkodli-
wego zdziałać nie dozwolą. Ci konsyliarze byli dodani do administracji dóbr 
narodowych, sądu apelacyjnego i innych urzędów w charakterze dozorców. 
Ów �rząd dozorowy� jednak szybko z polecenia ks. Józefa Poniatowskiego 
został zastąpiony z datą 2 VI 1809 przez Rząd Wojskowy Tymczasowy pod 
prezesurą ordynata Stanisława Zamoyskiego. W każdym razie w tym czasie, 
kiedy zaświtała nadzieja na oswobodzenie Galicji, Andrzej Rostworowski nie 
wysługiwał się monarchii austriackiej, ale stał przy polskiej sprawie. Lwów 
jednak nie został włączony do Księstwa Warszawskiego, czemu sprzeciwia-

Andrzej Rostworowski,
 jako konsyliarz Stanów Krajowych we Lwowie 

w 1809
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ła się Rosja, ówczesny �sojusznik� Napoleona. Także potem, gdy powstało 
Królestwo Kongresowe, miasto to pozostało pod zaborem austriackim. 

Andrzej Rostworowski przebywał nadal we Lwowie bądź w dobrach 
swoich zięciów. Tymczasem dokonała się rzecz niesłychana. Brat Józefy Ro-
stworowskiej, Antoni hr. Komorowski, dnia 27 XI 1816 przed sądem szla-
checkim we Lwowie złożył �rekurs� � odwołanie w sprawie zalegania spłaty 
71 3/7 dukatów i 617 1/7 dukatów z sumy dożywocia (zapewne jednej czwar-
tej całej masy spadkowej) po śp. Józefie hr. Rostworowskiej jemu się należą-
cej. Ów Antoni, najmłodszy syn Jakuba hr. Komorowskiego, żonaty z Kon-
stancją Karnicką, był właścicielem przejętych w spadku po ojcu dóbr Sądowa 
Wisznia w Lwowskiem. Jego rekurs skierowany był przeciw Helenie barono-
wej Wintzingerode, Janowi hr. Rostworowskiemu, Stefanowi hr. Rostworow-
skiemu, Mariannie hr. Potockiej, Anieli hr. Drohojowskiej, Zofii hr. Rostwo-
rowskiej oraz ojcu wymienionych, Andrzejowi hr. Rostworowskiemu. Nie 
wymieniał Tekli Rostworowskiej, która w tymże roku zmarła. Rekurs Komo-
rowskiego został 12 III 1817 odrzucony przez sąd. Mówią o tym dokumenty, 
jakie były przechowywane w archiwum rodzinnym Drohojowskich. W zapi-
sie sądowym z 1816 Andrzej Rostworowski nazwany jest dożywotnikiem ma-
jątku Józefy Kunegundy Rostworowskiej, a zatem w razie jego śmierci dalsze 
roszczenia majątkowe upadały. Tak więc ogromny majątek Komorowskich 
w jakiejś poważnej części nie przeszedł na Rostworowskich. 

Jakub i Antonina Brygitta Komorowscy mieli czterech synów i trzy córki, 
nie licząc zamordowanej Gertrudy. Zatem najbliższych spadkobierców do ich 
dóbr było wielu. Pośród tych szczególnie Antoni ostro występował, by wy-
egzekwować dla siebie wszelkie spadkowe należności. Niemniej roszczenia 
jego i jego spadkobierców nie były skuteczne. Trybunał apelacyjny 30 III 1819 
potwierdził wcześniejszy, niekorzystny dla nich wyrok sądu szlacheckiego. 
Przewody sądowe jednak toczyły się dalej. 31 V 1822 wobec roszczeń Anto-
niego hr. Komorowskiego został wydany dekret cesarski. Zapewne wskutek 
tego dekretu sprawa została ponownie 26 IV 1831 rozpatrywana przez trybu-
nał apelacyjny we Lwowie, który zniósł uchwałę sądu szlacheckiego zwal-
niającą Rostworowskich od spłacenia sum żądanych przez Komorowskich. 
Nie jest to jednak ostateczne rozstrzygnięcie, bowiem w archiwum Droho-
jowskich zachowany był jeszcze wyrok trybunału apelacyjnego we Lwowie 
z 24 X 1833, który ostatecznie zwalniał Rostworowskich z obowiązku zapła-
cenia kwoty 38 436 złp i 12 gr, która była intabulowana, to znaczy wpisana 
do ksiąg wieczystych dóbr Sądowa Wisznia i Witków. Stanowisko trybunału 
apelacyjnego zapewne wynikało z tego, że kwota ta stanowiła gwarancję do-
żywocia Józefy Kunegundy hr. Rostworowskiej, wpisaną w hipotekę dóbr, 
których Rostworowscy nie odziedziczyli. Paradoks jednak polegał na tym, 
że ostateczny wyrok w tej toczącej się przez 17 lat sprawie zapadł wówczas, 
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gdy główny oskarżony, Andrzej hr. Rostworowski, już nie żył, podobnie jak 
i wnoszący sprawę Antoni hr. Komorowski, w którego imieniu występowała 
jego żona Konstancja hr. Komorowska jako matka uprawnionych do spadku 
nieletnich córek Henryki i Antoniny. Wymieniane dokumenty sądowe na-
szpikowane są licznie przypisywanym tytułem hrabiowskim, wymienianym 
zarówno przy nazwisku Andrzeja Rostworowskiego, jego zmarłej żony, obu 
synów Jana i Stefana, jak dwóch córek Marianny Potockiej i Anny Droho-
jowskiej, które weszły do rodzin hrabiowskich. Ponadto tytuł baronowski to-
warzyszy nazwisku Heleny Wintzingerode. 

Zapis lwowskiego sądu szlacheckiego z 27 XI 1816 przypisujący Andrze-
jowi Rostworowskiemu tytuł hrabiowski nie jest pierwszym w historii rodzi-
ny, bowiem już wcześniej gen. Wincenty Krasiński obdarzał tym tytułem jego 
bratanka, ppłk. Stanisława Rostworowskiego, skierowując do niego rozkazy 
cesarza Francji. Dla samej osoby Andrzeja Rostworowskiego, którego żona 
miała potwierdzony przez cesarza austriackiego Franciszka II tytuł hrabiow-
ski, którego dwie córki były hrabinami, który sam był wnukiem kasztelana 
wizkiego i synem kasztelana zakroczymskiego, prawo do noszenia tytułu hra-
biowskiego było czymś oczywistym. Nie miał go formalnie przyznanego, nie 
dlatego, że nie miał do niego prawa, lecz na skutek zmiennych losów jego oj-
czyzny, a także dlatego, że poczynania swe wiązał z działaniami zmierzający-
mi do przywrócenia niepodległości Rzeczypospolitej, a nie z wysługiwaniem 
się zaborcom. Dlatego też Jerzy Kowecki, piszący biogram Andrzeja Rostwo-
rowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym, źle czyni, przypisując Ro-
stworowskiemu miano jednego z �hrabiów kopertowych�, co by świadczyło, 
iż nie zna genezy powstania tego terminu. Co prawda Emanuel Rostworow-
ski w Popiołach i korzeniach po raz pierwszy użył tego sformułowania, ale 
tylko w odniesieniu do swego dziadka Joachima Rostworowskiego, wobec 
którego starał się zawsze wyszukiwać określenia negatywne. Jest natomiast 
już rzeczą zupełnie niestosowną, że niejaki Dominik Zaroszyc w posłowiu 
do pracy Szymona Konarskiego O heraldyce i �heraldycznym� snobizmie, 
w rozdziale Uzurpacje umieszcza Rostworowskich niemal w jednej linii z ro-
dziną Gubrynowiczów de Mengen, których nazwisko w czasach I Rzeczypo-
spolitej w ogóle nie było i nie mogło być znane. Sądzę, że w sprawie tytułu 
hrabiowskiego Rostworowskich należy formułować opinie zgodnie z tym, co 
na ten temat napisał Adam Amilkar Kosiński. W swoim Przewodniku heral-
dycznym umieścił Rostworowskich w spisie 1215 rodzin senatorskich, uzna-
nych za arystokrację w I Rzeczypospolitej. Rodzinę tę opatrzył taką notą: 
Rostworowski hb. Nałęcz, rodzina wielkopolska, brała w 18 stuleciu tytuł 
hrabiowski, z niej trzech kasztelanów 1612�1772 (s. 85). W podobnym duchu 
sprawę ujmuje Seweryn Uruski w swym sławnym dziele Rodzina, herbarz 
szlachty polskiej. On z kolei napisał: (...) bracia Andrzej i Franciszek Rostwo-
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rowscy, synowie Jana Antoniego, mieli w 1801 r. otrzymać tytuł hrabiowski 
austriacki, ten im jednak nie został przyznany w Królestwie Polskim (s. 264). 
Ten sam rok nadania, z konkretną datą 30 VII 1801, podaje hrabia St. Obin 
w swym Armoriale, wydanym w 1907 w Paryżu. Po kongresie wiedeńskim 
wszyscy Rostworowscy, poza Andrzejem, mieszkali właśnie na terenie Kró-
lestwa Polskiego lub Cesarstwa Rosyjskiego, a nie w krajach pozostających 
pod panowaniem austriackim.

Po przyznaniu żonie Józefie tytułu hrabiowskiego sam Andrzej Rostwo-
rowski nie był już zainteresowany ubieganiem się o nadanie sobie tego ty-
tułu. Ale w 1828 uczyniła to niejako w jego imieniu szwagierka, Kordula 
z Komorowskich Potocka. 26 XII wręczyła cesarzowi Franciszkowi I poda-
nie Andrzeja Rostworowskiego o nadanie stopnia hrabiowskiego (taka była 
terminologia). Kancelaria Nadworna w Schonnbrunie zwróciła się do Gu-
berni Galicyjskiej z zapytaniem o bliższe dane osoby ubiegającej się o tytuł. 
I tu znów aktywna okazała się Kordula Potocka, która z Kancelarii Stanowej 
pismo to odebrała i skłoniła Andrzeja Rostworowskiego do złożenia allega-
tów, to jest dokumentów uzasadniających wniesioną prośbę. Dokumenty te 
zostały przygotowane aż w pięciu grupach, a poprzedzało je pismo Andrzeja 
Rostworowskiego, skierowane do Wysokiego Wydziału Stanów Królestwa 
Galicji i Lodomerii we Lwowie, datowane 30 III 1829. Pismo to zaczynało 
się słowami: Niżej podpisany przed kilku miesiącami podał prośbę do Tro-
nu Najwyższego szczęśliwie nam panującego Monarchy, ażeby się łaskawie 
zapatrzywszy na kilka wieków zasług mojego Imienia i Familii w Polszcze 
� od czasu zajęcia tego kraju pod swe szczęśliwe panowanie, zostając z po-
wolną zawsze wiernością, raczył dla mnie i dla Dzieci moich utwierdzić Tytuł 
Hrabiowstwa w swoich Państwach. W podanej tej mojej prośbie załączam 
Allegata, które mi czynią nadzieję i nadają niejakie prawo sobie podchlebia-
nia do zyskania tej dla mnie i dla Dzieci moich łaski. Dalej Rostworowski 
wyrażał satysfakcję, że jego sprawa poddana jest Wydziałowi Stanów, w któ-
rym zasiadają obywatele z wyboru, znający zasługi jego familii. Co zaś do 
posiadanego majątku, to wyjaśniał, że sobie zostawił jedynie �intratę�, to jest 
pewien dochód z procentów od kapitału, który ma mu starczyć jako człowie-
kowi już 88-letniemu do ostatnich dni życia, natomiast dzieci swe zaopatrzył 
w majątek, tak iż każde z nich ma przyzwoite do tej godności utrzymanie. 
Pismo zostało podpisane przez Rostworowskiego, legitymującego się jedy-
nym tytułem, jaki mógł mu po upadku Rzeczypospolitej przysługiwać, to jest 
Kawalera Orderu Świętego Stanisława Pierwszej Klasy. 

Trzeba zauważyć, że szczególnie pierwsza część przytoczonego tu pisma 
nie jest najklarowniejsza. Rostworowski mówi o zajęciu kraju, z kontekstu 
wynika, że odnosi się to do zajęcia Polski � pod swe szczęśliwe panowanie, co 
jednak nie oznacza, że autor listu myśli o szczęśliwym panowaniu monarchy 
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dla Polski. O sobie samym ma tylko do powiedzenia tyle, że zostając z powol-
ną zawsze wiernością. Powolną � jakby wymuszoną. Ponadto zdanie to jest 
wstawione, jakby za czyjąś radą, ale nie jest rozwinięte, jest zdaniem pozba-
wionym kontekstu. Natomiast z pisma tego wyłania się, nie dające się zakwe-
stionować pragnienie uzyskania tytułu hrabiowskiego dla siebie, a szczególnie 
dla dzieci, przy czym, trzeba pamiętać, synowie Andrzeja Rostworowskiego 
żyli pod władzą carów rosyjskich i królów polskich i o tytuł austriacki nie 
zabiegali. Mimo tych zastrzeżeń allegata nadesłane z Bolanowic, z majątku 
Jana Drohojowskiego, w którym Andrzej przebywał, stały się podstawą dla 
zdecydowanie przychylnej dla niego opinii wydanej przez Wydział Stanów 
Królestwa Galicji i Lodomerii. Napisano bowiem, że (...) Andrzej Rostwo-
rowski z prastarego szlacheckiego rodu pochodzi, którego herbem jest Nałęcz 
i z którego już w 1626 roku Jakub Rostworowski, kasztelan z Przemęty w Se-
nacie Polskim zasiadał, z rodu od stuleci spokrewnionego z domami hrabiów 
Stadnickich i Załuskich. Dalej stwierdzano, że ojciec i dziadek starającego się 
byli kasztelanami, a on sam w 1782 do galicyjskiej szlachty został zaliczony; 
że sprawował urząd grodzki jako starosta liwski i tam posiadał swe dobra 
oraz przez wiele lat bezpłatnie wykonywał czynności sędziego ziemskiego. 
Był też posłem do sejmu. Jednakże po upadku Banku Warszawskiego i in-
nych nieszczęśliwych wypadków, jak i po wyposażeniu swoich sześciorga 
dzieci, a mianowicie synów Jana i Stefana, córek Marii hr. Potockiej, Heleny 
wdowy po byłym austriackim, a następnie rosyjskim generale carskim von 
Wintzingerode, Anieli hr. Drohojowskiej i Zofii, obecnie już tylko niewielkie 
sumy ma na swoje utrzymanie. Dalej podana była opinia Krajowej Komisji 
Stanów Królestwa Galicji i Lodomerii. Była ona nie tylko przychylna, ale 
wprost piękna, skoro pisano, że: Andrzej Rostworowski podczas swego całego 
życia 84 lat posiadał opinię szlachetnego i nieposzlakowanego człowieka, jak 
również sprawując swe urzędy miał reputacją osoby kierującej się sprawied-
liwością i bezinteresownością oraz sam odpowiednią opinią powszechnie się 
cieszył, stąd też Krajowa Komisja postanawia jego podanie łasce Najwyż-
szego Majestatu polecić. Interpretator tych dokumentów, wspomniany już 
dr Waldstein-Wartenberg, w swoim piśmie stwierdził, że władze galicyjskie 
� zgodnie z § 2 patentu z 1775 r. przyjęły nadanie mu stopnia hrabiowskiego 
(empfahlen die Behorden in Galizien... die Grafenstandsverleihung). Do po-
dania zostały dołączone: 1) oświadczenie, że król August w Polsce mianował 
Antoniego Jana Rostworowskiego kasztelanem zakroczymskim i że Andrzej 
na podstawie legalnego aktu chrztu jest jego synem; 2) wykaz majętności 
Rostworowskiego; 3) zeznanie, że jego dwaj synowie Jan i Stefan nie przed-
łożyli ani wykazali tego, że są obywatelami austriackimi, przez co Andrzej 
Rostworowski nie jest w stanie ich zgodnie z wymogiem prawa przedstawić. 
Ponadto dla uściślenia w odniesieniu do wymienionych już danych podawa-
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no, że jego majątek rodowy pomiędzy dorosłe dzieci został podzielony, tak iż 
on posiada środki tylko na potrzeby bieżące i mieszka u swego zięcia hr. Dro-
hojowskiego w Bolanowicach. A także, że jego syn Stefan z odznaczeniami 
przez długie lata w wojsku służył. Ten syn jak i drugi Jan teraz w Królestwie 
Polskim mieszkają, gdzie ich ojcowska część się znajduje, tam są ożenieni, 
dlatego też tam pozostać muszą. On zaś poświadczenia hrabiostwa poszukuje 
w nadziei, że zostanie ono nabyte nie tylko dla niego samego, ale także dla 
jego rodziny w Królestwie Polskim, jak i pod rządami austriackimi. Opinię tę 
z datą z dnia 6 IV 1829 podpisał Wasilewski.

Można powiedzieć, że na tym kończy się przychylna, dobra strona zacho-
wanych dokumentów. Bowiem niespodziewanie zostaje w nich odnotowana 
opinia radcy gubernialnego Salomona, trudno nie przypuszczać, aby nie był 
on starozakonny, który przytaczając treść § 2 patentu cesarskiego, niespo-
dziewanie oświadcza, że ojciec i dziadek Andrzeja w Królestwie Polskim 
sprawowali jedynie funkcje sądownicze przy starostwie, wobec tego nale-
ży dorozumieć, że nie pełnili wymaganej przez patent władzy zarządzającej 
� administracyjnej. Dlatego radca Salomon jest przekonany, że Andrzej Ro-
stworowski nie zasługuje na wyróżnienie, a ponadto nie wykazał on żadnych 
szczególnych zasług dla państwa austriackiego. Jego oświadczenie w języku 
niemieckim brzmiało: da Andreas keine besonderen Verdienste um den oster-
reichischen Staat aufweise. Wreszcie jako argument niekorzystny zostało 
potraktowane to, że synowie Rostworowskiego zamieszkują w Królestwie 
Polskim. Stanowisko radcy Salomona dnia 17 IV 1830 swoim podpisem po-
twierdził gubernator książę Lobkowitz. Po jego podpisie w przesłanym do 
Kancelarii Nadwornej piśmie dokonano jeszcze podsumowania zastrzeżeń, 
sprowadzając je do czterech głównych. Pierwszym było przekroczenie ter-
minu, w którym można było korzystać z uprawnień określonych w paten-
cie z 13 VI 1775. Drugim niemożność wykazania się zasługami dla państwa 
austriackiego. Trzecim brak posiadania dóbr w obszarze panowania austriac-
kiego. Czwartym, że w razie śmierci ubiegającego się synowie zamieszkali 
poza terytorium austriackim z przyznanego tytułu korzystać nie będą mogli. 
Czytając ten nagły napływ przeciwwskazań odruchowo powraca się myślą 
do początku tego dokumentu, w którym radca dworski von Widmann czyni 
uwagę: Wnioskodawca ubiegający się o stopień hrabiowski w najbliższym 
czasie, ani nawet pod koniec 1828 roku nie potwierdził tego stanu hrabiow-
skiego bez opłaty, ani też wykonanie tej opłaty w swoich pismach nie wska-
zywał, co przez władze gubernialne zostało przemilczane. Mamy więc kolej-
ny kontrargument i to poważny. Andrzej Rostworowski nie tylko nie wniósł 
opłaty wymaganej taksy, ani także nie krążył po odpowiednich urzędach, by 
�skromnymi datkami� osoby typu Salomona do swych racji przekonywać. 
Trudno było zakładać, aby czynił to człowiek 84-letni. Pewno jego podanie 
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w ogóle nie byłoby rozpatrywane, gdyby nie to, że Kordula Potocka złożyła 
je wprost do rąk cesarza. Ale nagromadzenie argumentów �przeciw� jest zbyt 
znaczne. Ostatecznie do Najdostojniejszej Cesarsko-Królewskiej połączonej 
Kancelarii Nadwornej wpływa raport galicyjskich guberni krajowych, obej-
mujący zarówno informacje zebrane w powiecie przemyskim, jak i wszyst-
kie zastrzeżenia radcy Salomona, potwierdzone przez księcia Lobkowitza. 
Raport ten odnoszący się do podania Andrzeja Rostworowskiego o nadanie 
stopnia hrabiowskiego zaopatrzony jest w 17 załączników, a zatem potrak-
towany poważnie. Jest on datowany już w Wiedniu 13 V 1830 i podpisany 
przez radcę Widmanna. Raport ten wraz z dekretem cesarskim, odrzucającym 
wniosek o nadanie stopnia hrabiowskiego, został wysłany 17 VI 1830 i praw-
dopodobnie był skierowany na ręce Korduli Potockiej. Andrzej Rostworow-
ski zmarł 24 IV 1831 w Bolanowicach i został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. Czy w ogóle został powiadomiony o tym nieprzychylnym posta-
nowieniu cesarskim wobec jego podania? Może nie chciano już denerwować 
złymi wieściami �leciwego pana�? A może, jeśli był pogrążony w chorobie, 
decyzja cesarza Franciszka nie miała już dla niego żadnego znaczenia. Czy 
ciotka Kordula powiadomiła synów Jędrzeja o odmowie cesarskiej, pisząc do 
nich listy do obcego państwa, tego nie wiadomo. Może uważali oni, że skoro 
zostało wniesione podanie, to mogło być rozstrzygnięte tylko pozytywnie. 
A więc, że tytuł im został przyznany. Niemniej dekret cesarza austriackiego 
i tak nie obowiązywał na terenie Królestwa, a zatem używanie przez nich 
tytułu hrabiowskiego na ziemiach Królestwa Polskiego było niejako ich de-
cyzją prywatną. 

W rodzinie Rostworowskich aż do czasów ostatnich istniało przekonanie, 
że tytuł hrabiowski posiada tylko najstarsza linia � linia Andrzeja, a choć 
został on przyznany, to jednak dokumenty o tym stanowiące są niedostępne. 
Często mówiło się, że dawni przodkowie nie opłacili należnej za nominację 
taksy. Rzeczywiście, była to chyba jedna z głównych przyczyn, która sprawi-
ła, iż Andrzej Rostworowski owym tytułem nie został wyróżniony. Sam fakt 
niewniesienia opłat, na uregulowanie których pewno dożywotnika bolanowi-
ckiego nie było stać, przesądzał o negatywnym nastawieniu do jego wniosku 
urzędników namiestnictwa lwowskiego, w tym także dobrze znającego sto-
sunki urzędowe polskie radcy gubernialnego Salomona. Lecz równie waż-
nym momentem było to, że Andrzej, zabiegający o odrodzenie Rzeczypospo-
litej, oddający synów i zięciów walce o tę ideę, rzeczywiście nie miał zasług, 
którymi mógłby się szczycić wobec dworu austriackiego. Stąd warto jeszcze 
raz wspomnieć, jak niestosowne było mówienie o �hrabiach kopertowych�. 
Niestosowne było również, gdy wychodziło spod pióra prof. Emanuela Ro-
stworowskiego, choć po części zrozumiałe, gdyż w jego linii istniało owe 
zadawnione przekonanie, iż jest ona właśnie tą linią �nieutytułowaną�.
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O wielkości osoby Andrzeja Rostworowskiego i szacunku dla niej ży-
wionym świadczy artykuł zamieszczony z datą 5 VI 1831 w �Kurjerze War-
szawskim�, piśmie wychodzącym w innym państwie, w którym Andrzej od 
30 już nie zamieszkiwał, donoszący o śmierci sędziego czerskiego, jaka na-
stąpiła w Bolanowicach pod Mościskami w Galicji i Lodomerii. Autor tego 
artykułu, podpisanego inicjałami J.N (pewno Jan Nepomucen Rostworow-
ski) pisał: Mała dziś już pozostała liczba tych, co dzieląc z nim Ojczyźnie 
w ofierze niesione prace i poświęcenia bliżej go znali, lepiej ocenić mogli. 
Rzeczywiście, Andrzej Rostworowski umierał wtedy, gdy jego pokolenie, 
ludzi urodzonych i czynnych w wolnej Rzeczypospolitej w czasach Sejmu 
Wielkiego, w większości już schodziło do grobu. Jednak w tym czasie, kiedy 
Polska ogarnięta była wydarzeniami powstania, pamiętano o nim, tak oto 
pisząc: Doszła tu wiadomość, że rozstał się z tym światem J.W. Andrzej Hra-
bia Rostworowski, starosta Liwski, orderu Stego Stanisława 1-klasy kawaler, 
w 86 roku życia swego. Długi ten lat przeciąg poświęcił całkowicie krajowej 
usłudze. Był najgorętszym posłem 4-o letniego Sejmu, tego sejmu na któ-
rym pierwszy raz naród Polski konstytucyjną, uszlachetniając go, pozyskał 
ustawę. Największe obywateli posiadając zaufanie obieralny sędziego Ziemi 
Czerskiej urząd dożywotnio prawie piastował. Wysokie jego cnoty, położone 
w ojczyźnie zasługi, powszechny mu zjednały szacunek i miłość. I cóż więk-
szą nad te prawości może być nagrodą? Nigdy losu swego od losu Kraju 
nie dzielił. Takie składano mu publicznie świadectwo. W Krakowie pozostał 
po nim portret, ukazujący człowieka o bystrym, pogodnym, inteligentnym 
spojrzeniu, o rysach, jakie zachowali po dziś dzień Rostworowscy wywo-
dzący się z jego linii. W archiwum rodzinnym jest także zdjęcie miniatury 
jego portretu, jaka była w Kęble. Jest to już twarz człowieka starego, o pięk-
nych oczach, lecz jakby przeorana wyrzutem skierowanym do dziejów za 
to wszystko, co się wydarzyło przeciwko niemu i ojczyźnie, i za życia jego 
przez los było mu zgotowane.

Nie chcąc łączyć dziejów człowieka i dziejów obrazu, mieszać ich losów 
odmiennych, dopiero teraz, na zakończenie podaje się to, co przebył ów obraz 
pogodny, poprzednio wspominany. Przede wszystkim były to dwa obrazy: sę-
dziego czerskiego i jego żony Józefy Kunegundy. Były własnością Janusza 
Rostworowskiego, wnuka Andrzeja. Wisiały w jego mieszkaniu w Warsza-
wie, w salonie, po obu stronach empirowej kanapki. Co więcej w �Zachęcie� 
miał być obraz tej kanapki, także obejmujący dwa wiszące nad nią portrety 
i dwa kinkiety. Później już, po śmierci Janusza, owe dwa obrazy przeniesio-
ne zostały do gabinetu Zofii Wesslowej, prawnuczki Andrzeja, mieszkającej 
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. I stąd, zapewne po śmierci 
Zofii, przeszły na praprawnuka Andrzeja Rostworowskiego, syna Tadeusza. 
Zostały wówczas przewiezione do jego mieszkania w Wilnie. Gdy po wrześ-
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niu 1939 Wilno przechodziło z rąk polskich w litewskie, potem w sowieckie 
i niemieckie, portret sędziego czerskiego z częścią najpotrzebniejszych rze-
czy wyniesiono z mieszkania Andrzeja do innego lokum, bardziej skrytego. 
Po tym rozdzieleniu portretów małżonków, obraz przedstawiający Józefę 
Kunegundę hr. Rostworowską spłonął. Natomiast obraz Andrzeja, jej męża, 
w 1946 wyruszył w długą drogę. Był w Poznaniu, Białczu, Szczytnie, Warsza-
wie, aż dotarł do Krakowa i nieoprawny, jakby ciągle gotowy do spakowania 
w wędrówkę, wisi na ścianie niewielkiego mieszkania rodzinnego praprapra-
wnuka Witolda Rostworowskiego. Już mało kto wie, kogo on przedstawia. 
A jednak ciągle jest. I wyznacza siedliska rodzin Rostworowskich kolejnych 
przemijających pokoleń. 
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Herb Rostworowskich Nałęcz z dewizą 
�Nil conscire sibi� 

� Niczego sobie nie wyrzucać
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JÓZEFA KUNEGUNDA z hr. KOMOROWSKICH hr. ROSTWOROWSKA h. Kor-
czak, ur. ok. 1757, córka Jakuba z Liptowa i z Orawy Komorowskiego, kasz-
telana santockiego i Antoniny Brygitty z Pawłowskich z Werbna h. Wierzbna, 
kasztelanki biechowskiej, ziemianka, żona Andrzeja Rostworowskiego

Komorowscy wywodzili się jakoby z Węgier. W 1469 Piotr Komorowski 
od króla Węgier Macieja Korwina otrzymał tytuł hrabiego Liptowa i Ora-
wy. Ów Piotr na terenie Węgier miał posiadać siedem zamków: Rosenberg, 
Hradek, Sobieniacz, Starygrad, Gród św. Michała, Orawę i Liptów, które mu 
w 1474 odebrał król węgierski. Wówczas Komorowski przeniósł się na te-
ren Polski, gdzie król Kazimierz Jagiellończyk przekazał mu trzy zamki na 
pograniczu węgierskim: Berwald, Seflory i Żywiec. Choć Komorowscy byli 
spokrewnieni z wybitnymi polskimi rodzinami Tarnowskich, Myszkowskich 
i Lanckorońskich, to jednak u kresu XVIII wieku ich pozycja nie była tak 
znacząca. Niemniej szczycili się posiadaniem w rodzie arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, prymasa Adama Ignacego Komorowskiego, stryja Jakuba, który 
swój urząd kościelny sprawował w latach 1748�1759. 

Sam Jakub, przez długi czas piastujący urząd starosty nowosielskiego, 
był człowiekiem zamożnym. Po ojcu Michale, łowczym buskim, odziedzi-
czył dwa majątki Suszno i Niestanice w Lwowskiem, po żonie Wymyślonki, 
Werbnę, Zębówki i inne w Poznańskiem, ale z nadania królewskiego zarzą-
dzał też kilkoma wsiami, w tym Nowym Siołem i Kuleszowem. A zatem za-
możność jego była niewątpliwa. Swej córce Gertrudzie, wydanej potajemnie 
za Szczęsnego Potockiego, cedował posag w wysokości 100 000 złp. Józefa 
Kunegunda, żona Rostworowskiego miała jednak liczne rodzeństwo. Prócz 
wspominanej już Gertrudy, dwie młodsze siostry: Kordulę, w 1778 zamężną 
za rozwiedzionym z Karoliną ks. Sapieżanką Teodorem Potockim i Antoni-
nę, zamężną po 1791 za Józefem Augustem Ilińskim, senatorem rosyjskim, 
z którym się rozeszła, by poślubić Piotra Litwinowa, gubernatora Podola. 
Miała też czterech braci: Franciszka, rotmistrza kawalerii narodowej, ożenio-
nego z Krupińską, siostrą poety; Józefa, przyjaciela Szczęsnego Potockiego, 
przeciwnika Konstytucji 3 maja, lecz potem w 1809 członka rządu tymczaso-
wego lwowskiego, ożenionego z Karoliną Drohojowską; Augustyna, członka 
sejmów galicyjskich, ożenionego z Teresą Polettyłówną i Antoniego, właści-
ciela dóbr Sądowa Wisznia, który poślubił Konstancję Karnicką. 

Józefa Kunegunda wyszła w 1775 za mąż za Andrzeja Rostworowskiego, 
podkomorzego JKMci. Ślub jej musiał się odbywać z niemałą pompą, skoro 
z tej okazji znany poeta rodzinny ks. Józef Komorowski, kanonik chełmski, 
zarówno na zaręczyny, jak i dzień zaślubin Józefy Komorowskiej wygłosił 
swe wzniosłe ody. Ksiądz Józef był autorem kilku znanych ówcześnie ód, 
m.in. napisanej na uroczystość konsekracji ks. Adama Naruszewicza na bi-
skupa koadiutora smoleńskiego. Oda napisana dla swej krewnej nosiła tytuł: 
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Na zaślubiny Wielmożney Imci Pani Józefy z Hrabiów Komorowskich Rostwo-
rowski, Podkomorzyny nadworney J. K. Mości, p. N.M. w dzień imienin J. W. 
Jegomości Pana Jakóba hrabiego Komorowskiego, kasztelana santockiego, 
nowosielskiego, podlesickiego etc. starosty, kawalera Orderu S. Stanisława 
złożona � Oda. Ów dzień imienia św. Jakuba Apostoła to właśnie 25 lipca, 
a roku Pańskiego 1775. Józefa po ślubie początkowo przebywała w Nowym 
Siole, w majątku dzierżawionym przez ojca, gdzie urodziła się jej pierworodna 
córka Marianna. Ale po upływie około półtora roku przybywa do włości męża, 
co poświadcza data 29 XII 1776, kiedy Józefa Kunegunda występuje w roli 
matki chrzestnej w Prażmowie jako Rostworowska, podkomorzyna JKMci. 

Była ona drugą z rzędu córką Jakuba i jej małżeństwo, w odróżnieniu 
od sióstr, okazało się trwałe i cieszące się licznym potomstwem. Na poczet 
posagu otrzymała w roku ślubu Bolewice, leżące w ówczesnym powiecie po-
znańskim i wycenione na 100 000 złp. Majątek ten był częścią wielkich dóbr 
zębowskich, jakie wniosła Komorowskiemu jej matka, Antonina z Pawłow-
skich. Kolejność jej licznego potomstwa można ustalić na podstawie znanych 
dat chrztu. Chrzest Marianny, najstarszej córki wypadł w 1778, po chrzcie 
drugiej z kolei Heleny, ochrzczonej w 1777. Ale Marianna, chrzczona wpierw 
z wody, mogła i dwa lata oczekiwać na swój obrzęd, w którym rola rodziców 
chrzestnych przyobiecana była stryjostwu Mariannie i Franciszkowi Rostwo-
rowskim z Wełny. Później już, począwszy od Antoniny Marianny Tekli, ur. 20 
II 1778 i ochrzczonej 11 X 1778, następuje uporządkowana kolejka obrzędów 
odbywających się w parafii prażmowskiej: Jana od Krzyża, Anieli Marianny 
i Rajmunda Nonnata Stefana. Jednocześnie podane są dane dzieci zmarłych: 
Franciszek Salezy Wincenty Paweł, ochrzczony z wody w Warszawie na No-
wym Mieście 29 I 1781 i zmarły 27 X 1782, Antonina Konstancja Marianna 
zmarła 5 X 1788 i Kalikst Józef Andrzej zmarły 14 IX 1793 (daty te sprawdzo-
no w księgach zgonów). Nie ma natomiast Zofii, która rzekomo urodziła się 
w 1787 w Dreźnie, niespodziewanie podczas pobytu zagranicznego rodziców. 
W każdym razie, gdyby nawet przyjąć, że matka tych wszystkich dzieci nie zaj-
mowała się nimi bezpośrednio, to jednak odbycie tylu ciąż i wydanie na świat 
tylu dzieci musiało wypełniać jej życie w ciągu pierwszych 20 lat małżeństwa. 
Była podmiotem własnego życia rodzinnego, ale również uczestniczyła w wy-
darzeniach rodzinnych prażmowskich oficjalistów dworskich, o czym świad-
czą zapisy o jej roli matki chrzestnej dzieci z miejscowej parafii.

Wśród jej bliskich nastąpiły smutne wydarzenia, a więc śmierć jej ojca 
w 1781 i w 10 lat później śmierć jej matki, co w 1791 stało się przyczyną 
jej osobistego udziału w dzieleniu dóbr wielkopolskich po matce Antoninie 
i jej siostrze, Jadwidze z Pawłowskich. Odbywało się to pomiędzy trzema 
synami i trzema córkami Jakuba i Antoniny Brygitty Komorowskich a naj-
młodszym synem Antonim hr. Komorowskim, widocznie uczynionym przez 
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ojca głównym spadkobiercą. Wówczas, za życia Józefy, działy te odbywały 
się bez sądów pomiędzy Antonim hr. Komorowskim a Rostworowskimi. Co 
prawda Andrzej Rostworowski po teściowej Pawłowskiej na jej majątkach 
ziemskich żadnych praw nie nabywał. Co więcej, wieś Bolewice w działach 
tych zaliczona była do dóbr zębowskich, tak jakby do Rostworowskich nie 
należała. Najprawdopodobniej została wymieniona na jurydyki warszawskie, 
a po części na świadczenia pieniężne. Józefa Kunegunda nie chciała otrzyma-
nych wówczas pieniędzy lokować na Prażmowie, lecz na dobrach Komorow-
skich w Galicji, na Witkowie i Sądowej Wiszni. Jej decyzja stała się potem 
przyczyną wieloletniego sporu sądowego pomiędzy jej bratem Antonim a jej 
owdowiałym mężem i jej dziećmi.

Dzięki staraniom swej nieżyjącej już matki dekretem cesarskim osobi-
ście 13 IV 1793 uzyskała potwierdzenie swego tytułu hrabiowskiego, ale nie 
wiadomo, czy jeszcze wówczas, w czasach prażmowskich, miało to dla niej 
jakieś większe znaczenie. Jej monotonny tryb życia zmienił dopiero pobyt 
w Sawińcach na Podolu w latach 1796 i 1797, gdy Rostworowscy udali się do 
domu jej siostry, Korduli z Komorowskich Potockiej. Pomiędzy poglądami 
Andrzeja Rostworowskiego, posła na Sejm Wielki, i Teodora Potockiego, na-
leżącego do grupy wojewodów kresowych przeciwnych Konstytucji, istniały 
wyraźne sprzeczności. Równocześnie jednak miłość dwóch sióstr Józefy Ku-
negundy i Korduli cementowała przyjazne stosunki pomiędzy obu szwagra-
mi. Wiadomo, że Rostworowscy wraz z córkami spory szmat czasu spędzili 
w Sawińcach. Wizyta ich wiązała się z wcześniej zawartym mariażem ich naj-
starszej córki Marianny z Adamem Potockim, synem Teodora. Nie wiadomo, 
czy może podróż powrotna z Sawiniec, jaka mogła wypaść u początków zimy 
1797, czy inne przyczyny poważnie nadszarpnęły zdrowiem matki owych 
dziesięciorga dzieci. Dość, że Józefa Kunegunda Rostworowska zmarła 9 XII 
1798. Zakładamy, że pochowana została w kaplicy grzebalnej Rostworow-
skich w Prażmowie. Jej przedwczesny zgon, miała dopiero 41 lat, złamał jej 
męża, Jędrzeja, w jakiś czas później nastąpiła nagła wysprzedaż Prażmowa 
i pożegnanie Rostworowskich z ich siedliskiem rodowym. 

Okazało się więc jak ważnym czynnikiem życia rodzinnego w Prażmowie 
była matka. Cały ciąg jej dni upłynął właściwie na dawaniu życia dzieciom. 
Ale nawet na tym jej rola, tak doniosła, nie skończyła się w dziejach rodziny. 
To do niej w dyplomie wydanym przez Franciszka II, cesarza austriackiego, 
były zwrócone słowa Jopsephae Komorowska nupta Comitessa Rostworow-
ska. Należy przytoczyć cały kontekst dokumentu cesarskiego, w którym te 
słowa zostały użyte: Wyrażając wolę i ustalając dobitnie, abyście Wy, Anto-
nina Komorowska, jak i potomstwo po Jakubie Komorowskim zmarłym mężu 
twoim, a mianowicie, synowie: Franciszek, Józef, Antoni i Augustyn Komo-
rowski, oraz córki: Józefa Komorowska zaślubiona Hrabina Rostworowska, 
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Kordula Komorowska zaślubiona Hrabina Potocka i Antonina Komorowska 
zaślubiona Hrabina Illińska, po wsze czasy wszystkich łask owych, zaszczy-
tów, przywilejów, dostojeństw, godności, immunitetów, prerogatyw, swobód, 
względnie wyłącznych uprawnień, którymi pozostali prawdziwi, starożytni 
i niewątpliwi hrabiowie Galicyi i Lodomeryi z prawa lub też z obyczaju daw-
nego względnie na jakichkolwiek innych podstawach korzystają, zażywają, 
cieszą się nimi i ich używają: tak w sądach, jak i poza nimi, w urzędach i gdzie-
kolwiek indziej, abyście i wy używali, korzystali i cieszyli się nimi, a także dzie-
dzice i potomkowie wasi, wszyscy prawowici płci obojga, zacni i godni byli 
do obejmowania i odbierania wszelkich łask, swobód, wyłącznych uprawnień, 
takoż praw i przywilejów korzystania z poszczególnych uprawnień, z których 
pozostali prawdziwi hrabiowie naszych Królestw Galicyi i Lodomeryi jako 
wypływające z jakiegokolwiek prawa lub mocą obyczaju używają, cieszą się 
nimi i z nich korzystają i nikt nigdy przeszkodzić temu nie będzie mocen, Was: 
Antoninę Komorowską, synów waszych Franciszka, Józefa, Antoniego Augu-
styna Komorowskich i córki wasze: Józefę Komorowską zaślubioną Hrabinę 
Rostworowską, Kordulę Komorowską zaślubioną Hrabinę Potocką i Antoninę 
Komorowską zaślubioną Hrabinę Illińską. Wszystkich waszych prawowitych 
potomków uznajemy i zatwierdzamy prawowitymi hrabiami. 

Przytoczyliśmy ten duży fragment z dyplomu cesarza Franciszka II spi-
sanego po łacinie, przełożonego na polski, z potwierdzeniem za zgodność 
z oryginałem przez notariusza Stefana Muczkowskiego. Dokument ten mało 
lub wcale obecnie nieznany w rodzinie, jak wynika z tekstu, przyznawał tytuł 
hrabiowski potomkom obojga płci Józefy z Komorowskich hrabiny Rostwo-
rowskiej. W 1897 starostwo w Czortkowie zwróciło się do Wydziałów Kra-
jowych Namiestnictwa we Lwowie z zapytaniem, czy ziemianin Władysław 
Rostworowski jest uprawniony do używania tytułu hrabiowskiego. Osta-
tecznie przyszła z Wiednia odpowiedź, że jeśli jest potomkiem Józefy z Ko-
morowskich Rostworowskiej, to tytułu hrabiowskiego używać może. Warto 
dodać, że dekret cesarza Franciszka II został wprowadzony do Heroldii w Pe-
tersburgu, wówczas gdy w 1824 Antonina z Komorowskich, siostra Józefy, 
ubiegała się potwierdzenie w Rosji tytułu hrabiowskiego i do dokumentów 
swoich dołączyła dekret z 1793. Tak więc Józefa Kunegunda Rostworowska 
według dokumentacji zarówno dworu austriackiego, jak i rosyjskiego nosiła 
tytuł hrabiowski, przechodzący na potomnych. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akta zmarłych parafii Prażmów z lat 1761�1796; Teki Dworzaczka, Rege-
stry grodzkie i ziemskie Poznań 12023 (Nr 1353) 1776, 17138 (Nr 1358) 1781, Konin 15980 
(Nr 84) 1791, Metrykalia � Parkowo 9654, 1778; Dyplom hrabiowski cesarza Franciszka 
II dla Komorowskich z 13 IV 1793 (Wersja łacińska i polska w posiadaniu S.J. Rostwo-
rowskiego); Archiwum w Sankt-Petersburgu, Regia f. 1343, op. 46, d. 1264, 221 k.; S.M. 
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Rostworowski, Genealogia Rodu Rostworowskich..., s. 8�11; List dr. Bertolda Waldsteina-
Wartenberga do Chrostopha Górskiego, Wiedeń 26 I 1988.
PUBLIKACJE: Ks. Józef Komorowski, Na zaślubiny Wielmożney Imci Pani Józefy z hrabiów 
Komorowskich Rostworowski Podkomorzyny nadworney J.K. Mości p. N.M. w dzień imie-
nin J.W. Jegomości Pana Jakóba hrabiego Komorowskiego, kasztelana santockiego, nowo-
sielskiego, podlesickiego etc. starosty, kawalera orderu S. Stanisława złożona � Oda, zob. 
K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903, s. 484 i t. 26, Kraków 1915, s. 384; 
K. z Potockich Nakwaska, Pamiętnik o Adamie hr. Potockim, op.cit., s. 6, 12; J.I. Kraszew-
ski, Starościna bełzka, op.cit., s. 26�40 i in.; A.A. Kosiński, Poradnik heraldyczny, t. II, 
Warszawa 1887, s. 233/234; [L. Cieszkowski], Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława 
Augusta, Warszawa 1906 (rozdziały Stanisław Salezy Potocki i Stanisław Szczęsny Poto-
cki); J. Drohojowski, Kronika Drohojowskich, op.cit., cz. B., Sumariusz aktów przechowy-
wanych w archiwum rodzinnym p. 1017, 1020, 1065, 1109; M. Siekiel-Zdzienicki, Rejestry 
metryk szlacheckich powiatu grójeckiego. Parafia Prażmów 1706�1800, Kalisz 1937, s. 17, 
18, 22, 23; E. Rabowicz, Komorowski Jakub, PSB, t. 13, s. 414; M. Tyrowicz, Nakwaska, 
1 voto Starzeńska z Potockich Karolina, PSB, t. 22, s. 481; W. Szczygielski, Potocki Teodor 
h. Pilawa, PSB, t. 28, s. 213; J. Kowecki, Rostworowski Andrzej, PSB, t. 32, s. 175�177; 
S. Leitgeber, Nowy almanach błękitny, Poznań�Warszawa 1993, s. 62; S.J. Rostworowski, 
Andrzej Rostworowski na tle..., op.cit.; A.Z. Rola-Stężycki, Hrabia bez tytułu, [w:] Opowie-
ści grójeckie, op.cit.

POKOLENIE XIII
Dzieci ANDRZEJA i JÓZEFY Kunegundy z hr. KOMOROWSKICH

MARIANNA Antonina Konstancja z hr. ROSTWOROWSKICH hr. POTOCKA, 
ur. w 1776, najstarsza córka Andrzeja Rostworowskiego, sędziego czer-
skiego i Józefy Kunegundy z hr. Komorowskich, kasztelanki santockiej

Została ochrzczona z wody w parafii w Kulikowie pod Lwowem. Sa-
krament chrztu otrzymała dopiero 8 VI 1778 w kościele parafialnym w Par-
kowie. Jej rodzicami chrzestnymi byli stryjostwo Franciszek Rostworowski, 
starosta żytomierski, wraz z żoną Marianną z Kołaczkowskich. Otrzymała 
imię chrzestnej matki. Dzieciństwo, poza najwcześniejszym, spędziła w Praż-
mowie, w domu swoich rodziców, gdzie otrzymała wstępne wykształcenie, 
głównie w zakresie nauki języków. Na dalekim Podolu w Sawińcach, powiat 
bracławski, już wzrastał jej przyszły mąż, Adam Potocki h. Pilawa, syn Teo-
dora, wojewody bełskiego, starosty smotryckiego i olsztyńskiego i Karoli-
ny z ks. Sapiehów h. Lis, kanclerzanki litewskiej, wojewodzianki połockiej. 
W Polskim Słowniku Biograficznym została mu przypisana data urodzenia na 
rok 1776, zapewne dobra, choć Bronisław Gembarzewski daje mu datę uro-
dzenia w 1777. Rodzice jego w 1786 rozeszli się i w roku następnym ojciec 
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posłał go do królewskiej szkoły wojskowej w Strasburgu we Francji. W 1889 
Potocki otrzymuje nominację na chorążego w regimencie pieszym Ordynacji 
Ostrogskiej, a 19 lutego 1790 zostaje awansowany do stopnia porucznika. 
Bierze udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792, a potem w powstaniu z 1794, 
w którym otrzymał przydział do sztabu naczelnika Kościuszki. Sprawować 
się musiał dzielnie, gdyż otrzymał od naczelnika złotą obrączkę z wyrytym 
wewnątrz napisem OYCZYZNA OBROŃCY SWEMU. Córka jego Karoli-
na, przebywając wiele lat później we Francji, napisała cenne dziełko zaty-
tułowane Pamiętnik o Adamie Hr. Potockim, które zostało wydane w 1862 
w Krakowie. Karolina przedstawiała więc różne fakty z dość odległej per-
spektywy czasowej, ponadto nie operowała konkretnymi datami, niemniej jej 
Pamiętnik jest ważnym źródłem wiedzy o życiu jej ojca, jak również pośred-
nio i matki. Zapisała ona, że: W 18 miesięcy po tych zdarzeniach osiedlił się 
w Ziemi Czerskiej, gdzie miał siedzibę Andrzej Rostworowski, starosta liwski 
i złączył dom tegoż z Potockimi. Pojął za żonę Marię, starszą córkę Rostwo-
rowskiego, co niespełna 19 lat miała (s. 7�8). Licząc owe 18 miesięcy od 10 
października 1794, kiedy rozegrała się nieszczęsna bitwa pod Maciejowica-
mi, wypadałoby, że ślub Marii Rostworowskiej z Adamem Potockim odbył 
się w kwietniu 1796. Jest to czas, kiedy rodzice panny młodej przebywali 
w Prażmowie, bo według zapisów ksiąg parafialnych prażmowskich Andrzej 
Rostworowski 3 IV 1796 spełniał rolę ojca chrzestnego małego Franciszka 
Wincentego Trzecieskiego. Trzeba wskazać, że ślub ten odbywał się w atmo-
sferze uzgodnień rodzinnych, bowiem Adam brał za żonę córkę Józefy Kune-
gundy z Komorowskich, siostry Korduli, aktualnej, poślubionej w 1788, dru-
giej żony swego ojca. Sytuacja materialna Adama Potockiego w tym czasie 
nie była zbyt jasna. Zbierał on odrębne donacje od swoich rozwiedzionych 
rodziców. Od matki Karoliny Sapieżyny, która już wtedy była żoną byłego 
posła na Sejm Wielki Stanisława Sołtyka, otrzymał starostwo olsztyńskie 
z 12 wsiami, ale po rozbiorach Prusacy je zabrali. Po ojcu przejął starostwo 
jarudzkie. Jako jedynego syna wojewody bełskiego czekały go jednak różne 
inne uwłaszczenia. Bliższa mu była matka, z którą korespondował w języku 
francuskim, opisując pierwsze kłopoty związane z dobrami w Kruszynie. Do 
jego listu jeszcze dłuższe wywody dopisywała żona po francusku. 

Po ślubie życie Marii z Rostworowskich Potockiej potoczyło się szybkim 
nurtem. Wpierw udała się w podróż do Sawiniec, a stamtąd właśnie jej teść, 
Teodor Potocki, będący marszałkiem szlachty podolskiej, był zobowiązany 
udać się do Petersburga, by podziękować carycy Katarzynie II za zaszczyt 
wzięcia w poddaństwo i opiekę ziem zabranych Rzeczypospolitej. Maria wraz 
z mężem uczestniczyła w tej podróży, kiedy to wypadało wędrować po tra-
gicznie złych drogach i nocować w brudnych karczmach żydowskich. Podróż 
jednak przyniosła nad podziw dobre rezultaty, bowiem do Petersburga Po-
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toccy przybyli na czas śmierci carycy Katarzyny i objęcia władzy przez cara 
Pawła I. Z młodym carem nadzwyczaj dobre stosunki miał Józef Augustyn 
Iliński, mąż Antoniny, najmłodszej z panien Komorowskich, a więc szwagier 
Potockiego. Miał on mieć niejaki wpływ na decyzję cara Pawła o zwolnieniu 
z więzień Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza i Ignacego Potockiego, 
o uwolnienie którego, jako swego krewnego, upominał się też przybyły do 
Petersburga Teodor Potocki. Jego syn Adam, jako były adiutant naczelnika 
z czasów niedawnego powstania, w towarzystwie swej żony Marii, udał się 
do Kościuszki, którego jak zapisała ich córka Nakwaska � widzieli cierpią-
cym i osłabionym (s. 11). Poddańcza w założeniach podróż Potockich do Pe-
tersburga wskutek zmiany na tronie carów rosyjskich przekształciła się w wy-
prawę mającą wydźwięk patriotyczny. Tym więcej, że liczono, iż car Paweł I 
przywróci wolność Polsce. 

Potoccy wrócili do Sawiniec, gdzie w drewnianym dworku, w takim bo-
wiem zamieszkiwał ówczesny potentat wojewoda bełski, oczekiwali ich po-
wrotu rodzice Marii, Andrzejowie Rostworowscy, wraz z trzema córkami, 
wśród których mogły być Helena, Tekla i Aniela. Nudno tam nazbyt nie było, 
gdyż wojewoda w dobrach swych trzymał nie tylko gwardię krakusów, ale 
i w dworze swoim teatr, a także nieźle grającą kapelę. Panny Rostworow-
skie mogły na deskach teatru próbować swoich talentów, jak i pokazywać 
publiczności swoje wdzięki. W Sawińcach jednak zdarzył się przykry wypa-
dek. Maria kiedyś podenerwowana wybuchami gniewu swego teścia Teodora 
Potockiego, który porywczym był wielmożą, gwałtownie wyszła z pokoju 
i zbiegając ze schodów upadła. Spowodowało to poronienie jej pierwszego 
dziecka, i zapowiedzi lekarzy, że w ogóle dzieci mieć nie będzie mogła. Ro-
kowania te okazały się błędne, gdyż w 1798 wydała na świat syna Teodora 
(choć data podana za PSB jest bardzo wątpliwa), a w 1799 córkę Karolinę. 
W tym czasie mieszkała z mężem we Lwowie. W liście do swej teściowej 
Karoliny Sołtykowej rozpisywała się o urokach córeczki, którą cechowała 
nadzwyczajna mądrość i miała już siedem zębów. 

Wkrótce przyszedł czas na przejmowanie spadków. Najwspanialszym 
z nich były dobra Kruszyna w województwie sieradzkim, odziedziczone po 
babce Konstancji z Daniłłowiczów, drugiej żonie dziadka Jana Potockiego, 
kasztelana bracławskiego. W Kruszynie był �zamek o kilku dziedzińcach, 
z pysznym ogrodem, ulicami z cedrów, cyprysów i innych drzew niebo-
tycznych. Były w komnatach piękne obrazy historyczne, a mianowicie je-
den ogromny, wystawiający Władysława IV. Znajdował się tam też skarbiec, 
a w nim bogate zbroje, laski marszałkowskie, naczynia szklane z herbami, 
metalowe z godłem Potockich, Pilawą, z napisem: Scutum opponebat scuto 
Ale w tym wspaniałym zamku nie dane było mieszkać Adamowi Potockiemu 
i Marii z Rostworowskich. Kruszyna znalazła się w zaborze pruskim i Prusa-



~ 235~

cy wydali prawa wzbraniające Polakom posiadania majątków w innych za-
borach. Potocki zdecydował się sprzedać Krusznę Niemcowi, hr. Schonau 
za 36 tys. czerwonych złotych. Za kwotę tę uzyskał od ojca Teodora dobra 
Horodenka (obwód kołomyjski) i Bilcze (obwód czortkowski) na Pokuciu 
w Galicji. Przed sprzedażą Kruszyny dokonał jednego. Znajdujące się tam 
pamiątki historyczne złożył w Świątyni Sybilli w Puławach. Uzyskanie dóbr 
na Pokuciu ostatecznie ustabilizowało jego sytuację materialną. Do przeję-
tych majątków poza wymienionymi należały jeszcze: Monasterka Bilczecka, 
Czerniatyn, Trojca, Serafińce. Poświadcza to kontrakt wzajemnego dożywo-
cia, jaki w 1805 zawarli małżonkowie Adam i Maria Potoccy. Akt ten stwier-
dzał, że w przypadku śmierci Adama dożywotnią posesję całego jego majątku 
obejmuje żona Marianna i może czynić z niego wszelki użytek, jaki do życia 
potrzebować będzie. Po śmierci męża ponosi ona jednak odpowiedzialność 
za dzieci, aby zapewnić im (...) opiekę edukacyjną stanowi ich przyzwoitą 
i utrzymanie ich obowiązkiem Matki jest. Gdy zaś dzieci osiągną wiek zu-
pełnoletni, to matka zobowiązana jest rozdzielić pomiędzy nimi posiadany 
majątek w równych częściach, dla siebie jednak zachowując czwartą część 
ogólnej masy spadkowej. Podobnie też, gdyby żona przed usamodzielnie-
niem się dzieci ponowny związek małżeński zawarła, to z dóbr męża włas-
nością jej jest tylko czwarta część majątku. Ostatni punkt kontraktu stanowił, 
że: J.W. Marianna z Rostworowskich hrabina Potocka zapis ten dożywocia 
przyjmując, nawzajem na przypadek śmierci swojej i jakby mąż jej J.W. Adam 
Hrabia Potocki ją przeżył, posesję, prowianta i majątek dożywotni ogólnego 
swego ruchomego i nieruchomego majątku mianego i mieć się mającego, sum 
wszelkich, praw swoich mężowi swojemu J.W. Adamowi Potockiemu zapi-
suje. Kontrakt ten był spisany w 1805 u rejenta we Lwowie, ale Maria po 
ośmiu latach, 22 IV 1813, uwierzytelniła go w sądzie ziemskim w Kamieńcu 
Podolskim, gdzie: Z rozkazu Jego Imperatorskiej Mości samo władnącego 
całą Rosją etc., etc., etc. podpisał go rejent Piotr Gradowski. Przez to kon-
trakt nabrał mocy prawnej także na terenie zaboru rosyjskiego. Czytając ten 
dokument, czuje się, że był on tak ułożony, jakby Adamowi śmierć była pisa-
na wcześniej, przed Marianną. Z kolei ze strony Adama widoczna jest troska 
o edukację i zabezpieczenie losu materialnego dzieci. A było już ich troje, bo 
w 1805 narodził się Juliusz. 

Nabyte majątki w Galicji wyraźnie się różniły od utraconej Kruszyny. 
Na Pokuciu było wielkie wymieszanie ludności. Mieszkali tu katolicy, Rusi-
ni, Żydzi, a także Ormianie. Adam Potocki wykupywał własność od Żydów 
i w majątkach swych osadzał Ormian, którzy budowali ładne, w stylu dwor-
skim domy. Dbał o staranną uprawę roli, sprawiedliwy zarząd i pewne uno-
wocześnienie sposobu upraw. Chłopi ruscy niechętnie na to patrzyli, mówiąc: 
Niechaj bude jako buło. Dziedzic horodeński w majątku swym rozwijał ogro-
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downictwo, utrzymywał stadninę koni, miał nawet tureckie ogiery. Napisał 
niewielką rozprawę Krótkie opisanie anglizowania z operacją dla amatorów 
koni (Warszawa 1809, s. 46). Odnawiał zasoby swej biblioteki, był oczytany, 
a co więcej ujawniał zainteresowania naukowe, prowadząc skomplikowane 
doświadczenia z elektrycznością. Potoccy prowadzili czynne życie towarzy-
skie. Spotykali się z sąsiadami Dzieduszyckimi, Uruskimi, odwiedzali dom 
hr. O�Donellego. Wiele też czasu spędzali we Lwowie. Adam utrzymywał 
żywe stosunki z ludźmi myślącymi politycznie i mającymi patriotyczne prze-
konania. Wkrótce czas przyniósł nadzwyczaj silne napięcia polityczne. 

W 1809 wybuchła wojna między Austriakami i Księstwem Warszaw-
skim. Pamiętać trzeba, że zabór austriacki wtedy zajmował Radomskie, po-
tem szedł po prawej stronie Wisły, dochodząc aż do linii Bugu do Drohiczy-
na. Gdy w kwietniu 1809 ks. Józef Poniatowski rozbił przeprawiający się pod 
Korczynem przez Wisłę korpus austriackiego generała Mohra, stanęła przed 
nim otworem nieobsadzona przez wojska austriackie Galicja Zachodnia. 
3 V 1809 ogłosił on manifest skierowany do mieszkańców tych ziem pisząc: 

Polacy! Ziomkowie! My już daw-
niej zyskaliśmy niepodległość, je-
steśmy Polakami, idźcie za naszym 
przykładem, niesiemy wam hasło 
jedności i swobody. Przyłóżcie się 
do wielkiego dzieła wskrzeszenia 
Ojczyzny! 

Sytuacja była taka, że Księstwo 
Warszawskie i cały obóz Napole-
ona I prowadził wojnę z Austrią, 
lecz Francja pozostawała w sojuszu 
z Rosją. Rosjanie, widząc ustępo-
wanie Austriaków z Galicji, za-
częli tam wprowadzać swoje woj-
ska, niby w charakterze sojusznika 
Napoleona, ale naprawdę z myślą 
zagarnięcia tego terytorium. Roz-
począł się więc wyścig między 
wojskami rosyjskimi a wojskiem 
ks. Józefa Poniatowskiego � kto 
pierwszy zajmie Galicję. 27 V 1809 
patrol ułanów pod dowództwem 
por. Jana Starzeńskiego wkroczył 
do opuszczonego przez Austriaków 
Lwowa. Entuzjazm był niesamowi-

Adam hr. Potocki h. Pilawa (1777�1812), 
pułkownik, dowódca 11 pułku jazdy 

Księstwa Warszawskiego, zmarł z ran
po kampanii moskiewskiej, 

był mężem Marianny Rostworowskiej, 
najstarszej córki Andrzeja, 

sędziego czerskiego
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ty. Przed końmi ułańskimi ścielono dywany. Ks. Józef nie mógł sobie jednak 
pozwolić na wywołanie wojny pomiędzy Księstwem Warszawskim i Rosją. 
Zaczął więc powoływać władze w imieniu cesarza Napoleona, które Rosja 
�sojusznik� francuski winien był respektować. We Lwowie zaczęła się two-
rzyć wpierw gwardia honorowa, a potem pułk kawalerii nazwany podówczas 
jazdą galicyjsko-francuską. Na czele tego pułku stanął właśnie Adam hr. Po-
tocki. Rwała się do niego wielka ilość ochotników. Przy rekrutacji pracowała 
nawet Maria z Rostworowskich, porwana ogólnym zapałem. Każdy zapisany 
dostawał białą kokardę. Wkrótce tych wstążek w sklepach nie stało � pisała 
Karolina � że moja matka zasłony z okien w kawałki pokrajała, by zaspokoić 
nieustępliwość ochotników (s. 32). Do wojska rwali się Drohojowscy, Ko-
morowscy, Rostworowscy (Stefan, brat Marianny), Potuliccy, Załuscy, Soł-
tykowie. Pułk nie miał etatu w armii Księstwa Warszawskiego. Więc na jego 
utrzymanie łożył mianowany pułkownikiem Adam Potocki z dochodu z dóbr 
swoich, ale trzeba dodać, że i ojciec jego, wojewoda bełski, dał na wyposaże-
nie pułku 100 000 złp. 

Wkrótce się okazało, że po pokoju podpisanym z Austrią Lwów zostaje 
przy monarchii habsburskiej. Pułk musiał opuścić miasto. Szli ułani pieszo 
z dzidami, bo uzbrojenia nie stało. W Sokalu formacja ta otrzymała nazwę 
4 pułku jazdy galicysko-francuskiej. Szła więc dalej, przez dobra radcy stanu 
ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowskiem położone. Tu żołnierze dopuścili 
się niejakich gwałtów przy zdobywaniu zaopatrzenia. Pułk doszedł w końcu 
do Chełma, włączonego już w obszar Księstwa Warszawskiego. Tam nastąpi-
ła właściwa organizacja pułku i jego umundurowanie. Płk. Potockiemu towa-
rzyszyła Marianna z dziećmi i ze swoimi siostrami, które we Lwowie zostać 
nie chciały. Cała ta gromadka mieszkała w pałacu biskupim w Chełmie, pę-
dząc tam życie koczownicze. Pamiętnikarz czasów tamtych, Kajetan Koź-
mian, zapisał: Z kwatery pułkownika hułanów, Adama Potockiego, rozpisano 
na gminy palety na poziomki pod karą śmierci; bądź to był żartobliwy koncept 
jakiegoś młokosa oficera dla przysługi pani pułkownikowej i otaczających ją 
panien, bądź niepojęte naigrawanie się z wszelkich praw. Chodziło o koncept-
rozporządzenie wymuszania dostaw poziomek karą śmierci. Koźmian wyda-
rzenie to kwalifikuje do kategorii rozrywek towarzyskich, rozgrywających 
się w gronie damskiego otoczenia pułkownika Potockiego, które głównie 
składało się z Marianny i innych panien Rostworowskich. 

Tymczasem na szerszej arenie zdarzeń Austriacy ponownie zajęli Po-
kucie i obłożyli dobra Potockiego jako zwolennika Francuzów sekwestrem. 
W Chełmie oddział dowodzony przez pułkownika przebywał niemal rok. 
Tam 28 XII 1809 został nazwany 11 pułkiem ułanów wojsk Księstwa War-
szawskiego. Sztab potem przeszedł do Krasnegostawu, a następnie do Lubli-
na, gdzie Maria towarzysząca wiernie mężowi powiła dwie córki bliźniaczki 
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Adaminę i Cecylię, ta ostatnia zmarła w młodym wieku. Dla połogu kwaterę 
miała w domu ks. Macieja Jabłonowskiego, który sprawował funkcję prefek-
ta miasta. W tym czasie Adam Potocki napisał rozprawę, którą zatytułował 
Krótki opis nowego przeprawiania się przez rzeki... J.O. J.W Księciu Józefo-
wi Poniatowskiemu, Ministrowi Wojny Księstwa Warszawskiego przypisany. 
Rozprawka jest napisana dobrym językiem, lecz technicznie nie jest zbyt no-
watorska.

Latem 1811 pułk Potockiego przeszedł do Piotrkowa. Marianna nie miała 
już sił, by dalej z pięciorgiem dzieci wytrzymywać tułaczkę i wcześniej, bo 
w 1810 udała się do Warszawy, gdzie zamieszkała w pałacu Gorayskich na 
Lesznie, do którego wprowadził ją jej stryj Ksawery Rostworowski. Mając 
dar do organizowania podniosłych uroczystości, wyprawiła chrzciny swym 
córkom, zapraszając na rodziców chrzestnych nie kogo innego, jak tylko 
księcia Józefa Poniatowskiego w parze z Konstancją Sołtykówną, córką mat-
ki swego męża. Na uroczystościach tych obecny był ojciec dziewczynek, płk 
Adam Potocki, który wziął okresowy urlop z wojska. Warto wspomnieć, że 
owa Konstancja Sołtykówna poślubiła potem Ludwika Łempickiego z Planty 
i była matką Karola, żonatego z Marią Rostworowską, i Konstancji zamężnej 
za Gabrielem Rostworowskim, dziećmi ppłk. Stanisława z Pruszyna. Tym-
czasem zbliżał się czas wielkiej wyprawy na Rosję. Potocki wrócił do pułku. 
Marianna pojechała go żegnać do Łukowa, chciała jechać dalej, lecz zacho-
rował jej synek Teodor i postanowiła wrócić do Warszawy.

Potocki poszedł na wojnę z 11 pułkiem liczącym 866 głów i 784 ko-
nie. Pułk był przydzielony do 28 brygady gen. Dominika Dziewanowskie-
go, przynależnej do IV Korpusu Wielkiej Armii dowodzonego przez gen. 
M. Latour-Maubourga. Kampania dla Adama źle się zaczęła. 10 VII 1812 brał 
udział w krwawej bitwie kawaleryjskiej pod Mirem, w której jego pułk stracił 
300 ułanów, a 22 oficerów zostało rannych. Bitwa pod Mirem wywiązała 
się całkiem przypadkowo. Jeden ze szwadronów 3 pułku ułanów zaatakował 
tylną straż cofającej się jazdy rosyjskiej, osłaniającej odwrót armii księcia 
Bagracyona. Niespodziewanie został on otoczony przez 5 pułków kozackich. 
Na pomoc przychodziły mu inne polskie pułki kawaleryjskie, których szwa-
drony szły kilkakrotnie do szarży. Niemniej zgrupowanie rosyjskiej kawalerii 
przynajmniej z początku bitwy miało dużą przewagę i stąd tak znaczne straty 
po stronie polskiej. Po bitwie 11 pułk został przesunięty do Bobrujska, gdzie 
miął strzec dróg łączności Wielkiej Armii z zapleczem. Adam stamtąd pisy-
wał listy do Marii, przebywającej w Warszawie. Były świadectwem miłości 
męża do żony. Świadectwem tego uczucia miało być i to, że nigdy nie chciał 
należeć do tajnej organizacji, jaką była masoneria, by nie mieć żadnych ta-
jemnic przed żoną. W Bobrujsku było głodno, ale i w Warszawie nie za boga-
to. Do Marii Potockiej nie dochodziły pieniądze z dóbr galicyjskich zasekwe-



~ 239~

strowanych przez Austriaków. Tymczasem nadszedł dzień 7 IX 1812, kiedy 
11 pułk w składzie IV Korpusu gen. Latour-Maubourga uczestniczył w sław-
nej bitwie pod Możajskiem. Pod wsią Semenowskoje walczył z rosyjskimi 
kirasjerami, ratując cofający się pułk westfalskich kirasjerów. Potem gonił 
nieprzyjaciela pod ogniem idącym z 4 dywizji IV Korpusu gen. Aleksandra 
Ostermana. Zdobywając jego armaty, poniósł ogromne straty. Sam Potocki 
został ciężko ranny. Przewieziono go do Moskwy. Tam przeżył pożar tego 
wielkiego miasta. Do służby frontowej już się nie nadawał. 13 XI 1812 wró-
cił do Warszawy, chudy i wycieńczony, z przypiętym do munduru Krzyżem 
Kawalerskim Legii Honorowej. W niespełna miesiąc później, 25 XI 1812, 
zmarł na rękach swego szwagra płk. Jana Rostworowskiego. Pochowany zo-
stał w podziemiach warszawskiego kościoła Ojców Kapucynów, w którym 
znajduje się też tablica poświęcona jego imieniu. Pośmiertnie został odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari.

Maria zatem po 16 latach małżeństwa owdowiała. Nie zawierała nowe-
go związku małżeńskiego, być może zdając sobie sprawę z tego, że zgodnie 
z kontraktem z 1805 roku traciłaby prawo zarządzania całością dóbr mę-
żowskich. Ale temperament miała duży i to sprawiło, że różnie przez współ-
czesnych była oceniana. Nazywana już była powszechnie hrabiną Adamową 
Potocką. W Warszawie nie zagrzała dużo czasu. Powróciła do Lwowa. Tam 
prowadziła salon wystawny. W 1815 wydała za mąż córkę Karolinę, mają-
cą dopiero 16 lat. Poślubił ją Aleksander hr. Starzeński h. Lis, pan na Sas-
sowie, c.k. podkomorzy, członek stanów galicyjskich. Małżeństwo zdawało 
się nadzwyczaj intratne. Po roku Karolina powiła syna, a Starzeński na ojca 
chrzestnego zaprosił cesarza Franciszka I, który właśnie przybył do Lwowa. 
Przyjęcie wyprawiono imponujące. Starzeński ustawił szeregi ludzi ubranych 
w liberie ze srebrzonymi galonami, a każdy z nich trzymał za uzdę ślicznego 
konia. Mały wnuczek Marianny z Rostworowskich otrzymał imię Franciszek. 
Ale wkrótce idylla ta doprowadziła do złych rezultatów. Według opinii kro-
nikarza ówczesnych zdarzeń Franciszka Ksawerego Preka, Adamowa Potoc-
ka nadmiernie namawiała córkę Karolinę (...) na różne bale i muzyki, na co 
wiele majątku jej mąż utracił (s. 471�472). Ów Prek pisał o Karolinie: Matka 
nie uważała na nią, co miało wpływ na jej wychowanie. W każdym razie 
skłonność obu pań, matki i córki, do balów i rozrywek oraz nie najlepsze 
postępowanie młodej małżonki doprowadziły Aleksandra Starzeńskiego do 
granicy bankructwa, a jego małżeństwo do rozwodu, który formalnie nastąpił 
dopiero w 1826. Jednak już w 1821 Adamowa hr. Potocka z córką Karoliną 
hr. Starzeńską, trojgiem mniejszych dzieci i z siostrą Zofią Rostworowską 
przeniosła się do Krakowa. Tu, jak wspomina inny kronikarz, Franciszek Sa-
lezy Gawroński, wzięła mieszkanie na Wesołej w domu z ogrodem zwanym 
angielskim. 
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Bezpośrednią przyczyną jej przyjazdu do Krakowa, gdzie nie była znana, 
stał się zamiar przeprowadzenia rozwodu córki ze Starzeńskim, a trzeba wie-
dzieć, że w Galicji austriackiej rozwody były zabronione, co różniło tamtej-
sze prawo od panującego w Rzeczypospolitej Krakowskiej. Pośpiechu jednak 
z rozwodem nie było, gdyż Karolina na razie nie miała innych kandydatów 
do ręki. Natomiast Pani Adamowa, jak pisze Gawroński, (...) zapraszała na 
obiady, herbaty, zabawy różne wymyślając, trzymała dwór okazały i murzy-
na. Bywały u niej wszystkie osoby społeczeństwa, �theatre de société�, na 
którym odgrywano sztuki francuskie i polskie. Sam Gawroński, który bywał 
w jej domu, został wciągnięty w odgrywanie czołowej roli w tragedii Gliń-
ski pióra Franciszka Wężyka. Od 1823 w Krakowie mówi się już o tym, że 
Pani Adamowa zajmuje Spiski pałac, a u niej częste obiady i wieczory zawsze 
późne. W 1825 Gawroński pisał: Wróciwszy z Kielc, zostałem zaproszony na 
ucztę, dawaną w lipcu na imieniny p. Adamowej Potockiej przez jej syna Ju-
liusza w ogrodzie p. Kremera na przedmieściu (...) ogród wieczorem oświet-
lony przedstawiał różne grupy porozstawiane, które koleją przyjmowały przy-
byłą solenizantkę, były tam poprzebierane osoby w kostiumach: wróżka p. 
Mieroszewska Jackowa z córkami w szałasie dobrze wróżąca powodzenie; 
kiosk chiński z p. Brzozowską, gdzie rozdawano herbatę i sorbety; Hiszpanie 
z p. Russocką i Miroszewskim Ignacym, owoce i rymowane życzenia w alta-
nie, rybacy na łodzi przyozdobionej śpiewający barkarole z p. Grodzicką itp. 
Potem w pałacyku ogrodowym tańce. Wszystko to było bardzo ładnie i weso-
ło, przy świetle księżyca, późno się rozjeżdżano do domów... Także z tego roku 
pochodzi drugie już wspomnienie, charakteryzujące syna Marianny: Juliusz 
Potocki, syn p. Adamowej, jeżdżąc z matką na Podole, wrócił stamtąd z wielu 
końmi widać, bo jeździ po Krakowie sześcioma po rosyjsku, tj. 4 w dyszlu 
i dwa za forysiem, co u nas niezwyczajne i śmieszne, a niby stara się o rękę 
p. Barbary Wielopolskiej, którą zowią Basią; co kraj to obyczaj, taka moda 
na Podolu. Widzimy stąd, że i syn hrabiny starał się błyszczeć po wielkopań-
sku. Na salony wkraczała też młodsza córka Adamina, o której Prek napisze: 
(...) była piękna, ale nie zupełnie dobrze wychowana, na co jej matka nie ze 
wszystkim uważała. 

Pani Adamowa bowiem miała swoje sprawy. Przedmiotem jej uczuć był 
Antoni Rozwadowski �elegant wielki i awanturnik zawołany�, który niespo-
dziewanie w 1826 wstąpił do seminarium duchownego i przywdział sukienkę 
duchowną. Prek tak o tym zdarzeniu napisał: Gdy się z nim Maria Potocka 
spotkała i poznała w duchownym ubiorze dawnego kochanka, spazmów do-
stała. Nie można powiedzieć, aby Prek był hrabinie przychylny, charaktery-
zował ją z wyraźną niechęcią, pisząc o niej:(...) jest wzrostu małego, nieładna, 
brzydkich zębów, nosiła róż na policzkach, włosy jak pasma, w tych kwiaty 
przy boku i koło dołu przy ubiorze kobiety, gdy na balach tańczyła. Wydawać 
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by się mogło, że Marianna z Rostworowskich nie była kobietą samych zalet. 
Jest także rzeczą zadziwiającą, że jej córka Karolina poświęca cały napisany 
przez siebie Pamiętnik wyłącznie osobie swego ojca, o matce niemal nic nie 
wspomina. Choć w zakończeniu owego Pamiętnika jest jakby na siłę dodane 
zdanie właśnie o matce Karoliny. Dodam tu jeszcze, że jak najlepszą była 
żoną, tak też czułą, kochającą, pełną poświęcenia matką, panią hojną, kobie-
tą jaśniejącą dowcipem i nauką, i że ostatnie lat trzynaście spędziła na ustro-
niu, nauczając swe wnuki i błagając o miłosierdzie Boże dla tych, co kocha. 
Piękna to opinia córki, ale znów się nasuwają zgryźliwe uwagi Preka, które 
jakby wyjaśniają, dlaczego Pani Adamowej wypadło usunąć się z wielkiego 
świata. Tak bowiem charakteryzował on Marię Potocką: Rozrzutna, lubiła 
tylko ubiory, bawiła się i tańczyła, interesa wszelkie zaś zaniedbała, mało 
posiadała rozumu, a gadać lubiła dużo.

W tych zawistnych zdaniach przemawia jakaś zadra tego dworskiego ma-
larza, chorego na głuchotę, ale fakty potwierdzają jego wyroki. Pani Adamo-
wa musiała opuścić Kraków, gdyż podczas swego pobytu narobiła zbyt wiele 
długów. Rezultatem jej pobytu w Wawelskim Grodzie było doprowadzenie 
do rozwodu córki ze Starzeńskim i wydanie jej ponownie w 1826 za Hen-
ryka Mieczysława Nakwaskiego h. Prus II (1800�1876), kasztelanica, syna 
Franciszka Salezego i Anny z Krajewskich, późniejszego posła bracławskie-
go na Sejm 1831, właściciela 10 folwarków w ziemi wyszogrodzkiej, pana 
na Nakwasinie. Dzięki tym folwarkom Nakwascy życie pędzili w Dreźnie, 
Genewie (1833) i Paryżu (1835), bo też po upadku powstania w 1832 udali 
się na emigrację. W Paryżu utrzymywali kontakty z Adamem Mickiewiczem. 
Nakwaski był bardzo aktywny, miał różne pomysły i chwytał się różnych kie-
runków politycznych. Dążył do wskrzeszenia działalności Sejmu na emigra-
cji. W 1856 otrzymał obywatelstwo szwajcarskie. Zmarł 22 III 1876 w Tours. 
Nakwascy mieli pięcioro dzieci: Bolesława, Karolinę, Marię, Annę i Jadwigę. 
Ich matka Karolina została damą Krzyża Gwiaździstego, była ceniona jako 
pisarka, w 1843 w Poznaniu wydała poczytną rozprawę Dwór wiejski, była 
też autorką Powieści dla dzieci (Lipsk 1846), a w latach sześćdziesiątych 
pisywała do �Czasu�. 

W 1841 przyjechała do Polski, by ratować przed sekwestrem Bilcze. Do-
bra Horodenki zostały już wcześniej w 1830 sprzedane na licytacji za 40 000 
dukatów, a warte były 100 000 dukatów, lecz wysprzedaż była konieczna na 
spłacenie rzekomo długów Adama Potockiego, utrzymującego niegdyś pułk 
jazdy francusko-galicyjskiej ze swoich funduszy. Po Karolinie Nakwaskiej, 
zmarłej w 1875 i jej mężu Henryku Mieczysławie Nakwaskim pozostało ba-
rokowo-klasycystyczne epitafium w kościele parafialnym w Kępie Polskiej 
pod Wyszogrodem. W kościele tym są też epitafia ich dzieci. Również Ada-
mina, młodsza córka Marianny z Rostworowskich Potockiej dość atrakcyjnie 
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wyszła za mąż, poślubiając podpułkownika Michała Kamieńskiego (1799�
1873), dowódcę 7 pułku ułanów, uczestnika powstania listopadowego, gros 
życia spędziła za granicą. Z kolei syn Adaminy, Mieczysław Kamieński, był 
poetą okresu romantyzmu i działaczem emigracyjnym w Paryżu. Przyjaź-
nił się z Ksawerym Branickim z Montrésoru. Branicki na dziedzińcu zamku 
w Montrésor wystawił przyjacielowi piękny pomnik dłuta włoskiego rzeźbia-
rza. Jeśli chodzi o synów pani Adamowej, to Teodor poślubił Dzieduszycką, 
a drugi syn Julian Pruszyńską. Dla ścisłości trzeba wspomnieć, że zasłużo-
ny genealog, Sławomir Leitgeber, błędnie wymienia jako syna Adama i Ma-
rianny z Rostworowskich jeszcze Dominika Potockiego, właściciela dóbr 
Buczacz, który w 1777 miał otrzymać dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji. 
Jest to zupełnie nieprawdopodobne, bo byłby on tylko rok młodszy od swego 
ojca. Sama pani Adamowa hr. Potocka opuściła Kraków w 1828 i udała się do 
Krystynopola, siedziby Potockich nad Bugiem. Później jakiś czas mieszkała 
w Lublinie. Swój bujny żywot zakończyła 3 III 1860 w Smotryczu, dzie-
dzicznym majątku Potockich, leżącym w guberni podolskiej. W Warszawie 
18 IV tegoż roku w kościele Ojców Kapucynów została w intencji zmarłej od-
prawiona msza św., o czym w �Kurierze Warszawskim� informowali: wnuk, 
wnuczka i dwaj synowcy, zapraszając na ten obrzęd krewnych i przyjaciół.
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HELENA Joanna Franciszka Ludwika (Joanna dopisane później) z hr. RO-
STWOROWSKICH baronowa WINTZINGERODE, ur. 19 VIII 1777 w Prażmo-
wie, druga z rzędu córka Andrzeja i Józefy Kunegundy z hr. Komorowskich 

Chrzczona była w parafii prażmowskiej, a jej rodzicami chrzestnymi byli 
starosta Józef Szeptycki i babka dziecka, Antonina Brygitta z Pawłowskich 
Komorowska. Trudno powiedzieć, czy poczucie zobowiązań, jakie przyjmuje 
się, będąc wzajemnie rodzicami chrzestnymi dziecka, czy też zwykła ludzka 
namiętność sprawiła, że owi państwo, starosta Józef Szeptycki i Antonina 
Brygitta związali się węzłem miłości, która w cztery lata później, po śmierci 
kasztelana santockiego Jakuba Komorowskiego, męża Antoniny, sprowadziła 
ich na kobierzec ślubny. Jeśli to było pierwsze ich spotkanie z okazji chrzcin 
dziecka, to Helena już od najwcześniejszego dzieciństwa była powołana do 
odgrywania wielkich ról. Dzieciństwo spędziła w Prażmowie, była też jedną 
z owych trzech córek Andrzeja Rostworowskiego, z którymi ojciec i jego żona 
Józefa Kunegunda, po wydaniu Marianny za mąż w kwietniu 1796, udali się 
na Podole do domu wojewody bełskiego Teodora Potockiego w Sawińcach. 
Podróż ta na pewno przyniosła jej wiele wrażeń, ale stała się też początkiem 
całego łańcucha dalszych podróży. Potem była podróż powrotna do Prażmo-
wa, sprzedaż rodzinnego majątku i znowu podróż z ojcem i siostrami, już 
bez zmarłej matki, do Lwowa. Jest to już czas, kiedy siostra Marianna z mę-
żem Adamem osiadła w Horodence pod Kołomyją. Teraz w Helenie rodzą 
się nowe preferencje i zainteresowania. Miejski dom rodziców we Lwowie 
staje się mniej atrakcyjny od posiadłości ziemskich szwagra. W każdym razie 
córki Rostworowskich coraz częściej zaczynają przebywać w domu swej naj-
starszej siostry Marianny Potockiej. I otóż, w Horodence stacjonuje austriacki 
pułk, którego, jak zapisała Karolina Nakwaska, dowódcą był Niemiec, gen. 
Ferdynand baron Wintzingerode. Latem 1801 zaczęła się miłość pomiędzy 
piękną � jak się dowiadujemy z innych źródeł � Heleną i baronem. Ślub mło-
dej pary odbył się we Lwowie 19 IX 1801. Kim był pan młody? 

Ferdynand Karol Fryderyk Wilhelm bar. von Wintzingerode-Ohmfeld 
h. własnego, ur. 15 II 1770 w Allendorf nad Werrą w Hesji, syn płk. Wilhelma 
Ernesta Wintzingerode-Ohmfeld z Rustingen Oldenburg (Fryzja), ochrzczo-
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ny został dnia 18 II 1770. Jego rodzicami chrzestnymi byli: ks. Ferdynand 
Brunschweig-Luneburg, pruski feldmarszałek, ks. Christiana-Charlotte von 
Hessen-Cassel, gen.-leutenant Friedrich-Christian von Wolf, dowódca hes-
kiego pułku kirasjerów, gen.-major Karol Wilhelm von Schlotheim, dowódca 
heskiego pułku dragonów oraz ciotka, panna Carolina Wilhelmina Juljana von 
Wintzingerode aus dem Hause Adelsborn-Ohmfeld. Ferdynand, kiedy miał 
8 lat, został oddany do Instytutu Kadetów w Cassel. W latach 1781 i 1782 
zmarli jego rodzice, wpierw ojciec, potem matka. Ferdynand, mając 15 lat, 
wstąpił do gwardii heskiej. Musiał być krewkiego temperamentu, bo w 1788, 
gdy miał 18 lat, wypadła mu groźna awantura na tle miłosnym. Spór doty-
czył panny wysoko postawionej w hierarchii towarzyskiej. Ferdynand za swe 
postępowanie został ukarany czterotygodniowym aresztem. Nie zdzierżył tej 
kary i uciekł do Austrii, gdzie wstąpił do służby wojskowej u ks. Jozjasza 
von Sachsen-Coburga-Gotha. W 1790 brał udział w pierwszej kampanii wo-
jennej, skierowanej przeciwko rebeliantom niderlandzkim. Uzyskał stopień 
leutenanta strzelców pieszych. W latach 1792�1793 uczestniczył w walkach 
z Francją, toczonych nad Renem. Po pokoju w Bazylei, za protekcją ks. Fran-
ca Friedricha von Sachsen-Coburga, został z końcem 1797 zaangażowany 
w stopniu majora w cesarsko-rosyjskiej służbie. Był początkowo adiutantem 
wielkiego księcia Konstantego, potem wielkiego księcia Aleksandra, który 
został carem Aleksandrem I. 

W 1798 Ferdynand Wintzingerode miał sprawę honorową z ks. Piotrem 
Piotrowiczem Dołgorukim, osobistym przyjacielem carewicza Aleksandra. 
Doszło do pojedynku, jednym z sekundantów był ks. Adam Czartoryski, 
zaczynający dopiero swoją karierę na dworze carskim. Był on wtedy jedy-
nie kamerjunkrem, lecz przede wszystkim przyjacielem i powiernikiem ca-
rewicza Aleksandra. Ponoć właśnie ks. Adam, jako sekundant, tak ustawił 
przeciwników, że oddanie celnego strzału było bardzo utrudnione. W następ-
stwie pojedynku nikt nie został ranny i arbiter doprowadził do ugody. Być 
może jednak, że spór z ks. Dołgorukim przyczynił się do skierowania barona 
Ferdynanda, mającego wtedy jeszcze stopień pułkownika, z misją wojsko-
wą do Austrii, a konkretnie na teren Galicji, do Lwowa. Płk Wintzingerode 
z tą misją przebywał w Galicji w latach 1798�1802. Nie był zatem dowód-
cą pułku austriackiego w Horodence � jak podawała Nakwaska � niemniej 
mógł tam bywać w ramach przypisanych sobie zadań. Podczas jego pobytu 
w Galicji doszło do zaślubin z Heleną Rostworowską. Był to początek ery 
napoleońskiej. Wintzingerode był zdecydowanym przeciwnikiem Napoleona 
i ekspansji francuskiej w Europie. Zajmował zatem w rodzinie Rostworow-
skich stanowisko odmienne od reszty członków �klanu�, ale jeszcze wtedy, 
w pierwszych latach XIX wieku opcje pronapoleońskie nie były tak bardzo 
ugruntowane w rodzinie starosty czerskiego.
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Po objęciu w Petersburgu tro-
nu carskiego przez Aleksandra I, 
płk Wintzingerode został odwo-
łany do Petersburga. Żona Polka, 
orientacja antynapoleońska i nie-
dawne wspomnienia rozprawy ho-
norowej z ks. Dołgorukim zbliżyły 
barona Wintzingerode do ks. Ada-
ma Czartoryskiego. Czartoryski 
w tym czasie awansował z pozy-
cji tajnego radcy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych do stanowi-
ska ministra spraw zagranicznych, 
którym car Aleksander I mianował 
go w lutym 1804. Koncepcja euro-
pejska nowego ministra zdecydo-
wanie wyrażała dążenie do zawar-
cia sojuszu rosyjsko-angielskiego, 
natomiast sojusze z Austrią i Pru-
sami traktował on jako sprawy dru-
gorzędne, zakładając, że państwa 
te są tradycyjnymi wrogami Rosji. 
Czołowym celem politycznym mi-
nistra Czartoryskiego było powstrzymanie w Europie ekspansji Napoleona, 
którego działania w jego opinii burzyły arystokratyczno-konserwatywny po-
rządek społeczny kontynentu europejskiego. Na przełomie 1804/1805 dzięki 
inspirowanej przez ministra wizycie Mikołaja Mikołajewicza Nowosilcowa 
w Londynie doszło do poważnego zbliżenia pomiędzy Rosją i Anglią, dalsze 
rokowania miały być prowadzone w Petersburgu.

Podczas nieobecności Nowosilcowa w Petersburgu przeciwnicy Czar-
toryskiego przypuścili przeciwko niemu atak. Szczególnie niebezpiecznym 
jego partnerem stał się ks. Piotr Dołgoruki, uratowany niegdyś w pojedynku 
z baronem Wintzingerode, a teraz opowiadający się za tym, by polityka rosyj-
ska zmierzała do ścisłego sojuszu z Prusami. W obliczu niebezpiecznych dla 
Czartoryskiego intryg, prowadzonych na dworze carskim, cennym dla księcia 
sojusznikiem stał się teraz właśnie Wintzingerode, który jako adiutant cara 
Aleksandra I miał bezpośredni dostęp do Najjaśniejszego Pana. Ostatecznie 
Czartoryski z ostrego kryzysu wyszedł zwycięsko i w pierwszych dniach 1805 
został przez cara mianowany członkiem Senatu i Rady Państwa. Umocniło to 
również pozycję gen. Wintzingerode na dworze carskim W polityce rosyj-
skiej był on wówczas rzecznikiem porozumienia rosyjsko-austriackiego. Był 

Ferdynand Karol Fryderyk Wilhelm 
bar. von Wintzingerode-Ohmfeld (1770�1818), 

generał i adiutant cara Aleksandra I, 
mąż Heleny Rostworowskiej, 

młodszej córki sędziego czerskiego
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on zresztą opłacany przez Wiedeń po to, by reprezentował interesy austriac-
kie. Misja jego okazała się skuteczna, bowiem 6 XI 1804 został podpisany 
sojusz obronny między Rosją i Austrią. 

Takie były kulisy wielkiej polityki. Natomiast co w tym czasie robiła 
Helena z Rostworowskich Wintzingerode? Nakwaska o Helenie napisała, że 
w burzliwym życiu swego męża była mu wierną towarzyszką. Przebywała 
wówczas na dworze carskim, pozostając wraz z mężem w bezpośrednich sto-
sunkach z carem Aleksandrem I. Była już matką pierwszej córki, Marii Julii 
Izabeli, ur. 2 V 1802 w Krakowie, jeszcze przed przybyciem do Petersburga. 
Maria ochrzczona została dopiero 19 III 1803. Do chrztu trzymał ją osobiście 
cesarz Aleksander. Dwa razy zatem wydarzyło się, że podczas uroczystości 
chrztu św. potomków starosty czerskiego Andrzeja Rostworowskiego obecni 
byli cesarze, władcy najpoważniejszych potęg politycznych tego czasu. Ma-
rię do chrztu św. trzymał Aleksander I, a 13 lat później rolę ojca chrzestne-
go wobec prawnuka starosty czerskiego Franciszka Starzeńskiego spełnił we 
Lwowie cesarz Franciszek I.

Nas teraz interesuje Petersburg i rola małżonków Wintzingerode. Rok 
1805 przynosi zabiegi dyplomacji rosyjskiej mające na celu wciągnięcie Prus 
do koalicji antyfrancuskiej. Car Aleksander nie przyjmuje koncepcji Czarto-
ryskiego, by Prusy do sojuszu zmusić bezpośrednim naciskiem wojskowym. 
Car odrzuca tę koncepcję i Czartoryski do Berlina wysyła gen. Wintzinge-
rode, który jako rodowity Niemiec ma wpłynąć na pruskie sfery rządzące 
w tym duchu, by został między Petersburgiem i Berlinem zawarty odpowied-
ni układ. W sferach rządowych Berlina przeważa jednak stronnictwo pro-
francuskie. Generał otrzymuje drugą misję. Ma nakazane, by wracał przez 
Warszawę i z punktu widzenia militarnego ocenił to, w jakim stopniu tereny 
otaczające miasto nadają się do działań militarnych rosyjskich skierowanych 
przeciwko Prusom. Ferdynandowi ostatecznie przypadło głównie wypełnie-
nie tej drugiej misji, bowiem w pierwszej z wymienionych doznał niepowo-
dzenia. Prusy wobec Napoleona chciały zachować neutralność. Już w maju 
tego samego roku gen. Wintzingerode wysłany został do Wiednia, tym razem 
w misji typowo wojskowej, dla uzgodnienia współdziałania sztabów rosyj-
skiego i austriackiego w razie interwencji w Prusach lub wojny z Francją. Nie 
wiadomo, czy Helena towarzyszyła mężowi w tych wszystkich podróżach, 
ale raczej nie, o czym świadczy pięcioletni przedział pomiędzy poczęciem 
pierwszego i kolejnego jej dziecka. 

W Wiedniu generał zastał atmosferę przychylną dla swej misji. Austria-
cy liczyli się z możliwością wychuchu wojny z Francja w ciągu najbliższe-
go roku. 9 VIII 1805 do konwencji rosyjsko-angielskiej przystąpiła Austria. 
Wintzingerode wrócił do Petersburga, gdzie był doradcą wojskowym mini-
stra ks. Czartoryskiego, który uczestniczył w opracowywaniu planów stra-
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tegicznych trzech korpusów rosyjskich, jakie miały brać udział na różnych 
polach zmagań w nadchodzącej wojnie. Gdy przyszło do działania, okazało 
się, że tylko jeden korpus jest gotowy i to on przekroczył granicę z Galicją, 
natomiast inny, mający wywrzeć presję na Prusy i skoncentrować się w rejo-
nie Brześcia, co do swej gotowości bojowej miał miesięczne opóźnienie. Car 
Aleksander I przybył do Brześcia 26 IX 1805, ale mimo próśb i błagań Czar-
toryskiego, Nowosilcowa i Wintzingerodego nie wydał rozkazu wkroczenia 
wojsk rosyjskich na teren Prus. A decydującym momentem miało być właśnie 
zaskoczenie Prus, które dopiero mobilizowały armie do obrony. Z kolei car 
30 IX 1805 udał się do Puław, gdzie był goszczony przez Czartoryskich. Plan 
ks. Adama był taki, aby wskutek konfliktu rosyjsko-pruskiego znaczna cześć 
zaboru pruskiego przeszła pod panowanie cara Aleksandra. Przedmiotem ro-
kowań miało być to, czy Wiedeń nie zrezygnowałby z nabytków polskich 
przejętych w III zaborze za cenę otrzymania Śląska Pruskiego lub Bawa-
rii. Nad zjednoczonym terytorium polskim władzę miał objąć Aleksander I, 
przyjmujący tytuł króla polskiego. Taki był plan ks. Czartoryskiego, zmierza-
jący do odbudowy całej Polski pod berłem Romanowów.

Działania rosyjskie przeciwko Prusom miało wspierać powstanie Po-
laków w zaborze pruskim. Zakładano, że dowodzić nim będzie ks. Józef 
Poniatowski. Do Puław przybył jednakże austriacki gen. Karl Stutterheim, 
który miał polecenia z Wiednia, by przeciwdziałać rosyjskim planom wojny 
z Prusami. Według historyka tych wydarzeń, prof. Jerzego Skowronka, gen. 
Wintzingerode współdziałał z austriackim generałem w duchu odroczenia 
konfliktu z Prusami. Konkretnie chodziło o to, że car wysłał ks. Dołgorukie-
go do Berlina z misją o charakterze ultimatum, którego treścią było zapy-
tanie, czy Prusy zgodzą się na przemarsz wojsk rosyjskich przeciwko Fran-
cji przez swoje terytorium czy też odmówią swej zgody. Gdyby odmówiły, 
miała nastąpić rosyjska interwencja zbrojna. Otóż generałowie Stutterheim 
i Wintzingerode doradzali carowi, by wstrzymał działania wojskowe korpu-
su gotowego już do uderzenia na Prusy aż do czasu powrotu z Berlina ks. 
Dołgorukiego.

Stanowisko zajęte w Puławach przez męża Heleny Rostworowskiej 
świadczyło o tym, że pozostawał on w jakiejś zależności od dworu wie-
deńskiego. Gdy gen. Stutterheim przywiózł odpowiednie instrukcje, to gen. 
Wintzingerode zmienił nawet swoje stanowisko w stosunku do tego, jakie 
zajmował jeszcze w Brześciu. W każdym razie kierował się on interesem au-
striackim a nie polskim. Tymczasem w stanowisku króla Fryderyka Wilhelma 
III nastąpiła zmiana, gdyż Francja odmówiła mu przyznania Hanoweru, za 
cenę którego Prusy miały zobowiązać się do neutralności w konflikcie mię-
dzy koalicją i Francją. Ostatecznie król pruski wyraził zgodę na przemarsz 
wojsk rosyjskich przez swoje terytorium przeciwko Francji. Wieść o tym 
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przyszła do Puław 16 X 1805. Car Aleksander I odstąpił od planu konfliktu 
zbrojnego z Prusami. Misterny plan ks. Adama Czartoryskiego, prowadzący 
do zjednoczenia ziem polskich pod berłem cara rosyjskiego, upadł. Co praw-
da nie było wiadomo, czy Rosja nie wyraziłaby zgody na odbudowę Polski 
jedynie na części ziem zaboru pruskiego i austriackiego. Dalsze wydarzenia 
przyniosły szybką klęskę polityce rosyjskiej, gdyż wojska rosyjsko-austria-
ckie pod wodzą Kutuzowa już 2 XII 1805 zostały rozbite pod Austerlitz. Dwa 
dni później Austria uzgodniła z Napoleonem zawieszenie broni. Wkrótce 15 
XII 1805 Prusy zawarły traktat sojuszniczy z Francją. Koalicja antynapole-
ońska się rozpadła. W czerwcu 1806 nastąpiła dymisja ks. Czartoryskiego ze 
stanowiska ministra spraw zagranicznych.

Car Aleksander pozbawiony współpracy Czartoryskiego i Nowosilcowa 
umocnił swój autokratyczny sposób rządzenia. Również rola gen. Wintzinge-
rode znacznie zmalała. W całym tym okresie 1802�1806 Helena Wintzinge-
rode musiała ściśle współdziałać ze swym mężem. Świadczą o tym przyznane 
jej tytuły Damy Pałacowej na Dworze Petersburskim oraz nadanie jej tytułu 
Damy Krzyża Gwiaździstego w Wiedniu, wreszcie odznaczenie jej przez cara 
Orderem Św. Katarzyny. W tym czasie powiła ona drugą córkę Helenę Eleo-
norę Antoninę, ur. 24 II 1807. Uroczystość jej chrzcin odbyła się w kościele 
katolickim. Na grobie Heleny Eleonory na Powązkach w Warszawie jest po-
dana inna, późniejsza data jej urodzin � 12 XI 1808. 

Po klęsce kolejnej kolacji antynapoleńskiej w bitwie pod Frydlandem 
i zawarciu 7 VII 1807 przymierza z Napoleonem w Tylży, w Petersburgu 
dominujące wpływy osiągnęła grupa zwolenników współdziałania rosyj-
sko-francuskiego. Wiązało się to jednocześnie z odsunięciem od wpływów 
ks. Czartoryskiego i osób z nim współdziałających, w tym gen. kawalerii 
Ferdynanda Wintzingerode. W 1809 Wintzingerodowie opuścili Petersburg, 
uciekając przed epidemią cholery, jaka wybuchła w tym mieście. Przebywali 
w Pradze. Tam 23 VI 1809 urodził się ich pierworodny syn Ferdynand Filip 
Teodor. Po pewnym czasie powrócili do Rosji. W 1812 urodziła się ich trze-
cia córka Kordula.

Gdy wybuchła wojna francusko-rosyjska, gen. Wintzingerode został 
mianowany dowódcą II Korpusu Armii Głównej. Korpus ten toczył walki 
z IV Korpusem Wielkiej Armii gen. Latour-Maubourga, w ramach którego 
dzielnie stawał 11 pułk ułanów Księstwa Warszawskiego dowodzony przez 
płk. Adama hr. Potockiego, żonatego z siostrą dowódcy korpusu rosyjskiego. 
Podczas walki wokół Moskwy gen. Wintzingerode dostał się do niewoli fran-
cuskiej. Został przyprowadzony przed oblicze cesarza Napoleona. Bonaparte 
miał mu powiedzieć: Ty zaś to niegodziwy, któryś zaprzysiągł, że mi wrogiem 
będziesz nieprzejednanym! Widzisz, jesteś w mym ręku, mogę cię kazać po-
wiesić, będziesz skończony. Wintzingerode miał odrzec: Walczyłem i walczę 
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przeciwko temu, którego poczytuję za wroga mojej ojczyzny i póki żyć będę 
nie zaprzestanę walki. Wprawdzie masz moje życie w swej władzy, możesz 
mnie kazać zabić, ale zhańbić nie zdołasz. Według relacji Karoliny Nakwa-
skiej, za której zapisem przytaczamy ten dialog, cesarz nie wydał rozkazu, 
aby zgładzić generała. Miała go ściśle pilnować straż francuska, ale podczas 
odwrotu Wielkiej Armii generała odbił z rąk francuskich patrol kozacki. Gen. 
Winzingerode miał okazję wziąć rewanż na Francuzach. W 1813 brał udział 
w kampanii antynapoleońskiej w Polsce, Danii i Holandii. W lutym 1814 
dowodził liczącym 40 000 żołnierzy korpusem rosyjskim, który wkroczył do 
Francji i okupował rejon Reims. Dla mieszkańców miasta okupacja rosyj-
ska była uciążliwa, gdyż musieli utrzymywać dużą liczbę obcych sołdatów, 
głównie kozaków. 13 III 1814 nadeszły wojska dowodzone osobiście przez 
Napoleona. Po stoczeniu bitwy pod Reims, zadały Rosjanom i ich sojuszni-
kom klęskę. Zwycięstwo Napoleona było krótkotrwałe, gdyż cała kampania 
została przegrana. 19 marca ponownie korpus rosyjski gen. Winzingerode 
zajął Reims.

Ferdynand przeżył wojnę, a 16 X 1815 w Petersburgu żona powiła mu 
drugiego syna, któremu rodzice dali imię cara � Aleksander. Skończyła się 
era napoleońska. Cesarz Francuzów został pokonany. Ferdynand von Winzin-
gerode mógł się już zwolnić ze służby carskiego generała. Zwolnienie uzy-
skał w 1816. Za wierną służbę otrzymał od cara Aleksandra I dobra Turlau 
w Kurlandii, z prawem użytkowania przez okres 12 lat. Generał był męż-
czyzną w pełni sił. W Krakowie 19 XI 1817 przyszła na świat jego czwarta 
córka, Lucie-Sophie-Luise. Generał nie zamierzał osiąść w Kurlandii. Chciał 
się osiedlić w Niemczech lub w Saksonii. Nie zdołał jednak zrealizować swo-
ich planów. Udał się w swoje strony rodzinne i niespodziewanie zmarł 17 
VI 1818 w Wiesbaden nieopodal Frankfurtu. Odszedł człowiek niewątpli-
wie wyjątkowy w swej zdecydowanej i konsekwentnie realizowanej konser-
watywnej opcji wrogości wobec cesarza Francuzów, który w jego pojęciu 
niszczył stary europejski porządek ustroju monarchicznego, współtworzony 
przez warstwę arystokratyczną. Ferdynand von Wintzingerode był kawale-
rem Cesarsko-rosyjskiego Orderu Św. Aleksandra Newskiego, Wielkiego 
Krzyża I klasy Orderu Św. Włodzimierza, Wielkiego Krzyża II klasy Orderu 
Św. Jerzego, Królewskiego Wielkiego Krzyża Szwedzkiego, Królewskiego 
Krzyża Św. Ludwika (francuskiego), Królewskiego Orderu Orła Czarnego 
(pruskiego), Cesarskiego Orderu Marii-Teresy (austriackiego). Wielość tych 
odznaczeń wskazywała, że potrafił różnym panom służyć, ale niemałą ich 
część otrzymał jako generał-adiutant zaangażowany w służbę dyplomatycz-
ną. Zaskoczeniem może być przyznanie mu Krzyża Św. Ludwika, ale otrzy-
mał go na pewno po restytucji monarchii we Francji. Car Aleksander jego 
żonie, Helenie z Rostworowskich, przyznał od daty śmierci generała rentę 
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dożywotnią w wysokości 30 240 rubli rocznie, wypłacanych ze skarbu ce-
sarskiego na podstawie odrębnego reskryptu cara. Helena dysponując tymi 
pieniędzmi nabyła reprezentatywną rezydencję w Dreźnie. Swoich synów 
kierowała na paziów na dworze petersburskim i potem do korpusu kadetów. 
Ferdynand został cesarsko-rosyjskim generał-majorem, dowódcą 2 brygady 
kawalerii gwardii, potem dowódcą regimentu Leibgarde-Husaren w Peters-
burgu. Ożenił się 2 VI 1839 z Esperance-Clotilde-Caroline-Jeanette hr. von 
Kreutz, ur. 4 IX 1812, wyznania luterańskiego. Ich dziećmi byli: Ferdynad-
Levin-Antoni-Cyprian, urodzony wkrótce po zawarciu ślubu przez rodziców, 
Clotilda-Esperance-Helena-Karolina-Angelika, ur. 25 XII 1847 oraz Antoi-
nette-Lucie-Cordelie-Caroline-Marie, ur. 6 V 1853.

Drugi syn Ferdynanda Aleksander (Alik), jak wynika z listu Adama Ro-
stworowskiego pisanego do brata Romana, w 1853 gościł w Kowalewszczyź-
nie, w majątku swego wuja Stefana Rostworowskiego. Jego sytuacja mate-
rialna była marna. Adam Rostworowski rozmawiał w Warszawie z siostrą 
Alika, Heleną Małachowską, która oświadczyła; (...) tej chwili dać mu nic 
nie może, ale będzie się starać, aby mu jego garderobę w krótkim czasie po-
trzebną nadesłać. Szukano też dla niego pracy w Warszawie. S.M. Rostwo-
rowski twierdził, że został oficerem rosyjskim, na co w innych źródłach nie 
ma potwierdzenia. Aleksander pozbawiony środków materialnych związku 
małżeńskiego nie zawarł.

Wychowaniem córek zajmowała się siostra Heleny niezamężna Zofia. 
Spośród córek najbardziej znana jest Helena, która 12 II 1828 w Końskich 
poślubiła Henryka hr. Małachowskiego (14 VII 1794�15 V 1864 ). Rzecz 
znamienna, że Małachowski jako jeniec wzięty przez Rosjan do niewoli pod-
czas powstania listopadowego dokonał żywota będąc zesłańcem na Syberii. 
Helena hr. Małachowska zmarła 5 II 1868 w Warszawie. Została pochowana 
w grobie hrabiów Nałęcz Małachowskich na Powązkach. Kolejna córka He-
leny Wintzingerode, Kordelia, udusiła się, wpadłszy do kałuży wskutek wy-
wrócenia się karety, w której podróżowała w okolicach Końskiego. Miało to 
miejsce 10 III 1831. Wreszcie Lucie osiedliła się w Wiedniu, gdzie prowadzi-
ła bujne życie towarzyskie. Zarówno ona jak i Maria nie wyszły za mąż. Bar-
dzo różne zatem były losy owych sześciorga dzieci Heleny Wintzingerode. 
Ona sama zmarła w młodym wieku 11 VII 1829 w Turlau, tak że większego 
wpływu na wychowanie swych dzieci mieć nie mogła. Zwłoki jej w dniu 14 
VII 1829 zostały przewiezione do kościoła Ojców Kapucynów w Warszawie, 
gdzie w jej intencji została odprawiona msza żałobna.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum rodzinne � opracowanie S.M. Rostworowskiego na podstawie 
książki: General der Kavallerie Ferdinanad Freiherr von Wintzingerode � ein Lebensbild aus 
den napoleonischen Kriegen � von seinem altesten Urenkel Clothar Freiherr von Wintzinge-
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rode, Aronsel 1902; list Waltera Prochaska do S. M. Rostworowskiego, Eichsfeld DDR, 23 
IV 1965; list Adama Rostworowskiego do Romana Rostworowskiego, Warszawa 1 X 1853.
PUBLIKACJE: K. z Potockich Nakwaska, Pamiętnik o Adamie hr. Potockim, op.cit., s. 20�21, 
60�61; M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, op.cit., s. 386, 392, 464; 
M. Siekiel-Zdzienicki, Rejestry metryk szlacheckich powiatu grójeckiego, op.cit., Parafii 
Prażmów, s. 18; Walter Prochaska, Ferdinand Freiherr von Wintzingerode, cz. I, Thuringer 
Tageblatt 1963, nr 17, Mit Kutusow im Feldzug von 1805, cz. II., jw. 1963, nr 18, Von Auster-
litz bis Asperen cz. III, jw. 1963, nr 19, Gemeinsam mit den russischen Partisanen, cz. IV, 
1963, nr 20, Der Sieg von Kalisch cz. VI, jw., 1963, nr 28, Unter dem Kommando Bluchers 
cz. VII, jw. 1963, nr 28, In der Schlacht bei Lutzen, cz. VIII, jw., 1963, nr 31, Unter Kom-
mando des Kronprinzen von Schweden, cz. IX, jw., 1963, nr 33, Der Feldzug in Frankreich 
1814, cz. X, jw., 1963, nr 34; J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, 
Warszawa 1969, s. 125 i nast.; Gilbert Brebant, 13 mars 1814: L:Empereur remporte la ba-
taille de Reims, mais il va perdre la guerre, �L�Union� z 12 VIII 1969, s. 3; J. Kowecki, Rost-
worowski Andrzej, PSB, t. 32, s. 177, A. Brzozowicz, Jan Małachowski, op.cit., s. 123�125; 
A.T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego�, t. I, 1821�1845, Warszawa 2001, nr 1063; 
A. Brzozowicz, Magnateria na Końskich włościach. Genealogia..., Warszawa 2009, s. 138.

TEKLA Rozalia, ur. 11 X 1778 w Prażmowie, trzecia córka Andrzeja i Józe-
fy Kunegundy Rostworowskich 

Chrzczona była w Prażmowie, jej rodzicami chrzestnymi byli Antoni 
i Teresa z Szynków Rykowscy, dzierżawcy Mirowic. Dzieciństwo spędziła 
w Prażmowie. Gdy miała 19 lat, spotkało ją miłe wyróżnienie. Jej rodzice 
chrzestni, państwo Rykowscy, poprosili ją, by była matką chrzestną ich córki 
Agnieszki, ur. 18 IV 1797. Zaproszenie przyjęła i rolę matki chrzestnej wy-
pełniła wspólnie z osobą bardzo godną, to jest ze swym ojcem Andrzejem 
Rostworowskim. Była jedną z trzech sióstr, które wspólnie udały się do wu-
jostwa Potockich do Sawiniec na Podolu. Później również z ojcem mieszkała 
we Lwowie. Jej śmierć przypada na początek sporu prawnego z wujem An-
tonim Komorowskim, jaki się zaczął przed sądami we Lwowie z dniem 27 
XI 1816, Tekli już nie ma wśród osób oskarżonych. Z kolei w sprawie z 16 
VI 1817 jest mowa o objęciu spadkiem zarówno należności przypadających 
po matce Józefie Kunegundzie, jak i zmarłej siostrze Tekli Rostworowskiej. 
Tekla zmarła w 1816 jako osoba niezamężna. 

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: J. Drohojowski, Kronika Drohojowskich, cz. B., Sumariusz aktów przechowy-
wanych w archiwum rodzinnym, op.cit., poz. 1024, s. 133; Siekiel-Zdzienicki, Rejestry me-
tryk szlacheckich, op.cit., s. 18; J. Kowecki, Rostworowski Andrzej, PSB, t. 32 s. 177. 

JAN od KRZYŻA KARMELITA (1779–1853), syn Andrzeja i Józefy z Komo-
rowskich, pułkownik Wojsk Polskich

Założyciel odrębnej linii Rostworowskich, o której powiemy później.
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ANIELA Marianna z hr. ROSTWOROWSKICH hr. DROHOJOWSKA, ur. 10 
VIII 1783 w Prażmowie, czwarta córka Andrzeja i Józefy Kunegundy Ro-
stworowskich, ziemianka 

Urodziła się już po śmierci swego starszego braciszka Franciszka, który 
przyszedł na świat 29 I 1781 w Warszawie, a zmarł w Prażmowie 27 X 1782. 
Była więc dzieckiem zastępczo przynoszącym pociechę. Jej rodzicami chrzest-
nymi byli stryj ks. kanonik Ignacy Rostworowski i Teresa z Szynków Rykow-
ska, żona dzierżawcy Mirowic. Aniela uczestniczyła w owym wyjeździe do 
Sawiniec na Podole, lecz była wówczas zbyt młoda, by przywieźć stamtąd 
garść nie dających się zapomnieć wrażeń. Życie panieńskie Anieli zaczęło się 
we Lwowie, ale partnera do ręki tu nie znalazła Zapewne sądziła, że utrudnie-
niem jest kuratela ojca. Dlatego też bardziej trzymała się domu Adamostwa hr. 
Potockich, a zatem domu swej siostry Marianny. Z nią też latem 1809 opuściła 
Lwów, uczestniczyła w owym marszu pułku dowodzonego przez szwagra Ada-
ma Potockiego do Sokala i potem do Chełma. Tu razem z siostrami i trzema 
córeczkami Marianny kwaterowała w pałacu biskupa chełmskiego. Niemal od 
razu, u początku tych wszystkich wydarzeń, wpadła w oko porucznikowi Jano-
wi Drohojowskiemu. Tenże bowiem już w liście z 10 II 1810 pisanym z Chełma 
do matki, hr. Honoraty, rozpisywał się obszernie o rodzinie swego pułkownika 
Adama Potockiego, a także wspominał, że będzie rodzinę tę eskortował do Pu-
ław w jej drodze do Warszawy. Jest całkiem zrozumiałe, że Marianna Potocka, 
obdarzona już trzema córkami, wolała przenieść się w bardziej ucywilizowane 
warunki do Warszawy. Ale czy Aniela zechciała jej towarzyszyć, a nawet jeśli 
jej towarzyszyła w 1810, to czy nie powróciła pospiesznie do Chełma, by nie 
utracić kontaktu z porucznikiem, tego nie wiadomo.

Drohojowski 31 X 1810, za wstawiennictwem płk. Potockiego, otrzy-
mał nominację na kapitana. Sztab 11 pułku ułanów Księstwa Warszawskie-
go w 1811 kwaterował w Krasnymstawie. Tam Jan Drohojowski 24 II 1811 
poślubił Anielę Rostworowską. W tradycji rodzinnej zachowała się nawet 
wieść o jakimś raptus puellae, ale chyba w takiej ocenie tego, co dokonało 
się w Krasnymstawie, jest jednak przesada. Dokładnie śledząca wydarzenia 
córka Adamowej Potockiej, Karolina Nakwaska, uroczystość zaślubin Anieli 
z kapitanem Drohojowskim opisała dość szczegółowo. Do ślubu w wyzna-
czonym terminie nie doszło, bo Marianna Potocka, wskutek jakichś bólów, 
zażyła lekarstwo �Laudanum� i popadła w sen, z którego nie można jej było 
dobudzić. Dopiero jakoby po trzech dniach Mariannę obudzono i ślub się 
odbył. W małym kościołku przy świetle żółtych gromnic, w obecności samych 
tylko oficerów pułku, siostry Zofii, druhny, i nas dzieci, odbył się obrządek 
wiele obraz wesela nie przedstawiający! � pisała Karolina. � Był to początek 
pożycia pełnego później trosk i boleści. A zatem był to ślub, w którym nie 
uczestniczyli rodzice państwa młodych. Niemniej hrabina Honorata Droho-
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jowska listami syna o zamiarach małżeństwa była powiadomiona, a jej mąż 
hrabia Onufry już nie żył. Dla niej córka Andrzeja Rostworowskiego nie była 
kimś obcym. Bowiem to właśnie jej córka, hrabianka Karolina Drohojow-
ska, w 1802 poślubiła z posagiem 200 000 złp Józefa hr. Komorowskiego, 
rodzonego wuja Anieli. Tak więc Aniela stawała się szwagierką brata swojej 
matki. Na ślubie w Krasnymstwie rodzinę Rostworowskich reprezentowały 
dwie siostry panny młodej, ale rzeczywiście ślub ten miał charakter jakby 
nagły, odbywał się bez udziału rodziców, co mogło być tłumaczone tylko ry-
gorami służby wojskowej pana młodego. Jemu przecież urlop mogła dawać 
tylko zwierzchność wojskowa. W każdym razie Aniela Rostworowska, osoba 
�pięknej urody� � jak zapisała Nakwaska � w wieku 28 lat stała się żoną ka-
pitana. Ten jej wiek też mógł być przyczyną pośpiechu. 

Kandydat do ręki nie był byle kim. Jan Antoni Alojzy hr. Drohojowski 
h. Korczak, ochrzczony w Krukienicach 16 VI 1785, syn Onufrego i Honora-
ty z hr. Baworowskich h. Gryf, miał koligacje wcale niezłe i znaczące. Jego 
rodzicami chrzestnymi byli jego dziadkowie i babki: Antoni hr. Drohojowski 
i Karolina z Charczewskich hr. Baworowska w obecności Alojzego hr. Ba-
worowskiego i Ewy hr. Drohojowskiej. Jan odbierał nauki w domu w Kru-
kienicach pod kierunkiem Włocha nazwiskiem Chupatti. Zgodnie z postano-
wieniami zawartymi w testamencie ojca stawał się właścicielem Bolanowic 
i Bolanówki w powiecie mościckim oraz Drohojowa w powiecie przemy-
skim. Otrzymywał też trzecią część kapitałów pozostawionych po ojcu, które 
mogły być znaczne. Był jednak zobowiązany do opłacania podatków za Kru-
kienice aż do ostatnich dni życia swojej matki. Jan był też obligowany przez 
ojca, by osobiście zarządzał przekazanymi mu majątkami. 

Chyba się jednak zbytnio do tego zadania nie palił, bowiem jak tylko 
Adam Potocki zaczął we Lwowie w 1809 formować swój pułk jazdy, zaraz 
się ze swym młodszym bratem Sewerynem do niego zaciągnął. Bardzo szyb-
ko otrzymał stopień porucznika i mimo że pułk, w którym służył, w wojnie 
z Austriakami udziału nie brał, równie szybko, bo po roku służby niewojennej 
został mianowany kapitanem. Po ślubie z Anielą z Ministerstwa Wojny 30 
IX 1811 otrzymał trzymiesięczny urlop dla załatwienia �interesów familij-
nych�. Jesienią dowodzona przez kpt. Drohojowskiego kompania stacjonowa-
ła w Lublinie. Z tego czasu zachowało się w Archiwum Drohojowskich pismo 
szefa sztabu dywizji, płk. Nowickiego, który pisał, że (...) z ukontentowaniem 
mi przychodzi oddać sprawiedliwość dobrego y karnego postępowania komap-
nyi pod Dowództwem W. pana będącey, co mianowicie przypisać powinienem 
gorliwey staranności W. pana y Officerów przy tej kompanii będących. Zatem 
hr. Jan w wojsku sprawował się dobrze. Wspomniany urlop był pewno naj-
szczęśliwszym okresem jego życia. Wkrótce już bowiem wędrował ze swym 
11 pułkiem ułanów na wyprawę moskiewską, na razie pod Smoleńsk. W to-
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czonej tam bitwie 17 VIII 1812 ubito mu konia, a kapitan dostał się do niewoli. 
Gdy ciała jego nie znaleziono na pobojowisku, płk Adam hr. Potocki napisał 
list do swego szwagra, Ferdynanda barona Wintzingerode, by ten poszukiwał 
miejsca, gdzie znajduje się ich wspólny szwagier hr. Jan, by można mu było 
dosłać pieniądze i podjąć starania o jego zwolnienie z niewoli. Jak taki list 
przechodził ówcześnie przez front francusko-rosyjski, tego dziś nie jesteśmy 
w stanie dociec. Pewno przenosił go jakiś umyślny, niezmiernie dzielny posła-
niec. W każdym razie gen. Wintzingerode wszczął poszukiwania i stwierdził, 
że kpt. Drohojowski był w Kijowie, ale dalej ślad po nim zaginął. Teatrum 
wojny przesunęło się już za Łabę, płk Potocki już zmarł w Warszawie, ale listy 
Anieli, która teraz starania swe podejmowała z Sawiniec, majątku Potockich 
na Podolu oraz naciski siostry jej Heleny, baronowej Wintzingerode sprawiły, 
że w końcu generał odszukał swego szwagra aż w Astrachaniu. Dzięki jego 
staraniom wpierw Rosjanie zwolnili oficera polskiego Drojeckiego, bowiem 
�h� nieme w języku francuskim niewymawialne sprawiło, iż Drojecki im się 
wydał odpowiednikiem Drohojowskiego. Lecz w końcu 6 IX 1814 kpt. Jan 
powiadomił swą matkę listem pisanym z Kijowa, że ma jako miejsce przezna-
czenia wyznaczony Tarnopol i właśnie wsiada do kibitki, by ruszać w drogę. 
Rządzący prowincją tarnopolską generał rosyjski Baumgarten wyraził zgodę 
na to, by jako poddany austriacki udał się do Bolanowic. 

Tak skończyła się jego kampania wojenna, za którą został udekorowany 
Krzyżem Virtuti Militari. Zajął się gospodarką w Bolanowicach, a nawet od 
swej szwagierki Marianny Potockiej dzierżawił Horodenkę i Czerniatyn. Dro-
hojowscy na razie mieli jedną córkę, poczętą widać jeszcze przed wojną mo-
skiewską, bo urodzoną w 1813, Marię, wydaną później za mąż za Leona barona 
Brunickiego (1812�1894), właściciela dóbr Zaleszczyki (zmarłą 1893 we Lwo-
wie). Ale gdy hr. Jan powrócił z niewoli, posypały się dalsze dzieci: Seweryn 
(16 VI 1816�13 IX 1894 w Drohojowie), Zofia, ur. 1822, i Karolina, ur. 1825. 
Było jeszcze dwoje dzieci, Honorata i Jan, ale wieku dojrzałego nie dożyły.

Czas do wybuchu powstania listopadowego był zapewne najszczęśliw-
szym okresem pożycia małżeńskiego Drohojowskich. Gdy zaś rzeczywiście 
insurekcja się zaczęła, kpt. Drohojowski przystąpił do organizacji powstania. 
Zakupił dla wojska konie, broń i rynsztunki, w Tarnopolu werbował młodzież 
do powstania i kierował ją do punktów zbornych. Po upadku powstania Au-
striacy przeprowadzali parę razy w jego pomieszczeniach rewizję. Zabrali 
wszystkie dokumenty rodzinne i nigdy ich nie zwrócili. Lecz najważniejsze 
było to, że Jan poddany został pod sąd pod zarzutem zdrady stanu z powo-
du wrogiego występowania przeciwko sprzymierzonemu mocarstwu i został 
skazany na dwa lata więzienia. Zwolniono go dopiero, gdy zapadł na ciężką 
chorobę. Jego dobra zostały obciążone sekwestrami, tak iż w 1833 Bolanowi-
ce sprzedał swemu bratu Sewerynowi, który zdołał je uratować od licytacji, 
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a sam zakupił nowy majątek Łącko, powiat Nowy Sącz. W Łącku już nie go-
spodarował. Z żoną i z dziećmi zamieszkał na stałe we Lwowie. Majątek Łą-
cko przekazał synowi, który 18 II 1855 założył rodzinę, poślubiając Antoninę 
Sobańską z Guzowa (11 XI 1825�23 V 1902 w Drohojowie). Ich córka Ma-
ria, ur. 24 VII 1857, poślubiła 26 VI 1876 Mieczysława ks. Woronieckiego, 
co stało się podstawą pokrewieństwa Woronieckich z Kani na Lubelszczyźnie 
z Rostworowskimi. We Lwowie 6 II 1842 w wieku 53 lat zmarła Aniela z Ro-
stworowskich Drohojowska. Przeżyła z mężem wiele lat, nieraz naprawdę 
trudnych. Wydała na świat sześcioro dzieci. Jej portret pędzla Reinhadta Star-
szego znajdował się w Bucniowie, w województwie tarnopolskim, niegdyś 
majątku Drohojowskich, później Serwatowskich. Tam też były portrety jej 
rodziców autorstwa nieznanego malarza. 

Anieli było dane być żoną człowieka o wyraźnym profilu patrioty pol-
skiego. A także człowieka szlachetnego i dobrego. To w jego domu, a nie 
w dobrach hr. Potockiej i czy barona Wintzingerode, opiekę i tak zwane ów-
cześnie dożywocie znalazł teść Andrzej Rostworowski i Bolanowice jeszcze 
przed wysprzedażą były miejscem jego zgonu. W archiwum Drohojowskich, 
jak podawał Jan hr. Drohojowski, autor kroniki domu tej rodziny, zachowało 
się 55 listów Anieli z Rostworowskich, ale ponoć ciekawych wiadomości nie 
zawierały. Wynikałoby stąd, że Aniela jakąś nadzwyczaj ciekawą umysłowoś-
cią się nie odznaczała. Ale dobroć i wierność wobec męża okazać umiała. Jej 
córka Zofia poślubiła Leona Kalm-Podoskiego (� 1896), a Karolina pozostała 
niezamężna i zmarła w 1904 w Warszawie. Jan hr. Drohojowski ożenił się 
powtórnie z Karoliną Ortfein de Molitor, lecz odumarła go ona już w 1846. 
Dzieci z nią nie miał. Sam zakończył swoje życie w 1854, w domu swej córki, 
Marii baronowej Brunickiej w Zaleszczykach i tam został pochowany.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Nakwaska, Pamiętnik o Adamie hr. Potockiem, op.cit., s. 43�43; A.A. Kosiń-
ski, Przewodnik heraldyczny, cz. II, Warszawa 1880, s. 114; J. Drohojowski, Kronika Dro-
hojowskich, Kraków 1904, cz. I, s. 196�198, cz. B., Sumariusz aktów przechowywanych 
w archiwum rodzinnym, nr 1086, s. 139, nr 1127, s. 144; Siekiel-Zdzienicki, Rejestry metryk 
szlacheckich, op.cit., s. 18; J. Kowecki, Rostworowski Andrzej, PSB, t. 32, s. 177; R. Afta-
nazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo ruskie, Ziemia 
Halicka i Lwowska, t. 7, Wrocław 1995, s. 24; T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowa-
nych w Polsce, t. I, Warszawa 1995�1996, s. 235. 

Rajmund Wonnat STEFAN, ur. 2 IX 1784 w Prażmowie, najmłodszy z sy-
nów Andrzeja i Józefy Kunegundy Rostworowskich, wojskowy, ziemianin, 
marszałek szlachty guberni augustowskiej

Jest założycielem licznej, najstarszej linii Rostworowskich, dlatego syl-
wetkę jego przedstawimy później.
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ZOFIA, ur. 1787 w Dreźnie, piąta, najmłodsza córka Andrzeja i Józefy Ku-
negundy Rostworowskich

Dlaczego urodziła się w Dreźnie i gdzie spędziła dzieciństwo, tego nie 
wiemy. Gdy był rok 1796 i jej rodzice udali się do Sawiniec, Zosia miała 
dziewięć lat, a zatem była już dość dużą dziewczynką, a jednak podróż ta nie 
była jej udziałem. Widocznie wówczas nie przebywała w Prażmowie z rodzi-
cami. Ale do Lwowa wraz z ojcem wyjechała. W kolejnych latach pełniła za-
wsze jakąś rolę usługową wobec swoich starszych sióstr. Nie ma mowy o jej 
aspiracjach matrymonialnych. Wszystko to wskazuje na jakąś jej odrębność, 
a jednak jako córka Andrzeja i Józefy z Komorowskich brała udział w sądo-
wych sporach spadkowych z wujem Antonim Komorowskim, a później przez 
synów swego brata Stefana traktowana była z wielką atencją jako ukochana 
ciotunia. 

Idąc zatem po linii jej życia jako córki Rostworowskich, trzeba wspo-
mnieć, że młodość spędziła z ojcem we Lwowie, a w 1809 towarzyszyła 
w podróżach swoim siostrom Mariannie i Anieli, opuszczającym Lwów wraz 
z pułkiem dowodzonym przez jej szwagra, Adama hr. Potockiego. W Chełmie 
opiekowała się Adaminą i Cecylią, nowo narodzonymi córeczkami Marianny. 
Dotrwała w warunkach życia polowego do dnia ślubu Anieli i 24 II 1811 była 
druhną swojej siostry podczas jej zaślubin w Krasnymstawie. Potem znów 
była w Warszawie, tam spędziła ów straszny rok 1812, gdy z jednej strony 
trzeba było opieką otaczać pięcioro dzieci Marianny, a z drugiej strony rato-
wać umierającego szwagra Adama Potockiego, po jego powrocie z kampanii 
moskiewskiej. Potem, po jego śmierci, uświadomić sobie, że to one Marianna 
i Zosia są odpowiedzialne za losy owych pięciorga młodych Potockich. Po-
nieważ Marianna nigdy za bardzo w roli matki-opiekunki dzieci nie czuła się 
za dobrze, tak też na Zosię tym większe spadały obowiązki. 

Marianna i Zosia po śmierci Adama zjechały do Lwowa. W latach 1816�
1833 panna Zofia, przynajmniej formalnie, brała udział w sporach sądowych 
ze swym wujem Antonim Komorowskim, ale zapewne bardziej ją frapowały 
szaleństwa jej siostry Marianny i siostrzenicy Karoliny Starzeńskiej, wypra-
wiających we Lwowie rozliczne i prowadzące do bankructwa bale. Potem 
Zosia z Marianną, z jej córkami Karoliną i Adaminą, oraz synami przeniosła 
się do Krakowa. Żyła wówczas w warunkach luksusowych, rezydując wpierw 
w domu na Wesołej, otoczonym ogrodem angielskim, a potem w pałacu Spi-
skim. Jak wspomina świadek tych czasów Franciszek Salezy Gawroński, sio-
stry prowadziły dom na wysokim stopniu z tylu osób się składający, nader 
wykwintnie żyjąc. Choć na pewno duszą życia stricte rodzinnego i domo-
wego była Zofia, a nie Marianna, to jednak i Zosi przypadały w udziale róż-
ne rozrywki, organizowane z taką pomysłowością przez Adamową Potocką 
w Krakowie. W 1828 udało się jednak wydać Karolinę, 1 voto Starzeńską, za 
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Henryka Nakwaskiego. Dal-
sze wystawne życie w Kra-
kowie traciło swój cel, jak 
i podstawę materialną w wy-
czerpanych już funduszach 
majątkowych. 

Udział Zofii w życiu 
rodzinnym starszej siostry 
Marianny stawał się zbędny. 
Tymczasem zmianie uległa 
sytuacja rodzinna drugiej 
starszej siostry Heleny baro-
nowej Wintzingerode, która 
jako wdowa nabyła rezyden-
cję w Dreźnie, nazywaną po-
tem pałacykiem Rostworow-
skich. Tam udała się Zosia, 
by opiekować się córkami 
Heleny. Zdrowie siostry było 
już na tyle marne, że zmarła 
w listopadzie 1829. Ponad rok 
wcześniej, bowiem w lutym 
1828, zdołała jeszcze wy-
dać za mąż drugą z rzędu 
swoją córkę, również Hele-
nę, poślubioną właścicielo-
wi Końskich, Henrykowi hr. 
Małachowskiemu. Mariaż ten przywracał córkę Heleny z Rostworowskich 
baronowej Wintzingerode polskiemu środowisku szlacheckiemu. Tak miało 
być, bowiem wychowaniem córek miała się zająć matka, zaś synów zmarły 
już w 1818 ojciec. Gdy Zofia Rostworowska w 1828 przybyła do Drezna, 
w domu pozostawały jeszcze trzy panienki Wintzingerodówny: Maria, liczą-
ca sobie 26 lat, Kordula licząca 16 lat i Lucetta mająca 11 lat. Po śmierci 
matki wszystkie te trzy panny stały się podopiecznymi kochanej ciotuni Zosi. 
Miały słynąć z urody, a szczególnym wdziękiem odznaczała się Lucetta. Zo-
fia, przywykła do wystawności domu swej siostry Marii, również i w pała-
cyku drezdeńskim starała się inicjować intensywne życie towarzyskie. Zna-
ła języki i ludzi różnych narodowości, o czym świadczy jej korespondencja 
prowadzona z paniami z Londynu i z Wiednia. Carska renta przyznana sio-
strze Helenie wraz z jej śmiercią przestała być wypłacana. Ale zapewne zo-
stały jakieś oszczędności. Ponadto Zofia Rostworowska została dość szczod-

Zofia Rostworowska (1787�1873),
najmłodsza córka sędziego czerskiego, 

opiekunka dzieci swych sióstr Marianny i Heleny, 
zarządczyni pałacyku Rostworowskich w Dreźnie
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rze uposażona w testamencie Heleny Chrapowickiej, która przyznała jej 
11 000 złp. 

Zarządczynię pałacyku drezdeńskiego cechowała gościnność okazywana 
wszystkim krewnym. Do domu swego zapraszała bratanków, Adama i Roma-
na, stając się pośrednio inicjatorką młodzieńczej miłości Romana do Lucet-
ty. Siostrzenice woziła też do Końskich, do domu Heleny i Henryka Mała-
chowskich, pragnąc by miały one bezpośredni kontakt z atmosferą polskiego 
domu szlacheckiego. Podczas jednej z takich podróży, odbywanej przez Zo-
fię z trzema siostrzenicami, wywróciła się kareta, zapewne na zakręcie jakiejś 
drogi, które jeszcze wtedy często przebiegały w jarach wyrytych wiosennym 
spływem wód. Nieszczęsne okoliczności tego wydarzenia sprawiły, że prze-
wrócona kareta wgniotła twarz Korduli Wintzingerode w kałużę, w której się 
udusiła. Można sobie wyobrazić, jak strasznie ten wypadek, który miał miej-
sce nieopodal Końskich 10 III 1831, mógł zaważyć na psychice opiekującej 
się panienkami Zofii Rostworowskiej. Pozostały dwie siostrzenice, z których 
jednak żadna za mąż nie wyszła, choć Lucetta, przebywająca potem w Wied-
niu, cieszyła się ogromnym powodzeniem. 

W późniejszych latach pałacyk drezdeński prawdopodobnie był wynaj-
mowany. Zofia mieszkała bowiem od 1861 w Hohen Alter, im Hause Alt-
markt 25, na I piętrze. Zanim jednak owo przeniesienie na Altmarkt nastąpiło, 
życiu Zofii Rostworowskiej, rezydentki drezdeńskiej, przypadły w udziale 
ważne wydarzenia. Otóż narastająca burza dziejowa w Królestwie Polskim 
wymiatała z niego tych, którzy wywołaniu jej byli przeciwni. Tym też try-
bem do Drezna przybyli wpierw Stanisławostwo Kossakowscy, a za nimi, 
mimo zapowiedzi danych w Warszawie, Karolina z Kofflerów hr. Potocka 
i szambelan Janusz Rostworowski. Ślub Janusza z Karoliną wyznaczony zo-
stał na 8 I 1861. Z tytułu tej uroczystości w Dreźnie u cioci Zosi odbył się 
pierwszy w historii tej rodziny wielki zjazd. Z Kowalewszczyzny i ze Stel-
machowa, chroniąc rodziny przez zapowiadającą się ruchawką powstaniową, 
zjechał Roman z ojcem, żoną, teściową i czworgiem dzieci, zjechał też Adam 
z dziećmi, a z Warszawy przybył jako świadek ślubny brat pana młodego 
Juliusz Rostworowski ze swą małżonką, Józefą z Kobylińskich i córką Julią. 
Łącznie, jak już wspominaliśmy, niespodzianie w Dreźnie znalazło się dzie-
sięcioro dorosłych Rostworowskich, Kornelia Glogerowa i sześcioro dzieci, 
a dwoje jeszcze się wkrótce urodziło. Czyli, że zjazd ten objął przybyłych 
i przybywających 19 osób z jednej rodziny, co na ówczesne czasy nie było 
mało. Wszystko to obciążało zapobiegliwość i finanse Zofii Rostworowskiej, 
która podejmowała gości w pałacyku Wintzingerodów.

Jak wspominał Stanisław Kossakowski, Zofia była kobietą pozbawioną 
urody, za to nie wyzbytą bystrego dowcipu. Pewnego dnia była przedstawia-
na pani Annie Dunin-Wąsowiczowej, 1 voto Potockiej, z domu Tyszkiewi-
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czównej, która to dama była nieco garbata. Stąd i może trochę złośliwa, gdyż 
widząc niezbyt piękną Zofię, powiedziała niby półszeptem do stojącej obok 
przyjaciółki La nature a été bien ignorante envers cette demoiselle (Natura 
nie była łaskawa dla tej panny). Zosia te słowa dosłyszała i szybciutko dorzu-
ciła: Mais du moins, madame, elle ne m�a jamais tourné le dos (Niemniej nie 
wygięła mi nigdy pleców). Tę błyskawiczną odpowiedź Zosi ze śmiechem 
powtarzano sobie potem w salonach.

Być może, że nadmierne expensa związane z pobytem Rostworowskich 
zmusiły Zofię do wydzierżawienia pałacyku i zamieszkania na Starym Rynku 
drezdeńskim. Ale i tak nie była to jej ostatnia siedziba. Jako starsza i samotna 
już osoba mieszkała w Erdgeschoss przy Ferdinand Strasse 5. Pałacyk, jako 
spadek po Helenie Wintzingerode, przeszedł zapewne na jej córki i został 
sprzedany. Zofia Rostworowska zmarła w Dreźnie w 1873, co poświadcza 
napis na jej grobie, który mimo wszystkich wojennych doświadczeń tego 
miasta zachował się do czasów obecnych. Życie Zofii Rostworowskiej biegło 
jakby na marginesie wydarzeń tyczących się jej sióstr. Mariannie towarzyszy-
ła, tworząc namiastkę domu dla dzieci tej damy, która gros życia poświęcała 
towarzyskim rozrywkom. Dla córek Heleny stała się drugą matką i przyjęła 
zwierzchność nad jej opustoszałym domem drezdeńskim, życie pędząc w ob-
cym sobie środowisku narodowościowym. Nie wyszła za mąż, pozbawiona 
pieniędzy po zbyt szybko wysprzedającym Prażmów ojcu, i nie mając zbyt 
frapującej urody. Jakie były jej najbardziej osobiste pragnienia, tego nie wie-
my. Wiemy natomiast, że wśród swych sióstr i braci starała się dobrze wypeł-
niać rolę wiązadła rwących się niekiedy stosunków rodzinnych, co sprawiło, 
że zachowano o niej wdzięczną i dobrą pamięć.
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ROZDZIAŁ VIII

POKOLENIA XIII–XV

PUŁKOWNIK WOJSK POLSKICH 
JAN OD KRZYŻA ROSTWOROWSKI 

I JEGO DWAJ SYNOWIE

POKOLENIE XIII
Najstarszy syn ANDRZEJA i JÓZEFY Kunegundy 

ROSTWOROWSKICH

Hr. JAN od KRZYŻA KARMELITA Tadeusz Michał, ur. 13 XII 1779 w Praż-
mowie, najstarszy syn Andrzeja i Józefy Kunegundy Rostworowskich – 
pułkownik WP

Jego chrzest odbył się w parafii prażmowskiej. Rodzicami chrzestnymi 
byli stryj Franciszek Ksawery Rostworowski i Wiktoria Gejerska z Warsza-
wy. Janem od Krzyża już go nazywa Kasper Niesiecki w Herbarzu polskim 
z 1841 roku. Ów starszy syn Andrzeja był sporą indywidualnością, człowie-
kiem umiejącym stanowić i działać niezależnie od opinii środowiska. Mu-
siał mieć zamiłowanie do służby wojskowej. W każdym razie zgłosił się 
do wojska rosyjskiego i był uczestnikiem wojny rosyjsko-perskiej. Wojna 
ta w odczuciach Rostworowskiego mogła nie mieć charakteru zaborczego, 
lecz przeciwnie wyzwoleńczy. Persowie bowiem uciskali narody Zakauka-
zia, traktując je często okrutnie. W 1802 władcy Dagestanu i Azerbejdżanu 
dobrowolnie przeszli pod panowanie rosyjskie, które zdawało się im korzyst-
niejsze od perskiego. W 1804 Rosjanie zajęli Gaudżę i chanat gaudżyński 
przyłączyli do Rosji, następnie rozpoczęli oblężenie Erywania. Persowie pod 
wodzą Abbas Mirzy odparli Rosjan. To był właśnie kulminacyjny okres woj-
ny rosyjsko-perskiej, w której brał udział Jan Rostworowski. Bowiem w 1805 
Rosja Aleksandra I zaangażowała się w wojnę z Francją i odtąd unikała pro-
wadzenia walk na Zakaukaziu. Także nacisk Persji zmalał, gdyż Anglia, która 



~ 261~

zachęcała Persów do wojny z Rosją i dostarczała im uzbrojenie, w 1805 jako 
sojusznik Rosji przeciw Francji, wycofała się z pomocy militarnej dla Persji. 
Rostworowski jako uczestnik tej dość egzotycznej wojny w kręgach towarzy-
skich Warszawy nazywany był �Persem�.

Gdy w 1809 Księstwo Warszawskie zostało zaatakowane przez wojska au-
striackie, zaczęły powstawać różne formacje wojskowe, do których napływali 
Polacy głównie z zaboru austriackiego, którzy chcieli walczyć o przyłączenie 
ziem tego zaboru do Księstwa. W departamencie łomżyńskim formował się 
7 pułk strzelców konnych. Jan Rostworowski pisał do Jaśnie Oświeconego 
Księcia Ministra Wojny, Naczelnego Dowódcy Wojsk Sprzymierzonych, Ka-
walera Orderów Różnych, Księcia Józefa Poniatowskiego: Podług rozkazu 
Waszej Książęcej Mości, odebrałem w Łomży od komendanta dwa szwadro-
ny zastępów konnych tam organizujących się 30 maja. Z woli J.W. Genera-
ła Dywizji Zajączka odebrałem rozkaz od J.W. Generała Krasińskiego, aby 
natychmiast z dwiema tymi szwadronami maszerować do Modlina, stanąłem 
dnia wczorajszego w Modlinie, a dziś idę do Warszawy. Ten list-raport pisany 
był 3 VI 1809 w Modlinie. Rostworowski zatem otrzymał stosunkowo wy-
sokie stanowisko szefa szwadronu, bądź co bądź był jednym z nie tak wielu 
oficerów mających doświadczenie bojowe. 2 VI 1809 z oddziałem liczącym 
200 koni dołączył pod Modlinem do dywizji gen. Józefa Zajączka. Następnie 
przeprawił się przez Wisłę i wkroczył do Warszawy, opuszczonej już przez 
Austriaków. 

Od 5 czerwca był w marszu, stanowiąc ze swoim szwadronem, batalio-
nem strzelców i jednym działem artylerii konnej awangardę posuwającej się 
w stronę Głowaczowa i Jedlińska dywizji gen. Zajączka. Pod Jedlińskiem 
9 czerwca starł się z huzarami austriackimi i zajął miasteczko. Dwa dni póź-
niej 11 VI 1809 dywizja gen. Zajączka posunęła się naprzód w kierunku na 
Jankowice i tam odparła ataki przednich straży austriackich. Na jej lewym 
skrzydle szedł nowo utworzony pułk jazdy dowodzony przez majora Rostwo-
rowskiego. Za wsią Jankowice były wzgórza przysłaniające horyzont. Idąca 
do przodu formacja polska nagle stanęła oko w oko z ukrytym za wzgórzami 
korpusem feldmarszałka Mondeta. Tu nad rzeką Radomką nastąpiło silne na-
tarcie huzarów austriackich, które rozproszyło zgrupowanie Rostworowskie-
go. Mjr Rostworowski usiłował zebrać swoich ułanów, ale nie zdołał tego 
dokonać. Tymczasem Austriacy obeszli dywizję polską i od strony odkrytego 
lewego skrzydła zaczęli konnicą atakować piechotę. Gen. Zajączek wezwał 
swoich podkomendnych do bezwzględnej obrony. Piechota polska nie zała-
mała się i mimo ponoszonych strat w zwartym szyku wycofała się do Jed-
lińska. Straty polskie wynosiły 600 ludzi i 400 wziętych do niewoli. Dalsza 
marszruta oddziału Rostworowskiego wraz z dywizją prowadziła przez Ko-
zienice, Gniewoszów do Puław. Feldmarszałek Mondet mógł rozbić dywizję 
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gen. Zajączka zanim przeprawiła się ona przez Wisłę, ale nie uczynił tego, bo 
rozkazem został wezwany do marszu na Sandomierz.

Pod Jankowicami jazda dowodzona przez Rostworowskiego nie odegrała 
właściwej roli, być może dlatego, że w pułku służył młody, nie ostrzelany 
jeszcze żołnierz. Sam Rostworowski nie był posądzany o złe dowództwo, 
wiadomo, że starał się zgromadzić rozbity oddział. Z Puław przeszedł przez 
Kazimierz do Opola. Tu do swojego oddziału major przyjął żołnierzy z puł-
ku jazdy płk. Augustyna Zawadzkiego oraz innych odkomenderowanych do 
różnych posyłek i eskort. 

17 czerwca rozkazem dziennym ks. Józefa Poniatowskiego utworzony 
został 8 pułk jazdy, poddany pod dowództwo Rostworowskiego. Tymczasem 
on sam zachorował i pozostawał na kuracji w Przytyku, z razu nie obejmując 
przekazanego mu dowództwa. Z tego Przytyku, leżącego nieopodal Rado-
mia, znów pisał list do Jaśnie Oświeconego Księcia, informując go, że: Już 
od trzech niedziel przez ciężką bardzo gorączkę na pościel złożony, dziś ledwo 
zacząłem przychodzić do siebie. Dla odzyskania dawnych sił i dokończenia 
kuracji, przymuszony jestem prosić Waszą Książęcą Mość o przyzwolenie 
jechania do Warszawy na dni kilka, skąd pospieszę do pułku. Śpieszyć się 
wypadało, bowiem już 14 VIII 1809 wyszło do niego pismo Szefa Sztabu 
Generalnego z nagłówkiem Wojsko Sprzymierzone � w Kwaterze Głównej 
w Krakowie, mające taką treść: Do W-o Rostworowskiego Podpułkownika 
Pułku 8 Jazdy. Uwiadamiam WWPana, iż JO Książę Naczelny Wódz Wojsk 
Polskich mianował go majorem w Pułku 8 Jazdy. Stosownie więc do tej no-
minacji uda się WWPan niezwłocznie do Nowegomiasta nad Wisłą, miejsca 
teraźniejszej konsystencji wspomnianego Pułku, gdzie objąwszy tymczasową 
jego komendę, do przybycia pułkownika pełnić będziesz obowiązki do stopnia 
swego przypisane. 

Ppłk Jan, mając świadomość nadanej mu nominacji, już w liście pisanym 
do księcia Poniatowskiego z Przytyka stawiał konkretne zapytanie: Jaki mam 
nosić mundur, w Warszawie bowiem tak siebie uekwipować jako i oficerów 
łatwo mógłbym. Ośmielam się prosić Waszej Książęcej Mości, za granato-
wym kolorem, to jest kurtka i rajtuzy, kołnierz i wyłogi pąsowe, szlify złote. 
Krój zupełnie Drugiego Pułku. W sprawie tej w piśmie Sztabu Generalnego 
z 30 VII 1809 otrzymał szczegółową odpowiedź: Co do munduru Pułku 8 
Jazdy ten jest następujący: Mundur granatowy � kołnierz i obszlęgi pąsowe. 
Rabaty granatowe z pąsową wypustką dla żołnierzy, a lampasy u rajtuzów 
pąsowe dla oficerów. Czapka polska podług wydanego modelu. Grenadierzy 
czapki podług modelu danego z barankiem czarnym i z pąsową wiszącą fla-
mą. Wszystkie ozdoby równe i złote. Czapki z czarnymi barankami, wszyst-
kie równe podług wydanego modelu pąsowe. Mantelzaki oficerskie pąsowe. 
Kołnierze granatowe z wypustką pąsową. Tak więc nowo mianowany major 
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otrzymał wyczerpujące wyjaśnienie co do munduru, a także dano mu zwol-
nienie na 10 dni pobytu w Warszawie. 

Po uekwipowaniu się Rostworowski udał się do pułku, który był pod-
porządkowany gen. Adamowi Rożnieckiemu. W pułku na wyznaczonym 
stanowisku przebywał do listopada 1809. Zyskał tam chyba sympatię kole-
gów-oficerów, ale gaży nie za wiele. Istnieje bowiem dokument Rady Go-
spodarczej 8 pułku ułanów z 31 X 1809, podpisany przez kilku oficerów, 
m.in. kpt. Antoniego Ostfinowskiego, szefa szwadronu G. Czarneckiego, płk. 
H. Rozwadowskiego, stwierdzający, że Rostworowskiemu gażę wypłacono 
tylko w sierpniu i we wrześniu 1809, natomiast za miesiące maj, czerwiec, 
lipiec nie otrzymał ani grosza. Dokument ten miał ułatwić egzekwowanie 
należności od 8 pułku, bowiem Rostworowski 11 XI 1809 został przeniesiony 
do 2 pułku huzarów wojsk galicyjsko-francuskich, który od 28 grudnia te-
goż roku otrzymał nazwę 10 pułku huzarów armii Księstwa Warszawskiego. 
10 pułk pozostawał pod dowództwem płk. Jana Nepomucena Umińskiego. 
Tenże pułkownik mjr. Rostworowskiego wraz z ppor. Okólskim i �trzema ko-
menderowanymi� 12 XII 1809 wysłał do Międzyrzeca i Włodawy z zadaniem 
zakupu koni dla pułku. Wydany rozkaz kończył się jednak ostrzeżeniem, aby 
w żadne ryzykowne nie wdawał się on kupna, co mogło być rygorem dość 
drastycznie odstraszającym od wykonania zleconej mu misji. 1 I 1810 mjr 
Rostworowski otrzymał Krzyż Złoty Orderu Wojennego Księstwa Warszaw-
skiego (kl. 3). Był to pierwszy Order Virtuti Militari przyznany wojskowemu 
noszącemu nazwisko Rostworowski. Nadającym Order był Fryderyk August 
�z Bożej łaski Król Saski Książę Warszawski�. Treść samego dokumentu, 
podpisanego przez Ministra Wojny Józefa Księcia Poniatowskiego, miała 
wymowę wzniosłą. Pisano bowiem: Chcąc dadź dowód publiczny Naszego 
Szacunku i Ukontentowania Ur. Janowi Roztworowskiemu, Majorowi w Puł-
ku 10. za iego postępowanie waleczne i patryotyczne daliśmy mu i ozdabiamy 
go krzyżem złotym Orderu Wojskowego Księstwa Warszawskiego. A zatem 
używać będzie honorów wszelkich i korzyści iakie są i iakie będą mogły bydź 
przywiązanemi do tey ozdoby. 

Po zakończeniu wojny z Austrią w wojsku Księstwa Warszawskiego do-
konano podziału formacji. Rostworowski ze swoim pułkiem został przydzie-
lony do 2 brygady gen. Wincentego Aksamitowskiego, wchodzącej w skład 
I dywizji gen. Zajączka. Ale już 20 III 1810 dekretem królewskim zostały 
ustanowione cztery okręgi wojskowe Księstwa. Rostworowski znalazł się 
w 4 okręgu pod dowództwem gen. Michała Sokolnickiego. Stacjonował po-
czątkowo w Radomiu, a od czerwca 1810 pułk przeszedł do departamentu 
płockiego. W tym czasie Rostworowski znalazł czas, by zawrzeć związek mał-
żeński z Izabelą Teresą Rosengardt, nie pochodzącą z rodziny szlacheckiej. 
Tak więc dokonał on pierwszego wyłomu w tradycji rodzinnej, poślubiając 
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osobę spoza środowiska szlacheckiego. Związek małżeński nie wyłączył go 
ze służby wojskowej. W 1811 Rostworowskiemu został podporządkowany 
zakład pułku, z którym stacjonował wpierw w Piotrkowie, a potem w Po-
biedziskach pod Poznaniem. 29 XI 1811 przebywał służbowo w Warszawie. 
Wówczas ks. Józefowi Poniatowskiemu, jako naczelnemu wodzowi, złożył 
raport pisany gorzkimi słowami, w którym wskazywał na nędzę, w jakiej 
znajdują się ludzie i konie pułku z powodu braku pieniędzy, umundurowania, 
butów i furażu. W raporcie tym pisał: Nowozaciążni z domów swoich przy-
noszoną odzież przez siedem miesięcy ciągłym używaniem zniszczoną zupeł-
nie, do tego stopnia obnażeni zostali, iż sama skromność nie tylko im wyjść 
z kwatery nie pozwala, lecz nie chcąc razić oka mieszkańców, workami także 
swe przyodziewają ciała. Stąd pochodzić musi znowu jakie niechlujstwo, czy-
niąc wstręt właścicielom domów, a dokuczając żołnierzowi, który do żadnej 
powinności użytym być nie może. Konie w równie złym znajdują się stanie, bo 
od siedmiu miesięcy bez zgrzebeł, szczotek, uździenic, dek, siodeł i podków, 
zgoła też złego oporządzenia końskiego utrzymywanymi i do służby użytymi 
być nie mogą. Obraz to tym tragiczniejszy, że zbliżała się już wojna z Rosją.

Jan od Krzyża Rostworowski (1779�1853), 
pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego, dowódca 15 pułku ułanów

[malował January Suchodolski]
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Z początkiem kampanii rosyjskiej, 2 VI 1812 Rostworowski przeszedł do 
15 pułku ułanów, zamieniając się na stanowisko z mjr. Józefem Rzodkiewi-
czem. Zachował się list pisany u samych prawie początków wyprawy wojsk 
sprzymierzonych na Rosję. Autorem jest Dominik ks. Radziwiłł, 26-letni do-
wódca wystawionego przez siebie pułku ułanów. Pisze on z datą 16 VI 1812 
z Marianpola do mjr. Rostworowskiego: Przyjemną W. Major pozwolił mi 
cieszyć się nadzieją, iż do Pułku dowództwa mojego przyjść i dla dobra one-
go wespół ze mną prace dzielić pragniesz. Winszując, że determinacji swo-
jej dotąd nie odmieniłeś, piszę w tej mierze do Majora Sokolnickiego, celem 
załatwienia wszelkiej trudności stąd wypaść mogących. Trudności te jednak 
wypaść musiały, bowiem Rostworowski nie wsparł swoim doświadczeniem 
wojskowym płk. Radziwiłła. Na wyprawę rosyjską nie wyruszył, zapewne 
zbyt krytycznie oceniając przygotowania do całej kampanii. Pozostał w za-
kładzie, jaki stacjonował wpierw w Poznaniu, a potem w Warszawie. W ostat-
nich dniach listopada 1812 umarł na jego rękach płk Adam Potocki, dowódca 
11 pułku ułanów, jego szwagier, powracający z tak niepomyślnej kampanii 
moskiewskiej. Być może obecność przy jego ostatnich chwilach skłoniła Ro-
stworowskiego do uczynienia takich oto uwag: Na czele pułków w niewielu 
tylko wypadkach stali ludzie, którzy stopień ten zawdzięczali wysłudze, prze-
ważnie stanowiska te były obsadzane ludźmi, którzy będąc członkami arysto-
kracji ponieśli zasługi przy formowaniu oddziałów powstańczych. Nie mieli 
oni bojowego wyrobienia i z tego też powodu w czasie wojny opuszczali swe 
stanowiska, które z prawa starszeństwa obejmowali szefowie szwadronów, 
a pod koniec kampanii i kapitanowie. W 1813 Rostworowski uczestniczył 
w działaniach wojennych, wpierw w ramach dywizji nadbużańskiej, dowo-
dzonej przez płk. Bazylego Wierzbickiego, do której to zostały włączone od-
działy zakładowe. Potem 20 I 1813 przejął od mjr. Rzodkiewicza dowództwo 
kolumny ruchomej, z którą pod naporem Rosjan wycofał się do Kałuszyna. 
Wskutek interwencji dowódcy VII Korpusu Wielkiej Armii gen. J. Reyne-
ra naczelny wódz ks. Poniatowski odwołał go z zajmowanego stanowiska. 
Przewidziany był do objęcia dowództwa 11 pułku ułanów, który po powrocie 
spod Moskwy przechodził reorganizację w Solcu i Iłży. Już 18 I 1813 został 
mianowany pułkownikiem i właśnie miał objąć 11 pułk. Dowództwa tego 
nie przyjął, a przeciwnie wystąpił o zwolnienie z wojska. Dymisję otrzymał 
13 II 1813. Przebieg jego służby wojskowej wskazywał, że choć był zaanga-
żowany w walkę z Austriakami w 1809, to jednak, jako były oficer armii ro-
syjskiej, do napoleońskiej wyprawy na Moskwę odnosił się z rezerwą, a gdy 
przyniosła ona klęskę, że służby wojskowej się wycofał. 

Zamieszkał na stałe w Warszawie, gdzie jego teściowa, Zofia z Finków, 
2 voto Obuch Woszczatyńska, prowadziła Hotel Wileński. 10 VI 1817 pod-
pisał umowę ze swym młodszym bratem Stefanem, również oficerem wojsk 
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Księstwa Warszawskiego. Umowa ta dla pozycji materialnej Jana od Krzyża 
miała niebagatelne znaczenie. Otóż na jej podstawie Stefan zrzekał się na 
rzecz starszego brata prawa do jurydyk Kłopockiej, Nalewek, Hilar i Borze-
chowszczyzny. Siódma część jurydyk warszawskich wraz z domami Kłopo-
ckimi przypadła Rostworowskim w spadku po dziadkach Antoninie z Werbna 
hr. Pawłowskiej i jej małżonku Jakubie Komorowskim. Cztery te jurydyki 
drogą spadku nabył Jędrzej Rostworowski, zapewne nie zdając sobie sprawy 
z ich przyszłej wartości. Teraz obaj jego synowie, Jan i Stefan, stwierdzali, że 
(...) będąc pewnymi, że Ojciec jako równo wszystkich dzieci kochający nie roz-
dysponuje na krzywdę żadnego prawem do tychże jurydyk jemu służącym. Wy-
chodząc z tych zasad, Stefan Rostworowski, mający już inne zamiary życiowe 
i sprawami miejsko-warszawskimi nie zainteresowany, całość praw do owych 
jurydyk wycenionych na 9500 zł przekazywał swemu bratu Janowi z prawem 
wpisu hipotecznego. Ojciec Jędrzej, żyjący jeszcze wówczas we Lwowie, 
pewno z oddala radośnie błogosławił to mało warte dzieło. Zgłosił się jednak 
wkrótce z jakimiś pretensjami wuj Józef hr. Komorowski, brat matki, i temuż 
w 1818 Jan od Krzyża dla uspokojenia wypłacił 300 złotych holenderskich. 
Wszystko to nie było ze zbyt wielką jego stratą, bowiem przykładowo zacho-
wał się dokument z 30 VII 1830 stwierdzający, że Komisja Rządowa Wojny za 
zabrany grunt dla artylerii o obszarze 41 570 m2 zapłaciła płk. Janowi Rostwo-
rowskiemu 13 856 zł. Zatem jurydyki te przynosiły dochód i jeszcze stanowiły 
podstawę dobrego bytu materialnego synów Rostworowskiego. 

W rodzinie istniało przekonanie, że płk Jan dlatego poślubił Izabelę Ro-
sengardtównę, iż była ona córką właścicieli owych jurydyk warszawskich. 
Jakże błędne i nikczemne było to posądzenie. Pierwotną bowiem dziedziczką 
tych podmiejskich terenów i domów była czcigodna babcia Jana od Krzyża, 
zasobna w różne dobra, Antonina z Pawłowskich Komorowska. Dorobek zaś 
Rosengardtów był wypracowany ich służebnością restauracyjno-hotelarską. 
Niemniej Jan od Krzyża kontynuował dzieło swego teścia Rosengardta. Ist-
nieje bowiem Wykaz hipoteczny, stwierdzający, że (...) w Mieście Stołecznym 
w Warszawie przy ul. Długiej pod numerami 569 i 570 na gruncie dziedzicz-
nym położone nieruchomości są własnością Jana hrabiego Rostworowskie-
go, wraz z prawem własności nabytej wspólnie z posiadłościami pod nume-
rami 571, 599 C i 600C w Warszawie położonymi od Zofii z Finków Obuch 
Woszczatyńskiej, poprzedniej właścicielki, za sumę szacunkową złp 400 000 
podług kontraktu kupna i sprzedaży w księdze wieczystej dnia 10 sierpnia 
roku 1834 zawartego. Zapis ten stwierdza więc, że pułkownik nabył (pewno 
kwota zapłaty dla teściowej jest tu zawyżona) zarówno działki, leżące pomię-
dzy ul. Długą i placem Tłomackim, jak i ową działkę 600 C, na której znajdo-
wał się Hotel Wileński. Nieruchomości te były zgłoszone już w październiku 
1819 i wówczas przez biegłych przysięgłych wycenione na sumę 228 zł 77 gr. 
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Wykaz hipoteczny stwierdzający własność Jana hrabiego Rostworowskiego dwóch działek 
w Mieście Stołecznym Warszawie przy ul. Długiej, 

nabytych od Zofii z Finków Obuch Woszczatyńskiej
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Ale o wartości owych nieruchomości niewątpliwie decydował Hotel de Vil-
na. Ów hotel to nie było byle co, był to dom dwupiętrowy, stojący przy pla-
cu Tłomackim, oraz dwie jednopiętrowe oficyny, dalej dom jednopiętrowy, 
wozownia, drwalnia, dwa wychodki i mur ze sztachetami. Zatem była to 
nieruchomość znacząca, której ostatecznie pełnym właścicielem stał się płk 
Rostworowski, co poświadcza jego osobistą zasobność. On też w 1842 pro-
cesował się z właścicielem sąsiednich nieruchomości, Rochem Zawadzkim, 
o plac leżący przed hotelem, wyjaśniając, że był on zawsze terenem przezna-
czonym do wspólnego użytkowania i nie stanowi niczyjej wyłącznej własno-
ści. Hotel Wileński później drogą spadku będzie należał do jego synów. 

Wracając jednak do samej postaci Jana od Krzyża, wspomnieć trzeba, że 
spis sporządzony w 1821 podał, iż był on członkiem loży wolnomularskiej 
�Bracia Polscy Zjednoczeni�. Wiadomo, że miał dobrą pozycję towarzyską 
jako człowiek zasobny, sympatyczny i dzielący się ciekawymi wspomnienia-
mi. �Kurier Warszawski� pisał o nim (...) wszędzie odznaczał się męstwem 
i wojskowymi jako oficer jazdy wiadomościami. To samo pismo, może z nad-
miarem, wychwalało cechy jego charakteru: Zawsze wierny sztandarowi, 
któremu służył, w wypełnianiu obowiązków niezmordowany, szlachetny i nie-
ugięty, zjednać sobie umiał poważanie władców, szacunek towarzyszów, za-
ufanie i miłość podwładnych. Gdy czas wojen napoleońskich przeminął �były 
pułkownik byłych Wojsk Polskich�, jak go nazywano, oddał się życiu rodzin-
nemu. Miał zyskać niemały szacunek jako obywatel, mąż, ojciec i przyjaciel, 
nie zbaczał nigdy od przyjętych zasad życia, zawsze był wzorem chrześcijani-
na � tak go przynajmniej wspominano na łamach �Kuriera Warszawskiego�. 

Ale i Helena Chrapowicka, kasztelanowa mścisławska, stawiała go wśród 
najznaczniejszych osób, którym się należy przyznana przez nią sukcesja testa-
mentowa. W testamencie z dnia 9 II 1826 zapisała: W tej liczbie, której chybić 
nie mogę w mej pamięci, uważam Pana Jana Roztworowskiego, Syna Pana Ję-
drzeja Roztworowskiego i Pana Michała Sufczyńskiego, Syna Pana Antoniego, 
obydwa przez stosunki familijne interesuią mnie, każdemu przeto po dziesięć 
tysięcy złotych przeznaczam. Stosunki z pułkownikiem pani Heleny musiały 
być przyjazne aż do jej ostatnich dni życia, skoro jeszcze w testamencie z 26 
IX 1829 postanawia, aby: Na koniec garnitur porcelanowy stołowy saskiej 
w pace regestrem sztuk opisany Wielmożnemu Imci Panu Janowi Rostworow-
skiemu Pułkownikowi nie iako dar, ale tylko iaki upominek przywiązanej Ciot-
ki przeznaczyłam. Cieszył się szacunkiem wśród członków najbliższej rodzi-
ny. Młodsi o 20 lat stryjeczni bracia, Mikołaj i Jan Nepomucen, zapraszali go 
jako arbitra na konferencje rodzinne, tyczące się trudnych spraw majątkowych 
i spadkowych. Bracia ci nazywali go z szacunkiem �stryjem Janem�.

Przeszłość wojskowa nie pozwoliła Imci Panu Janowi być biernym po 
wybuchu powstania listopadowego. Wcześnie zgłosił się do służby, wstę-
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pując do Gwardii Narodowej warszawskiej. Już 26 XII 1830 został przez 
dyktatora powstania zatwierdzony w stopniu podpułkownika jako zastępca 
Frydrycha Sejdla, dowódcy 2 pułku tejże Gwardii. Senator kasztelan Antoni 
hr. Ostrowski, naczelnik Gwardii, pisał: (...) ci, co Gwardię Narodową skła-
dali, była to najprzedniejsza część obywateli Warszawy. Nie wiadomo jed-
nak czy pułkownik dobrze przyjął tę pewnego rodzaju degradację w stopniu 
oficerskim. W każdym razie senator Ostrowski wkrótce oświadczył, że jest 
on: (...) odkomenderowany do pełnienia obowiązków przy nim i odbierze od 
niego rozkazy gdzie ma się udać dla usługi kraju. Został więc przeniesiony 
już teraz w stopniu pułkownika do Intendentury Generalnej Wojska. I otóż: 
W imieniu Rządu Narodowego naznaczon do Rządu przy Naczelnym Wodzu 
z mocy polecenia Rządu Narodowego z dnia 12 marca rb postanowiłem mia-
nować, jakoż niniejszym mianuję: Pana Pułkownika Jana Rostworowskiego 
Kommisarzem Wojny Inspektorem w Intendenturze Generalnej Wojska (...) 
Ta posada jest porównaną z stopniem Pułkownika. Pismo podpisał senator 
kasztelan intendent generalny wojska, generał Aleksander hr. Bniński. Z peł-
nymi zatem honorami witano płk. Jana w szeregach Wojska Polskiego czasu 
insurekcji listopadowej. 

Po upadku powstania Rostworowski nie opuścił kraju, lecz nadal miesz-
kał w Warszawie na Tłomackim, gdzie miał własny dom pod numerem 600 c. 
Wiadomo, że był także właścicielem nieruchomości przy ul. Długiej nr 569, 
570 i 571 oraz przy ul. Bielańskiej nr 599 b, na której był hotel. W 1834 
od swej teściowej, noszącej już wówczas po drugim mężu nazwisko Obuch 
Woszczatyńska, nabył Hotel Wileński i prowadził go aż do swej śmierci. 

Z Kancelarii Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej na mocy re-
skryptu Heroldii z dnia 22 VII 1838 otrzymał świadectwo szlacheckie nr 
2074/3299. Ale widocznie w Heroldii oczekiwano jeszcze jakichś głębszych 
dowodów, jakie należało przedstawić Radzie Stanu, bowiem Jan od Krzyża 
ze swym bratem Stefanem oraz czterema braćmi stryjecznymi: Stanisławem, 
Antonim, Mikołajem i Janem Nepomucenem przedkładali wypis urzędowy 
z Archiwum Głównego dowodzący, że Jan Rostworowski był w 1742 kasz-
telanem wizkim. Ponadto stwierdzali, że tenże Jan był względem nich przod-
kiem. Szlachectwo naturalnie można było uzyskać nie mając żadnego ante-
nata senatora. Ale trzeba było przynajmniej wykazać, że w latach dawnych 
przodkowie byli posiadaczami ziemskimi. 

U kresu życia płk. Rostworowskiego wspominano szczególnie ze wzglę-
du na czułość jego wobec bliźnich, którą potrafił także wpoić swoim synom, 
szczególnie Januszowi. Wskazywano na jego (...) otwartość w czynie i sło-
wie, znaczącą pasmo dni jego, jak i na to, że był Dobroczyńcą bez próżności, 
chętnie wspomagał nędzę, a rozsądkiem kierując dobrodziejstwy, szczególnie 
zwracał uwagę na dotkniętych kalectwem ślepoty. Latem 1853 miał wypadek 
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związany ze złamaniem nogi. Jego bratanek Adam Rostworowski pisał w li-
ście do brata Romana: (...) smutna historia patrzeć na tak osłabionego starca 
i do tego tak zgnębionego tym przypadkiem. Jan od Krzyża zmarł 2 X 1853, 
a był to czas szczególny, bowiem do Warszawy 6 października przybyło aż 
trzech panujących: Najjaśniejszy cesarz i król Aleksander II, apostolski ce-
sarz austriacki Franciszek Józef i król pruski. Dwaj ostatni przybrali mundury 
rosyjskie, a wszyscy trzej na polach Powązkowskich przyjmowali defiladę 
wojska, po czym udali się ze swą świtą na wystawny obiad do królewskich 
Łazienek. Tego też dnia prasa podała, że wyprowadzenie zwłok �byłego puł-
kownika byłych wojsk polskich� odbędzie się o godz. 5 po południu z domu 
przy ul. Miodowej nr 486 na cmentarz Powązkowski. Doczekano jeszcze do 
dnia następnego, a więc aż do 7 X 1853, kiedy to akurat Wielki Książę Miko-
łaj Mikołajewicz raczył zaszczycić swą obecnością przedstawienie w Teatrze 
Wielkim, a Cesarz i Król już raczył szczęśliwie przybyć do granicy, choć 
w prasie nie podawano jakiego państwa i z jakim to zamiarem. Tymczasem 
znów o godz. 5 po południu oddawano ostatnią posługę chrześcijańską śp. Ja-
nowi Rostworowskiemu. Orszak żałobny wyprzedzały konwenta, tak zakonne 
jak i świeckie. Eksportację zwłok prowadził Jego Wielebność Ks. Biskup An-
toni Fijałkowski, administrator archidiecezji warszawskiej, a tuż za nim szedł 
jeden z towarzyszy broni zmarłego Kazimierz Żwania, niosąc na poduszce 
Kawalerski Order Zasługi Wojennej, nadany z łaski księcia warszawskiego 
Fryderyka Augusta przez ks. Józefa Poniatowskiego byłemu pułkownikowi 
byłych wojsk polskich. Dalej postępował wyniosły sześciokonny karawan, 
na którym spoczywała trumna bogato ozdobiona złotem. Tak synowie, jako 
i członkowie rodziny zmarłego, niemniej i grono znajomych i przyjaciół nie-
boszczyka zamykali ten świetny żałobny orszak. Pułkownik został pochowa-
ny w jednym z najwspanialszych grobowców powązkowskich wzniesionym 
przez syna Janusza i właśnie na jego płycie nagrobnej było podane: Jan Na-
łęcz-Rostworowski B. Pułkownik B. Wojsk Polskich, kawaler orderu Zasługi 
Wojskowej. Podobiznę Jana Rostworowskiego w mundurze majora 10 puł-
ku huzarów armii Księstwa Warszawskiego utrwalił obraz pędzla Januarego 
Suchodolskiego, reprodukowany w książce Ernesta Łunińskiego Napoleon. 
Jan od Krzyża z małżeństwa z Teresą Izabelą Rosengardt pozostawił dwóch 
synów: Janusza i Juliusza.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Wypis urzędowy protokołu publikacji testamentu, op.cit.; Wykaz hipo-
teczny, Dział I Wymienienie nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie przy ul. Dłu-
giej pod nr 569 i 570, w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY 
ROSTWOROWSKICH: Listy: Adama Rostworowskiego do Romana Rostworowskiego z 27 VIII 
1853 i z 1 X 1853. AGAD, Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni 
Warszawskiej sygn. 422, s. 53; II Rada Stanu sygn. 145, s, 25, sygn.146, s. 143, 152; APL. 
Akta po Muzeum KUL 55, k. 1�29; B.PAN Kraków, Teki Starzewskiego 8746 k.46, 8798 
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k. 114, 167, 199�200; Wykaz hipoteczny (1834), pismo Rostworowskiego do Najwyższego 
Sądu, pismo do Jakuba Rudnickiego mecenasa (1841�1842) w posiadaniu S.J. Rostworow-
skiego.
PUBLIKACJE: K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, t. VIII, s. 1945�1946; Przewodnik 
warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869, Warszawa 1869, s. 129, 204; Rys histo-
ryczny kampanii odbytej w roku 1809 w Księstwie Warszawskim pod dowództwem księcia 
Józefa Poniatowskiego, Kraków 1889, s. 112, 153; E. Łuniński, Napoleon (Legiony i Księ-
stwo Warszawskie), Warszawa 1911, s. 201 (fotografia obrazu Januarego Suchodolskiego); 
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, t. I, 1807�1814, Warszawa 1912, s. 158; S. Małachowski-
Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738�1821, War-
szawa 1929, s. 184; S. Rostworowski, Z dziejów b. pułku Jazdy Galicyjsko-Francuskiej (15 
Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego), �Przegląd Kawaleryjski� 1931, z. 11, s. 291�300; 
B. Pawłowski, Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku, Warszawa 1999, s. 331, 408; 
M. Siekiel-Zdzienicki, Rejestry metryk szlacheckich powiatu grójeckiego. Parafia Prażmów 
1706�1800, Kalisz 1937, s. 18; Polska encyklopedia szlachecka, opr. S. J. Starykoń-Ka-
sprzycki i M. Dmowski, wyd. II, Warszawa 1994, s. 278 (błędnie podane, że był kasztela-
nem-senatorem Królestwa Polskiego); S.M. Rostworowski, Album ikonografii Rostworow-
skich, Gałąź najstarsza (podlaska) Cz. 1; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, opr. 
L. Lelewel-Friedmanowa, Warszawa 1966, s. 86; A. Ostrowski, Pamiętnik z czasów powsta-
nia listopadowego, opr. K. i W. Rostoccy, Wrocław�Warszawa�Kraków 1961, s. 121, 197, 
203; E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 204, 209; M. Łukasiewicz, 
Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986, s. 93; Z. Zacharewicz, Rostworowski Jan Ta-
deusz, PSB, t. 32, s. 197�198; Z.P. Wesołowski, The Order of Virtuti Militari its cavaliers 
1792�1992 (Order Virtuti Militari i jego kawalerowie), Miami, Floryda 1992, s, 107; 
R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. III, Warszawa 1998; 
A.T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego�, t. III, 1853�1858, Warszawa 2007, s. 75; 
S.J. Rostworowski, Jan Rostworowski � pułkownik wojsk polskich oraz jego żona Izabela 
z Rosengardtów, �Rocznik Mazowiecki�, t. XXI, Warszawa 2009, s. 233�245; �Kurier War-
szawski� 1853, nr 261, s. 1278, nr 263, s. 1286, nr 306, s. 1505; �Gazeta Warszawska� 1819, 
nr 86 (dodatek), s. 2067�2068.

IZABELA Teresa z ROSENGARDTÓW hr. ROSTWOROWSKA, ur. 19 XI 1787, 
córka Konrada (Conrada) Karola i Zofii z Finków h. Ostoja, żona hr. JANA 
od KRZYŻA KARMELITY

Rafał Gerber w Słowniku biograficznym studentów Uniwersytetu War-
szawskiego wymienia Natalię Rosengarten, ale wątpliwe, aby wzmianka ta 
dotyczyła późniejszej pani Rostworowskiej. Izabela wychowała się w domu 
swoich rodziców w Warszawie. Była jedynaczką. Jej młodsza siostra Karo-
lina, ur. w 1791, zmarła w jedenastym roku życia. Izabela była bardzo ko-
chana przez rodziców i była ich dumą. Ojciec Konrad Karol Rosengardt 
(8 I 1760�27 XI 1817) w 1804 nabył dawny pałac Ogińskich w Warszawie 
przy ul. Rymarskiej 743 i urządził w nim hotel zwany Wileńskim. Po pewnym 
czasie hotel ten przeniósł na ul. Bielańską 600. Hotel szybko zyskał markę 
jednego z najlepszych w Warszawie. Jego restauracja prowadziła tradycyjną 
kuchnię szlachecką. Szczególny rozgłos zdobyły pierogi ze śmietaną poda-
wane w piątki, nazywane nawet pierogami rosengartowskimi. Ale uznaniem 
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cieszyły się też dania z ryb i zwierzyny. Obiad złożony z 5 dań miał cenę 2 
złp., a obiad najwyborniejszy cenę 5 złp. Bywanie w restauracjach Rozen-
garta (taka pisownia) i Gąsiorowskiego oraz w kawiarni Lessala stanowiło 
szczyt wykwintności na pewno u początku czasów Księstwa Warszawskie-
go. Obiadki u Rozengarta jadali co dopiero zmobilizowani szwoleżerowie 
Pułku Lekkokonnych Gwardii Napoleona, pochodzący z najlepszych domów 
ziemiańskich Mazowsza. Marian Brandys przytacza wierszyk z owych lat 
1807�1808 właśnie, ułożony przez szwoleżerów:

Obiad jemy Rozengarta,
A po nim lody Lesselowskie,
Wypadła nam z głowy warta,
A z nią koszary mirowskie...

Imię właściciela Hotelu Wileńskiego niekiedy zapisywane było w tran-
skrypcji �Conrad�, co świadczyło o tym, że nie od dawna sprowadził się on 
na teren Polski. Natomiast nazwisko na grobie rodziców Izabeli wypisane jest 
�Rosengardt�. a jej samej �Rosengart�, co świadczy o tendencji do spolszcze-
nia jego brzmienia. S.M. Rostworowski twierdził, że była to rodzina pochodze-
nia holenderskiego, lecz nie potwierdził tej opinii żadnymi dowodami. W tym 
czasie znany był już w Warszawie Józef Rosengardt, syn Franciszka, ur. 14 
I 1793 w Opawie na Śląsku Austriackim. Józef wstąpił do szkoły kadetów, 
w 1812 brał udział w kampanii rosyjskiej, służył w pułku jazdy walczącej pod 
Smoleńskiem, Możajskiem i Borysowem, był w niewoli rosyjskiej, z której 
powrócił w kwietniu 1814. Podczas powstania listopadowego służył w Komi-
sji Wojennej w stopniu kapitana. Był żonaty z Zofią Bońkowską niewątpliwie 
szlachcianką. Ich córka Zofia, ur. 12 V 1824, w 1842 udała się do Paryża, by 
studiować muzykę u Fryderyka Chopina. W 1846 poślubiła Bohdana Zale-
skiego i zamieszkała w Fontainebleau. Na jej ślubie świadkiem był Chopin.

Podajemy te dane, by wskazać na zupełnie inne powiązania środowisko-
we rodziny Rosengardtów niż te, z którymi wiązano Izabelę jako córkę re-
stauratora warszawskiego. Nie wiemy, czy istniało pokrewieństwo między 
Józefem i Konradem, ale wiadomo jest, że z restauracji w Hotelu Wileńskim 
korzystali na kredyt krewni właściciela. On się potem z nimi procesował 
o zwrot należności. Nie jest wykluczone, że Jan Rostworowski poznał Izabe-
lę poprzez jej kuzyna Józefa, kadeta, późniejszego kapitana Wojsk Polskich. 
Również należy przyjąć, że rodzina ta jest pochodzenia nie tyle holender-
skiego, co austriackiego i z początkiem XIX wieku miała już status rodziny 
inteligencko-szlacheckiej. 

Niemniej dla Rosengardtówny mariaż z Rostworowskim stanowił nie-
wątpliwie pożądaną nobilitację, na co wskazuje napis zamieszczony na jej 
grobie znajdującym się na warszawskich Powązkach. Jest tam wyraźnie pod-
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kreślone, że była ona �z Rosengartów hrabiną Rostworowską�, podczas gdy 
na płycie nagrobnej jej męża, spoczywającego w innym grobie również na 
Powązkach, podane jest jedynie �Jan Nałęcz Rostworowski� bez tytułu hra-
biowskiego. To, że Jan od Krzyża został pochowany w grobowcu rodzin-
nym Rostworowskich, a nie w grobowcu wystawionym przez Rosengardtów, 
zapewne nie było następstwem jakiegoś konfliktu rodzinnego, ale tego, że 
w ogóle w tym grobowcu, ufundowanym przez syna szambelana Janusza, po-
chowani zostali wszyscy męscy członkowie tego pokolenia Rostworowskich 
oscylujący wokół Warszawy, a więc i Jan został tam złożony. 

W serii owych refleksji pośmiertnych trzeba wspomnieć i o tym, że Kon-
rad Rosengardt, pierwszy właściciel Hotelu Wileńskiego, umarł w 1817, nie-
mniej spisany przez niego na kilka dni przed śmiercią testament miał żywotne 
znaczenie dla rodziny Rostworowskich. Połowę bowiem swojego zasobnego 
majątku zapisał żonie, a drugą połowę wnukom Januszowi i Juliuszowi Ro-
stworowskim, co czyniło ich, a nawet potomstwo Juliusza do czasów okresu 
międzywojennego ludźmi względnie zamożnymi. Hotel był zadłużony, tak iż 
żona Zofia z Finków Rosengardtowa (Finkowie � rodzina szlachecka, spo-
krewniona z Rostworowskimi przez Sobolewskich) po śmierci Konrada naby-
ła go ponownie na publicznej licytacji za 384 tys. złp. Po czym zawarła zwią-
zek tzw. drugiego ślubu z dymisjonowanym podpułkownikiem Norbertem 
Obuch Woszczatyńskim. Urodzony w 1770, zmarł 27 IV 1843 w Warszawie 
w posesji przy ul. Tłumackie 600 C i został pogrzebany na cmentarzu Powąz-
kowskim. Mimo ślubu z podpułkownikiem hotel tradycyjnie nazywany był 
hotelem Rosengarta, natomiast prowadzona przez jego żonę restauracja przy 
ul. Długiej 570 zwana była restauracją Zofii Obuchowej. W hotelu szczegól-
nie w okresie powstania listopadowego rozgrywały się ważne wydarzenia. Tu 
odbyło się zebranie 300 żołnierzy pod przewodnictwem płk. Aleksandra Błę-
dowskiego w sprawie organizacji legii litewskiej i wołyńskiej. Tu stacjono-
wali inicjatorzy i przywódcy ideowi powstania Maurycy i Kamil Mochnaccy, 
Ludwik Nabielak, Adam Gurowski i inni. Tak więc hotel miał dobrą renomę 
pod względem polskim i narodowym. Zofia Obuch-Woszczatyńska zmarła 
w dwa miesiące po śmierci swego drugiego męża, dnia 26 VI 1843, również 
przy ul. Tłumackie 699 C i została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. 
Dożyła osiemdziesiątego roku życia.

A jaką rolę w tym wszystkim spełniała Izabela? Raczej niewielką. Pełniła 
rolę damy dobrze skoligaconej, wizytówki całego przedsięwzięcia. Urodziła 
dwóch synów: Janusza w 1811 i Juliusza w 1814. Była jednakże słabego 
zdrowia i jeszcze przed insurekcją listopadową w 1824 zmarła w Warszawie. 
Rodzina wystawiła jej reprezentatywny grobowiec na Powązkach, pozosta-
wiając na tablicy nagrobnej taki oto napis: DOM Izabelli Teresie z Rosengar-
tów Hrabinie Rostworowskiey, którey doczesne szczątki tu są złożone, stawia 
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pozostały wiary po zgonie 
dochowujący Małżonek. 
Pamięć trwalszey znacz-
niejszey jey części Tey, Któ-
ra czuła, kochała bliźniego, 
wznosiła się do Stwórcy, 
przeznaczenie swoje pojęła 
jasno, odbywała przykład-
nie, znosiła cierpliwie, głę-
biej w sercach Rodziców, 
Męża i Przyjaciół wyry-
ła. Ożywiać kiedyś będzie 
i zapalać do cnoty Dzieci 
niedorosłe, osierociałe po 
Matce Potomki. Urodzona 
dnia 19 listopada roku Pań-
skiego 1787, zeszła z tego 
świata dnia 1 sierpnia roku 
1824. Płyta z inskrypcją dla 
Izabeli umieszczona jest 
w centralnym punkcie gro-
bowca, po bokach znajdują 
się znacznie skromniejsze 
tablice matki (po lewej) 

i ojca oraz siostry (po prawej ), tak jak to bywa w rodzinach nieco prostszych, 
gdzie nieraz większy hołd się składa dziecku, które przyniosło chwałę, niźli 
samym rodzicom. Nad płytą poświęconą Izabeli jest tarcza z herbem Nałęcz 
oraz korona z 5 pałkami, a nie 9, jakby przysługiwało złożonym tu zwło-
kom hrabiny. Całość wystroju grobowca potwierdza wyjątkową rolę Izabeli 
w rodzinie Rosengardtów, pośrednio mówi o jej chorobie i cierpieniu, które 
znosiła dzielnie i o tym, że dzięki niej dokonało się najważniejsze dzieło, po 
Matce pozostały osierociałe Potomki, a zatem krew Rosengardtów weszła 
do krwi Rostworowskich. Całość inskrypcji, pełna wzniosłych słów, niekoja-
rzących się w logiczną całość, wskazuje na to, że była ona dyktowana dużej 
miary uczuciem, lecz i niedostateczną znajomością składni języka polskiego. 
Śmierć wpierw Konrada, potem Izabeli z Rosengardtów, otwierała perspekty-
wę dostatniego życia przed dwoma �niedorosłymi� Rostworowskimi.

ŹRÓDŁA
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sza (podlaska); Biblioteka Jagiellońska 9293 II, 9181 III, 9292 III Korespondencja Józefa 
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Grobowiec Izabeli Teresy Rosengardt hr. Rostworowskiej 
na Powązkach w Warszawie
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POKOLENIE XIV
Dzieci JANA od KRZYŻA KARMELITY ROSTWOROWSKIEGO 

i IZABELI Teresy z ROSENGARDTÓW

Hr. JANUSZ, ur. 17 X 1811 w Warszawie, starszy syn Jana i Izabeli Teresy 
z Rosengardtów – urzędnik instancji Królestwa Polskiego, szambelan dwo-
ru cesarskiego i rzeczywisty radca stanu, filantrop, meloman, sportsman 

Ukończył średnią szkołę w Warszawie. Matka jego zmarła, gdy miał 13 
lat, wychowaniem jego zajmował się ojciec oraz po części stryj Stefan, właś-
ciciel Kowalewszczyzny pod Tykocinem, w której spędzał wakacje. Od 1828 
studiował na sekcji administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. W czasie studiów od listopada 1829 pracował w cha-
rakterze aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz podczas 
sesji sejmu w Komisji Senatu. Działalność ta została nagrodzona nominacją 
Cesarza Wszech Rosji i Króla Polski na kamerjunkra Dworu Naszego Kró-
lestwa Polskiego. Dokument nominacyjny, spowodowany � jak było poda-
ne: Chęcią dania dowodów naszej życzliwości królewskiej JPanu Januszowi 
Hrabi Rostworowskiemu,był podpisany przez cara Mikołaja I i potwierdzony 
przez ministra sekretarza stanu Stefana hrabiego Grabowskiego. Nosił datę 
19 VII 1830. Ale w istocie rzeczy był nadany w 1929 podczas uroczystości 
koronacyjnych na króla polskiego cara Mikołaja I i otrzymywał go ówczesny 
jeszcze student Uniwersytetu Królewsko-Aleksandrowskiego w Warszawie. 
Kamerjunker była to godność młodszego szambelana dworu. Nominacja ta 
wywarła decydujący wpływ na kierunek dążeń osobistych Janusza Rostwo-
rowskiego, który już w powstaniu listopadowym, jakie wkrótce wybuchło, 
nie uczestniczył, a osobiście był jego przeciwnikiem. Od wczesnej młodości 
zajmował wyraźne stanowisko konserwatywne, monarchistyczne i służebne 
wobec dynastii Romanowów. 

Już wkrótce po upadku powstania, 1 XI 1833 został urzędnikiem do 
szczególnych poruczeń przy Dyrektorze Głównym prezydującym w Komisji 
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Akt nominacji Janusza hrabiego Rostworowskiego (1811�1891) 
przez cara Mikołaja I, króla Polski na kamerjunkra jego dworu
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Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Trudno dziś dociec, 
jakimi specjalnymi poruczeniami się zajmował, zależało to niewątpliwie od 
jego zwierzchnika, ale generalnie urząd ten, w którym pracował, zajmował 
się poborem podatków od obywateli Królestwa Polskiego. Pełniona służba 
przyniosła mu kolejne wyróżnienie: Z Bożej łaski My Mikołaj Pierwszy, Ce-
sarz i Samowładca Wszech Rosji, Król Polski etc. etc. etc. zechciał J.Panu 
Hrabi Januszowi Rostworowskiemu, kamerjunkrowi Naszego Dworu: W na-
grodę szczególnej gorliwości w służbie i starannego wypełniania nałożonych 
na was obowiązków, na potwierdzenie Namiestnika Naszego w Królestwie 
Polskim Jenerał Feldmarszałka Księcia Warszawskiego, najmiłościwiej mia-
nowaliśmy was, przez ukaz z dnia 18 I 1835 roku wydany do Kapituły Or-
deru Naszego Cesarskiego i Królewskiego Ś-go Stanisława czwartej klasy. 
W dowód czego Kapitule Rossyjskich Cesarskich i Królewskich Orderów, 
patent niniejszy podpisać, pieczęcią orderu takowej opatrzyć, ozdoby ordero-
we wam przesłać rozkazaliśmy. Dan w Petersburgu, 11-go stycznia 1835-go 
roku. Kanclerz Kuszel Asystent Porucznik. Order Św. Stanisława 4 kl. Jak 
można z dokumentu tego sądzić order został nadany Januszowi hrabiemu 
Rostworowskiemu na wniosek feldmarszałka Iwana F. Paskiewicza, którego 
największą zasługą było to, że dowodzonymi przez siebie wojskami rosyjski-
mi bez wielkiej walki zdołał 7 września 1831 zająć Warszawę. 

Janusz dalej piął się po szczeblach swojej kariery urzędniczej. 30 IX 1836 
został powołany na stanowisko sekretarza kancelarii Heroldii Królestwa Pol-
skiego. Heroldia ta realizowała postanowienia ustawy Prawa o szlachectwie, 
wydanej 25 VI (7 VII) 1836, zobowiązującej wszystkich spełniających okre-
ślone w niej kryteria do potwierdzenia swego szlachectwa poprzez przed-
łożenie właściwych dokumentów. Według wprowadzonego prawa jednym 
z dowodów szlachectwa było to, że osoby dowodzące (...)otrzymały stopień 
oficera polskiego, poczynając od kapitana i że w r. 1815 lub później weszły 
w skład byłych wojsk Królestwa Polskiego, a następnie nie miały udziału 
w ostatnim rokoszu. Zastrzeżenie to jeszcze wyraźniej było sformułowane 
w podpunkcie tego rozdziału ustawy, w którym było powiedziane, że do po-
twierdzenia szlachectwa mają prawo tylko ci oficerowie, jeżeli wszakże też 
osoby albo ich wstępni należeli do składu byłych Wojsk Polskich po r. 1815 
i w ostatnim roku rokoszu 1830 i 1831 r. tak one same, jako i ciż wstępni udzia-
łu nie mieli. Januszowi Rostworowskiemu przyszło zatem realizować ustawę, 
w imię której zarówno jego ojciec, dla którego miał dużo czci, jak i brat, byli 
powstańcy listopadowi, powinni byli być pozbawieni szlachectwa. Niemniej 
Jan od Krzyża Rostworowski swoje pochodzenie szlacheckie potwierdził. Na 
posiedzeniu Rady Stanu z 11 XII 1837 stwierdzono, że na podstawie Prawa 
o szlachectwie przysługuje mu tytuł do szlachectwa dziedzicznego, nabytego 
przed ogłoszeniem jeszcze tego prawa jako ustawy. Tak więc zarówno on 
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Ukaz z dnia 18 stycznia 1835 r. cara Mikołaja I, króla Polski, 
nadający Januszowi Rostworowskiemu 

Order Św. Stanisława IV klasy
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jak i jego obaj synowie otrzymali potwierdzenia szlachectwa z samej istoty 
prawa.

Na swym stanowisku Janusz wywiązywał się dobrze, na co wskazuje to, 
że otrzymał awans na stopień asesora kolegialnego ze starszeństwem od 23 X 
1843. Ponadto za swą pracę w Heroldii został odznaczony Orderem św. Anny 
III kl. Z datą 31 I 1848 Rostworowski, równolegle z pracą w Heroldii, otrzy-
mał nowe wysokie stanowisko. Mianowano go urzędnikiem do szczególnych 
poruczeń przy samym namiestniku księciu warszawskim Iwanie Paskiewi-
czu, z funkcją jego reprezentanta na ogólnym zebraniu Senatu. 23 I 1851 
z tytułu wyróżnień w pełnionej służbie został awansowany z asesora kole-
gialnego na radcę dworu, ze starszeństwem od 8 XI 1850 i pozostawieniem 
przy dotychczasowym urzędzie dworskim. W 1852 otrzymał znak honorowy 
za XX lat nieskazitelnej służby. Na wspomnianym poprzednio stanowisku 
pozostawał do 1856, kiedy 12 września został mianowany referentem War-
szawskich Departamentów Rządzącego Senatu. W roku następnym otrzymał 
awans na radcę stanu, ze starszeństwem od 8 XI 1857. 

Odtąd dzieje jego jako stale awansującego urzędnika Królestwa Polskie-
go wygasają. Nadchodzi czas zaburzeń przedpowstaniowych. W Królestwie 
w 1861 panował pewnego rodzaju stan wyjątkowy. Mikołaj Suchozanet, peł-
niący obowiązki namiestnika Królestwa, 16 maja tego roku w imieniu cesa-
rza Aleksandra II i Rady Administracyjnej wydał zarządzenie zwalczające 
odbywające się coraz częściej tłumne zebrania publiczne. Uznał, że (...) na-
ruszają one spokojność publiczną i stają na przeszkodzie swobodnemu roz-
winięciu instytucji przez Najjaśniejszego Pana najłaskawiej nadanym. Stąd 
też stosowana będzie następująca procedura: na zebranie takie przybędzie 
urzędnik i wezwie uczestników zebrania, aby się rozeszli. Po słowach urzęd-
nika nastąpi dwukrotne uderzenie w bęben. Gdyby zebrani się nie rozeszli, 
urzędnik jeszcze dwa razy powtórzy swoje wezwanie i za każdym razem po 
jego słowach nastąpi dwukrotne uderzenie w bęben. Jeżeli nadal zebranie nie 
zostanie rozwiązane, to, jak zapowiadało rozporządzenie p.o. namiestnika, 
�siła zbrojna może być użyta�. 

Właśnie w tym tak niespokojnym czasie, w lipcu 1861, Postanowieniem 
JW. p. o. Namiestnika, referent Ogólnego Zebrania Warszawskich Departa-
mentów Rządzącego Senatu, szambelan Dworu Jego Cesarko Królewskiej 
Mości, Janusz Rostworowski mianowany został Dyrektorem Stada Rządowe-
go. Znajdowało się ono w Janowie Podlaskim. Na mocy postanowienia tej 
samej władzy z 11 VIII 1861 Rostworowski został awansowany do godności 
szambelana Dworu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, poprzednio był tylko 
kamerjunkrem. Był więc nagradzany godnościami honorowymi, ale jedno-
cześnie odchodził z funkcji urzędowych. Kilkakrotnie wziął urlopy, które za-
pewne w towarzystwie swej przyszłej żony, Karoliny Potockiej, spędzał za 



~ 280 ~

granicą, na przykład w 1857 od stycznia przez cztery miesiące podróżował po 
Niemczech, Austrii i Francji. W związku z reformami ustrojowymi margra-
biego Wielopolskiego, urzędy, do których był przypisany, uległy likwidacji, 
a w ich miejsce powstała reaktywowana trzecia Rada Stanu, do składu której 
szambelan Rostworowski już nominacji nie otrzymał. W późniejszym nato-
miast czasie został wyróżniony jedną jeszcze godnością honorową � rzeczywi-
stego radcy stanu. Uzyskał więc wysoką pozycję na Dworze Cesarza i Króla.

Był człowiekiem zamożnym. W połowie lat pięćdziesiątych spotkało go 
jednak poważne niepowodzenie natury osobistej. Otóż postanowił zawrzeć 
związek małżeński. I pomyślał o Leonii hrabiance Potockiej, którą poznał 
w młodzieńczych latach, gdy jeździł do Kowalewszyzny i odwiedzał sąsia-
dów państwa Potockich w Tykocinie. Postanowił oświadczyć się o jej rękę, 
ale wcześniej skierował list do stryja Stefana w Kowalewszczyźnie z prośbą, 
by wybadał on w Tykocinie, czy oświadczyny jego będą przyjęte. Stryj Stefan 
sprawę wybadał i odpisał, że Janusz może przyjechać do Kowalewszczyzny 
i rozpocząć starania. Tak się też stało, przybył do swego stryja i wkrótce udał 
się w konkury do Stelmachowa, by prosić owdowiałą już hrabinę Potocką 
o rękę Leonii. Jej rodzicami byli nie żyjący już hr. Jan Alojzy oraz Antoni-
na z markizów Coux-Cercey de Lusignan. Gdy przybył, pani Potocka robiła 
wrażenie, że jest zaskoczona jego prośbą o rękę córki. Powiedziała, że pan 
Janusz niekiedy u nas bywał, ale z oświadczynami zwlekał. A tu tydzień temu 
przyjechał jego stryjeczny brat z Kowalewszczyzny, Adam Rostworowski 
(o 13 lat młodszy) i oświadczył się: Znając zacność sąsiedniego domu Ro-
stworowskich, jego oświadczyny przyjęłam i Leonia już jemu jest obiecana, 
a danego słowa cofnąć nie mogę.

Janusz już do Kowalewszczyzny nie wrócił. Uznał, że cała sprawa była 
ukartowana pomiędzy stryjem Stefanem, jego synem Adamem i hrabiną Po-
tocką. Znienawidził swego brata stryjecznego i dom Rostworowskich na Pod-
lasiu. Trudno dziś ocenić, czy zdarzenie opisane tu według tradycji rodzinnej, 
przebiegło tak właśnie. Może na stanowisku hrabiny Potockiej zaważyło ni-
skie w sensie tradycji rodowej pochodzenie matki Janusza, a może była ona 
przeciwna jego orientacji politycznej i sama skłoniła Adama Rostworowskie-
go do oświadczyn. W każdym razie wydarzenie to musiało mieć wpływ na 
strukturę duchową kamerjunkra, który odtąd jeszcze bardziej skupił swoje 
siły na robieniu kariery, zależnej od stanowienia władzy carskiej. 

Z samej racji tego, iż był kamerjunkrem Dworu Cesarsko-Królewskiego 
przez namiestnika urzędującego w Warszawie był pod ostrym rygorem po-
woływany do uczestnictwa we wszystkich zdarzeniach, jakie zaszczycał swą 
obecnością w Warszawie Najjaśniejszy Cesarz i Król. 

Otóż w maju 1856 do Warszawy po raz pierwszy przybył po objęciu tro-
nu cesarz Aleksander II. W pałacu namiestnikowskim obywatele miasta na 
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czele z prezydentem Warszawy Teodorem Andraultem de Langeron wydali 
na cześć cesarza wspaniały bal. Jak zapisał w swoich Wspomnieniach z prze-
szłości Stanisław Kazimierz hr. Kossakowski, honory balu miejskiego robili 
wspomniany właśnie prezydent miasta, któremu towarzyszyli generał Tomasz 
Łubieński, August hrabia Potocki, Janusz Rostworowski, Szlenkier, Stanisław 
Lilpop, Neugebauer, Leopold Kronenberg i Józef Epstein. Gen. Łubieński, 
uczestnik powstania listopadowego, mógł być zwolennikiem domu cesarskie-
go. Po upadku bowiem powstania, gdy już był wieziony kibitką na Sybir, zo-
stał niespodzianie wezwany do stawienia się przed carem Mikołajem I, który 
osobiście go zwolnił z zesłania. August Potocki z Wilanowa, a konkretnie jego 
ojciec, otrzymał od cara Mikołaja I dziedziczny tytuł hrabiowski, tak iż cenił 
on sobie łaski dworu petersburskiego. Pozostałe osoby czyniące wobec cesarza 
honory balu wydają się dla społeczeństwa polskiego nie tak reprezentatywne, 
choć należały do sfery społecznej, którą Kossakowski nazwał nową �arysto-
kracją finansową�, w jakiej to już szukała oparcia prestiżowo-materialnego 
znaczna część arystokracji rodowej. Autor Wspomnień wyliczył 35 małżeństw 
zawartych w latach 50. XIX wieku pomiędzy przedstawicielami i przedstawi-
cielkami szlachty rodowej a osobami pochodzącymi z owej arystokracji finan-
sowej, wywodzącej się najczęściej z Żydów frankistów.

Kossakowski opisując ów bal wydany na cześć cesarza, wspominał, że 
zjechało się nań wielu szlachetnie urodzonych spoza Warszawy, tak iż obec-
nych było około 2 tysięcy osób. W pewnej chwili na sali balowej nastąpił taki 
entuzjazm, iż wszyscy razem wołali: �Niech żyje nasz monarcha! Niech żyje 
nasz król!� A przecież już jego poprzednika sejm polski detronizował. Teraz 
jednak car Aleksander II okrzyki te przyjął za dobrą monetę i powiedział do 
namiestnika Królestwa ks. Michała Gorczakowa: Les Polonais sont les bons 
(Polacy to dobrzy ludzie). 

Atmosfera zgotowanego dla cara przyjęcia dla sprawy polskiej okazała 
się korzystna, gdyż Aleksander II ogłosił amnestię dla zesłanych na Sybir lub 
przebywających na wygnaniu i zaczęli oni powracać do kraju. Przykład tego 
balu wskazuje jak różnie kształtowały się wówczas nastroje. Część szlachty 
polskiej oscylowała wokół dworu carskiego, czując się jednocześnie Polaka-
mi i członkami państwa o ustroju monarchicznym, którego głową był cesarz 
rosyjski, będący zarazem królem polskim. Z dzisiejszej perspektywy dość wy-
raźnie można uznać, że ówcześnie stosowniej było szukać poszerzenia swobód 
narodowych pod berłem carskim niźli walczyć w ogóle przeciwko panowaniu 
rosyjskiemu, tak jak to się wkrótce stało w latach powstania styczniowego. 

Janusz Rostworowski w życiu osobistym odrzucony przez Potockich 
z Tykocina kontentował się nieformalnym związkiem z tak zwaną ówcześ-
nie �metresą�, Francuzką, z którą miał córkę. Nie nadał jej jednak nazwiska 
Rostworowska. Wyposażył ją natomiast bardzo dobrze i wydał za hrabiego 
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de Pontavesse. W oficjalnym życiu towarzyskim utrzymywał bliskie stosunki 
z Kossakowskimi, Łubieńskimi, Przeździeckimi i innymi rodzinami, przeby-
wającymi często w Warszawie. Gdy w 1858 Stanisław Szczęsny Kossakow-
ski (senior) został mianowany prezesem Heroldii Królestwa Polskiego, to po-
wołał trzech członków tejże Heroldii w osobach Aleksandra Przeździeckiego, 
Edwarda barona Rastawieckiego i Janusza Rostworowskiego. Heroldia jako 
instytucja Królestwa Polskiego przetrwała tylko do 1861, gdyż wraz z nasta-
niem rozruchów przedpowstaniowych instytucja ta została ukazem carskim 
zlikwidowana. 

Janusz od wczesnych lat swej aktywności zawodowej ponosił duże wy-
datki na cele społeczne i charytatywne. Wspomagał finansowo Warszawskie 
Towarzystwo Dobroczynności, które w 1845 przyznało mu tytuł członka ho-
norowego. 6 III 1857 był mianowany członkiem Rady Szczegółowej Szpitala 
św. Jana Bożego w Warszawie, a 4 VI 1858 stał się nawet członkiem prezydu-
jącym tejże Rady Szczegółowej. Nominacje te otwierały nowy rozdział jego 
aktywności zawodowej na polu instytucji dobroczynnych. Już w 1859 otrzy-
mał nominację na członka Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczyn-
nych. Specjalnie jednak trzeba odnotować jego rolę, jaką spełniał przy budo-
wie Szpitala Świętego Ducha. Szpital pod tym wezwaniem od dawna istniał 
w Warszawie, lecz budynek, w jakim się mieścił przy ul. Przyrynek 1896, 
był już tak nędzny, iż został odsprzedany, a szpital czasowo umieszczono 
w koszarach Sierakowskich przy ul. Konwiktorskiej. Ponieważ stanu tego 
nie można było dłużej utrzymywać, zapadła decyzja, iż dla szpitala ma być 
wzniesiony nowy budynek przy ul. Elektoralnej. Co więcej, uznano, że budo-
wa będzie finansowana �ze szczodrobliwości Rządu, to jest ze Skarbu Kró-
lestwa� oraz z kasy Miasta Warszawy i fundacji społecznych. Przy żywym 
współudziale tajnego radcy dyrektora głównego Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych Pawła Muchanowa przez Józefa Orłowskiego 
został opracowany projekt budynku, a ponadto powołano komitet budowy, na 
czele którego stanął radca stanu, kamerjunker Dworu Cesarsko-Królewskiego 
Janusz Rostworowski. Komitet ten składał się jeszcze z pięciu osób, którymi 
byli: radca budowy Damazy Borzęcki, budowniczy rządowy Józef Orłowski, 
referent Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Konstanty 
Jacobi, rachmistrz tejże Komisji Rossman i jej urzędnik, powołany do funkcji 
sekretarza komitetu, Chrostowski. Skład jego zatem nie był zespołem ludzi 
uhonorowanych, lecz funkcyjnych urzędników. 

W dniu 23 VI (7 VII) 1859 odbyła się doniosła uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielnego, na którą przybył sam namiestnik Królestwa książę 
Michał Gorczakow. Aktu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. ar-
cybiskup metropolita warszawski Antoni Melchior Fijałkowski. Po oficjal-
nych uroczystościach odbyło się przyjęcie, podczas którego honory domu, 
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pod okiem tajnego radcy Pawła Aleksandrowicza Muchanowa, pełnił kamer-
junker Rostworowski. Trzeba powiedzieć, że kierowany przez niego komitet 
sprawnie wywiązał się z powierzonego mu zadania, bowiem już 14 (26) IX 
1862 nowy arcybiskup metropolita warszawski ks. Zygmunt Szczęsny Feliń-
ski dokonał poświęcenia wzniesionego Szpitala Świętego Ducha, do którego 
chorych przyjmowano już rok wcześniej. Została też powołana Rada Szcze-
gółowa Opiekuńcza nad szpitalem, na czele której stanął b. pułkownik Wojska 
Polskiego Jakub Lewiński, notabene brat szwagra Romana Rostworowskiego 
z Kowalewszczyzny. Lecz z jakichś względów przyszło mu szybko z tego 
stanowiska ustąpić i prezesem Rady został radca stanu Janusz Rostworowski. 
Stało się to 18 (30) V 1860, z tym że już 15 (27) V 1862 ustąpił on z tego 
stanowiska, gdyż został mianowany członkiem dyrekcji szczegółowej Rady 
Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w Królestwie Polskim. Tę 
jego funkcję potwierdzał jeszcze �Przewodnik Warszawski Informacyjno-
Adresowy� z 1870. Wszedł więc kamerjunker do najpoważniejszego ciała 
charytatywnego, jakie ówcześnie było w Królestwie. 

Z rokiem 1866 wiąże się być może ważne wydarzenie odnoszące się do sta-
nu zasobności Janusza i jego brata Juliana. Otóż wtedy to drogą licytacji zostają 
odsprzedane zarówno działki leżące między ul. Długą i placem Tłomackim, jak 
i hotel Wileński, nieruchomości odziedziczone po ojcu. Widocznie zajęci czym 
innym bracia nie dbali o dobrą markę sławnego niegdyś hotelu, gdyż biegły 
Zygmunt Krysiński jako cenę wywoławczą w obwieszczeniu licytacyjnym po-
dawał 199 068 rbs, co chyba było ceną znacznie niższą od sumy, za jaką hotel 
nabył ich ojciec. W każdym razie transakcja została dokonana i w jakimś stop-
niu zwiększyła zasoby finansowe szambelana. Niemniej Przewodnik Warszaw-
ski Informacyjno-Adreresowy z 1869 podawał, że nadal Rostworowscy, a więc 
teraz już Janusz z żoną Karoliną, zamieszkiwali na Tłomackim.

Generalnie w stolicy Królestwa znana była szeroka działalność filantro-
pijna szambelana, która właśnie zbliżyła go do Karoliny z Kofflerów, wdowy 
po Franciszku hr. Potockim, bowiem i ona podejmowała wiele inicjatyw spo-
łecznych. Należała do tych samych kręgów towarzyskich co Rostworowski, 
uczestniczyła w balach wydawanych na cześć panujących carów rosyjskich, 
pozostawała pod wpływem orientacji politycznej Kossakowskich. Urodze-
niem swym nie wywodziła się z herbowej szlachty. Natomiast dysponowała 
dużymi kwotami pieniężnymi otrzymanymi za dobra wysprzedane jeszcze za 
życia swego pierwszego męża, Franciszka hr. Potockiego. 

Tymczasem na szerszej arenie politycznej nadszedł czas załamania się 
orientacji prorządowej. Związana ona była z osobą margrabiego Wielopol-
skiego i wprowadzanymi przez niego reformami. W tym czasie jednak w spo-
łeczeństwie narastały napięcia, organizowano różne manifestacje patriotycz-
ne, następowały starcia z policją. Ta zaś przestała kierować się jakimkolwiek 
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prawem. Powstał w cytadeli warszawskiej tajny trybunał, który skazywał lu-
dzi czasem całkiem niewinnych na deportację w głąb Rosji. Działania policji 
nie podlegały margrabiemu Wielopolskiemu. Udał się on do Petersburga i tam 
przyjęty dość chłodno, podał się do dymisji. W tej sytuacji ludzie o nastawie-
niu prorządowym stracili oparcie, które stanowiła dla nich silna osobowość 
margrabiego. Nie chcąc się przeciwstawiać rządowi i nie akceptując poli-
cyjnych metod rozwiązywania konfliktów przez władze rosyjskie, woleli się 
usunąć i wyjechać za granicę. Tak postąpili Stanisławostwo Kossakowscy ju-
niorzy, który udali się do Drezna. W listopadzie 1861 w Dreźnie odbywała się 
uroczystość chrzcin ich nowo narodzonej córeczki Marylki. Na uroczystości 
tej była zarówno Karolina hr. Potocka, jak i Janusz Rostworowski. Sprawa za-
ślubin tej pary była już przesądzona, bowiem dała ona na zapowiedzi w grud-
nia 1861 w jednej z parafii warszawskich jeszcze przed swym wyjazdem do 
Drezna. Ślub nastąpił 8 I 1862 w parafii katedralnej w Dreźnie. Udzielił go 
ks. Augustyn Milde, prałat domowy Jego Świątobliwości, kanonik warszaw-
ski i poznański, kawaler Orderu Św. Stanisława, przy świadkach Stanisławie 
hrabim Kossakowskim i Juliuszu hrabim Rostworowskim. Według zachowa-
nego dokumentu ślub został zawarty pomiędzy panem Konradem Januszem 
von Rostworowskim a Karoliną Dorotą Magdaleną, pierwszego małżeństwa 
von Potocką, urodzoną Kofler. Jak zapisał w swych wspomnieniach Stanisław 
Kazimierz hr. Kossakowski, z okazji ich ślubu �cała rodzina Rostworowskich 
była zebrana�. Wynikało to z tego, że na tle zaburzeń występujących w kraju 
z Kowalewszczyzny i Stelmachowa do ciotki Zosi Rostworowskiej do Drezna 
przybyły rodziny Adama Rostworowskiego (dwoje dzieci, trzecie, a pierw-
sze Julii urodziło się w Dreźnie) i Romana Rostworowskiego (czworo dzieci, 
piąte urodziło się w Dreźnie) wraz z ojcem tych panów, marszałkiem szlachty 
augustowskiej Stefanem Rostworowskim i teściową Romana, Kornelią Glo-
gerową. Na ślub brata przyjechał również z Warszawy Juliusz Rostworowski 
z żoną i ich córką Julią, wkrótce drugą żoną Adama Rostworowskiego. Doro-
słych zatem osób na ślubie Janusza było jedenaścioro, dziadek Stefan, babcia 
Kornelia Glogerowa, trzy małżeństwa, Adam wdowiec, ciocia Zosia i Julia 
córka Juliusza. Było może rzeczą nie dającą się przewidzieć, iż Janusz Ro-
stworowski będzie wyprawiał wesele akurat w obecności swych stryjecznych 
braci, z którymi pozostawał skłócony. Młoda para, oboje zaślubieni co prawda 
nie byli już osobami młodymi, okazała się małżeństwem związanym silnym 
uczuciem. Janusz niewątpliwie bardzo kochał swoją pierwszą i jedyną żonę.

Do Polski powrócili zapewne dopiero około kwietnia 1864. Już w 1861 
nastąpiła rekonstrukcja składu Rady Stanu. Wśród powołanych członków na-
zwisko Rostworowskiego nie figurowało. Jego pozycja u Dworu carskiego 
jednak nadal musiała być wysoka. W 1864 w Petersburgu zmarł Wielki Ksią-
żę Mikołaj, syn cara Aleksandra II. Polscy zwolennicy monarchii wierzyli, że 
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poprawa doli Polaków w Królestwie, z którego teraz odbywały się masowe 
deportacje na Syberię, może przyjść jedynie z woli cara. Postanowili więc 
wybrać deputację, która udałaby się do Petersburga złożyć carowi wyrazy 
współczucia. Zdecydowano, iż liczyć ma ona 25 osób. Ale, jak zapisał S.K. 
Kossakowski: Kilku wybranych członków wymówiło się od podróży. Osta-
tecznie wśród nawet 27 panów, którzy udali się do Petersburga, znajdował się 
Janusz Rostworowski. W skład deputacji m.in. wchodzili: Ludwik Górski, 
Stanisław Kazimierz Kossakowski, Karol Krasiński, Franciszek Łubieński, 
Feliks ks. Ogiński, Aleksander Ostrowski, Wacław Popiel, Stanisław Potocki, 
Ksawery ks. Sapieha, Seweryn Uruski i inni. Będąc w Petersburgu delegaci 
ci składali wizyty w domach arystokratów rosyjskich, żonatych z osobami 
polskiego pochodzenia, najczęściej spokrewnionych z panami przybyłymi 
z Warszawy. Audiencja u cara odbyła się 28 V 1864. Panów polskich w krąg 
ustawiał gospodarz uroczystości Teodor hr. Berg. Na spotkanie w marmuro-
wej sali pałacu zimowego przybył cesarz Aleksander II, a za nim wszedł na 
salę jego syn, późniejszy cesarz Aleksander III. Kossakowski, relacjonując 
w swych wspomnieniach to spotkanie, zapisał: Cesarza nie widziałem od lat 
sześciu i znalazłem w nim wielką różnicę: osiwiał zupełnie, roztył się, twarz 
jego wyrażała prawdziwy smutek i boleść głęboką, był widocznie wzruszony. 
Aleksander II przemówił do przybyłych po francusku, zaczynając od takich 
oto słów: Dziękuję Wam, Panowie, żeście zechcieli przybyć w Waszym imie-
niu i w imieniu mieszkańców Królestwa Polskiego, aby uczestniczyć w moim 
wielkim nieszczęściu, jakie podobało się Bogu na mnie zesłać, chciałbym wie-
rzyć w szczerość Waszych uczuć. Dla delegatów najważniejsza była wzmian-
ka o Królestwie Polskim, która mogła oznaczać, że car, mimo polskiego po-
wstania, nie zamierza likwidować autonomii Królestwa. Tym więcej, że car, 
kończąc swe przemówienie, wskazał na swego syna jako na następcę tronu 
i powiedział: On nosi imię tego, który odrodził Waszą ojczyznę. Miał na my-
śli cara Aleksandra I. Deputaci z Warszawy w dniu następnym wzięli udział 
w pogrzebie młodego carewicza, który został pochowany w Petropawłowskiej 
cerkwi. Gdy powrócili do Warszawy, nadzieje ich wyniesione z atmosfery pa-
nującej podczas carskiej audiencji w Petersburgu w znacznym stopniu zostały 
rozwiane. Stali się bowiem świadkami szybko postępującej rusyfikacji wszyst-
kich instancji rządowych Królestwa. Komitet Urzędujący, złożony z samych 
Rosjan, początkowo powołany tylko dla wdrożeniu ukazu uwłaszczeniowego 
chłopów, stopniowo przejmował funkcję wszystkich polskich instancji, które 
były znoszone, łącznie z Radą Stanu, zlikwidowaną w 1867.

W tym czasie aktywność polityczna Janusza Rostworowskiego już wyga-
sa. W tymże 1867 w Paryżu odbywała się wystawa europejska, na którą cesarz 
Napoleon III zaprosił wszystkie głowy koronowane. W tymże Paryżu Polak 
Antoni Berezowski dokonał zamachu na cara Aleksandra II. Do Francji udała 
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się zatem kolejna deputacja panów polskich, by złożyć protest w imieniu � jak 
zapisał Kossakowski � całego narodu polskiego przeciwko zbrodniczym za-
machom i zamiarom. Rostworowski już do tej deputacji nie został wybrany. 

W Warszawie w wielu okolicznościach dawał o sobie znać szowinizm 
rosyjski. Zaczął on nawet godzić w elitę dotąd uprzywilejowanych. W maju 
1868 do stolicy przybyła trupa aktorów francuskich i większość osób z towa-
rzystwa wybrała się na zgotowane przez nią w Teatrze Wielkim przedstawie-
nie. Wśród obecnych byli też Januszostwo Rostworowscy. Przed rozpoczę-
ciem przedstawienia przed kurtyną pojawił się jakiś wojskowy rosyjski, który 
czytał mało słyszalne oświadczenie. Potem orkiestra odegrała hymn �Boże, 
cara chroń�. Wiele dam, wśród nich i Karolina Rostworowska, podczas hym-
nu nie powstało. W teatrze w reprezentacyjnej loży zasiadał p.o. namiestnika 
hr. Berg. Gdy skończono grać hymn, który zresztą był powtarzany na żądanie 
obecnych na sali wojskowych rosyjskich, Berg przysłał do lóż zajmowanych 
przez polskie damy swego wysłannika, który zażądał, by wyszły na korytarz, 
a następnie opuściły teatr. Okazało się, że ów wojskowy przed kurtyną czytał 
powiadomienie, że cesarzowi Aleksandrowi II narodził się wnuk. Niesubor-
dynowane polskie hrabiny zostały ukarane, wśród nich i Karolina Rostwo-
rowska, za to, że nie powstały, by uczcić tę radosną wiadomość, wówczas 
gdy był odegrany hymn. 

W okresie popowstaniowym zawężało się pole polskiej działalności pub-
licznej. Ówczesna arystokracja najczęściej angażowała się w akcje charyta-
tywne, tym więcej że sytuacja materialna społeczeństwa była marna. Rzecz 
ciekawa, że w różnych organizowanych wentach na cele dobroczynne uczest-
niczyła też żona namiestnika hr. Berga. Zatem działalność ta nie była poczy-
tywana jako antyrządowa. Janusz i Karolina prowadzili teraz wspólnie różne 
przedsięwzięcia filantropijne, m.in. wspierali finansowo założony 23 IX 1869 
przez Aleksandrę hr. Potocką i dr. Antoniego Sikorskiego Zakład Prywatny 
Leczniczy dla Dzieci. Od 1871 rozpoczęły się starania o budowę nowego 
zakładu, mogącego spełniać rolę szpitala. I rzeczywiście, 18 XI 1875 przy ul. 
Aleksandrii został otwarty Warszawski Szpital dla Dzieci. Mieścił się w tym 
budynku, w którym i dzisiaj znajduje się szpital dziecięcy przy ul. Kopernika. 
Społecznikom warszawskim w 1873 udało się uzyskać zatwierdzenie Usta-
wy Stowarzyszenia Opieki nad Szpitalem Dziecinnym w Warszawie. Istniała 
zatem instytucja, która stale gromadziła środki finansowe na utrzymanie tak 
pożytecznej lecznicy. Rostworowscy nie wchodzili do władz wspomniane-
go Stowarzyszenia, niemniej ich świadczenia na fundusze szpitalne musiały 
być niemałe, skoro w westybulu szpitala po dziś dzień są widoczne dwie 
tablice, Karoliny i osobna Janusza, z wypisanymi złotymi literami ich na-
zwiskami. Tablice te były wmurowywane w kolejnych latach śmierci obojga 
Rostworowskich. Sam Janusz powołał do życia kasę zaliczkowo-wkładową 
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emerytów i emerytek warszawskich, której był do zgonu prezesem. Instytucji 
tej nadał kapitał zakładowy i dzięki jego funduszom mogła się ona dość po-
ważnie rozwinąć. 

Działalność filantropijna nie wypełniała całości życia Rostworowskich, 
którzy prowadzili dom otwarty � salon towarzyski, skupiający ludzi znanych 
i wpływowych. W posiadaniu stryjecznej bratanicy, Leonii Wierusz-Ko-
walskiej, zachował się obraz przedstawiający wnętrze salonu w ich aparta-
mentach przy ul. Miodowej. Widać było wspaniałe meble, dywany, konsole 
z chińskimi bibelotami, kandelabry i kinkiety. Janusz miał bardzo dobry smak 
artystyczny, znał się na malarstwie i lubił ten rodzaj sztuki. Był fundatorem 
obrazu Matki Boskiej Łaskawej, jaki znajduje się w ołtarzu nawy kościoła 
Ojców Pijarów w Warszawie. Żywił zamiłowanie do muzyki oraz, co cieka-
we, interesował się sportem, choć pewno głównie hipicznym. Karolina swą 
śmiercią wyprzedziła Janusza o sześć lat. Portret jej wymalował syn stryjecz-
nego brata Romana, Stanisław, artysta malarz krakowski. Tak bardzo przy-
pominał on Januszowi zmarłą żonę, iż bez wzruszenia nie mógł na niego pa-
trzeć. Zawiesił go w swym gabinecie, ale prosił, by przysłonić go firaneczką, 
tak by oszczędzić mu zbyt żywych wspomnień wywołanych wizerunkiem 
żony. Odejście Karoliny, które nastąpiło w listopadzie 1885, otworzyło przed 
Januszem perspektywę pustki. Mając wielkie fundusze własne i odziedziczo-
ne po żonie, nie posiadał następcy, który mógłby kontynuować tradycję rodu. 
Postanowił jednak po sobie i po Karolinie pozostawić jakiś trwały ślad. Dnia 
7 grudnia 1886 przed rejentem Włodzimierzem Kretkowskim stawił się Ja-
nusz hr. Rostworowski, prezes emerytów warszawskich i zeznał akt darowizny 
(tzw. między żyjącymi) na rzecz miasta Warszawy sumy 105 000 rb. w listach 
zastawnych 5% Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i w depozycie tegoż 
Towarzystwa złożonych, przeznaczając je na fundację im. Karoliny i Janusza 
małżonków Rostworowskich dla biednych niewidomych. Tak zaczynała się 
informacja �Kuriera Warszawskiego� o ustanowieniu aktu fundacyjnego dla 
niewidomych przez Rostworowskiego, które w późniejszych koresponden-
cjach prasowych było uważane za największe osiągnięcie jego życia.

Fundator sam oświadczył, jakimi kierował się motywami. Otóż fundację 
dla niewidomych stanowił, zwracając się pamięcią ku swemu ojcu, b. puł-
kownikowi b. wojsk polskich, który zawsze zwracał uwagę na nieszczęśliwy 
los niewidomych. Janusz starał się być kontynuatorem dobroci serca swego 
ojca, o którym we wspomnieniu pośmiertnym napisano jako o zawodowym 
wojskowym, który: �Nie miał nieprzyjaciela�. Drugą intencją fundatora było 
utrwalenie pamięci żony Karoliny, która za życia nigdy nie uchylała się od 
dania jałmużny niewidomym. Spisany przed rejentem akt fundacyjny wy-
mieniał zasady funkcjonowania fundacji, których wyliczenie kończyło się 
stwierdzeniem: W razie gdyby najdrobniejszy choćby warunek tego aktu fun-
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dacyjnego nie został lub nie mógł zostać zachowany, akt uważany będzie za 
nieistniejący i darowizna wraca do prawnych sukcesorów. Zastrzeżenie to 
jest charakterystyczne dla postanowień fundacyjnych stanowionych w okre-
sie zniewolenia politycznego, gdy istnieje realna obawa fundatorów, że ich 
darowizna zostanie pod przymusem politycznym spożytkowana na inne cele 
niż to było ich zamiarem. 

Warunki, które Rostworowski ustanawiał, w jakimś stopniu charakte-
ryzują jego osobiste przekonania. Przede wszystkim ustanawiał on szeroki, 
dziesięcioosobowy komitet zarządzający fundacją. Jego liczebność w zamy-
śle Janusza miała utrzymać polski charakter powstającej instytucji. Był on 
legalistą i uważał, że fundacja dana miastu musi być związana z władzami 
Warszawy. Dlatego przewodniczącym komitetu czynił prezydenta Warszawy, 
a w komitecie rezerwował miejsce dla dwóch radnych magistratu miasta War-
szawy. Akt fundacyjny wskazuje na wielkie przywiązanie Rostworowskiego 
do miasta, w którym wypadło mu spędzić życie. W kwalifikacji pierwszeń-
stwa potrzeb wymienia jako pierwszych tych niewidomych, którzy mieszkają 
w Warszawie, przed tymi, którzy mieszkają poza tym miastem. Następne po-
stanowienie charakteryzuje jego religijność. Drugą osobą, wchodzącą w skład 
komitetu miał być duchowny rzymskokatolicki, delegowany przez każdora-
zowego arcybiskupa warszawskiego. Również w kategorii potrzeb pierwsi 
mieli być respektowani wyznawcy katolicyzmu przed osobami innych wy-
znań. Następne uprzywilejowanie dotyczy Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego, którego aż czterej przedstawiciele, łącznie z prezesem, mieli zasiadać 
w komitecie. Tak więc fundacja była integralnie związana z Towarzystwem, 
działającym do roku 1939. Ponadto do komitetu mieli wchodzić przedsta-
wiciel instytucji dobroczynnej i lekarz okulista. Z procentów od funduszu 
założycielskiego fundacja miała dwukrotnie w ciągu roku wypłacać ociem-
niałym zapomogi na łączną kwotę 60 rubli. Pierwsza wypłata 30-rublowa 
miała mieć miejsce 28 stycznia w dzień imienia Karoliny Rostworowskiej, 
druga 30 lipca według kalendarza juliańskiego. Rostworowskiemu radzono, 
aby swą darowiznę przeznaczył na wzniesienie zakładu dla niewidomych. 
W rodzinie istniało tradycyjne przekonanie, że Rostworowski przyczynił się 
do budowy obecnego Instytutu Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży. 
Tymczasem fundator stał na stanowisku, że przekazanie kwoty na zakład 
zapewni opiekę 30 ociemniałym, natomiast udzielanie pomocy finansowej, 
która obejmie w przyszłości 100 niewidomych, umożliwi przebywanie ich 
w domu i obcowanie z najbliższymi osobami, które dla nich bywa jedyną 
w tak ciężkiej ich niedoli pociechą. Janusz stanowił, że za każdym wzrostem 
z procentów funduszu założycielskiego o 6300 rb, zapomogi mają objąć pię-
ciu nowych niewidomych. Jedynie odsetki od kwoty 5000 rb, przekraczającej 
okrągłą sumę 100 000 rb miały być użytkowane na utrzymanie wspaniałego 
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grobowca Karoliny i Janusza Rostworowskich, wzniesionego na cmentarzu 
Powązkowskim według projektu architekta Bronisława Brodzic-Żochow-
skiego, tego, który dokonał przebudowy Teatru Wielkiego w Warszawie. 

Znane ówcześnie pismo �Ziarno� podawało, że Ze śmiercią żony Janusz 
osierocony, odszedł od świata i żył tylko wspomnieniami nieboszczki. W rękach 
jego jednak pozostawała niemała fortuna, która skupiała wokół jego osoby 
mniej zamożnych lub nawet wprost zrujnowanych kuzynów Rostworowskich. 
Najbardziej o jego względy zabiegał stryjeczny brat, Roman Rostworowski, 
który już w tym czasie był utracił Kowalewszczyznę. Starał się on także zbliżyć 
do Janusza swoje dzieci, które pozostawały bez zapewnionej pod względem 
materialnym przyszłości. Stryj Janusz jednak z nas wszystkich najwięcej sobie 
ceni Stacha, pisała jego siostra Leonia do brata Michała. Stach był ukochanym 
bratankiem szambelana, wyróżnianym za to, że jako uzdolniony malarz tak 
pięknie potrafił uwiecznić podobiznę śp. Karoliny. Ale to on właśnie pierwszy 
zmarł, już w 1888, pozostawiając w ciężkiej sytuacji materialnej dwoje sierot. 
I tu serce stryja Janusza okazało się szczodre. Już w marcu 1889 szambelan 
podpisał zapis dla dzieci Stasia � dla syna, również Stanisława, 15 000 rbs, dla 
córki Marii 10 000 rbs. Były i inne dary, jak na przykład mundurek szkolny, 
czapka i spodnie dla najmłodszego bratanka Karolka. 

Generalnie szambelan spośród członków rodziny Rostworowskich naj-
bardziej cenił swego dalszego kuzyna Antoniego Ignacego, właściciela dóbr 
Milejów na Lubelszczyźnie. Jego zamierzał uczynić swym generalnym spad-
kobiercą, jako tego, który okazał się dobrym zarządcą odziedziczonego po 
ojcu, wojewodzie lubelskim, majątku. Owa przychylność dla właściciela 
Milejowa mogła wynikać także z poczucia zbieżności przekonań politycz-
nych pomiędzy Januszem i ojcem Antoniego Ignacego, senatorem, wyraźnie 
preferowanym przez władze. Zamiary te przekreśliło jednak nieprzewidziane 
wydarzenie. Otóż przebywający w Warszawie szwagier Antoniego Ignacego 
Rostworowskiego, Bogusław Osuchowski, pokłóciwszy się z Januszem, wy-
zwał tego już bardzo wiekowego człowieka na pojedynek. Janusz odwoływał 
się do Antoniego z Milejowa, by łagodził konflikt. Do pojedynku nie doszło. 
Sprawy się jednak tak zaogniły, że szambelan zrezygnował z czynienia An-
toniego Ignacego swym generalnym spadkobiercą, choć sympatii dla niego 
całkowicie nie stracił. 

Jednakże z upływem lat szambelan słabł, trudno mu było poruszać się 
o własnych siłach, choć Roman Rostworowski do syna Michała z datą 7 V 
1889 pisał: Stryj Janusz wyszedł znów z groźnego niebezpieczeństwa i ma 
się lepiej, ale z trudnością wielką kilka kroków zrobić może. Powrót sił spra-
wił, iż akcje stryjecznego brata Romana u szambelana spadły, odżyły w nim 
bowiem budzące się z uśpienia zawiści do dziadka Stefana, czyli wracała 
pamięć o ukartowanym z Potocką koszu, jaki otrzymał podczas starań o rękę 
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jej córki Leonii. Szambelan jeszcze w 1890 witał na dworcu warszawskim 
cara Aleksandra III. Przyszedł jednak czas, iż Janusz Rostworowski, nie do-
czekawszy pełnych 80 lat życia, odszedł z tego świata. Jak zapisała Maria 
Rostworowska: Spowiadał się i przyjmował ostatnie sakramenta, a w nie-
dzielę rano 2 sierpnia zaczął konać i rzężąc, okropnie skonał o 9 wieczorem. 
A zatem był to dzień 2 VIII 1891. 

Petersburski �Kraj�, podnosząc cechy charakteru zmarłego, takie jak 
uprzejmość, szczerość i uczynność, powiadamiał czytelników, iż w Warsza-
wie zmarł ostatni z urzędników Dworu Królewskiego. Tak to było, bowiem już 
trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy Rostworowski piastował różne godności 
w instytucjach Królestwa Kongresowego, które przestało istnieć. Zatarła się 
pamięć ludzka o tych dawnych dziejach. Natomiast wśród mieszkańców War-
szawy żywy był dla jego osoby szacunek i wdzięczność za jego działalność 
filantropijną. Archiwista rodzinny S.M. Rostworowski wspominał, iż do 1939 
był w posiadaniu fotografii przedstawiającej przejście konduktu pogrzebowe-
go hrabiego Janusza, idącego z ulicy Miodowej. Kondukt ten robił ogromne 
wrażenie. Podobne wspomnienia zachowała córka Romana, Jadwiga, która 
opisała ten pogrzeb w liście do brata Michała: pogrzeb stryja (...) o wiele mil-
sze robił wrażenie jak pogrzeb stryjenki [Karoliny], mniej urzędowy. Rodzina, 
postępując za trumną, zmieszała się z tłumem niewidomych, którzy głośnio wy-
rażając swoje dziękczynienie, otaczali karawan. Nie widziałam nigdy takich 
tłumów na ulicy. Szambelan Rostworowski został pochowany we wzniesio-
nym przez siebie, imponującym wyniosłością i rozmiarem grobowcu na Po-
wązkach. Czołowe płyty nagrobne przypominają osoby fundatorów Karolinę 
i Janusza. Boczne z prawej strony jego ojca Jana od Krzyża i brata Juliusza, 
ze strony lewej jest tylko jedna płyta z imieniem Gabriela Rostworowskiego 
z Łopacionka, uczestnika niektórych balów wydawanych przez Kossakow-
skich, a dopiero z tyłu dalszego stryja Jana Nepomucena, a całkiem z tyłu i na 
dole owego spiskowca rodzinnego, marszałka szlachty, stryja Stefana Rostwo-
rowskiego. Wyniosłość i piękno tego pomnika ściągały inne rodziny Rostwo-
rowskich, które swych najbliższych pomarłych chciały chować w grobowcu 
na Powązkach. Na owym pomniku Janusz Rostworowski wymieniony jest 
jako koniuszy Dworu Cesarskiej i Królewskiej Mości � było to ostatnio przez 
niego piastowane stanowisko i jedyne możliwe, skoro już instancji Królestwa 
Polskiego po rusyfikacji z lat popowstaniowych nie było. Ale wymieniony 
jest także jako �Opiekun Dobroczyńca Biednych Niewidomych�. Napis ten 
nawiązuje do ustanowionej przez niego fundacji, a także do znacznej donacji, 
jaką zapisał Instytutowi Niewidomych. Syn Antoniego Ignacego, Wojciech 
Rostworowski, podał, że kwota ta wynosiła 6 600 000 rb. Za nią miały być 
zakupione listy zastawne miasta Warszawy, z których odsetki miały służyć 
fundowaniu zapomóg dla niewidomych. Nie najlepszy zarząd funduszami, 
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wydarzenia wojny światowej i powojenna dewaluacja zniszczyły całkowicie 
tę fundację. W testamencie szambelana znajdowały się też zapisy na resursę 
obywatelską, kasę emerytów warszawskich, żłobki i przytułki i wreszcie dla 
samego miasta Warszawy 100 000 rbs dla wzmocnienia funduszów miejskich 
oraz legaty Tłomackie. Testament szambelana, spisany 7 V 1890, ogólnym 
spadkobiercą jego majątku tak ruchomego jak nieruchomego czynił Miasto 
Stołeczne Warszawę. Wykonawstwo testamentu Rostworowski powierzył ad-
wokatowi warszawskiemu Lucjanowi Wrotnowskiemu (jego matka, Gabriela 
z Brezów Wrotnowska, była członkiem Zarządu Stowarzyszenia Opieki nad 
Szpitalem Dziecinnym w Warszawie). Wrotnowski zrezygnował z wynagro-
dzenia za przeprowadzenie postanowień zawartych w testamencie, natomiast 
zgodnie z ostatnim postanowieniem zmarłego otrzymał wszelkie ruchomości 
(meble, obrazy, dzieła sztuki), które ocenione były na sumę 150 000 rbs. Ad-
wokat ten wysprzedał wiele przedmiotów mających znaczenie dla tradycji ro-
dzinnej, a poddanymi mu funduszami nie zarządzał najlepiej, gdyż szybko się 
wyczerpały i Instytut Ociemniałych miał kłopoty finansowe. 

Tylko część mebli po Potockich miała być przekazana do pałacu w Wila-
nowie, a część obrazów do Muzeum Narodowego. Wiadomo, że w zbiorach 
Janusza Rostworowskiego był obraz Bacciarellego Koronacja Stanisława 
Augusta oraz jedno płótno Rembrandta. Srebra rodowe po tuzinie udało się 
wykupić trojgu Rostworowskim: Zofii, Tadeuszowi i Józefie, wdowie po synu 
Romana Stefanie. Żona Romana, Maria Rostworowska, w listopadzie 1891 
pisała do syna Michała: Z mieszkania Stryja codziennie wozy ładowne paki 
i meble wywożą. Pani Baudelon oczekuje na wypłaty i nie ona tylko. Wrot-
nowski ogromadza gotówkę na wypłacenie stempla i dopiero potem wszyst-
kim wypłaci. Pani Baudelon to córka panny Armandy Pigeon, zasłużonej dla 
Janusza metresy francuskiej. 

Testament zawierał ważne postanowienia finansowe, odnoszące się do 
członków rodziny. Przede wszystkim hojnie wyposażona została córka Janu-
sza, hrabina de Pontavesse, nosząca po drugim mężu nazwisko Joanna Maria 
Baudelon, której zapisał 200 000 rubli. Przybyła ona do Warszawy na pogrzeb. 
Po uroczystościach rodzinie składała wizyty, ale języka polskiego nie znała, 
więc bliższy kontakt z nią nie został nawiązany. Dzieciom Adama, razem 
z Aleksandrem, stryj zapisał po 10 000 rbs, nikogo nie wyłączając, a niektóre 
premiując, bo ułomna córka Leonii Aniela dostała 15 000 rbs, najmłodszy Jaś 
22 000 rbs i zamężna już Maria z Rostworowskich Wolicka 20 000 rbs. Podob-
nie żyjącym sześciorgu dzieciom Romana testament przyznawał po 10 000 
rbs oraz dodatkowo wnukom Marii i Romikowi po 10 000 rbs, a Stanisławo-
wi, synowi malarza, nawet 15 000 rbs. Wywołało to niekłamaną radość, gdyż 
chodziły słuchy, że dzieci Leonii z Potockich mogą być wyłączone ze spadku, 
a generalnie dzieci braci stryjecznych nie otrzymają więcej jak 3000 rbs. Pla-



~ 292 ~

ce i domy po swoim ojcu, 
poza Tłomackiemi, zapi-
sał najmłodszemu bra-
tankowi Janowi, synowi 
Julii. Niezbyt szanowany 
przez Janusza brat stry-
jeczny Roman otrzymał 
tylko 600 rbs, ale była 
to corocznie wypłacana 
renta dożywotnia. Gene-
ralnie kwoty pieniędzy 
zapisane w testamencie 
przez stryja jego brata-
nicom i bratankom uła-
twiły im późniejszy start 
życiowy. Końcowa część 
testamentu szambelana 
zawierała wzniosłe we-
zwania: Wszystkim Ro-
stworowskim zalecam, 
aby święcie dochowy-
wali dewizy naszej �Nil 
conscire sibi�. Żegnam 
tych wszystkich, którzy 
mi byli przyjaciółmi, tych 
zaś, którym mimowolnie 
narazić się mogłem, pro-
szę by po chrześcijańsku 

przebaczyć mi chcieli. Kończę pokorną do Stwórcy modlitwą, Boże, bądź mi-
łością grzesznej duszy mojej i racz ją przyjąć do wiekuistej chwały Twojej. 
Amen. Janusz Rostworowski w rodzinie nie pozostawił pamięci jako homo 
politicus, ale jako dobrodziej, filantrop i donator sum, które wsparły wyraźnie 
już wówczas zubożałych Rostworowskich z linii najstarszej jego dziadka, 
sędziego czerskiego Andrzeja, żonatego z Józefą Kunegundą z hr. Komo-
rowskich. Antoni Ignacy Rostworowski z tzw. linii milejowskiej otrzymał 
20 000, ale nie został głównym spadkobiercą. Testament na kościoły i ochronki 
przeznaczał 24 000 rbs. Jako dobroczyńcę Janusza Rostworowskiego wspo-
minały nekrologi zamieszczone w prasie. �Kraj� pisał o nim jako o filantro-
pie, melomanie i sportsmenie. �Czas� bardzo ładnie go wspominał, co warto 
przytoczyć: Postać to była znana w Warszawie w szerokich kołach, a otoczo-
na poważaniem i szacunkiem za dzieła dobroczynności. Śp. Janusz Rostwo-

Inskrypcje 
Karoliny z Kofflerów i Janusza Rostworowskich 

na grobowcu rodzinnym na Powązkach w Warszawie
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rowski ożeniony był z hr. Franciszkową Potocką, (...) para ta małżeńska za 
cel życia wzięła sobie opiekę nad ubogimi i nieszczęśliwymi. Co po ludzku 
zrobili dobrego, to zapisane tam na górze, ale pozostała po śp. Januszu Ro-
stworowskim fundacja niespożyta i wspaniała. Jest tu mowa o fundacji dla 
niewidomych. Warto dodać, że odszedł człowiek, który kilka osób i rzeczy 
kochał. Kochał na pewno Warszawę, miasto swego życia, kochał swego ojca, 
b. pułkownika b. wojsk polskich, żonę Karolinę z Kofflerów, pewien zbytek, 
piękne meble i obrazy, ale także miał serce otwarte dla tych, którzy dotknęła 
bieda i żyli w nędzy. 
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KAROLINA Dorota Magdalena z KOFFLERÓW 1 voto hr. POTOCKA, 2 voto hr. 
ROSTWOROWSKA, ur. 14 X 1812, ziemianka, filantropka, żona Janusza

Dzieje jej rodziny nie są znane, ale najprawdopodobniej pochodziła z Bro-
dów na Podolu, gdzie jej ojciec mógł być oficjalistą, zatrudnionym w lasach 
dóbr należących do Potockich. Nazwiska swego nigdy nie ukrywała, było 
ono wymieniane przy różnych okazjach, co by znaczyło, że nie odczuwała 
żadnego kompleksu niższości w związku ze swym pochodzeniem. W tradycji 
rodzinnej utrzymywany jest pogląd, że Franciszek hr. Potocki zwrócił uwagę 
na jej wyjątkową piękność i zadbał o jej wykształcenie, posyłając ją na swój 
koszt na nauki do Petersburga. Nauki te nie mogły jednak trwać długo, skoro 
Karolina już w 16. roku życia wyszła za mąż. Poślubiła mężczyznę w wieku 
40 lat, Franciszka hr. Potockiego h. Pilawa, którego pierwsza żona, Sydonia 
z książąt de Ligne, zmarła w 1828. Franciszek pochodził z niezmiernie bogatej 
rodziny. Jego ojciec, Wincenty Gaweł, był podkomorzym wielkim koronnym, 
matka Anna wywodziła się z wielkopolskiej rodziny Mycielskich. Była córką 
Jana Nepomucena, starosty ośnickiego i wnuczką kasztelana Macieja Myciel-
skiego i Weroniki z Konarzewskich, głównych fundatorów kościoła i klaszto-
ru na Świętej Górze w Gostyniu. Anna Mycielska, poślubiając podkomorzego 
Wincentego Gawła, wniosła do rodziny Potockich wiano wynoszące 200 000 
złp. Kwota ta daje obraz skali bogactwa rodziców Franciszka. On sam, ur. 
2 VII 1788 w Niemirowie pod Winnicą, wstępne nauki pobierał w Dreźnie 
i Lipsku, uzupełniał je w Paryżu. W 1807 poślubił Sydonię, córkę swojej ma-
cochy Heleny z Massalskich księżnej de Ligne. Nie skrępowany świeżością 
związku małżeńskiego, już w następnym roku, 29 VIII 1808, zaciągnął się do 
wojsk Księstwa Warszawskiego. Otrzymał przydział do 3 Korpusu Wielkiej 
Armii, był adiutantem polowym marszałka Louisa Nicolasa Davouta oraz 
oficerem łącznikowym z księciem warszawskim Fryderykiem Augustem. Za 
zasługi poniesione w wojnie z Austriakami w 1809 został mianowany kawa-
lerem Legii Honorowej. Był też awansowany do stopnia szefa szwadronu 
w wojsku francuskim. Służby jednak w armii francuskiej nie przyjął. Okres 
wojen napoleońskich ukończył w stopniu kapitana, ale do Wojska Polskiego 
w Królestwie Polskim został przyjęty w stopniu majora nadetatowego. Jed-
nakże już 10 XI 1815 otrzymał nominację na adiutanta przybocznego cara 
Aleksandra I i 28 XI przydział do szwadronów strzelców konnych gwardii. 
Tu jednak wkrótce dano mu urlop bezterminowy. Piastując nadal funkcję adiu-
tanta cesarskiego, 10 X 1816 został odkomenderowany do poselstwa rosyj-
skiego w Neapolu. Natomiast 27 IX 1817 otrzymał ponownie przydział do 
pułku strzelców konnych gwardii, z pozostawieniem go przy pełnionych obo-
wiązkach dyplomatycznych. W 1820 przyznana mu Legia Honorowa została 
podniesiona do stopnia oficerskiego, a 7 VII Rządowa Komisja Wojny nadała 
mu Krzyż Złoty Virtuti Militari. Z datą 14 III 1824 na własną prośbę otrzymał 
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dymisję ze służby wojskowej 
i jednocześnie został wyróż-
niony godnością szambelana 
Dworu Najjaśniejszego Pana 
oraz skierowany do pracy 
dyplomatycznej w Paryżu. 
Wprowadzono go wtedy tak-
że do państwowego Kole-
gium Spraw Zagranicznych 
w randze radcy nadwornego. 
W 1826 spotkało go najwyż-
sze wyróżnienie, został bo-
wiem mistrzem obrzędów 
Dworu Cesarskiego.

W dwa lata później poślu-
bił szesnastoletnią panienkę, 
Karolinę Kofflerównę. Wyro-
bił dla niej godność damy Or-
deru Św. Katarzyny, ale może 
właśnie ten mariaż sprawił, iż 
progi Dworu Cesarskiego sta-
ły się dla niego zbyt wysokie 
i po upadku powstania listo-
padowego został odesłany do 
Warszawy. W krótkim czasie 
otrzymał dwie nominacje, jedną honorową, 6 X 1832, na radcę stanu, drugą 
zupełnie konkretną, 7 XI tegoż roku na prezesa komisji województwa mazo-
wieckiego. Musiał mieć nadal bardzo silną pozycję na dworze petersburskim, 
bo łaski Najjaśniejszego Pana nadal się na niego sypały. 13 IX 1833 otrzymał 
Order Św. Anny I kl. z koroną. W tymże też roku został mianowany człon-
kiem Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych. Rzeczywiście 
udzielał się w pracach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i nawet 
otrzymał w nim tytuł członka honorowego. W 1834 wszedł do Rady Stanu 
Królestwa Polskiego, a w 1837, mimo reorganizacji, nie utracił piastowanego 
stanowiska i został gubernatorem cywilnym mazowieckim. Dopiero w 1841 
podał się do dymisji z tego stanowiska. Otrzymał wówczas nominację na 
członka Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu z tytułem senatora 
i tajnego radcy stanu. W 1842 zasiadał w komitecie, który miał przygotowy-
wać zbiór praw Cesarstwa Rosyjskiego. Jeszcze rok później wszedł w charak-
terze prezesa do Komisji Emerytalnej. U kresu swojej wielkiej kariery, 18 XI 
1850, otrzymał nominację na stałego członka Rady Administracyjnej i prezesa 

Karolina z Kofflerów, I v. Franciszkowa hr. Potocka, 
II v. Januszowa Rostworowska (1812�1885),

dama Orderu Św. Katarzyny, w wieku dojrzałym, 
�dama słynna z wdzięku i wybitnego stanowiska 

towarzyskiego�
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Heroldii Królestwa Polskiego. Z łaski cesarskiej piastował właściwie wszyst-
kie wielkie urzędy. Przywiązywał do nich wagę nie tylko prestiżową, ale także 
finansową. Gdy wyruszał na roczny urlop, to ubiegał się o to, by za ten czas 
mógł pobierać płacę, nawet niższą. Potem powracał z urlopu wcześniej, by 
odzyskać pełne wynagrodzenie należne mu na piastowanym stanowisku. Jed-
nocześnie był człowiekiem niezmiernie bogatym. Był właścicielem ogrom-
nych posiadłości ziemskich: Wilkowa vel Wilkowic pod Lesznem, Mogilan 
z Głogoczewem, dóbr Brody, dóbr Zbaraż, dóbr Niziny. Ogromna większość 
tych posiadłości znajdowała się pod władzą austriacką. 

Franciszek Potocki zarówno z pierwszą, jak i drugą żoną był bezdziet-
ny. Od 1833 zaczął wysprzedawać swoje dobra. Pierwsze to owo Wilkowo, 
które za pośrednictwem plenipotenta Koeniga w latach 1833�1839 zostało 
sprzedane. Potocki w tych sprawach prowadził korespondencję w języku 
niemiec kim. Kolejne to Mogilany i Głogoczów pod Krakowem odsprzeda-
ne Stanisławowi Konopce za 7000 florenów. Jako trzecie odsprzedał 5 VIII 
1834 Brodowszczyznę. Została na nią wyznaczona cena 6 162 246 złp. Na-
bywcą był Jan Kazimierz Młodecki. Naturalnie tej astronomicznej sumy nie 
miał on wpłacić jednorazowo. Niemniej jednak 3 250 000 złp zapłacił gotów-
ką. Pozostałe należności zostały zawieszone. 1 milion złp z tego tytułu, że 
Młodecki miał małżonkom Potockim corocznie wypłacać rentę w wysokości 
66 000 złp, a gdyby jedno z małżonków zmarło, to pozostałemu 33 000 złp. 
Należność ta miała być realizowana tylko do kresu życia Potockich.

Z aktem sprzedaży Brodów wiąże się więc pierwsze poważne uwłasz-
czenie Karoliny, w postaci jej rocznej renty w kwocie 33 000 zł. Do tego 
dochodziła jeszcze pensja Karoliny, wynoszącą około 5000 zł. Inne nieopła-
cone przez Młodeckiego kwoty wynikały z braku wygaśnięcia dzierżaw, ko-
nieczności spłacenia długów, realizacji rozliczeń w późniejszych terminach. 
Dokumentów tych transakcji, podpisywanych w Złoczowie, Lwowie, czy 
Tarnowie, naturalnie nie układali Potoccy, lecz przygotowywali je ich pełno-
mocnicy Antoni Fontana i Jakub Wolter, którzy je też w imieniu właścicieli 
podpisywali. 26 VI 1844 doszło do wysprzedaży drugiego kompleksu wiel-
kich dóbr � Zbaraża za 153 000 złotych reńskich. Nabywcą był krewny Fran-
ciszka, Eugeniusz de Ligne, książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, generał 
hiszpański, poseł I klasy króla Belgów do króla Francuzów. I tu znów od 
kwoty szacunkowej odliczonych zostało 30 000 fl., od których 5% corocznie 
z dołu na 24 czerwca we Lwowie miało być wypłacane jako należność dla 
Karoliny hr. Potockiej. Ponadto od 50 000 fl. miały być wypłacane dożywot-
nie renty w kwocie 3500 fl. dla Karoliny i Franciszka. Z kwoty zapłaty zaraz 
zostało też odpisanych 60 000 złp dla spadkobierców Anny, matki Francisz-
ka, m.in. dla Mycielskich, którzy tym samym rezygnowali z pobieranej z tych 
dóbr rocznej renty 6000 złp. 
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W każdym razie transakcja zbaraska jak na razie nie zasiliła nadmier-
nie kieszeni Potockich. 12 VIII 1848 nastąpiła więc kolejna transakcja wy-
sprzedaży Nizin położonych w cyrkule tarnowskim. Były to dobra rozległe, 
złożone z kilku folwarków: Rożniaty, Niziny, Górki, Kębłów, Młodochów, 
Borki, Krzemienica, Wola Zdarkowska, Ostrów Tarnówek i dóbr Trzciana, 
znajdujących się nieopodal Mielca. Termin wysprzedaży zbiegł się z rzezią 
galicyjską, kiedy to właśnie część dzierżawców dóbr Potockich zamordowali 
podmówieni przez Austriaków chłopi. Niziny zostały sprzedane za 160 000 
fl. Dobra te w dużej części były od 1838 w dzierżawie u Franciszka Ryd-
la. Z tego względu zakończenie transakcji z nimi związanych było opóźnia-
ne. Nabywcami byli znów ks. de Ligne oraz Henryk Lubomirski, książę na 
Wiśniczu, kawaler maltański. Niziny razem z dobrami Trzciana sprzedawane 
były szacunkowo, bez wyceny wartości poszczególnych folwarków. Z kwo-
ty zapłaty wydzielonych zostało 50 000 fl., z których odpisy liczone na 3% 
od sta ks. Lubomirski miał corocznie wypłacać małżonkom Potockim aż do 
kresu ich życia. Potem kwota ta przechodziła na rzecz nabywcy. Zachował 
się dokument stwierdzający, że jeszcze w 1883 na konto Karoliny procenta 
z Nizin wpływały, ale w grudniu tego roku uprawnienia do renty z tych dóbr 
wygasały. 

W każdym razie Potoccy, dzięki tym ogromnym transakcjom, uzyskali fi-
nansowe zabezpieczenie na ostatnie lata swego życia w żywej, jak to się mó-
wiło wówczas, gotowiźnie. We wszystkich dokumentach potwierdzających 
te transakcje Karolina z Kofflerów hr. Potocka jest wymieniana. Jej interesy 
w pierwszym rzędzie znajdują zabezpieczenie. Dla Franciszka sprzedaż tych 
dóbr w jakimś stopniu wiązała się z koniecznością pokrycia wydatków wy-
nikłych z jego pasji kolekcjonerskiej. Był największym na całych ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej zbieraczem zagranicznych i polskich monet. Do 
tego stopnia, że w jego katalogu były oznaczane te monety, których jeszcze 
nie posiadał spośród wybitych za czasów Piastów czy pierwszych Jagiello-
nów. Przejął zbiory po Julianie Ursynie Niemcewiczu, częściowo z licytacji 
po Dominiku ks. Radziwille, zbiór Ignacego Łosia, ale skupował też mone-
ty niemieckie, duńskie, włoskie. Niektóre odsprzedawał carowi Mikołajowi 
I lub cesarzowi Franciszkowi I. Był także kolekcjonerem mebli i obrazów 
oraz człowiekiem oczytanym. Co więcej, w jego bibliotece prywatnej w War-
szawie za zgodą władz mogły znajdować się pozycje, których posiadanie 
było wzbronione przez policję, np. dzieła Mickiewicza, Krasińskiego czy 
Mochnackiego. Rzeczą godną odnotowania jest to, że w dekrecie sprzedaży 
Brodów zastrzeżone było, że Młodecki zwróci Potockiemu z biblioteki za-
mkowej wszystkie książki, które w tamtejszym zbiorze były dubletami, a tak-
że przekaże mu archiwa dotyczące dóbr brodzkich. Mąż Karoliny był zatem 
człowiekiem światłym. Jego kariera polityczna najprawdopodobniej wynika-
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ła z jego zachłanności materialnej i braku własnych poglądów politycznych. 
Jako prezes Komisji Emerytalnej postarał się o to, aby i jemu w 1846 została 
przyznana pensja emerytalna. Pod koniec życia spotykały go jeszcze dalsze 
wyróżnienia. 22 VIII 1847 został mu przyznany Znak Honorowy za czter-
dzieści lat nieskazitelnej służby. Opłata za otrzymanie tego Znaku wynosiła 
50 rbs, ale dzielnie zniósł to doświadczenie życiowe i żądaną kwotę wpłacił. 
Już wkrótce, bo 18 X 1847, był dekorowany Orderem Orła Białego. Miał 
ponadto Order Św. Włodzimierza 4 kl., otrzymał również kawalerski Krzyż 
Maltański. Miał w zasadzie wszystko, acz życia przedłużyć sobie nie zdołał. 
Zmarł 15 I 1853 w Warszawie i został pochowany przy kościele na cmentarzu 
Powązkowskim. Pod ścianą prezbiterium postawiono krzyż z napisem: Naj-
lepszemu mężowi Franciszkowi hrabiemu Potockiemu wdzięczna żona.

Można by przypuszczać, że osobowość tak prężna, jaką był hr. Potocki, 
przytłoczyła Karolinę. Otóż nie. Owe 25 lat przeżytych z pierwszym mę-
żem potraktowała jako wyrobienie sobie pozycji materialnej i towarzyskiej. 
Była kobietą niezmiernie piękną, co utrwaliła miniatura Verneta. Hr. Fran-
ciszek w dwóch testamentach z 1848 i 1852 uczynił ją (...) uniwersalną po 
sobie co do wszelkiego ruchomego i nieruchomego majątku sukcesorką. Po 
jego śmierci, mając 41 lat, stawała wobec życia, którego wymogom mogła 
sprostać swą pozycją materialną. Na razie musiała zdefiniować stan swoich 
dochodów. Mieszkała w Warszawie przy ul. Miodowej w domu pod nume-
rem 1483, natomiast ogromna większość jej interesów rozgrywała się w Ga-
licji. Już u samych początków spotkały ją trudności, bowiem Antoni Fontana 
i Jakub Wolter, dwaj galicyjscy plenipotenci męża, zmarli. W ich miejsce 
powołała jednak innych, na czele z Walentym Tomaszewskim, którego osa-
dziła w Brodach. W imieniu jej interesów występował również syn Walen-
tego, Leonard Tomaszewski, który spełniał rolę łącznika między Brodami, 
Złoczowem, Lwowem i Tarnowem, zadaniem jego było też opracowanie ka-
talogu numizmatycznego zbioru hr. Franciszka. Trzecim jej plenipotentem 
był adwokat lwowski Ludwik Komarnicki. Wszystkim im wypłacała pensje, 
a nawet dodatkowo Walentemu Fontanie, synowi zmarłego Antoniego, oraz 
zapomogę Hortensji Dziadowskiej, z którą kiedyś odbyła podróż po Rosji. 
Walenty Fontana w liście słanym do niej z Sambora 12 I 1854, pisał: (...) 
a wyrazy moje są tak prawdziwe jak te łzy, które mi się w oczach kręcą na 
myśl, że będąc sierotą, jeszcze mam przecież anielską opiekunkę i że śmiem 
uważać drugą najdobrotliwszą matkę w osobie Jaśnie Wielmożnej Pani.

Z plenipotentami swymi Karolina prowadziła liczną korespondencję, 
listami wydając szczegółowe dyspozycje. Pracowników tych kontrolowała 
wychwytywaniem drobnych spraw. Na przykład zapytywała Walentego To-
maszewskiego, po co wynajął ubikację. Było to pomieszczenie niezbędne, 
w którym przetrzymywał on akta majątkowe, przejęte po Jakubie Wolterze. 
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Hr. Franciszkowa Potocka, bo tak ją wszyscy nazywali, była osobą dokład-
ną i w jakiś sposób małostkową. Od swej zarządczyni domu w Warszawie 
domagała się ścisłego wyliczenia wydatków. Na liście znajdowały się więc 
pozycje: 2 rb za zapałki, 7,60 rb za mąkę do kitowania okien.

Jej, jakby można powiedzieć, naczelny plenipotent, Walenty Toma-
szewski, nazywał ją Jaśnie Wielmożną Hrabiną Osobliwszą Dobrodziejką, 
a wszelkie jej polecenia definiował jako rozkazy. Miał on też najwyższą pen-
sję 300 rbs, a po pożarze w Brodach, kiedy wszystko tam zdrożało, podnie-
sioną w 1859 do 350 rbs. Hortensja Dziadowska miała 10 rbs, potem 30. 
Plenipotenci przysparzali hr. Potockiej ogromne dochody. Przede wszystkim 
wykazali, że Młodecki nie wywiązał się z zapisów sprzedaży Brodowszczy-
zny. Sprawa poszła do sądu, który przyznał na rzecz hrabiny 27 300 fl. Łącz-
nie jednak dług Młodeckiego wynosił 88 160 fl., w której to sumie było 33 
000 złp dożywocia, które Karolinie się należało z tytułu samej umowy z 1834 
oraz niewypłacone dożywcie śp. hr. Franciszkowi w kwocie 15 779 rbs, a da-
lej 12 710 złotych reńskich za owce i tryki, których przejęcie przez Mło-
deckiego miało być odrębnie regulowane, ponadto różne inne drobniejsze 
należności. 

Sam zaś Kazimierz Młodecki przybył do Brodów. Chodząc po jednej 
z zamkowych sal, dyktował listy. W tym momencie, będąc chorym na opu-
chliznę płuc, zmarł. Tomaszewski przebadał, że niewiele pozostało po nim 
gotówki. Zgon nowego właściciela Brodów nastąpił 12 VI 1854. W rezulta-
cie hr. Franciszkowa Potocka została przez sąd upoważniona do sekwestru, 
to znaczy w Brodach stawiała swego plenipotenta, Walentego Tomaszew-
skiego, którego zadaniem było przejmowanie wszelkich dochodów z Bro-
dowszczyzny jako zaliczek kwot jej należnych. Hrabina w pewnym stopniu 
stawała się ponownie właścicielką Brodów. Musiała dbać o stan zabudowań 
folwarcznych i poziom efektywności majątków, które miały wypracowywać 
dochód dla niej przeznaczony. Tym więcej, że sąd lwowski stwierdził, że Ka-
rolina Potocka winna z Brodowszczyzny otrzymywać jeszcze przysługujące 
jej od 13 V 1853 do 15 I 1858 zaległe renty z procentami w kwocie 29 978 
rbs. Tymczasem na Podolu warunki były złe. Jak w liście z 1 IV 1854 donosił 
jej Tomaszewski: Zeszłoroczny nieurodzaj do tego stanu doprowadził, że po 
niektórych wsiach ludzie z głodu padają, a jak dłużej deszczu nie będziemy 
mieli, przeto na rok przyszły formalnego głodu spodziewać się można. Nie-
mniej na św. Jana 1855 Tomaszewski uzbierał z Brodowszczyzny dla hrabiny 
3368 fl., z czego wypłaty dla plenipotentów i koszta sądowe wyniosły 1268 
fl, tak, że dla hrabiny pozostało 2100 fl. Do tego dochodziły procenty i ren-
ty dożywotnie ze Zbaraża i Nizin określone na 9375 fl., co razem dawało 
11 475 fl. dochodu rocznego. Ponadto Tomaszewski w papierach przejętych 
od Woltera, które rozkładał na półkach w ubikacji, odnalazł dokumenty tyczą-
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ce się sprzedaży ołtarza neapolitańskiego, z których wynikało, że hrabinie się 
należy 600 rbs dożywotniej renty. Co ważniejsze, pełnomocnik ks. de Ligne, 
nabywcy Zbaraża, oświadczył, że jest w stanie Karolinie zwrócić nieopłacone 
przy transakcji sprzedaży 30 000 rbs i przelew ten nastąpił w styczniu 1859. 
Chodziło o to, że gdyby przez 10 lat kwota ta nie wróciła do Potockich, to 
ks. de Ligne musiałby opłacać od niej procenty. W 1856 zdarzyło się, że obaj 
książęta Lubomirski i de Ligne nie wypłacili Karolinie jej rent i procentów. 
Zdaniem Tomaszewskiego działo się to: zapewne przez ich zapomnienie. Pro-
sił więc hrabinę, by: raczyła raz jeszcze listem swym urgować obu książąt. 

Hr. Franciszkowa Potocka jednocześnie kontentowała się dochodami 
z innych źródeł. Stanisławowi Hertzowi sprzedała za 3000 rbs plac ciągnący 
się wzdłuż Pałacu Błękitnego we Warszawie, który jej mąż dawniej oddał je-
dynie w dzierżawę. W 1857 Augustowi hr. Potockiemu odsprzedała sławetny 
zbiór monet i medali. W zbiorze tym było 788 pieniążków srebrnych drob-
nych, 17 monet srebrnych dużych z czasu Wacława Czeskiego, 35 z czasu 
Kazimierza Wielkiego, 55 z czasu Władysława Jagiełły, 17 z czasu Włady-
sława Warneńczyka i tak można wyliczać dalej. Leonard Tomaszewski, który 
rozczytywał się w dziele numizmatycznym Kohlera, pożyczonym z Biblioteki 
Przeworskiej od ks. Lubomirskiego, miał opracować katalog tych monet. Ale 
zwlekał z tym ogromnie, bo bał się, że ukończone dzieło przesądzi, iż utraci 
u hrabiny pensję. Rzeczywiście, gdy hrabina kolekcję sprzedała, przedtem 
jeden tylko medal ofiarowała ks. Wilhelmowi Radziwiłłowi z Chocieszewic, 
to Leonarda Tomaszewskiego z pensji zwolniła. Pisał on do Karoliny: Jedy-
nym celem egzystencji mojej jest bezwolne poświęcenie się moje na usługi 
J.W. Pani Hrabiny i nieprzerwane czuwanie nad dobrem J.W. Pani Hrabiny. 
Karolina przywróciła mu pensję, ale on niespodziewanie umarł w 1858, pa-
nowała wtedy cholera. Hrabina jego żonie przyznała 50 fl stałej renty. Serce 
więc miała faktycznie dobre. 

Pełnomocnicy Potockiej, którzy początkowo mieli masę pracy, musieli 
prowadzić sprawy sądowe, ustalać kursy walut, wybierać właściwsze opro-
centowanie bankowe, przesyłać pieniądze ze Lwowa do Warszawy, stopnio-
wo wydarli wszystko od wierzycieli, co tylko było do pozyskania. W 1858 hr. 
Potocka zawarła ugodę co do formy spłat z synem Młodeckiego, przyjmując 
zasadę skomasowania należności i jednocześnie odwołała Tomaszewskiego 
z funkcji sekwestratora. W 1860 jej dochody ustabilizowały się. Podstawą 
ich stały się renty dożywotnie ze Zbaraża w kwocie 3500 i z Nizin w kwocie 
1500 fl. oraz za ołtarz neapolitański 600 fl. i ogromna renta dożywotnia, nie 
zawsze wypłacana z Brodowszczyzny. Tak więc wielka, rozpętana przez nią 
batalia zmierzała do kresu.

Pozycja hr. Franciszkowej Potockiej wśród pierwszych dam ówczesnej 
arystokracji była uprzywilejowana. Dysponowała żywą gotówką, nie mając 
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żadnych współspadko-
bierców. Styl życia ów-
czesnych dam wiązał je 
z działalnością dobro-
czynną. Karolina i na 
tym polu okazała sporo 
ofiarności, a nawet oso-
bistej inicjatywy. Józe-
fatowi Szczygielskie-
mu, rektorowi Instytutu 
Głuchych i Ociemnia-
łych przekazywała dość 
znaczne sumy darowizn. Była współzałożycielką Instytutu św. Kazimierza, 
którego działalność finansowała wspólnie z Celiną hr. Ożarowską, Zofią hr. 
Starzeńską, Ksawerym Pusłowskim, Pawłem ks. Sapiehą i panią Julią Bo-
rowską. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności przesyłało jej swoje 
roczne sprawozdanie finansowe, z zaufaniem, że jego lektura ożywi ofiar-
ność hrabiny dla celów Towarzystwa. Już całkiem osobistą jej inicjatywą 
było zajęcie się losem �upadłych dziewcząt�. W tej sprawie złożyła prośbę do 
Ober Policmajstra, w której (...) objawiła życzenie osobiste i przez zapewnie-
nie innych dam opieki nad moralną poprawą i ustaleniem losu tych młodych 
kobiet umieszczonych w Szpitalu św. Łazarza, które objawią zamiar przej-
ścia na drogę moralną. Sprawa ta, jak zresztą ówcześnie wszystkie, stała się 
przedmiotem kompetencji namiestnika Królestwa, Michała ks. Gorczakowa, 
w imieniu którego hr. Franciszkowa Potocka otrzymała odpowiedź napisa-
ną przez sekretarza: Generał Feldmarszałek, uznając wartość tak cnotliwego 
dążenia, polecił mi prosić JW. Panią o jak najprędsze zakomunikowanie pla-
nu zamierzonych przez Panią działań. I oto Potocka ujawnia zamiar, że chce 
powołać Instytut Opieki Kobiet wracających na drogę moralnego życia pod 

Tablice wspomnieniowe 
Karoliny i Janusza 
Rostworowskich 

w hollu 
szpitala dziecięcego
przy ul. Kopernika 

w Warszawie
[fot. W. Rostworowski]
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nazwą �Przytułek Opieki Najświętszej Marii Panny�, na którego utworzenie 
Namiestnik Królestwa zgodził się na okres trzech lat. Zalecił jednak kontrolę 
nad nim Le Brunowi rzeczywistemu radcy stanu. Ostatecznie za zgodą p.o. 
Wojennego Jenerał-Gubernatora na mocy pisma z dnia 13 IV 1854 w War-
szawie stanął Dom Schronienia Opieki NMP, do powstania którego głównie 
przyczyniła się Karolina.

Godna odnotowania jest również jej inicjatywa w sprawie utworzenia sku-
tecznie działającego Instytutu Muzycznego w Warszawie. Do hr. Potockiej 
zwrócił się w tej sprawie Apolinary Kętski, który uważał, że dla kraju, a także 
potrzeb Kościoła, niezbędne jest rozszerzenie kultury muzycznej wśród mło-
dzieży. Do wniosku w sprawie powołania Instytutu Muzycznego przychylił 
się Najjaśniejszy Pan Aleksander II, uznając motywy przemawiające za po-
wołaniem takiej instytucji. Ale chciał ją widzieć jako instytucję obywatelską 
krajową, to znaczy finansowaną z dochodów prywatnych. Otóż Potocka, przy 
pomocy Kętskiego, wciągnęła do współpracy szereg najpoważniejszych dam 
świata towarzyskiego: hr. Augustową Zamoyską, hr. Aleksandrę z de Lavalów 
Kossakowską, z hr. Nesselrode Kalergis, Amelię Potocką, hr. Józefę Szem-
bekową, Stanisławową Potocką, Karolową Krasińską, Aleksandrową Przeź-
dziecką, Henrykową Stecką, Maurycową Potocką, Konstantową Branicką, 
księżną Czetwertyńską, księżną Lubomirską, hr. Zamoyską. Został ustalony 
system stypendiów, których dla uczniów ufundowano 300. Jednym z ofiaro-
dawców był szambelan Janusz Rostworowski. Trzeba tu wspomnieć, że zain-
teresowania Karoliny Instytutem Muzycznym nie były przypadkowe. Była ona 
uzdolniona muzycznie, we Wspomnieniach z mojej młodości zapisał Henryk 
Olechnowicz Stecki: była sama niegdyś cudownie śpiewająca. Po owdowieniu 
rzekomo wpraszała się na wieczory do domu wybitnie uzdolnionych Emilii 
i Jana Mieczysława Reszków, którzy w Warszawie prowadzili salon o wielkich 
tradycjach muzycznych. Pisał ów Stecki: Wtenczas dawano wieczór proszo-
ny, z licznym towarzystwem, gospodarz i wszyscy mężczyźni byli we frakach, 
roznoszono lody, cukierki etc., podczas przestanków i śpiewano tylko rzeczy 
dobrze umiane. Takich wieczorów było dwa, najwyżej trzy przez cały rok.

Karolina była znana także z innych inicjatyw. Współpracowała z Janem 
Tadeuszem ks. Lubomirskim i Piotrem hr. Łubieńskim przy utworzeniu Przy-
tułku dla Niemowląt im. hr. Kossakowskich. Nie była to wielka instytucja, 
gdyż przytułek, umieszczony przy ul. Wiejskiej 1442, miał mieć tylko 10 do 
15 łóżek. Ale w stosunku do późniejszych żłobków był placówką pionierską. 
Hr. Franciszkowa Potocka niekiedy w zetknięciu z biedą ludzką reagowa-
ła odruchowo. Zwiedzając Ochronkę ks. Gabriela Bodouina, zorientowała 
się, że dzieci nie mogą wychodzić na dwór, gdyż przy jesiennych chłodach 
nie mają ciepłego odzienia. Zafundowała wtedy od razu dwunastu dzieciom 
płaszczyki, co umożliwiło im wychodzenie na podwórko nawet zimą.
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Naturalnie Karolina swoje fundusze poświęcała nie tylko na działalność 
dobroczynną. Jak tylko unormowały się nieco sprawy z Brodowszczyzną, 
we wrześniu 1855 wyjechała do Ostendy, a stamtąd przybyła do Brukseli, by 
odwiedzić dom książąt de Ligne. Jeszcze w tym samym miesiącu udała się 
na wypoczynek do Schlagenbadu, a w październiku wędrowała przez Frank-
furt nad Menem do Drezna. W swoich podróżach wyraźnie preferowała kraje 
niemieckie, gdzie miała łatwość posługiwania się znanym sobie językiem. 
W 1857 dłuższy czas przebywała w Marienbadzie. 

Z tych różnych miejsc, w których się znalazła, potrafiła prowadzić kore-
spondencję ze swymi pełnomocnikami w Galicji i podejmować niezbędne dla 
spraw finansowych decyzje. Jest rzeczą niewątpliwą, iż przez to, że miała aż 
trzech informatorów, którzy regularnie pisali do niej listy, dowiadywała się 
o wszystkim, wskutek krzyżujących się wiadomości, jakie podawali. Również 
i to, że nie była biegła we francuskim, sprawiło, że dziś w archiwach naszych 
można odnaleźć stosy listów pisanych do niej z Galicji piękną polszczyzną.

Jako dama Orderu Św. Katarzyny musiała liczyć się z wymogami etykie-
ty dworskiej. Ilekroć do Królestwa przybywał Najjaśniejszy Pan, winna była 
przebywać w Warszawie, gdyż mogła być zaproszona na którąś z uroczysto-
ści związanych z wizytą cara. Mając ponad 40 lat, była nadal kobietą piękną. 
�Kurier Warszawski� pisał o niej jako o damie słynnej z wdzięku i wybitnego 
stanowiska towarzyskiego. Obracała się wśród ludzi powiązanych z dworem 
rosyjskim, nie snujących marzeń niepodległościowych, wysoko sobie cenią-
cych wszelkie łaski płynące od osoby Najjaśniejszego Cesarza i Króla. Za-
przyjaźniona była z domem Kossakowskich, którego senior, hrabia Stanisław, 
był prezesem Heroldii Królestwa Polskiego. �Kurier Warszawski� z 22 X 
1859 przedstawiał czytelnikom znakomity opis balu wydanego właśnie przez 
Kossakowskich na cześć przybyłego do Warszawy cesarza Aleksandra II. (...) 
Grono najznakomitszych osób płci obojga już o 9 wieczorem zapełniło gore-
jące od świateł salony (...) Za przybyciem Najjaśniejszego Pana w towarzy-
stwie JKrólewskiej Wysokości WKsięcia panującego Karola Sasko-Wejmar-
skiego, J.C.K. Mość spotkany został na wstępie w te mury przez gospodarza 
domu hrabiego Stanisława Kossakowskiego, senatora, i syna jego hrabiego 
Stanisława Kossakowskiego oraz dostojną gospodynię domu wraz z synową, 
a wyborna muzyka zabrzmiała hymnem Lwowa. Niebawem też rozpoczęto 
zabawę polonezem, w którym Najjaśniejszy Cesarz i Król JCM. raczył przy-
jąć udział, poprowadziwszy w pierwszą parę hrabinę Aleksandrę z hrabiów 
de Laval Kossakowską. Za Najjaśniejszym Panem postępowali JKM. wielki 
książę Sasko-Wejmarski, prowadząc synową gospodarstwa hrabinę z Chod-
kiewiczów Stanisławową Kossakowską, a dalej książęta krwi z innymi da-
mami jak: hrabina Potocka, generałowa Kotzebue i senatorowa Diakow (...) 
Niejednokrotnie zatrzymywały się oczy obecnych na toaletach, jak hrabin: 
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Potockiej, Szembek, księżnej Szachowskiej, hrabiny Potockiej, generałowej 
K. Łubieńskiej, pani Zawiszyny, Niezabitowskiej i tylu innych (...) Po półno-
cy rozwarła się zasłona, rozdzielająca salę balową od sali jadalnej i ukaza-
ły się zastawne stoły (...). Idąc dalej, już za tokiem wspomnień Stanisława 
Kazimierza Kossakowskiego, dowiadujemy się, że: Po środku było miejsce 
Najjaśniejszego Pana, po prawej ręce moja matka, obok niej WKsiąże Sasko-
Wejmarski z księżniczką Zofią Gorczakow, dalej arcyksiążę Albert Austriacki 
z hrabiną Kotzebue, przy której zasiadał książę Gorczakow, namiestnik Kró-
lestwa z hrabiną Augustową Potocką, obok niej generał-adiutant Adlerberg 
z hrabiną Maurycową Potocką, potem książę Aleksander Gorczakow z hrabi-
ną Szembekową, na koniec baron Bismarck, późniejszy książę kanclerz, z hra-
biną Hanke. Po lewej stronie cesarskiej zasiadała pani generałowa Diakff 
z księciem Oranii, przy nim hrabina Franciszkowa Potocka z księciem Au-
gustem Wirtenbergskim, dalej księżna Golicyn z domu Jezierska z hrabią Ki-
sielewem, przy którym siedziała panna Paniutyn z generałem Dołgorukowem 
i tak dalej. W tym wielkim poczcie arystokracji rosyjskiej, niemieckiej i pol-
skiej pozycja Karoliny była przy stole cesarskim nadzwyczaj wysoka. Zaj-
mowała miejsce wyższe od księżnej Golicyn, której ojciec, Jan hr. Jezierski, 
był marszałkiem szlachty guberni lubelskiej. Należała do tej wąskiej skorup-
ki ludzi, którzy rządom rosyjsko-carskim byli oddani. Nic też dziwnego, że 
gdy w roku 1861 w kraju zaczęły się zaburzenia przedpowstaniowe, opuściła 
Warszawę i wyjechała do Drezna. Tam nastąpiło ważne dla jej życia wyda-
rzenie: 8 I 1861 poślubiła szambelana Janusza Rostworowskiego. Szambelan 
wywodził się z tego samego środowiska, co ona, spośród ludzi o orientacji 
prorządowej. Był człowiekiem zasobnym, koneserem sztuki i melomanem, 
a co najważniejsze i rzadkie w środowisku otaczającym Karolinę, obdarzył ją 
prawdziwym, żywym uczuciem miłości. 

Rostworowscy teraz wspólnie chodzili na przyjęcia, bywali na koncer-
tach, podejmowali inicjatywy dobroczynne. Prowadzili dom otwarty, w któ-
rym wizyty gości odbywały się o dość szczególnie dobranej porze, bo bądź 
z rana lub przed późnym obiadem. Widać nawykli byli do wczesnego wsta-
wania. Ale, jak pisał wspominany tu �Kurier Warszawski�: Salon państwa 
Rostworowskich był przez długi czas miejscem wykwintnych zebrań i oboje 
małżonkowie dawali impuls do wielu filantropijnych przedsięwzięć. Karolina 
działała w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynnym, współuczestnicząc 
w tej charytatywnej pracy z najbardziej wykwintnymi damami sceny warszaw-
skiej ze schyłku lat sześćdziesiątych: z Klementyną hr. Łubieńską, Izabelą hr. 
Łubieńską, Aleksandrą hr. Kossakowską, Anną Szlenkier, Zofią Grabowską, 
Pelagią Rembielińską, Katarzyną Epstein. Panowała tradycja, iż hucznie były 
obchodzone imieniny Karoliny. Gośćmi najmilej w jej domu widzianymi byli 
Stanisławostwo Kossakowscy (juniorzy), z którymi Rostworowscy wprost ro-
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dzinne utrzymywali stosunki. 
Gdy 6 XII 1882 w Warsza-
wie odbywał się chrzest ma-
łego Stasia, przedstawiciela 
trzeciej już generacji Stani-
sławów Kossakowskich, to 
Karolina Rostworowska ze 
Stefanem Lubomirskim sta-
nęła w drugiej parze rodzi-
ców chrzestnych. W pierw-
szej był szwagier ojca dziecka 
i zarazem szwagier Gabriela 
Rostworowskiego, Stanisław 
Łempicki z Pelagią Czacką. 

Z wiekiem Karolina zro-
biła się dość otyłą matroną, 
zbrzydła, złośliwi mówili, 
że się u niej objawił brak 
rasy, której była pozbawiona 
jako osoba niepochodząca 
z arystokracji rodowej. Nie-
mniej przypuszczać można, 
że właśnie te ostatnie lata 
jej życia były dla niej naj-
szczęśliwsze, gdyż była oto-
czona rzeczywistą miłością 

swego drugiego męża. Zmarła 22 XI 1885 w Warszawie i została pochowana 
we wspaniałym grobowcu na Powązkach, który Janusz Rostworowski wzniósł 
na jej cześć. Na poświęconej jej tablicy pamiątkowej w Szpitalu Dziecięcym 
przy ul. Kopernika w Warszawie jest wspominana jako ta, która �jednoczyła 
małych podopiecznych troską�. Była niewątpliwie osobą uzdolnioną do po-
dejmowania wielu inicjatyw, umiejącą śmiało ogarniać perspektywy, jakie 
otwierały się przed nią w jej bogatym w wydarzenia życiu.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ; S. K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, mps (w posiadaniu Jana 
de Virion), s. 212, 214, 220�221, 295, 405, 415, 416, 465, 581, 745; AGAD, Archiwum Fran-
ciszka Potockiego 34; 36; 37; 83, 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 95; 96; 114; 116; 124; 
129; 135; 136; pismo adwokata Tarnowskiego do Wysokiego Okręgowego Sądu Kasacyjne-
go we Lwowie (1883) i pismo Sądu Krajowego, Lwów, 14 VII 1883 do Sądu Obwodowego 
w Tarnowie w sprawie wygaśnięcia renty z Nizin, w posiadaniu S.J. Rostworowskiego. 
PUBLIKACJE: Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adresowy na rok 1869, Warszawa 1869, 
s. 129, 204; Wiadomości bieżące, �Kurier Warszawski� 1891, nr 212 s. 2�3; S. Szenic, Cmen-

Karolina z Kofflerów w wieku późnym
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tarz Powązkowski 1851�1890. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1982, s. 32�33, 350; M. Man-
teufflowa, Potocki Franciszek, PSB, t. 27, s. 823; S. Leitgeber, Nowy almanach błękitny, 
op.cit., s. 127; R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1836�1902), Warszawa 1983, s. 274; S.J. Ro-
stworowski, W kręgu arystokratów respektujących cesarzy Wszech Rosji i królów Polski. 
Karolina z Kofflerów i jej małżonkowie � wojewoda mazowiecki Franciszek Potocki i szam-
belan Janusz Rostworowski, �Rocznik Mazowiecki�, t. XVIII, 2006, s. 182�203.
INNE: Tablica pamiątkowa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie przy ul. Ko-
pernika 43; Tablica nagrobna na grobowcu Rostworowskich na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Hr. JULIUSZ (Julian), ur. 14 V 1814 w Warszawie, młodszy syn Jana i Iza-
beli Teresy z Rosengardtów, podporucznik WP, ziemianin, sędzia pokoju 

Gdy miał 10 lat, zmarła jego matka, tak iż przeszedł pod całkowitą opiekę 
ojca, który okazał mu wiele serca, nie rugując wad jego charakteru. Uczył 
się w szkołach warszawskich. Od 13 X 1829 studiował na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ważkim wydarzeniem w jego 
życiu było powstanie listopadowe, kiedy to ojciec wciągnął go do służby w In-
tendenturze Generalnej Wojska. Juliusz, pełniąc swe funkcje, miał stopień 
podporucznika. Zachował się dokument, wystawiony w Intendenturze w War-
szawie 10 V 1831, a podpisany przez intendenta jeneralnego wojska, senatora 
kasztelana jenerała ekscelencję Bnińskiego, z potwierdzeniem jego zastępcy 
sekretarza jeneralnego M. Jerzykowskiego, który zawierał taką treść: Polecam 
Panu Rostworowskiemu, aby po odebraniu niniejszego, udał się natychmiast 
Exstrapocztą do miasta Rawy, a zabrawszy ze sobą, z kasy Intendentury Jene-
ralnej sumę złpol. trzydzieści tysięcy, takową Komisarzowi Obwodu Rawskie-
go wręczy i odbierze od niego pokwitowanie, z zaleceniem, aby produkta za-
kupował sposobem rekwizycyjnym, a co do cen, ażeby takie ustanawiał według 
przecięcia cen wszystkich przedmiotów we wszystkich miastach powiatowych 
z porównaniem warszawskiego. W dalszym ciągu jenerał pisał: Przekona się 
zarazem o zapasach magazynów w Rawie i Skierniewicach i o rzeczywistym 
ich stanie. Złoży mi za powrotem raport. Na koszta podróży udzielam Mu spo-
sobem portfelu złp 300, których użycie usprawiedliwić winien. Misja była za-
tem poważna i to zlecona młodemu bardzo podkomendnemu, bowiem Juliusz 
w tym czasie obchodził właśnie siedemnaste urodziny. Przyznany mu stopień 
oficerski zawdzięczał swemu pochodzeniu i protekcji ojca. Ale w służbie woj-
skowej zdołał uzyskać już niezależną pozycję. Wkrótce bowiem, od 1 VIII 
1831, przeszedł do formacji frontowych, został adiutantem polnym gen. Julia-
na Sierawskiego, uczestnika jeszcze insurekcji kościuszkowskiej, a w powsta-
niu listopadowym walczącego m.in. na Podlasiu. 

Po zajęciu przez Rosjan Warszawy, Rostworowski z dniem 13 IX 1831 
wyprosił dymisję, argumentując słabością zdrowia. Przybył do Warszawy 
i 21 IX 1931 (według daty podanej przez �Kuryer Warszawski�) złożył przed 
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Ppor. Juliusz Rostworowski podczas powstania listopadowego 10 V 1831 
został wysłany ekstrapocztą przez intendenta generalnego wojska W. Bnińskiego 

do komisarza Obwodu Rawskiego, któremu miał przekazać 13 tys. zł pol.

Komisją Rządową Wojny przysięgę na wierność carowi Mikołajowi. Miesz-
kał w Warszawie, najprawdopodobniej kontynuując studia. 

Do stolicy ściągnął też gen. Florian baron Kobyliński z Radzanowa, 
którego władze powstańcze odwołały ze stanowiska prezesa Komisji Woje-
wództwa Płockiego. Wiadomo, że ten zasobny człowiek poszukiwał jakiegoś 
majątku pod Warszawą, który mógłby nabyć. Związany ściśle z Rostworow-
skimi przez swoje drugie z kolei małżeństwo z Anną Rostworowską, stry-
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jeczną siostrą ojca Juliusza, jeszcze na cztery lata przed wybuchem powstania 
zamierzał nawet kupić Leśniowolę, rodową siedzibę Rostworowskich. Ale 
wówczas prawowity dziedzic Leśniowoli, Mikołaj Rostworowski, zbył go 
�nieprzyzwoitym odpiskiem�. Nie zaogniło to jednak przyjaznych stosunków 
barona Kobylińskiego zarówno z matkującą wszystkim ciotką Heleną Chra-
powicką, jak i gospodarującym pod Warszawą w Mirowicach najmłodszym 
szwagrem generała Janem Nepomucenem Rostworowskim. To o generale Ja-
nie Nepomucenie w jednym ze swych listów pisał, że pomoc Kobylińskiego 
w każdej mierze jest przydatna. Tak więc rola barona, właściciela rozległych 
dóbr, w stosunkach z Rostworowskimi, których majątki były już wówczas, 
w połowie XIX wieku, zagrożone licytacjami, była ważka i znacząca. 

Jest wysoce prawdopodobne, że już wkrótce po powstaniu listopado-
wym generał nabył leżące pod Raszynem dobra Opacz Wielka w powiecie 
warszawskim. Poza głównym fundum, do dóbr tych należały folwarki Kusin 
i Załuski, kolonie Solomoea i Opacz Mała oraz łąki Gawronice, razem 952 
morgi (trzystuprętowe) i 29 prętów. Baron Kobyliński z pierwszego małżeń-
stwa miał córkę Józefinę, którą również należało godnie wyposażyć. Sam za-
mieszkiwał w Warszawie, a dobra Opacz Wielka stały się wianem jego córki. 
Nie trzeba było więc szukać zbytów gdzieś na krańcach ziem polskich, skoro 
tu, w Warszawie, była panna zasobna, z rodziny bliskiej, acz nie spokrewnio-
na, bo córka pierwszej żony prezesa Kobylińskiego, baronówna, stanu wolne-
go, gotowa do zamążpójścia. Z kolei zaś Juliusz, który wielkie chwile przeżył 
w powstaniu, potem zamieszkujący w Warszawie bez konkretnego zajęcia, 
mógł łatwo się rozpuścić jak bicz dziadowski. Zapewne więc pod wpływem 
co znaczniejszych członków rodziny, bo chyba nie z wielkiej miłości, doszło 
w 1839 do ślubu pomiędzy Juliuszem Rostworowskim i Józefiną z baronów 
Kobylińskich. Juliusz dzięki temu związkowi stawał się ziemianinem. Ale 
sylwetka jego, znana z fotografii, nie wskazywałaby na to, aby był to go-
spodarz z urodzenia. Raczej godnie się noszący warszawianin, w meloniku 
z waszecia, z wąsem, porządnie ubrany, zdolny stać się zawadiaką, ale na 
gruncie miejskim. Mimo więc, że w Opaczy Wielkiej był pobudowany dwór, 
Julianostwo Rostworowscy zamieszkali w Warszawie, w domu pod numerem 
569/70, to znaczy w domu należącym do kompleksu Hotelu Wileńskiego, na-
bytego przez ojca Juliana. Swoje dobra ziemskie traktowali nie jako warsztat 
pracy, ale jako źródło dochodów, pozwalające na zasobne życie w stolicy. 
Dodatkowo Juliusz nie odznaczał się energią i wolą czynu. Zapewne miał 
charakterystyczną dla Rostworowskich łagodną naturę człowieka unikające-
go sporów z małżonką, a jednocześnie umiejącego stworzyć sobie własne 
życie, nie pozbawione mniejszych i większych przyjemności, osiąganych 
jednak poza domem. W każdym razie rzeczą pewną jest, że w sprawach ma-
jątkowych i prawnych dóbr Opacz Wielka, według zapisów w księdze hipo -
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tecznej, nie wystąpił on ani 
razu. Na wszystkie rozpra-
wy sądowe z wierzycielami 
przybywała Józefa z Koby-
lińskich Rostworowska bez 
swego męża, lecz z jego upo -
ważnieniem. Dystansowa-
nie się Juliusza od spraw 
majątkowych było tym 
dziwniejsze, że miał on wy-
kształcenie prawnicze. Za-
chowana po nim korespon-
dencja wskazuje, że był 
człowiekiem światłym, po-
trafiącym ładnym pismem 
i dobrym stylem wypowia-
dać swoje myśli. W liście 
z 11 X 1848 do Szanownej 
Stryjenki Dobrodziejki � to 
jest do Marii z Jansenów 
Rostworowskiej, podnosił 
właśnie sprawy majątko-
we, lecz nie dotyczące jego 
dóbr. Wyrażał zaniepoko-
jenie o los Mirowic, które 
po śmierci stryja Jana Ne-
pomucena pozostały w rę-
kach wdowy Kamili Zeyd-
ler Zbo rowskiej. A ta, jak donosił Szanownej Stryjence Dobrodziejce, wyszła 
za Pana Ignacego Płonczyńskiego i nie byłoby dobrze, gdyby (...) majątek od 
trzechset lat w posiadaniu familii naszej w obce miał przejść ręce. Co więcej, 
nawet namawiał Stryjenkę Dobrodziejkę, by nabyła zarówno Mirowice jak 
Leśniowolę, mając tu na uwadze potrzebę ratowania rodowych dóbr Rostwo-
rowskich. W zamysłach tych odwoływał się do źródła najgłębszych uczuć 
Marii Rostworowskiej, wzmiankując, iż jej jedyny syn Antoś, którego z woli 
rady familijnej był kuratorem, jak dorośnie do pełnoletności, będzie miał pre-
tensje o zaniedbanie losu dóbr rodowych. Ta troska wyrażona przez Juliana, 
którego dziadek Andrzej Rostworowski, sędzia czerski, już opuścił ziemie 
swoich przodków, wskazuje jak bardzo drążącym sumienia był problem cią-
głości posiadania majętności rodowych w rodzinie Rostworowskich w po-
łowie XIX wieku. Wtedy już wszyscy Rostworowscy zwracali się o pomoc 

Juliusz Rostworowski (1814�1874),
drugi syn Jana od Krzyża, właściciel Opaczy Wielkiej 

pod Raszynem, ze swą córką Julią, 
późniejszą Adamową Rostworowską
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do właścicieli czy właścicielki Milejowa pod Lublinem, których zasobność 
stawała się niedającym się zastąpić oparciem dla stanu materialnego pozosta-
łych członków rodziny.

Juliusz Rostworowski zdradzał też pewne zainteresowania dla działalno-
ści społecznej. W latach 1858�1861 był członkiem Towarzystwa Rolniczego. 
W lutym 1861 został powołany na stanowisko sędziego pokoju okręgu war-
szawskiego i miasta Warszawy, z przydziałem do Wydziału II. Prawdopo-
dobnie lubił polować, bo w 1869 jest odnotowany jako pełniący państwowy 
urząd nadleśnego w wydziale leśnym w Łagowie.

Juliusz z żoną i córką Julią udał się do Drezna, gdzie 8 I 1862 odbył się 
bardzo uroczysty ślub jego brata z Karoliną z Kofflerów, 1 voto Franciszkową 
Potocką. Z tej okazji w Dreźnie odbył się prawdziwy, największy od czasów 
zaborów, zjazd Rostworowskich. Nie jest wykluczone, że w Dreźnie, gdzie 
przebywał również Adam Rostworowski, w atmosferze rodzinnego pojednania 
nie zapadła decyzja o wydaniu Julii za właściciela Kurowa i Stelmachowa. 

Nie wiadomo, czy Julian zajmował się prowadzeniem Hotelu Wileń-
skiego, którego był współwłaścicielem z bratem Januszem. W każdym razie 
w 1866 hotel ten został sprzedany na licytacji przeprowadzonej przez Zyg-
munta Krysińskiego. Ale może zachował prawo do jakichś pokoi, bo we 
wspomnieniach Julii Baranowskiej jest powiedziane, że Juliusz mieszkał przy 
stryju w chwilach agonii Stefana Rostworowskiego w 1867. W każdym ra-
zie wiadomo, że podczas tych ostatnich chwil stryjem swoim się opiekował. 
Gdy chodzi o Opacz Wielką, to rozpraw sądowych z wierzycielami było coraz 
więcej. W 1872 doprowadziły one do wysprzedaży tych dóbr na licytacji. Wy-
daje się, że jedynym przedmiotem dumy Juliusza Rostworowskiego była jego 
córka Julia, która niestety przyniosła mu również wcale niemało trosk. Istnie-
je pogląd, że to on był w jakimś stopniu inicjatorem mariażu Julii ze swym 
stryjeczno-stryjecznym bratem Adamem Rostworowskim. W każdym razie 
wiadomo, że przyjaźnił się ze swymi kuzynami z Podlasia. Niejednokrotnie 
zażywał wywczasów wiejskich w Kowalewszczyźnie, wpierw po oddaniu 
Opaczy w dzierżawę, a potem po zupełnej utracie majętności żony, kiedy stał 
się stałym rezydentem w domu brata stryjecznego Romana Rostworowskie-
go, tak dalece, że już Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adresowy za rok 
1870 nie wymienia go jako mieszkańca stolicy. Wymienia natomiast jego żonę 
Józefinę, co by mogło wskazywać, że u kresu życia Juliuszostwo Rostworow-
scy żyli w separacji. Jego bratanek Tadeusz w liście do matki z 13 XI 1872 
pisanym do Kowalewszczyzny zamieścił taką oto wzmiankę: Stryjka Juliusza 
ściskam, bo nam zrobił wymówkę, że o nim nie wspominam w innych listach. 
Ale te pozdrowienia od bratanka Tadzia dochodziły do Juliusza już na dwa 
lata przed jego śmiercią. Zmarł w Warszawie 16 VI 1874 i został pochowany 
w grobowcu rodzinnym Rostworowskich na Powązkach.
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JÓZEFA (Józefina) z bar. KOBYLIŃSKICH hr. ROSTWOROWSKA h. Łodzia, 
ur. 1817, starsza córka prezesa Komisji Województwa Płockiego gen. Flo-
riana i Izabeli z Dembowskich h. Jelita, właścicielki Worończy w Nowo-
gródzkiem, żona Juliusza

Jej dziadek Tadeusz Dembowski był ministrem skarbu, matka Izabela, 
zmarła w 1819, osierociła ją w dzieciństwie. Wychowywana była przez ojca 
i jego drugą żonę, Annę z Rostworowskich. Wczesne dzieciństwo spędziła 
w Worończy, potem w Radzanowie pod Płockiem. Po powstaniu listopado-
wym, będąc już dorastającą panną, przebywała w Warszawie. Stała się właś-
cicielką zakupionych dla niej przez ojca dóbr Opacz Wielka pod Raszynem. 
W 1839 poślubiła Juliusza Rostworowskiego. Mimo to jednak zarządu dóbr 
Opacz Wielka ze swoich rąk nie wypuściła, męża traktując raczej jako rezy-
denta. W ciągu 33 lat doprowadziła do upadku posiadanych majętności. Za-
pisy hipoteczne wskazują, że już od lutego 1871 wokół Opaczy zaczynają się 
gromadzić nieprzyjazne chmury. Długi, powstające zapewne wskutek prowa-
dzonego ponad stan życia w Warszawie, były zapisywane na hipotece Opaczy 
Wielkiej. Taki zapis występuje właśnie z datą 3/15 II 1871 w kwocie 750 rbs 
na rzecz Aleksandra Grodzowskiego. Większość jednak wierzycieli wywodzi-
ła się ze środowiska żydowskiego, wśród nich najostrzej zwrotu należności 
w kwocie 1000 rbs domagała się już od maja 1869 zamieszkała w Warszawie 
Cecylia z Kaufmanów, 1 voto Fejnberg, ówcześnie Warszawszczykowa. Józe-
fa Rostworowska miarkuje ją oświadczeniem złożonym przed komornikiem, 
że (...) w tej chwili jedynie dla braku gotowizny żadnej sumy nie płacę, ale 
najdalej w środę 16/28 czerwca rb. niezawodnie zapłacę, gdyż właśnie jestem 
obecnie w pertraktacji wysprzedaży dalszych tychże z wolnej ręki, a nawet 
uprzedziłam już wierzycieli na tychże dobrach będących i są zawezwani na 
tenże dzień po odbiór swoich wierzytelności. Komornik przyjął to oświadcze-
nie, ale �zarekwirował� dobra ziemskie pod nazwą Opacz Wielka. Przytoczo-
na tu deklaracja Józefy wskazywała, że początkowo starała się pozyskiwać 
�gotowiznę� drogą wysprzedaży ze swej majętności niewielkich działek, li-
czących od 3 do 5 włók. Ubiegała się także o doraźną pomoc finansową od 
swego szwagra Janusza Rostworowskiego i nieco dalszych krewnych Adama 
i Romana Rostworowskich, właścicieli majątków pod Tykocinem. Nie gar-
dziła też gościną w Kowalewszczyźnie, bowiem w jednym z listów Marii Ro-
stworowskiej zawarte jest zapytanie skierowane do męża: A pani Juliuszowa 
jak się miewa, czyś ją zastał w łóżku, czy już wychodzi? Zatem zgodnie z try-
bem życia ówczesnych ziemianek Józefina lubiła się w łóżku kurować. 

Co się zaś tyczy jej dóbr, to z datą 1 VII 1871 na okres sześciu lat za rocz-
ną opłatą 4 000 rbs wydzierżawiła Opacz Wielką wraz z folwarkami Walerii 
Zdzienickiej. Owa dzierżawa w zamyśle miała dostarczyć �gotowiznę� na 
dostatecznie wystawne życie w Warszawie i stopniowe spłacanie długów. 
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W umowie dzierżawy zawartej z panią Walerią dokonany został szcze-
gółowy opis nieruchomości wchodzących w skład majątku. Jest on godny 
przytoczenia, gdyż ukazuje poziom cywilizacyjny i stan zasobów ówczesne-
go ziemianina spod Warszawy. Otóż w Opaczy Wielkiej znajdował się dwór 
drewniany staroświecki zewnątrz tynkowany, z dachem gontami krytym na 
słupach drewnianych opartym, z rynnami blaszanymi o dwóch końcach, o pię-
ciu oknach frontowych dobrych i jednym górnym z frontu i siedmiu dolnych 
z okiennicami i jednym górnym od strony ogrodu oraz o dwóch drzwiach. Do 
szczytu dworu dobudowana była przybudówka o trzech drzwiach. Nieopo-
dal dworu był ogród owocowo-warzywny, w którym znajdowało się kilkaset 
drzew owocowych, krzewów i dziczyzny. Poza dworem były inne nierucho-
mości: chałupa z bali w słupy zbudowana o jednym kominie wyniesionym 
nad dach słomą pokryta, mająca dwa okna i jedne drzwi; chlewik z bali słomą 
kryty o jednych drzwiach; studnia cembrowana z kubłem, gołębnik na słupie 
drewnianym postawiony; spichlerz z bali w słupy zbudowany, gontami kryty 
o jednych drzwiach i 9 oknach; stodoła nowo postawiona z bali bez dachu; 
holendernia maszyn murowana pod dachem gontowym, o dwóch bocznych 
drzwiach i dwóch wierzejach szczytowych; obórka z bali zbudowana, kry-
ta gontami o jednych drzwiach z chlewikiem w szczycie z desek postawio-
nym o jednych drzwiach; dom folwarczny z drewna zbudowany, zewnątrz 
tynkowany, o trzech kominach murowanych nad dach wyprowadzonych, 
o 9 oknach i sieni na przestrzał; chałupa z bali o jednym kominie nad dach 
wyprowadzonym, o 2 drzwiach i 6 oknach; lamus w ziemi urządzony, gontem 
pokryty, o jednych drzwiach; stodoła z bali w słupy zbudowana, słomą kryta 
i jednych drzwiach; chałupa z bali, z jednym kominem, pokryta słomą; chle-
wik z bali w słupy, dachem ze słomy krytym, o jednych drzwiach i czterech 
oknach; dom z bali, pod gontami, z jednym kominem murowanym o ośmiu 
oknach i drzwiach siennych; stodoła z deszczek w sztorc zbudowana pod 
dachem słomą krytym o jednych wierzejach; stodoła z drewna zbudowana 
w zupełnym zniszczeniu, studzienka balami cembrowana bez pokrycia; karcz-
ma z cegły murowana, o dwóch kominach murowanych nad dach gontami 
pokryty wyprowadzonych, o 11 oknach i jednych drzwiach sklepionych i jed-
nych siennych na przestrzał; zajazd z bali w słupy zbudowany, gontami kryty, 
o dwóch wierzejach szczytowych; chałupa z bali pod dachem gontowym, 
o 1 kominie, 1 drzwiach siennych i 4 oknach i wreszcie przystawka z bali 
i waląca się szopa. W folwarku Kozin stała chałupa oraz dom z cegły, świeżo 
budowany, bez dachu; holendernia murowana pod dachem deszczkami kry-
tym, o czterech drzwiach; studnia balami cembrowana bez pokrycia, dwie 
sadzawki zarybione. W majątku wysiew zbóż ozimych był na 250 korcy, ja-
rych na 300 korcy. Łąki o rozległości 100 mórg. Podatki z dóbr tych opłacane 
rocznie: gruntowy 236 rb k 75, dodatkowy � 125 rb 48 k, dworski podymny 
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� 24 rb, 50% dochodowego12 rb drogowy 39 rb 71 k, propinacyjny 108 rb, 
razem 545 rb 94 k. Zalegają opłaty podatku drogowego za 1871 � 39 rb 71 
k, składka na ubezpieczenie mieszkalne za 1870/71 � 12 rb 57 k, podatek 
gruntowy za 1870/71 � 355 rb 12,5 k, dochodowy � 188 rb 22 k, podymny za 
1871 � 12 rb, 50% dochodowego � 6 rb, propinacyjny za 1871 � 54 rb, kary 
od podatków za 1869 � 234 rb 43 k, transportowy za 1870 � 17 rb 94 k, razem 
919 rb 99 i ½ k. Całość tych nieruchomości z inwentarzem żywym i wymie-
nionymi długami wynajęta została Walerii z Psarskich Zdzienickiej. 

Ale sytuacja była nadal niepewna, bowiem ponownie zjawił się komor-
nik, który w Opaczy we dworze �znalazłszy sobie miejsce urzędowania�, 
wypracował akt, który (...) został Józefie z baronów Kobylińskich Juliana 
Rostworowskiego obywatela żonie, właścicielce dóbr Opacz Wielka w okręgu 
i powiecie warszawskim położonych oraz temuż Juliuszowi Rostworowskiemu 
obojgu w Warszawie � doręczony. Oznaczało to, że zastosowany manewr wy-
dzierżawienia majątku osobie postronnej może nie być respektowany przez 
wierzycieli. Józefa Rostworowska, mając już tylko cząstkę władzy nad do-
brami, odsprzedała Ignacemu Zdzienickiemu, mężowi pani Walerii, 5 włók 
ziemi, wykrojonych z areału Opaczy. W ten sposób rewanżowała się swoim 
sojusznikom za chęć przyjęcia dzierżawy.

Tymczasem do ataku ruszył bardziej sprawny w zawiłościach prawnych 
Leon Warszawszczyk, mąż Cecylii z Kaufmanów, posiłkowany przez adwo-
kata Teofila Tomickiego. 26 VI/8 VII 1871 uzyskał on przed pisarzem Try-
bunału Cywilnego w Warszawie R. Linowskim oświadczenie Józefy z ba-
ronów Kobylińskich Juliuszowej Rostworowskiej, że rzeczywiście jest ona 
od 1868 winna Cecylii Warszawszczyk 1000 rbs (w tym 150 rbs procentów 
lichwiarskiej pożyczki) i kwota ta zostaje wpisana na hipotekę całości jej 
dóbr ziemskich, które jednakże do 1 VII 1877 wypuszczone są w dzierża-
wę. Warszawszczyk nie był jedynym starozakonnym wierzycielem, było ich 
wielu, lecz inni poza Rubinlichtem nie naciskali tak agresywnie. Ostatecznie 
o losach majętności Józefy zadecydowało Towarzystwo Kredytowe Ziem-
skie, które na hipotece Opaczy Wielkiej miało zapisaną ogromną kwotę 3550 
rbs udzielonej w swoim czasie pożyczki. Trzeba pamiętać, że ówczesne ro-
syjskie władze zaborcze popierały żądania różnego typu i różnej narodowo-
ści wierzycieli, dążąc do wyeliminowania z własności ziemskiej jej tradycyj-
nych szlacheckich właścicieli. W owym procesie wywłaszczeń niemałą rolę 
odgrywała także Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
która jednakże w drugiej połowie XIX wieku spowolniała procesy licytacji 
wywłaszczeniowych, gdyż dochodziło do tego, że brakło już nabywców na 
licytowane majątki. 

W wypadku Opaczy jednakże decyzja była inna. Dyrekcja Szczegółowa 
Towarzystwa, za podpisem prezesa Lasockiego, wyznaczyła dzień 12/24 VIII 
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1872 jako pierwszy termin przymusowej sprzedaży dóbr Józefy Rostworow-
skiej. Dyrekcja ta pisemnie powiadomiła o licytacji 37 osób starozakonnych 
oraz Polaków, których nazwiska były wpisane do hipoteki Opaczy Wielkiej. 
Powiadomienia dostali: Szao, Tajdce, Cylce Szmulowie, Chajnowie, Lewlo-
wie, a przede wszystkim współuczestniczki dóbr Dwora i Estera Rubinlich-
towe i z nimi spokrewnieni Chana z Openhajnów Kautof i Berek Openhajn, 
Cecylia z Kaufmanów Warszawszczykowa oraz z Grodzowskich Franciszko-
wa Bogucka. Głównie zatem starozakonni warszawscy, którzy umieli obsiąść 
Józefę z baronów Kobylińskich Juliuszową Rostworowską, uzyskali satys-
fakcję finansową ze zlicytowanej Opaczy Wielkiej. Niemało zresztą wśród 
wierzycieli było kobiet-Żydówek. Tak więc upadek majętności był w jakiejś 
mierze następstwem nieroztropności dziedziczki i roztropności oraz zmowy 
kobiet wierzycielek. Józefę wszystko to załamało. Rzekomo miała umrzeć, 
wyprzedzając do niebios swego męża, to znaczy przed 1874, ale po 1870, 
bowiem w tym roku Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adresowy wy-
mieniał ją jeszcze jako mieszkankę Warszawy.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: list Marii Rostworowskiej do męża, Dobrochy, 6 VIII [1854]; Dobra 
ziemskie Opacz Wielka, APW, sygn. 543; list Marii Rostworowskiej do męża, Dobrochy, 
6 VIII [1854]; Dobra ziemskie Opacz Wielka, APW, sygn. 543.
PUBLIKACJE: Gotschaisches genealogisches taschenbuch der grafischen Hauser, 1862, 
s. 726; W. Dzierżanowski, Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adresowy za rok 1870, 
s. 313; J. Pachoński, Kobyliński Florian, PSB, t. 13, s. 167. 

POKOLENIE XV
Córka JULIUSZA i JÓZEFY z baronów KOBYLIŃSKICH 

hr. ROSTWOROWSKICH

Hr. JULIA, ur. 1845 w Warszawie, ziemianka, woltyżerka w cyrku

Wybitnie piękna, o ciemnych włosach i regularnych rysach. Była ulu-
bienicą swego ojca, a także stryja Janusza. W liście z 1848 pisanym przez 
jej ojca do Marii z Jansenów Rostworowskich jest wzmianka: Żona moja 
z Julienką są zdrowe. Otrzymała staranne wykształcenie, lecz głównie wyży-
wała się w konnej jeździe i polowaniach. Rzekomo od młodości już zdradzała 
dziwne instynkty okrucieństwa. Lubiła patrzeć na sceny grozą przejmujące. 
Biła psy dla samej przyjemności bicia albo wypychała w Opaczy na lód dzie-
ci z czworaków, by patrzeć jak lód się pod nimi załamuje. Raz przez nią uto-
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nęła dziewczynka z czworaków, a ona okazywała satysfakcję z tej tragedii. 
Mówiono o niej, że miała skłonności do krzywdzenia innych. Ale sama też 
została skrzywdzona. Gdy miała 17 lat, wydano ją za mąż za stryjecznego 
brata jej ojca, Adama Rostworowskiego, o 21 lat starszego wdowca, właści-
ciela Kurowa i Stelmachowa w Tykocińskiem. Trudno dziś powiedzieć, czy 
było to uczynione z sympatii dla osieroconego przez kochaną żonę kuzy-
na Adama, czy też przeważały tu względy wychowawcze bądź materialne. 
Adam Rostworowski był niewątpliwie zamożnym ziemianinem, w każdym 
razie skojarzenie młodej Julii z jej niemal stryjem nie mogło być po jej woli. 
Niemniej ślub się odbył w 1862, być może w Dreźnie. Tam też przyszła na 
świat jej pierwsza córka Maria. W 1863 Julia z mężem przybyła do Kurowa. 
Tu na tę młodą dziewczynę spadły obowiązki poślubionej stryjowi żony oraz 
matki-opiekunki nad jego dwojgiem dzieci: 8-letnią Anielcią i 6-letnim Ole-
siem. Najprawdopodobniej nie zamierzała nawet zostać matką urodzonej już 
córki. Czy poczęcie Marii nie stało się rezultatem jakiegoś przymusu? Tego 
dziś nie wiemy. Julia, jedynaczka, o dość buntowniczym charakterze, zbun-
towała się i postanowiła po prostu pozbyć się swego męża-opiekuna. Podjęła 
próbę jego otrucia, która jednak nie przyniosła śmiertelnego rezultatu. Adam 
się odratował. Po odzyskaniu sił, postanowił oddalić żonę. Zażądał pisem-
nego zrzeczenia się jej praw do córki i opuszczenia Kurowa. Julia tego typu 
zrzeczenie potwierdziła swoim podpisem i szczęśliwa wyjechała do rodziców 
w Warszawie.

Tu jednak jej status kobiety nie chcącej wypełniać funkcji macierzyńskich 
nie sprzyjał temu, aby osoba jej budziła większe zainteresowanie wśród mło-
dzieży męskiej Warszawy. Ponadto ciotka Halina Cieciszowska, ksieni Panien 
Kanoniczek, uznała, że nie przystoi, aby małżeństwo kanonicznie zawarte nie 
było przez małżonków respektowane. Rozpoczęto rozmowy i pertraktacje, 
w których uczestniczyła ksieni oraz ojciec Julii, Juliusz Rostworowski. Osta-
tecznie po dwóch latach Adam wyraził zgodę na powrót żony do Kurowa. 
Wydawało się, że nastąpi trwalsze pojednanie pomiędzy małżonkami. W 1867 
Julia powiła syna Wiktoryna, a w listopadzie 1868 drugiego syna Jana Stefana. 
W kilka miesięcy po połogu nawiązała jednak romans z kozakiem, chłopcem 
stajennym z Kurowa, z którym odbywała długie eskapady konne. Adam zda-
wał sobie sprawę z niewierności żony, co stawało się przyczyną sporów, kłótni 
i narastającego napięcia nerwowego. Wreszcie 27 II/11 III 1870 w Kurowie 
doszło do tragedii. Adam padł nieżywy, prawdopodobnie otruty przez Julię. 
Ona sama, sprawiwszy sobie toalety żałobne, podczas pogrzebu odgrywała 
sceny rozpaczy. Przybyli na obrzęd pogrzebowy krewni żałobnicy ze zgro-
zą patrzyli na ową komedię, której treść była daleka od prawdy. W rodzinie 
śmierć Adama nazywana była �tragedią kurowską�. W jakiej mierze on sam 
się do niej przyczynił, pozostanie to zagadka przeszłości.
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Ponoć, gdy tylko żałobnicy się rozjechali, Julia od razu zaczęła prze-
bywać w towarzystwie swego kozaka. Dwa miesiące później rzuciła dom 
i dzieci, zabrała konie, biżuterię, pieniądze i wyjechała ze swoim ukochanym 
�w świat�. Pozostało pięcioro sierot, którymi wpierw zajęła się szwagierka 
Adama, Maria Rostworowska z Kowalewszczyzny, a potem także inni krew-
ni. Julia podróżowała, odbywając konne eskapady do Odessy, Kijowa i Połta-
wy. Na razie miała pieniądze wywiezione z Kurowa, ale i one się wkrótce wy-
czerpały. Wówczas listownie zwróciła się do swego stryja Janusza z prośbą 
o pomoc. Janusz Rostworowski, niegdyś tak bardzo w bratanicy zakochany, 
pomocy nie odmówił i przesłał Julii znaczną sumę pieniędzy. Ona, zdając so-
bie sprawę z tego, że na stałą pomoc liczyć nie będzie mogła, wstąpiła razem 
ze swoim kozakiem do cyrku i odgrywała rolę pięknej woltyżerki. Ze swym 
partnerem miała syna, któremu, na przekór pasierbowi, nadała imię Aleksan-
der. Nosił nazwisko Rostworowski i podobnie jak matka pracował w cyrku. 
Gdy Wiktor i Jan, synowie jej i Adama Rostworowskiego, dorośli, udali się 
na Ukrainę, by ją odwiedzić, ale dalszych kontaktów chyba z matką nie utrzy-
mywali. W testamencie Janusza Rostworowskiego, otwartym w 1891, jego 
bratanica była obdarzona jakąś niewielką rentą. Jej szwagier Roman pisał 
o tym do swego syna Michała: W każdym razie ja z Adamową najsromotniej 
w całym tym testamencie figurujemy i to jedno, co mnie najwięcej zabolało 
i dotknęło, że mnie z nią do jednej kategorii zamieścił. 

Julia z cyrkiem objeżdżała wielkie obszary, była na Ukrainie, w Besa-
rabii, Rumunii, Rosji środkowej i nadwołżańskiej. W 1928 cyrk przybył do 
Wilna. Była już wtedy starą kobietą, więc zatrudnioną tylko w kasie. Tak się 
złożyło, że bilety poszedł zakupić znający ją sprzed lat Tadeusz Rostworow-
ski, który młodość spędził w Kowalewszczyźnie. Julia go nie poznała, ale on 
był uderzony pięknem rysów twarzy tej starej kobiety. Mimo to nie nawiązał 
z nią rozmowy, odszedł z biletami w ręku. Gdy przyszedł w dniu następnym, 
już jej w kasie nie było. Jeszcze podczas pobytu owego cyrku w Wilnie 30 V 
1928 zmarła Julia Rostworowska. Na koszt Tadeusza, bratanka jej męża, zo-
stała pogrzebana na cmentarzu na Rossie. (Dziećmi jej i Adama zajmiemy się 
przy omawianiu osoby ojca). Syn Julii Aleksander ponoć miał zginąć podczas 
jakiegoś wypadku, jaki się zdarzył podczas przedstawienia w cyrku.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: list Juliana Rostworowskiego do Marii z Jansenów Rostworowskiej z 11 
X 1848, APL, Zbiór akt po Muzeum KUL 60 k. 170; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWO-
ROWSKICH: List Romana Rostworowskiego do syna Michała, Stelmachów.
PUBLIKACJE: 11 IX 1891; S.M. Rostworowski, Sadystka czyli dramat w Kurowie, �Kontakty� 
1987, nr 47 (fragment ze Szkiców do monografii Rodu, op.cit.).
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ROZDZIAŁ IX

POKOLENIA XIII–XIV

WŁAŚCICIELE KOWALEWSZCZYZNY

POKOLENIE XIII
Trzeci syn, siódme dziecko ANDRZEJA i JÓZEFY Kunegundy 

ROSTWOROWSKICH

Hr. STEFAN Andrzej Rajmund Wonnat Michał, ur. 2 IX 1784 w Prażmowie, 
młodszy syn Andrzeja, starosty czerskiego i Józefy hr. Komorowskiej, major/
pułkownik Wojska Polskiego, ziemianin, marszałek szlachty guberni augu-
stowskiej, radca wojewódzki powiatu tykocińskiego 

Urodził się w roku, w którym ojciec jego Andrzej, zwabiony nadzieją na 
otrzymanie dóbr ziemskich po Komorowskich w Galicji, wpisywał się do ga-
licyjskiej księgi gruntowej jako rycerz-szlachcic, uprawniony do posiadania 
majątków ziemskich. Ponieważ wpis ten został dokonany 27 VIII 1784, wy-
nikałoby stąd, że Stefan mógł się urodzić we Lwowie i z racji tej mógł mieć 
obywatelstwo austriackie, choć chrzest otrzymał w Rzeczypospolitej Polskiej 
w Prażmowie i tam też spędził swe najmłodsze lata. Zapewne był posyłany do 
szkół w Warszawie, gdyż jego siostrzenica, Karolina z Potockich Nakwaska, 
w swym Pamiętniku o hr. Adamie Potockim, nie wymieniała go jako uczestni-
ka podróży ojca z córkami do Sawiniec, majątku Teodora Potockiego na Po-
dolu. Wielomiesięczna podróż przerwałaby mu kształcenie się, a nauki pobie-
rał, gdyż później służąc w wojsku austriackim władał językiem niemieckim, 
a następnie podczas służby w armii francuskiej posługiwał się językiem fran-
cuskim. Fakt sprzedaży przez ojca w 1800 majątku rodowego w Prażmowie 
pod Warszawą, będącego wówczas pod zaborem pruskim, przesądza o tym, że 
Stefan opuścił Mazowsze i przeniósł się do Lwowa. Jego straszy o pięć lat brat 
Jan od Krzyża w młodości służył w wojsku rosyjskim. Wynika z tego jakoby 
starosta czerski, Andrzej Rostworowski, nie wychowywał synów na ziemian, 
lecz raczej na wojskowych, bo i Stefan już w 1803 w wieku 19 lat rozpoczął 
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służbę w armii austriackiej. Wstąpienie do tej właśnie armii potwierdza fakt, iż 
miał on obywatelstwo austriackie. 11 XII 1804 we Lwowie kadet Rostworow-
ski został mianowany podporucznikiem i otrzymał przydział do pułku. Służył 
w 2 pułku dragonów Hohenlohe-Ingelfingen, stacjonującym w Gross-Kanizsa 
(Nagykanizsa) na Węgrzech, a następnie w Wiedniu. W pułku tym w 1804 
został mianowany podporucznikiem. 15 X 1805 brał udział w bitwie trzech 
cesarzy pod Austerlitz, w której wojska austriackie, w jakich służył, oraz ro-
syjskie zostały pokonane przez Napoleona. Gdy powstało Księstwo Warszaw-
skie, z konstytucją nadaną przez Napoleona 22 VII 1807, Rostworowski już 
źle czuł się wojsku austriackim. 1 I 1808 postanowił z niego wystąpić. Przy-
był do Warszawy, gdzie mieszkał w apartamencie swego szwagra pułkownika 
Adama Potockiego w Hotelu Angielskim. Wkrótce otrzymał pismo Wydzia-
łu Stanu Wojska w Warszawie nr 1371 z 31 VIII 1808, w którym to Józef 
Xsiążę Poniatowski, generał dywizji, Naczelny Dowódca Legionu pierwszego 
Wojsk Polskich Xsięstwa Warszawskiego, Minister Wojny, Kawaler różnych 
Orderów, Ozdobiony Wielkim Orłem Legionu Honorowego, Krzyża Woy-
skowego Komandor, pisze do 
Pana Stefana Roztworow-
skiego, porucznika z Wojska 
Austriackiego: Uwiadamiam 
JW. Pana, że mając wzgląd 
na Jego zdolność i umiejęt-
ność woyskową, mianowałem 
Go Porucznikiem nadlicz-
bowym bez płacy w Woysku 
Xięstawa Warszawskiego. 
(...) chcąc, abyś się udał dla 
nabycia obszerniejszych nauk 
i doświadczenia do Sztabu 
generalnego J. O. Xsięcia 
JWPana D�Auerstaedt, Mar-
szałka Państwa Francuskie-
go i tam pełnił jego rozkazy 
póki Go czynnie w Wojsku 
Xsięstwa Warszawskiego nie 
umieszczę. Co proszę przyjąć 
za dowód mojej przychylno-
ści i szacunku � podpis Księ-
cia i pieczęć Ministra Wojny. 
Księciem D�Auerstaedt był 
Louis Nicolas Davout, mar-

Stefan Rostworowski (1784�1867),
major/podpułkownik, szef szwadronu 

w 19 i 17 pułku ułanów Księstwa Warszawskiego, 
właściciel Kowalewszczyzny, pow. tykociński, 

marszałek szlachty guberni augustowskiej
[portret w domu Magdaleny Rostworowskiej we Wrocławiu]
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szałek Francji, który wtedy dowodził 111 korpusem tzw. Armii Niemiec. Jego 
szef sztabu powiadomił Stefana, że ma niezwłocznie udać się do Kalisza, gdzie 
ma dogonić kwaterę główną Marszałka. Jednocześnie Rostworowski został 
powiadomiony, że Marszałek nie jest w stanie zapewnić mu utrzymania, lecz 
zaliczy go do swego etatu, co mu da liczne prawa i furaż dla koni. 

Por. Rostworowski wraz z korpusem Armii Niemiec 23 IV 1809 brał 
udział w zwycięskiej bitwie pod Ratyzboną w Bawarii, w której Austriacy 
zostali pokonani. 18 V tegoż roku otrzymał order kawalerski Legii Honoro-
wej. 6 VII 1809 uczestniczył w bitwie pod Wagram, a więc w ostatecznym 
zwycięstwie nad armią austriacką, w której nie tak dawno jeszcze służył. 

Po zawartym 14 X pokoju w Schőnbrunn, dowództwo Armii Niemiec 
w Ratyzbonie wydało mu dopiero w styczniu 1810 list żelazny, skierowany do 
komendantów punktów granicznych. Zaopatrzony weń udał się przez Czechy 
do Warszawy. W Warszawie zgłosił się do służby w 11 pułku Jazdy Polskiej 
Księstwa Warszawskiego, którym dowodził jego szwagier, mąż Marianny, płk 
Adam Potocki. Służył w nim także jego drugi szwagier, mąż Anieli, kpt. Jan 
Drohojowski. Okazało się jednak, że marszałek Davout nie zamierza zwolnić 
ze służby adiutanta Rostworowskiego, wobec tego Potocki z datą 27 III 1810 
musiał z żalem udzielić z pułku dymisji swemu szwagrowi. Niemniej w liście 
pisanym do Stefana zapewniał go, że uczyni wszystko, co w jego mocy, by 
dymisja ta wkrótce okazała się nieważna. Rzeczywiście musiał coś zdziałać, 
gdyż 31 VIII 1810 Rostworowski od księcia Poniatowskiego otrzymał ko-
lejne pismo: Uwiadamiam WMPana, iż przychylając się do uczynionego mi 
przedstawienia, z zaletą Jego zdatności i gorliwości w Służbie, mianowałem 
Go kapitanem i adiutantem majorem w pułku 11-tym Jazdy Woysk Xsięstwa 
Warszawskiego. Stosownie więc do tego mianowania, obejmiesz WMWPan 
stopień rzeczony i pełnić będziesz obowiązki onego, oczekując wydania mu 
w czasie łatwieyszym zwyczaynego Listu służby. Wraz z tym pismem Stefan 
otrzymał przydział do pułku dowodzonego przez płk. Adama Potockiego. Co 
więcej, zgodnie z zapowiedzią Ministra Wojny ks. Poniatowskiego, Fryderyk 
August, z Bożej łaski Król Saski i Xsiążę Warszawski ozdobnym dokumen-
tem z dnia 25 X 1810 potwierdził tę nominację, pisząc m.in. Stosownie do 
tego wyboru i mianowania rozkazujemy Officyerom, Generałom, Officyerom 
Sztabu wyższego. Officyerom Artyleryi i Inżenierom, Inspektorom i Pod-In-
spektorom Popisów, Kommissarzom Zwierzchnym i Zwyczajnym, Naiemnym 
Dowódcom Pułków i wszystkim komu należy, izby Go w tym stopniu wedle 
naszego Listu znali i żeby od innych w Woysku Naszym był znany, starali się 
dla łaski Naszej Królewskiej. Z wyliczenia tego widać, jak taka nominacja na 
adiutanta majora była godnym i respektowanym wyróżnieniem. Jakkolwiek 
list ten był wydany przez Księcia Warszawskiego, lecz kontrasygnował go 
Minister Woyny Józef Xsiążę Poniatowski.
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Minister wojny Józef książę Poniatowski 31 VIII 1810 r. mianuje Stefana Rostworowskiego 
kapitanem adiutantem majorem 11 pułku jazdy, zatem odchodzi on ze służby w wojsku 

francuskim i przechodzi do wojsk Księstwa Warszawskiego
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Fryderyk August, król saski, książę warszawski, potwierdza nominację 
Stefana na stopień kapitana adiutanta majora 11 pułku jazdy, 

dokument kontrasygnuje minister wojny ks. Józef Poniatowski.
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Nieuchronnie nadszedł czas wyprawy moskiewskiej 1812 roku. Stefan 
na nią wyruszył, wioząc ze sobą niewielki obraz z wizerunkiem Matki Bo-
skiej, pod którym widniał napis: �Mario chroń od złego� (Obraz ten znaj-
duje się w domu Ewy Rostworowskiej w Sopocie). Stefan wraz ze swym 
pułkiem uczestniczył 10 VII 1812 w bitwie pod Mirem, w której 11 pułk 
poniósł bardzo poważne straty. Zaistniała potrzeba rekonstrukcji szeregów 
i Sztab Dywizji w obozie pod Białą Osową wydał rozkaz, który mianował 
Stefana Rostworowskiego w imieniu Najjaśniejszego Cesarza Francuzów 
Wielkiego Napoleona szefem szwadronu i zarazem skierowywał go do �ma-
jątku Wilna�, gdzie otrzymywał przydział do 19 pułku Jazdy, jaki tamże miał 
konsystować. Mjr Rostworowski miał obrać trakt marszu taki, jaki mu naj-
dogodniejszy zdawać się będzie. Po przybyciu do Wilna z datą 14 VII 1812 
jego awans na szefa szwadronu został potwierdzony. W tej sytuacji zadaniem 
szefa szwadronu była praca nad formowaniem owego 19 pułku, do którego 
otrzymał przydział. Miał on powstać na przełomie października i listopada 
w Olkienikach w powiecie trockim, a na dowódcę jego naznaczony był płk 
Konstanty Rajecki. Gdy pułk został sformowany, wyruszył naprzeciw cofają-
cej się spod Moskwy Wielkiej Armii. Uczestniczył w walkach odwrotowych 
z rejonu Mińska Litewskiego na Borysów. Stoczył bitwy pod Smolewicza-
mi, Borysowem (21 XI) i pod Stachowem (28 XI). Ostatecznie wycofał się 
na Królewiec w grupie płk. Tuerriera. Nadal uczestniczył w potyczkach pod 
Tylżą i Labiau, a 30 XII pod Królewcem. Szef szwadronu był zaprzyjaźniony 
z płk. Tuerrierem, był on sekretarzem marszałka Davout i wskazał Rostwo-
rowskiemu, że zaniedbał uzyskanie należnych mu wypłat ze skarbu państwu 
z tytułu posiadanej Legii Honorowej. W sprawie tych wypłat wywiązała się 
korespondencja, której najbardziej znamienną cechą było to, że listy wycho-
dziły z rozrzuconych na mapie Europy daleko odległych od siebie miejsco-
wości. Płk Tuerrier pisał do Rostworowskiego list z Pisborn, datowany 13 
IV 1813, a Wielki Skarbnik Legionu Honorowego adresował swój list do 
Rostworowskiego przebywającego w obozie J.E. Księcia d�Eckmuhl (marsz. 
Davouta) w Bredzie (Holandia). 

Zanim jednak Stefan dotarł do XIII Korpusu marszałka Davouta, wypad-
ło mu przewędrować przez najrozmaitsze miejscowości na mapie środkowej 
Europy. Wpierw z X Korpusem marszałka Etienne Macdonalda dotarł do El-
bląga. Stąd wraz z całym pułkiem został odesłany do Wielkopolski, gdzie sta-
cjonował razem z 17 pułkiem ułanów w Sierakowie i Szamotułach. Szczęś-
liwie przesunięty do Buku, uniknął porażki 17 pułku, jakiej doświadczył on 
w walkach pod Sierakowem. Dalej kierował się na Magdeburg i Hanower. 13 
III 1813 w Pattensen z 19 pułku wydzielono 225 ułanów, którzy zostali wcie-
leni do gwardii cesarskiej. Z kolei w Minden 20 kwietnia pozostała cześć do-
wodzonego przez niego pułku 19 ułanów została wcielona do 17 pułku. Z nim 
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w lipcu 1813 maszerował dalej do Hanoweru, gdzie znalazł się właśnie pod 
rozkazami marszałka Davouta, dowodzącego XIII korpusem Wielkiej Armii. 
Miał przydział do 30 brygady lekkiej jazdy gen. F. Lallemanda, która należała 
do posiłkowego 13 korpusu duńskiego gen. Gerarda. Potem 17 pułk przeszedł 
pod dowództwo ks. Ferdynada Hesskiego, którego korpus duński powołany 
był do obrony Holsztynu. Rostworowski z 17 pułkiem 2 XII uczestniczył 
w bitwie pod Lubeką, 8 grudnia pod Bornhenff i 10 XII w bitwie pod Ze-
estadt. W 1814 należał do załogi obleganego Hamburga. W tym czasie szef 
szwadronu był wenerowany przez najwyższego swego dowódcę, marszałka 
księcia d�Eckmuhl czyli Louisa Davout, czego dowodem są dwa zachowane 
bardzo uprzejme zaproszenia na wieczerzę, datowane w Hamburgu 17 I i 28 
IV 1814. Oblegany Hamburg 12 V poddał się i szef szwadronu Rostworowski 
znalazł się w niewoli. Po paru miesiącach jednak został zwolniony, dotarł do 
kraju i tu złożył prośbę o zwolnienie z wojska. 

Na mocy upoważnienia Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego 
Księcia Konstantego, Naczelnego Wodza Wojska Polskiego uwolniony zo-
stał z dawnego 17 pułku jazdy. Zapewne niełatwo mu było przyjąć teraz 

Marszałek książę D�Eckmuhl � Louis Nicolas Davout zaprasza 28 sierpnia 1814 
szefa szwadronu Rostworowskiego na wspólny obiad w Hotelu Petersburg w Hamburgu
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zwierzchność rosyjską, skoro już w swym życiu służył w armii austriackiej, 
francuskiej i polskiej, a nawet duńskiej. W każdym razie 15 III 1815 za pod-
pisem generała dyżurnego Józefa Rautenstraucha został zwolniony ze służby 
wojskowej. Sytuacja zdymisjonowanego jednak nie była łatwa. Matka zmar-
ła, ojciec przebywał we Lwowie jako szlachcic bez ziemi, jak go określono 
w sporze sądowym z Komorowskim, jako �dożywotnik� nienabytego ma-
jątku swej żony. Stefan nie bardzo wiedział co zrobić z uzyskaną wolnoś-
cią. Dlatego 22 XII 1816 wystąpił pismem złożonym w języku francuskim, 
a skierowanym do Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Kon-
stantego z prośbą o przywrócenie do służby wojskowej. Swój wniosek o dy-
misję z 1815 tłumaczył okresową utratą zdrowia. Ale obecnie, odzyskawszy 

Karta służby Stefana Rostworowskiego z lat 1803�1814
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siły, wyrażał życzenie służenia ojczyźnie pod rozkazami Jego Mości Cesarza 
i Króla, dostojnego władcy i nabrał odwagi prosić Jego Wysokość Cesarze-
wiczowską, aby mu zezwolił powrócić do czynnej służby. Otrzymał przydział 
do 1 pułku strzelców konnych stacjonującego w Sieradzu. W pułku objął ko-
mendę 3 szwadronu.

Już w czerwcu 1817 wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na to, by mógł 
poślubić Anielę Orsetti. Książę Konstanty jako Wódz Naczelny Wojska Pol-
skiego pismem wydanym w języku francuskim wyraził na to zgodę. W mie-
siącach letnich 1817 mjr Rostworowski uczestniczył jeszcze w paradach, po-
pisach i manewrach jazdy odbywanych w Łowiczu i pod Warszawą. Lecz, 
gdy zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, wystąpił o miesięczny urlop �dla 
ułatwienia interesów w Warszawie�. Urlop otrzymał i najprawdopodobniej 
w tym właśnie czasie zawarł związek małżeński z Anielą. Jego pobyt w woj-
sku nie trwał już długo, gdyż rozkazem dziennym wielkiego księcia Konstan-
tego do Wojska Polskiego z 23 II/7 III 1818 udzielona mu została dymisja 
z 1 pułku strzelców konnych w stopniu majora, z prawem noszenia munduru. 
Został spisany bardzo piękny dokument owej dymisji, podający dzieje służby 
wojskowej majora z kampanii 1809, 1812, 1813 i 1814, który za podpisem 
Naczelnego Wodza miał datę z 14/26 III 1818. Jednocześnie mjr Mamonty 
Dłuski prowadził dochodzenie, czy po odchodzącym oficerze nie pozostały 
jakieś długi, zwane �pretensjami�. Okazało się, że rzeczywiście był winien 
Szmulelikowi Sinkumsowi 15 dukatów za zrobienie szlifów oficerskich, któ-
re już we wrześniu 1817 zobowiązywał się oddać. Natomiast rząd francuski 
był mu winien 1047 franków za zaległy żołd, jakie nie były mu wypłacane, 
na co jeszcze w 1825 wskazała Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa 
Polskiego. Mimo tego uszczerbku można przypuszczać, że Stefan podczas 
swej piętnastoletniej służby wojskowej zdołał zarobić pewne kwoty pienię-
dzy, tym więcej że był honorowany z racji odznaczenia francuską Legią Ho-
norową. Niemniej majątku ziemskiego żadnego nie posiadał. 

Po ślubie z Anielą osiadł w Kurowie, zakładając zapewne, że prawowity 
spadkobierca zmarłego Adama, Artur Orsetti, będzie wolał dla siebie zatrzy-
mać Kowalewszczyznę. Kurowo było również częścią dawnych dóbr Wilhel-
ma Orsettiego, który je nabył od Radziwiłłów w 1677. Leżało w gminie Ko-
walewszczyna, w powiecie Wysokie Mazowieckie, miało 1275 mórg., w tym 
540 mórg gruntów ornych, 200 mórg łąk, pastwiska obejmowały 190 mórg, 
budynki 20 mórg, 80 mórg stanowiły nieużytki, resztę lasy. Gdy Aniela i Ste-
fan Rostworowscy sprowadzili się do Kurowa, istniał tam drewniany dwo-
rek, który przetrwał do 1880, kiedy spłonął od pioruna. Dopiero wówczas 
Franciszek Kołodziejski, ówczesny właściciel, wybudował istniejący po dziś 
dzień ładny dworek murowany z wieżą. Obecnie w nim znalazła swą siedzibę 
dyrekcja Narodowego Parku Nadnarwiańskiego.



~ 327~

Zwolnienie z wojska Królestwa Polskiego wydane 26 III 1818 
majorowi Stefanowi Rostworowskiemu przez naczelnego wodza 

księcia Konstantego w imieniu najjaśniejszego cesarza Wszech Rosji i króla Polski 
Aleksandra I
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Stefan Rostworowski do dóbr podlaskich najprawdopodobniej przybył 
na stałe dopiero w 1820. 12 X tego roku urodziła się jego pierwsza córka 
Adelajda. Wiadomo, że w tymże 1820 występował jeszcze w Warszawie ra-
zem z bratem Janem jako czynny członek warszawskiej loży wolnomular-
skiej Bracia Polscy Zjednoczeni. Taka była epoka, iż moda nakazywała być 
wolnomularzem. Niemniej po osiedleniu się w Kowalewszczyźnie zbyt ak-
tywnym członkiem loży nie był, gdyż wiadomo, że swoich synów wychował 
na ludzi głęboko wierzących. 

Współżycie małżeńskie z Anielą układało mu się jak najlepiej. Miał z nią 
czworo dzieci, z których jednak najstarsza córeczka Adelajda zmarła w 1825 
w piątym roku życia. Wtedy Stefan Rostworowski z żoną opuścił Kurowo 
i przeniósł się do Kowalewszczyzny. W Kowalewszczyźnie był stary dwór, 
pochodzący z XVII wieku, zbudowany z rdzennego, smolnego starodrzewu. 
Plan rozmieszczenia znajdujących się w nim pomieszczeń podaje Zygmunt 
Gloger na 83 stronie części II swej Encyklopedii staropolskiej oraz w swej 
pracy Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Dwór ten 
był dostosowany do potrzeb zamożnych właścicieli. Bowiem przeciętnie 
dworki szlacheckiego tego czasu dzieliły się na dwie części: pańską i cze-
ladną, oddzielone biegnącą środkiem sienią. Natomiast w domach zamożnej 
szlachty część czeladna, wraz z kuchnią, mieściła się w odrębnym budynku 
gospodarczym, a we właściwym dworze w miejsce sieni znajdowała się wiel-
ka sala stołowa, sejmikowa. W sali takiej zbierała się szlachta, podejmowana 
suto przez możnego właściciela. Podczas tej serdecznej gościny odbywały się 
obrady sejmików powiatowych i ziemskich. W Kowalewszczyźnie od strony 
parku był duży ganek z czterema kolumnami, z którego właśnie wchodziło 
się do obszernej sali sejmikowej, wyłożonej płytami kamiennymi. Była ona 
oświetlona ośmioma oknami od frontu oraz pięcioma od szczytu w dachu, 
a jeszcze od tyłu było sześć okien. W głębi sali sejmowej był ogromny piec 
z kafli holenderskich. Miał duży komin z otwartym paleniskiem, na którym 
pieczono na rożnach całe sztuki grubej zwierzyny leśnej. W sali tej wisiał 
wielki krucyfiks oraz portrety królów i bohaterów narodowych. Po prawej 
stronie była sala jadalna, po lewej sala bawialna, również obszerne, z nich 
wchodziło się do dwóch komnat gościnnych. Z dużych sal można było wyjść 
na taras, skąd rozpościerał się wspaniały widok na leżące poniżej wody i łąki. 
Pokoje miały po 8 łokci wysokości i znajdowały się w nich bardzo duże 
kominki. Domownicy mieli jeszcze sześć pomieszczeń wolnych dla siebie. 
Dwór, kryty gontem, parterowy, miał kształt kwadratu, z dwoma skrzydłami 
z prawej i lewej strony, w których mieściły się gościnne i sypialne pokoje. 
Budynek był długi na 50 łokci i szeroki na 35 łokci, razem miał 24 okna.

Za czasów marszałka Rostworowskiego dwór był jeszcze w dobrym stanie, 
ale nie był on dogodny dla zamieszkania. Przed dworem był obszerny dziedzi-
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niec, a po jego bokach stały dwie oficyny. Pod względem swej architektury 
pozostawały w harmonii z dworem. Również były pokryte dachem łamanym 
polskim. Prawa z nich stanowiła właściwy dom mieszkalny Rostworowskich, 
w którym były salony, gabinet, sypialnie W tym czasie całość gospodarstwa 
domowego trzymał w ręku kamerdyner Kazimierz Kowalewski. Był on jesz-
cze jako chłopak przyjęty do pracy przez Orsettich. W ich dworze, a potem 
Rostworowskich, spędził czterdzieści lat służby. Gdy zmarł 18 I 1857 Artur Or-
setti w �Kurierze Warszawskim� zamieścił o nim artykuł, pisząc, że: w pamięci 
tych, którzy go podług sumienia i prawdy cenili, piękne zostawił wspomnienie.

Najcenniejszym bogactwem Kowalewszczyzny był ogromny park, za-
łożony w połowie XVIII wieku przez Radziwiłłów, udoskonalony przez Or-
settich. Był on porównywany z Zofijówką i Arkadią. Pośrodku jego płynęła 
dobrze utrzymana struga wodna, w której można było się kąpać. Zasilała sta-
wy i zatoki wodne otaczające wysepki, na których znajdowały się altany, sta-
nowiące znakomite zakątki zachęcające do uprawiania miłości. Połowa parku 
utrzymana była w stylu francuskim ze szpalerami i sześcioma sadzawkami, 
z których środkowa, największa, w kształcie krzyża, otoczona była strzy-
żonymi klombami. Druga część parku utrzymana była w stylu angielskim, 
z obszernymi polouzami i klombami. W parku było wiele dróżek, mostków, 
wspaniały drzewostan, a u jego kresu za kilkoma smukłymi drzewami znaj-
dowała się kaplica dworska, poświadczająca religijność państwa domu.

Kowalewszczyzna stanowiła także klucz majątków, przynależały do niej 
cztery folwarki: Borzyska, Jeńki, Nadlesie wraz z Kowalewszczyzną mające 
2965 mórg, w tym lasu około 1200 mórg, oraz wsie Kowalewszczyzna, Cho-
mice, Mojski, Jeńki i Waniewo. Klucz ten posiadał wiatrak, cegielnię; znaj-
dowały się tu też pokłady torfu. Dawniej dobra te należały do Radziwiłłów 
i zwane były dobrami waniewskimi.

W takich oto posiadłościach po latach służby wojennej znalazł się Ste-
fan Rostworowski. Niestety, jego pożycie z Anielą było krótkie. Żona zmarła 
w 1830, gdy jej syn pierworodny Artur miał 18 lat, a najstarszy z chłopców 
urodzonych ze wspólnego małżeństwa, Gustaw, miał siedem lat. Na Stefana 
spadł obowiązek wychowania całej męskiej czeladki. Początki były trudne. 
Gustaw zmarł w wieku dziewięciu lat (1823�4 II 1832). W listopadzie 1830 
wybuchło powstanie. Mjr Rostworowski zgłosił się do służby. 12 XII został 
mianowany dowódcą gwardii ruchomej powiatu łomżyńskiego. Gdy w Śnia-
dowie sformował z członków gwardii batalion, dowództwo nad nim zostało 
powierzone mjr. Klemensowi Kozłowskiemu, a Rostworowski miał być jego 
zastępcą. Nie przyjął tej roli i wycofał się z uczestnictwa w powstaniu. 

Natomiast nie zapomniały o nim władze francuskie. Po dojściu do wła-
dzy Napoleona III, jako kawalerowi Cesarskiego Orderu Legii Honorowej, 
został mu przyznany Medal Świętej Heleny. W ten sposób realizowana była 
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przedśmiertna wola Napoleona I, który przebywając na Wyspie Świętej Hele-
ny 5 V 1821 miał wyrazić pragnienie, by jego towarzysze broni zostali odpo-
wiednio uczczeni. Medal Świętej Heleny otrzymywali uczestnicy kampanii 
wojennych z lat 1792�1815. Medal przyznany Rostworowskiemu nosił nu-
mer 6887. Po śmierci żony i upadku powstania Rostworowski zdecydował się 
w 1832 nabyć na własność od swego bezżennego pasierba Artura Orsettiego 
zarówno Kowalewszczyznę, jak i Kurowo. Chciał zapewnić dwóm żyjącym 
synom odrębne majątki.

Choć od niedawna był mieszkańcem tykocińskiego Podlasia, to jednak 
osoba jego musiała się cieszyć uznaniem i popularnością, skoro w 1833 zo-
stał obrany marszałkiem szlachty guberni augustowskiej. Od czasu wydania 
ukazu carskiego z 31 V/12 VI 1849 marszałkowie szlachty byli mianowani. 
Rostworowski właśnie na stanowisko to został mianowany z tytułem augu-
stowskiego gubernialnego marszałka szlachty. Piastowanie tej funkcji wiąza-
ło się z pewną gratyfikacją. Stefan Rostworowski w Suwałkach w 1855 zło-
żył raport do namiestnika, Jego Cesarskiej Wysokości Hrabiego Paskiewicza 
Jerewańskiego, w którym oświadczał: Odsłużywszy do 15/27 września bieżą-
cego roku trzyletnią kadencję przewidzianą artykułem 4 Najwyższego Ukazu 
(...) z powodu choroby i podeszłego wieku, znalazłszy się w niemożności peł-
nienia powierzonej mi funkcji � ośmielam się najpokorniej prosić Ekscelencję 
o wyjednanie mi wyzwolenia od takowej funkcji. Musiało to stanowisko przy-

Dyplom nadania przez cesarza Napoleona III por. Rostworowskiemu 
Medalu Św. Heleny w imieniu cesarza Napoleona I
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znane z nominacji rosyjskiej ciążyć majorowi, skoro prosił o �wyzwolenie 
z piastowanej funkcji�. Rezygnował z gratyfikacji i innych zapewne honorów. 
Widocznie odczuł, że stanowisko gubernialnego marszałka szlachty w jego 
środowisku inaczej jest odbierane niźli to, jakie piastował z wyboru przed 
1849. Ostatecznie urząd swój z własnej woli złożył 29 II 1856, a miał jeszcze 
przed sobą dziesięć lat życia, tak więc chyba względy zdrowotne nie były tu 
decydujące. Narcyza Żmichowska, ciotka jego synowej, uważała, że władze 
nieprzyjaznego im ziemianina marszałkiem szlachty by nie mianowały, a za-
tem jego patriotyzm jest wątpliwej jakości. Mogła mieć tu w pewnej mierze 
rację. Wojskowi, którzy przeżyli kampanię moskiewską z 1812, wiedzieli, że 
Rosjan kosami i dubeltówkami się nie pobije. Ponadto jego wycofanie się ze 
służby w powstaniu listopadowym, później nazywanym rewolucją, też obec-
nie grało na jego korzyść; nie był zaliczany do wywrotowców. Swoje stano-
wisko marszałka traktował poważnie. Gdy w 1854 w guberni augustowskiej 
wskutek nieurodzajów wystąpiło zjawisko głodu, dla mieszkańców guberni 
ofiarował 4000 funtów chleba, a jego starszy sekretarz, Artur Orsetti, 2000 
funtów chleba. Za gest ten obaj otrzymali podziękowanie od Namiestnika 
Królestwa Polskiego. Rostworowski piastował też inne funkcje publiczne. 
Jak wspominano już, był radcą wojewódzkim powiatu tykocińskiego oraz 
sędzią pokoju powiatu tykocińskiego.

Dwaj pozostali przy życiu synowie dorastali i przyszedł czas ich konku-
rów. Stefan nie prowadził domu otwartego i gości u siebie nie przyjmował. 
Był to dom typowo męski, w którym na razie urzędowało czterech panów: 
marszałek, oraz dwóch synów Adam i Roman oraz Artur Orsetti. Przyjaciółka 
Żmichowskiej, Julia Baranowska, zapisała: W okolicy mieszkała w pysznej 
pańskiej posiadłości rodzina prawie pańska, bo nawet z tytułem hrabiowskim. 
W pałacu mogło brakować tylko, jak to mówią, ptasiego mleka. Rodzina ko-
chająca się i bardzo przykładna, składała się ze starego ojca i dwóch synów. 
Główną rozrywką mieszkańców Kowalewszczyzny, w której notabene pałacu 
nie było, stały się polowania. Ale wszyscy panowie jeździli też dość często do 
Warszawy, gdzie zatrzymywali się w Hotelu Wileńskim, należącym do bra-
ta Stefana. Korzystali wówczas z różnego typu rozrywek wielkomiejskich. 
Natomiast pobyt w jesieni 1853 Stefana z synem Adamem w Warszawie 
przypadł na smutny okres śmierci brata Jana, pułkownika Wojsk Polskich. 
Marszałek pisał do syna Romana: Bolesny jest mój pobyt tutaj, jak sobie 
uzmysłowić możesz, Bóg jeden może pocieszyć i w nim nadzieja cała. Jest 
to jeden ze zwrotów świadczący o religijności Stefana, która w jego listach 
znajduje dość wyraźne odbicie. W Warszawie Romana nie było, udawał się 
on już wtedy w konkury do majątku Glogerów w Dobrochach, leżących nie-
daleko w powiecie łomżyńskim. Już 14 I 1853 Stefan pisał do syna: Przejęty 
byłem ukontentowaniem, że początek twoich zamiarów tak pomyślny wziął 
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obrót. (...) Poczynając tak jak ty, w imię Boga, śmiało na przód postępujesz 
i na pewno wszystko pójdzie pomyślnie. Stefan był nawet skłonny pożenić 
obu synów, ale na razie musiał zająć się tylko Romanem. Wypadło mu więc 
udać się wraz synem, by złożyć wizytę państwu Karolostwu Glogerom. Jak 
zapisała autorka biografii Narcyzy Żmichowskiej, Julia Baranowska, marsza-
łek błogosławieństwa dla ślubu syna udzielił (...) z pewną serdecznością, bo 
uległ widocznie urokowi przyszłej synowej z jednej strony, z drugiej zaś strony 
od razu zrozumiał, że rodzina jest poczciwą, a matka szanowaną kobietą; 
że w tym skromnym dworku żadnej pułapki na dobroduszność syna nikt nie 
zastawiał i zastawić zdolnym nie był. Wiadomo było, że ojciec bronił syna 
przed wcześniejszymi zamiarami poślubienia przez niego powabnej, lecz 
nadmiernie światowej, bliskiej kuzynki Lucetty Wintzingerode, zamieszkałej 
w Dreźnie. Teraz atmosfera dworku szlacheckiego bliskich sąsiadów Kowa-
lewszczyzny wywarła na nim jak najlepsze wrażenie. Jak wspominała owa 
Julia Baranowska, wyjechał z Dobroch tak prawie oczarowany, jak niegdyś 
syn po pierwszych odwiedzinach. Gdy w lutym 1854 doszło do ślubu syna, 
marszałek chciał opuścić zajmowaną prawą oficynę dworu i przenieść się do 
gorzej urządzonej lewej. Nowożeńcy jednak się na to nie zgodzili i zamiesz-
kiwał nadal wraz z nimi. I znów, jak wspomina Baranowska Ojciec kochał 
synową jak córkę, wszystko mu się w niej podobało lub szacunek jego jednało 
� nie taił uczuć swoich, ale przeciwnie głośno o nich ze czcią mówił. Maria do 
męskiego domu wniosła oczekiwany i tak potrzebny element kobiecy. Łatwo 
pozyskała względy nie tylko męża, ale wszystkich jego mieszkańców. Tak 
opisywała swej matce powrót z Dobroch do Kowalewszczyzny: Ojciec powi-
tał i uścisnął jak Ojciec, Panowie Artur i Adam jak mężowscy bracia � wesołe 
były ich oblicza, dobry humor u wszystkich aż miło, ale bo też polowanie 
z kaczkami bardzo dobrze się wiedzie, z wtorku na środę padło łupem 66, a ze 
środy na czwartek 45, lodownia więc wyobraża najokropniejszą rzeź Święte-
go Bartłomieja. Wraz z Marią Kowalewszczyznę raz po raz odwiedzała Pani 
Kornelia Glogerowa i wtedy marszałek miał partnerkę do preferansa. Przeby-
wała tu też przez czas dłuższy, zaproszona przez Stefana, owa pokrzywdzona 
przez pasierba Artura mieszczanka, która jako formalna żona Orsettiego nie 
mogła wyjść za mąż.

Przed przybyciem Marii Stefan nie prowadził otwartego domu, gdyż dłu-
gotrwały brak kobiecej ręki utrudniał wydawanie wystawnych przejęć. Ale 
byli jedni sąsiedzi, dla których właśnie męska obsada dworu w Kowalew-
szczyźnie stanowiła główną atrakcję. Był to dom Jana i Antoniny hrabiów 
Potockich w Stelmachowie, będących jednocześnie właścicielami Tykocina. 
W domu tym były na wydaniu dwie panny Leonia i Marianna, stąd też ojciec 
dwóch dorodnych kawalerów, a obaj młodzi Rostworowscy byli przystojni, 
stanowił naturalną atrakcję. Pani Potocka, wywodząca się z markizów Coux-
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Cersey de Lusignan, była rodowitą Francuzką. Rostworowscy zaskarbiali 
sobie dodatkowy walor, gdyż wszyscy trzej dobrze władali językiem fran-
cuskim. Ze Stelmachowa do Kowalewszczyzny można więc było wysyłać 
z zaproszeniami listy pisane po francusku i były one dobrze przyjmowane. 
Potoccy starali się prowadzić życie towarzyskie z rozmachem. Jak zapisała 
w swoim pamiętniku Marianna Potocka, późniejsza Fleury (...) organizowane 
były bale, spacery na wodzie wśród iluminacji. Rostworowscy, części goście 
Tykocina, nie mogli pozostać dłużni. Zorganizowali też w Kowalewszczyź-
nie wspaniałą fetę z największą atrakcją, jaką była puszczona w parku na ka-
nale (...) wspaniała, ozdobiona kwiatami i światłem łódź wielka, mieszcząca 
w sobie zaproszonych gości. Były też bale i tańce. Gdy w końcu po trwającej 
dziesięć lat korespondencji i wspólnym organizowaniu wspaniałych imprez 
kulturalnych doszło wreszcie w 1855 do zaślubin starszego syna Adama z Le-
onią Potocką, marszałek szlachty guberni augustowskiej mógł być zadowo-
lony, bo bądź co bądź wiązanie się z Potockimi, spadkobiercami hetmana 
Branickiego, było wcale dobrą partią. Co prawda został on posądzony o to, 
że uknuł spisek, który doprowadził do ośmieszenia jego bratanka Janusza Ro-
stworowskiego, któremu Antonina Potocka odmówiła ręki Leonii, twierdząc, 
że już ją obiecała synowi sąsiada z Kowalewszczyzny, ale ostatecznie stary 
napoleończyk mógł obrażenie się Janusza znieść bez uszczerbku na swym 
honorze. Osobiście lubił przebywać nie tylko w Kowalewszczyźnie, ale także 
w Stelmachowie, nowej rezydencji syna Adama.

Marszałek Rostworowski miał charakter pogodny i przychylny ludziom. 
Synowie go bardzo kochali. Liczne tego ślady są w korespondencji, gdy na 
przekład Adam w listach do Romana zawsze prosi, by ucałować ręce naj-
droższego ojca. Gdy przed wybuchem powstania styczniowego jego synowie 
udali się do Drezna, dostojny ojciec brał udział w tej podróży, a potem po po-
wrocie do kraju w 1865 przebywał w Warszawie. Ale już sił mu nie stawało. 
7 I 1866 zmarł w Warszawie. Wywieszone na mieście klepsydry wspominały 
Stefana Rostworowskiego jako b. pułkownika Wojsk Polskich, b. marszałka 
szlachty guberni augustowskiej, kawalera Orderu Legii Honorowej i Medalu 
Św. Heleny, który zmarł opatrzony Św. Sakramentami i w jego intencji msza 
św. zostanie odprawiona w kościele Świętego Krzyża, a zwłoki w tymże koś-
ciele czasowo będą złożone. Litera �b� w tym obwieszczeniu oznaczała, że 
był oficerem byłych Wojsk Polskich i byłym marszałkiem, bowiem stanowi-
ska te odnosiły się do nie istniejącego już po powstaniu styczniowym Kró-
lestwa Polskiego. Litera �p� mogła oznaczać stopień podpułkownika, który 
mu synowie przypisali, skoro był dowódcą pułku. Klepsydra nie wspomina 
o tym, że był odznaczony Krzyżem Wojskowym czyli Orderem Virtuti Mi-
litarii, na co by wskazywała wzmianka uczyniona w akcie chrztu jego syna 
Romana. Gdyby jednak był kawalerem Orderu Virtuti Militari, synowie nie 
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omieszkaliby o tym przy redagowaniu klepsydry wspomnieć, więc widocz-
nie orderu tego nie otrzymał. Jego zwłoki nie pozostały w kościele Świętego 
Krzyża, gdyż został pochowany we wspaniałym grobowcu Rostworowskich, 
wzniesionym przez niechętnego mu Janusza Rostworowskiego na Powąz-
kach. Owa niechęć mogła być właśnie przyczyną zwłoki w pochówku. Ale 
też tablica informująca o tym, że w tym grobowcu została złożona trumna 
b. marszałka umieszczona jest skromnie, na tylnej płaszczyźnie pomnika. 

Stefan Rostworowski umierając miał już dziewięcioro wnuków, ale 
w listach najbardziej wyróżniał Aleksandra jako następcę swego starszego 
syna. Pozostawił po sobie bardzo miły dokument zatytułowany Jakimi po-
winny być dzieci. Pisał w nim: Wszystkie dzieci, czy to starsze czy młodsze, 
czy to chłopaki czy dziewczynki, powinny być grzeczne, porządne i spokojne. 
Powinny być grzeczne nie tylko dla rodziców, nie tylko dla Dziadzi, Babek, 
nie tylko dla rodzeństwa i wszystkich ich otaczających, ale nawet powinny 
być grzeczne dla służących, a jeżeli czegoś potrzebują od nich, powinny ich 
prosić grzecznie, nie rozkazywać! Mamy więc w tych zaleceniach marszałka 
nawet szczyptę demokratyzmu, skoro wspomina o służących. Niektóre dalsze 
uwagi wynikają z doświadczeń służby wojskowej. Dziadek zaleca porządne 
układanie zdjętej z siebie odzieży. Ale jest i podana ważna zasada moralna: 
Najszkaradniejszą wadą, której dziecko najbardziej strzec się powinno, jest 
kłamstwo � pisze stary napoleończyk. Mamy też wskazówki, których dziś 
nikt nie udziela, a były jeszcze pouczeniami z czasów naszego dzieciństwa: 
Przy stole, tak przy jedzeniu jak przy zabawie, powinny dzieci siedzieć pro-
sto, nie rozkładać się po sofach, nie włazić z nogami na fotele, [a także] nie 
powinny drapać się po głowie, nie powinny dłubać w nosie, co jest bardzo 
obrzydliwe dla drugich, (...) nie powinny mazać stolików kredką, jak starsi 
w karty grają, nie powinny latać po korytarzach i do tego drzwi zostawiać 
otworem, (...) nie powinny napraszać się papieru, żeby go potem postrzyc i na 
podłogę rzucić. Widać z tego przeglądu zaleceń, że panu marszałkowi nie 
zbywało na obserwacji zachowania, chyba przede wszystkim własnych wnu-
cząt. Ale też ze wskazań tych wynika obraz prostej, nieskomplikowanej, ale 
szlachetnej i praktycznej mentalności pana Stefana, który po sobie zostawił 
tylko jeden dokument podpisany słowem �Dziadek�. Bo był tym seniorem 
licznej już rodziny, dla której udało mu się, po utracie majątków przez ojca, 
zapewnić dobra rozległe, byt wielkopański i szacunek u ludzi.

Bibliografia: Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich
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ANIELA z ROSTWOROWSKICH 1 voto ORSETTI, 2 voto hr. ROSTWOROW-
SKA (zob. niżej Linia Kłoczowska) – właścicielka Kowalewszczyzny, żona 
hr. Stefana

Po owdowieniu częściej przebywała w Warszawie niż na wsi. W stoli-
cy poznała swego dalekiego kuzyna Stefana Rostworowskiego, który nadal 
odbywał służbę wojskową. Była osobą towarzyską, o czym świadczy wspo-
mnienie z jej młodości, że używała tabaki, co u kobiet było rzadkością. Była 
też kobietą powabną, o dużym uroku.W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
1817 poślubiła Stefana. Bezpośrednio po ślubie przebywała jakiś czas nadal 
w Warszawie. Z mężem swym miała czworo dzieci. Były to: Adelajda, ur. 12 
X 1820, która zmarła w wieku pięciu lat w 1825, Gustaw, ur. w 1823, zmarł już 
po jej śmierci 4 II 1832, oraz synów Adama i Romana, którzy osiągnęli wiek 
dojrzały. Początkowo mieszkała w majątku męża w Kurowie, okręg tykociń-
ski, po śmierci Adelajdy przeniosła się z rodziną do Kowalewszczyzny. Była 
osobą szczęśliwą w związku ze Stefanem, niestety, brakło jej zdrowia. Zmarła 
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23 II 1830. Działo się we wsi 
Waniewo dnia 24 lutego 1830 
roku o godz. 9 rano przyszli 
W.Pan Wincenty Hosznowski, 
lat 27 mający, zastępca wój-
ta gminy Kowalewszczyzna 
i JWPan Antoni Kowalski, 
lat liczący pięćdziesiąt, obaj 
we wsi Kowalewszczyzna za-
mieszkali i oświadczyli nam, 
że dnia onegdajszego o godz. 9 
wieczorem we Dworze Kowa-
lewszczyzna zmarła JW. Anie-
la Hrabini z Rostworowskich, 
pierwszego ślubu Orsetti, dru-
giego Rostworowska, lat 40 
mająca � zeznanie to zapisał 
proboszcz waniewski Tadeusz 
Gałaszewski. �Kurier War-
szawski� zamieścił nekrolog, 
w którym podano: Rostwo-
rowska z hr. Rostworowskich, 
dama wielkich przymiotów, 
zmarła w dobrach swoich Ko-

walewszczyzna w 36 roku życia, po wielkiej mszy żałobnej pochowana w gro-
bie kościoła parafialnego w Waniewie, którego była kolatorką i opiekunką. 
W roku 1982 widziałem po lewej stronie kościoła w Waniewie wielką kamien-
ną płytę nagrobną z rzeźbionym herbem Nałęcz i napisem �Grób Rodziny Ro-
stworowskich�, pod którą spoczywały cztery trumny Anieli i trojga jej dzieci: 
Adelajdy, Gustawa i Adama. Ale wkrótce potem miejscowy proboszcz chytrze 
podpytywał się, kto leży w podziemiach kościoła, a potem usunął i zniszczył 
tę płytę. Dziś grób kolatorki już jest nieznany.
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Aniela Rostworowska, 
I v. Adamowa Orsetti, II v. Stefanowa Rostworowska 

[portret w domu Magdaleny Rostworowskiej we Wrocławiu]
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POKOLENIE XIV
Dzieci STEFANA i ANIELI ROSTWOROWSKICH

Hr. ROMAN August Adam, ur. 3 VIII 1826 w Kowalewszczyźnie, powiat ty-
kociński, młodszy syn Stefana, marszałka szlachty augustowskiej, i Anieli 
z Rostworowskich, ziemianin, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego i wójt 
gmina Kowalewszczyzna

Jego metryka urodzenia zachowana w parafii Waniewo mówiła co nastę-
puje: Nr 46 Dwór Kowalewszczyzna. Działo się w Waniewie dnia trzynaste-
go miesiąca sierpnia tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku o godzinie 
drugiej po południu. Stawił się J. Wielmożny Stefan Hrabia Rostworowski, 
Radca Wojewódzki powiatu tykocińskiego, major Wojsk Polskich, Kawaler 
Krzyża Wojskowego, we dworze Kowalewszczyzna zamieszkały, lat czterdzie-
ści dwa liczący, w obecności J.J. Panów: Kajetana Kalsztyna, wójta gminy 
Kowalewszczyzna i ekonoma w tymże folwarku zamieszkałego, lat pięćdzie-
siąt dwa liczącego, i Andrzeja Kniżewskiego, nadleśniczego w Dobrach Ko-
walewszczyzna zwanych i ekonoma w folwarku Jeńkach zamieszkałego, lat 
sześćdziesiąt mającego i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone we Dwo-
rze Kowalewszczyzna [w] dniu trzecim, miesiąca i roku bieżącego o godzinie 
siódmej rano, z Jego małżonki J. Wielmożnej Anieli Hrabini z Rostworowskich 
Rostworowskiej, lat trzydzieści dwa mającej. Rodzicami chrzestnymi Romana 
byli wspomniany Andrzej Kniżewski i Salomea Kalsztynowa, a sakramentu 
chrztu udzielił ks. Antoni Gołaniewski, proboszcz waniewski. Przytoczenie 
tego dość długiego aktu jest użyteczne, gdyż nie zawsze wszyscy autorzy 
podają dokładną datę urodzenia Romana, wymieniając raczej datę chrztu. 
Podanie nazwisk rodziców chrzestnych Romana wskazuje na pewną izolację 
dworu w Kowalewszczyźnie, skoro pan domu znajdował ich wśród oficjali-
stów dworskich, a do roli tej nie zapraszał członków rodziny lub osoby znane 
z działalności publicznej. W akcie tym jest mowa o tym, że ojciec dziecka 
jest kawalerem Krzyża Wojennego, to jest Orderu Virtuti Militari, o czym nie 
wspominają inne źródła. 

Roman do szkół uczęszczał w Warszawie, ale chyba nie chodziło mu 
o zdobycie jakiejś określonej wiedzy. Miał naturę o skłonnościach artystycz-
nych. Był utalentowany muzycznie, grał ze słuchu na fortepianie, kompono-
wał piosenki, mazurki, kołysanki, chodził do teatru, na koncerty, ale żadnego 
konkretnego wykształcenia nie zdobył. A przecież obok uzdolnień muzycz-
nych miał i literackie, o czym świadczy jego utwór napisany w sierpniu 1852 
pt. �Posłannictwo człowieka�. Jest to utwór naprawdę piękny, dający wyraz 
wdzięczności wobec Stwórcy za akt wskrzeszenia i ułożenia świata. A także 
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składający dziewiętnastowieczny hołd rozumowi człowieka � istoty wyższej 
nad wszystkie i jego posłannictwu. A posłannictwem tym jest wyznaczona 
przez Zbawiciela miłość bliźniego i wywodząca się z niej miłość ojczyzny, 
która nakazuje ponieść życie i krwie z chlubą dla ofiary. Jest to młodzieńczy 
utwór, dający  świadectwo ideałom, pewno wpojonym mu przez ojca, jakim 
chciał on służyć, wywodząc je z ducha religijnego i przeświadczenia o po-
trzebie służby dla niepodległości ojczyzny. W młodych latach Roman kilka-
krotnie wyjeżdżał do Drezna, gdzie jego ciotka Zofia opiekowała się córkami 
Heleny z Rostworowskich Witzingerode, a wśród nich najmłodsza Lucetta 
stała się przedmiotem uczuć Romana. Zarówno ciocia Zosia, jak i ojciec Ste-
fan tych uczuciowych zalotów nie pochwalali, gdyż Lucetta była cioteczną 
siostrą Romana. Ojciec młodzieńca, chcąc go oderwać od Drezna, zafundował 
mu podróż do Francji. Był naturalnie w Paryżu. Ale jeszcze w 1894 w liście 
do swego syna Michała wspominał inną miejscowość swego pobytu, bowiem 
pisał: Żałuję, że musiałeś przerwać na jakiś czas kąpiele, które kiedyś, przed 
laty w Trouville tak zbawienny na mnie wpływ wywarły, że ich dzielne skutki 
dotąd pozwoliły mi na zachowanie jeszcze sił i zdrowia. Gdy potem Roman 
okresowo przebywał w Krakowie, okazało się, że kuzynka Lucetta się w nim 
rozkochała, co poświadczyła listem napisanym do wuja Stefana, oświadcza-
jąc wręcz chęć poślubienia Romana. Stefan na ofertę tę odpisał bardzo ugo-
dowo: Kochana Lucetto! Znając twój charakter i Twoje serce czuję to ile Cię 
musiało kosztować wynurzenie przede mną Twojego uczucia i Twego położe-
nia, lecz uprzedzając mnie w tym względzie, nie poniżyłaś się bynajmniej, boś 
się wynurzyła przed wujem, przed przyjacielem, który Cię równie kocha jak 
Romana i równie pragnie Twego szczęścia (...) wyznaję tylko, że zamiarowi 
Romana w niczym się nie sprzeciwiam, owszem znając Twoją dobroć i Twój 
sposób myślenia, przekonany jestem, że możesz Romcia uszczęśliwić, odda-
jąc mu swą rękę i serce. Lecz jednocześnie się zastrzegał, że wszystko musi 
uzgodnić z Romanem, który aktualnie w Kowalewszczyźnie jest nieobecny. 
Do listu ojca dopisał się nawet po francusku syn Adam, który Lucettę za-
pewniał, że jako jej kuzyn będzie wspierał szczęście, jakim ona chce darzyć 
Romana. Wydawało się więc, że mariaż ma duże szanse. Okazało się jednak, 
że Stefan tylko łagodził wybuchy uczuć siostrzenicy, a naprawdę starał się 
wywrzeć wpływ na Romana, by swych planów matrymonialnych z Lucet-
tą nie wiązał. Świadczy o tym list Romana napisany po latach w 1889 do 
syna Michała, w którym wspominał on: W Twoim wieku przeszedłem uczu-
cie z kuzynką moją baronówną Łucją Wintzingerode � była to osoba piękna, 
śliczny kwiat z cieplarni, ale nie żona dla polskiego szlachcica; zdanie mego 
Ojca, jakkolwiek łagodne, dla rozwiniętego uczucia przeważyło: pokazaniem 
i niepokojem, jaki objawił w swym decydującym liście pisanym do mnie do 
Krakowa � rozeszło się to małżeństwo. Przebolałem to ciężko, ale po roku 
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wdzięczną Ojcu zachowałem pamięć, że nie zrażając mnie, w najdelikatniej-
szy sposób odwiódł mnie od tego wymarzonego ideału, który wkrótce by się 
zmienił w rozczarowanie, ścieląc tylko same ciernie na drodze życia. 

Roman może zdołał jakoś Lucettę przeboleć, bowiem, jak wynika z za-
chowanej korespondencji, w Warszawie niejedno panieńskie serce złamał. 
Wart przytoczenia jest tu list jego kolegi Piętki (może to pseudonim), który 
wspomina osobę niejakiej Jadwigi: Nie zdołam ci opisać, jakie wrażenie list 
twój zrobił na niej, gdym jej czytał, siedziała na kanapie, nie przerywając mi 
czytania, lecz oczy jej, te boskie oczy, wszystko mówiły, tyle wyrazu, tyle uczu-
cia. Nagle przerwała mi chwilę milczenia mówiąc, Panie, wczoraj mówiłam 
� Ja Kocham Romcia, a dziś, dziś czy mogę co innego powiedzieć. Proś go 
Pan tylko, aby w pierwszym liście, co będzie pisał nie wyraził się i otwarcie 
napisał kogo to więcej zostawił w Warszawie, bo ja może źle bym się do-
myślała. W dalszej części listu Piętka zachwala nadal uroki Jadwigi, pisząc: 
W środę byliśmy w Rozmaitości. Jadwiga była w nowym kapeluszu, lecz jak 
wyglądała � to cudo, wszyscy się gapili i powtarzali � śliczna, piękna.(...) 
Prawdziwie, nie wiem, jak się mam o Jadwidze wyrazić, zapomnijmy tylko 
o części materialnej, a ona jest wyżej jak wiele kobiet z naszych towarzystw.

Ale znajomość z Jadwigą nie przyniosła oczekiwanych przez Piętkę 
owoców. Natomiast utrzymywano, że Roman Rostworowski podczas które-
goś pobytu w stołecznym teatrze w loży zobaczył pannę Marię Glogerównę 
i wydała mu się ona bardzo piękna. Wkrótce miał okazję stwierdzić, że jest 
to panna, niemal sąsiadka, pochodzącą z Dobroch w powiecie łomżyńskim 
leżących. Zaczęły się więc już w 1852 odwiedziny Romana w Dobrochach. 
Różnie tam był przyjmowany, bowiem dwudziestoletnia panna nie była jesz-
cze zbyt skora do zamążpójścia. Młodzieniec z Kowalewszczyzny wydawał 
jej się paniczykiem z bogatego domu, który może niepotrzebnie zniża się do 
progów niezamożnej rodziny. A ponadto Maria była pod silnym wpływem 
swej ciotki Narcyzy Żmichowskiej, która w Romanie upatrywała dwie głów-
ne wady: arystokratyczne pochodzenie i konserwatywny katolicyzm. A jed-
nak upór starającego się przeważył, bowiem jak zapisała Baranowska: Za 
konkurentem przemawiała jego świetna w okolicy reputacja dobrego syna, 
człowieka uczciwego, bogatego i wykształconego. Oświadczyny zostały 
przyjęte. Brat Adam w Warszawie dokupił brakujące w domu sprzęty oraz 
pierścionek. Ślub odbył się w parafii panny młodej Rutki-Kossaki 2 II 1854, 
a wesele wyprawiono w Dobrochach.

Tymczasem przymusowo przebywająca w Lublinie ciotka Narcyza Żmi-
chowska napisała o Romanie Rostworowskim w liście do swej przyjaciółki 
Tekli Dębskiej takie oto uwagi: Zawinił mi, że bogaty (stosunkowo do nas, co 
nic nie mamy), że hrabia (stosunkowo do tych, którzy mu ten tytuł dają), że 
syn marszałka szlachty na koniec (stosunkowo do Moskali, którzy jego ojcu 
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tę godność narzucili, 
bo jednak zdaje się, że 
bardzo prawy i serdecz-
ny człowiek). Z tych 
wszystkich grzechów 
okupuje go w mojej 
duszy i pewnie w nie-
bie przed Panem Bo-
giem najśliczniejsza, 
jaka tylko wymarzyć 
można, miłość Maryl-
ki mojej. Później już 
ciotka Narcyza w li-
stach pisanych do swej 
siostrzenicy Marylki 
pozdrawiała Romana, 
a nawet nazywała go 
swoim siostrzeńcem.

A tymczasem Ro-
man, nie bacząc na 
uwagi ciotki, mając już 
27 lat, przejął po ojcu 
zarząd dóbr Kowa-
lewszczyzna, na które 
składały się folwarki 
Borzyska, Jeńki oraz 

wsie Kowalewszczyzna, Jeńki (dzielące się wówczas na Adamowo i Romano-
wo) i Waniewo. W posiadłościach tych znajdowały się pokłady torfu, rozległe 
stawy rybne, cegielnia, a Roman dobudował gorzelnię i browar. W samej rze-
czy właścicielem Kowalewszczyzny był on już od 23 VII/4 VIII 1847, kiedy 
jego ojciec Stefan przed wójtem Gminy Kowalewszczyzna zeznał, że syna 
swego Romana Augusta Adama czyni właścicielem dóbr Kowalewszczyzna 
(...) a to z powodu dla zarządzania majątkiem, jako też utrzymaniem w wieku 
podeszłym ojca. Uczynienie Romana zarządcą dóbr ziemskich zwalniało go 
od zaciągu do służby wojskowej i było niejako aktem koniecznym. W 1860 
Rostworowski powiększył swe dobra, bowiem zawarł kontrakt z teściami 
Karolem i Kornelią Glogerami, iż przejmuje na własność nabyty przez nich 
w 1838, a poprzednio tylko dzierżawiony majątek Dobrochy. Osobnym ak-
tem z 21 V 1860 wspólnie na hipotece Dobroch i Kowalewszczyzny wpisana 
została kwota 3300 rbs, która w razie śmierci małżeństwa Glogerów miała 
być wypłacona po połowie ich córkom Marii Rostworowskiej i Wiktorii Le-

Roman Rostworowski (1826�1906) z małżonką 
Marią z Glogerów (1835�1911)



~ 342 ~

wińskiej. Z kolei 24 VI 1860 za-
warty został kontrakt, na które-
go mocy Roman Rostworowski 
nabywał od teściów majątek Do-
brochy z przynależnymi wsiami: 
Czochaniem Górą, Mieszkami 
czyli Kątami, Łopiennikiem, 
Śliworowem i Śliwórokami 
i Minolami Zambrzyckimi za 
kwotę 12 000 rbs. Jednakże 
z kwoty tej miał wypłacić 2025 
rbs Towarzystwu Kredytowemu 
Ziemskiemu, 3000 rbs Jakubowi 
Lewińskiemu, teściowi siostry 
swej żony, który w dużej mierze 
sfinansował poprzedni zakup 
tego majątku, oraz Józefie Glo-
gerowej, siostrze teścia na do-
brach swoich hipotecznie zabez-
pieczyć 750 rbs z wypłacanymi 
procentami 5% od sta i dług 
750 niehipoteczny oraz Mateu-
szowi Śmiarowskiemu z tytułu 
zapisu hipotecznego 1050 rbs. 
Na rzecz sprzedających pozo-
stawało więc 4425 rbs, ale z tej 
kwoty należało odjąć owe 3300 
rbs z zapisu hipotecznego dla 
obu córek. W rezultacie Roman 
mógłby wypłacić teściom 1125 
rbs. Ale pewno tego nie uczy-
nił, bowiem istniał jeszcze trzeci kontrakt, podpisany również 21 V 1860, na 
mocy którego Maria i Roman Rostworowscy zobowiązywali się małżonkom 
Glogerom wypłacać rocznie rentę w kwocie 450 rbs, zapewnić im w Kowa-
lewszczyźnie mieszkanie oraz utrzymanie trzech krów i pary koni. Tak więc 
odstąpienie Dobroch dla starszych państwa Glogerów wcale nie było takie 
niekorzystne. Natomiast Romanowi do stanu jego dotychczasowych włości 
wraz z Dobrochami przybyło 546 morg, w tym 167 lasu. W rok później właś-
ciciel Kowalewszczyzny przystąpił do oczynszowania chłopów. Jego żona-
tak komentowała to wydarzenie: Jakoż pierwszy początek był doskonały, bo 
pierwsza wieś przystąpiła bez najmniejszej trudności i zaraz się podpisali 

Roman Rostworowski, 
sędzia pokoju okręgu tykocińskiego, 

właściciel Kowalewszczyzny, Jeńk, Waniewa, 
Kurowa, Dobroch 

w pow. tykocińskim i łomżyńskim
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w kontrakcie, co jest dla nich najtrudniejszym orzechem do zgryzienia � boją 
się każdego podpisu jak ognia. Z innymi wsiami nie tak bardzo idzie łatwo, 
a z tą, gdzie jest regulacja, to już najtrudniej. Jednakże Roman nie traci na-
dziei i z wielkim przedsięwzięciem cierpliwości i wytrwania wziął się do dzie-
ła. Jak widać z tego, chłopi na Podlasiu tak bardzo do rezygnacji z pańszczy-
zny i oczynszowania się nie palili.

Glogerowie po przekazaniu zięciowi Dobroch stale przebywali w Kowa-
lewszczyźnie. Babcia Kornelia zapraszała nawet swoją drugą córkę Wikto-
rię z mężem Ludwikiem Lewińskim. W listach serdecznie wspominała zimę 
1862, kiedy to jej dzieci i wnuki zgromadziły się razem: Co to za gawędki 
teraz bywały, a jaka muzyka! Roman akompaniował na melodykonie. Mary-
nia z Wikcią prym trzymały, a wtórował Ludwiś i kilka jeszcze męskich gło-
sów � najwięcej jednak pewno byłbyś zdziwiony mile (list do brata Erazma), 
gdybyś mógł dosłyszeć w tym ogólnym chórze Jadwisię, Stefcia i Stasia. Nie 
ma nuty, której by oni nie wyśpiewali � staroświecki Ćwik lub Kiks, wyścigi 
konne, gra na tablicy urządzona, sekretarz, a czasem nawet rubes i daro-
wany kolejno ożywiały wieczory nasze. Takie to były w Kowalewszczyźnie 
rodzinne zabawy, jakby zwiastujące ciszę przed burzą. Do tego muzykowa-
nia przyczyniał się sam pan domu. Miał on uzdolnienia muzyczne, a nawet 
wspominano go zawsze, że był tym, który skomponował muzykę do wiersza 
Narcyzy Żmichowskiej Co to jest życie?

Roman był człowiekiem o silnym poczuciu więzi z katolicyzmem. Sam 
o sobie pisał: Fanatykiem nigdy nie byłem, ale uważam się za prawowiernego 
katolika. W spisywanych przez niego �złotych myślach� jawiły się motywy 
religijne, jak choćby, tej sentencji: Piękna dusza podobna jest do płomienia, 
który zawsze dąży do nieba. W wymiarze poczynań realnych był hojnym ko-
latorem kościoła parafialnego w Waniewie, o czym przypomina znajdująca 
się tam poświęcona mu epitafijna tablica. W życiu publicznym zbyt aktywnie 
się nie udzielał. 30 I 1855 został powołany na stanowisko radcy Dyrekcji 
Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Suwałkach, lecz 
z funkcji tej zrzekł się już 30 III. Natomiast był członkiem Towarzystwa. 20 
III 1960 prezes Towarzystwa Andrzej Zamoyski mianował go członkiem De-
legacji Konkursowej okręgu tykocińskiego. Został też 12 II 1858 mianowany 
sędzią pokoju okręgu tykocińskiego. Stanowisko to sobie cenił i piastował je 
przez 17 lat, odwołany został przez Ministra Sprawiedliwości dopiero wów-
czas, gdy opuścił Kowalewszczyznę. Jedynie od 23 XII 1859 był urlopowany 
na trzy miesiące, być może z powodu kłopotów zdrowotnych.

Swoje uczucia patriotyczne traktował z umiarem i rozwagą. Gdy nastro-
je w kraju zwiastowały nadejście niebezpiecznych wydarzeń, Roman wraz 
z bratem Adamem, właścicielem pobliskiego Kurowa i Stelmachowa, z ro-
dzinami, opuścili swoje dobra i lata 1863�1864 spędzili w Dreźnie, gosz-
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czeni przez zamieszkałą 
tam ciotkę Zofię Rostwo-
rowską. Kowalewszczyzna 
pozosta wała pod opieką 
kuzyna Leona Dmochow-
skiego. Opuszczenie swego 
stanowiska sędziego pokoju 
władze powstańcze wobec 
Rostworowskiego odnoto-
wały negatywnie. Romano-
stwo w towarzystwie ojca 
Stefana, braterstwa i matki 
Kornelii Glogerowej swój 
pobyt w Dreźnie spędzi-
li pogodnie. Uczestniczy-
li w uroczystości zaślubin 
bratanka Janusza Rostwo-
rowskiego z Karoliną z Kof-
flerów, 1 voto Potocką. Tam też urodził się ich czwarty syn Michał, póź-
niejszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Roman powrócił pierwszy do 
kraju w lutym 1865, zatrzymał się w Warszawie, gdzie wynajął kosztowny 
apartament dla mającej nadjechać z Drezna rodziny. Maria w listach dopy-
tywała się, czy z mieszkania (...) są dwa wyjścia czy jedno i jakim sposobem 
tak wąsko idą pokoje, jeden zza drugim bez wyjścia na korytarz. Pytała też 
męża, czy będzie trzymał lokaja i kucharza, a jeśli tak, to czy wynajmie dla 
nich osobną kwaterę. W każdym razie jej oczekiwania były wielkopańskie. 
Wtedy jeszcze pozycja jej męża zarówno materialna, jak i prestiżowa była 
na tyle silna, iż przebywając w Warszawie otrzymał zaproszenie do wzięcia 
udziału w przyjęciu wieczornym wydanym przez księcia Michała Gorcza-
kowa, carskiego namiestnika w Królestwie Polskim. Do Kowalewszczyzny 
Romanostwo nie mogli wrócić, bo zły stan zdrowia ojca zatrzymywał ich 
w Warszawie, a ponadto ich dwór przez przemarsze wojsk i powstańców był 
splądrowany. Podlaskie dobra ziemskie bez zarządu właściciela nie dawa-
ły dochodów, a wydatki w Warszawie były duże. W 1865 wielki nieurodzaj 
dotknął Dobrochy. Gdy rok wcześniej zebrano żyta kop 280, tak w roku nie-
urodzaju tylko 56. Gdy Roman z początkiem 1867 powrócił do Kowalew-
szczyzny, napotkał tu na trudności w zarządzaniu majątkami, powstałe na tle 
wydanego przez cara rosyjskiego w marcu 1864 dekretu uwłaszczeniowego 
chłopów. W tym też roku Kowalewszczyznę dotknęła klęska pożaru. Skutki 
dokładnie opisała Kornelia Glogerowa: Spaliły się bowiem stodoły, owczarnia 
i stajnie, ale stodoły zapakowane zbożem, którego przeszło 1000 kop zebrano 

Tablica epitafijna Romana Rostworowskiego 
w kościele Najświętszej Marii Panny w Waniewie, 

którego był on w latach 1870�1877 kolatorem
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samej oziminy, przy tym owies, jęczmień, groch, inwentarz wyratowano, ale 
cóż kiedy nie ma perspektywy wyżywić go. (...) Łąki nadrzeczne, z których 
co rok Roman tyle zbierał siana, że oprócz domowej potrzeby, sprzedawał 
jeszcze najmniej za dwa tysiące złotych, w tym roku wodą zalane ani jed-
nej furki nie dostarczyły. Ślicznych owiec dochował się i licznej gromady, bo 
miał już 2000 i tych najwięcej żałuję, bo pewnie ledwie połowa przechowa 
się. Budynki i zboże było wprawdzie asekurowane, ale szacunek tak niski był 
położony, że ledwie czwarta część starty powrócić się może. Klęska ta bar-
dzo wpłynęła na zniechęcenie Romana do gospodarstwa, ciągle tylko mówi 
o dzierżawie i już stosowne kroki do tego poczynił. 

Na razie starał się jeszcze odrobić straty, gdyż wiadomo, że w 1869 przy-
stąpił do budowy gorzelni i wznoszenia murowanej obory. Ale inwestycje te 
zwiększyły zadłużenie właściciela w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, 
a nie procentowały dochodem. Sytuacja ekonomiczna dóbr Rostworowskie-
go stawała się coraz trudniejsza. W liście ciotki Narcyzy Żmichowskiej z 27 
X 1869 znajdujemy takie informacje. Romanowie także mają wiele kłopotów. 
Od czasu tego nieszczęsnego pożaru, po dwóch latach złych zbiorów, upadek 
inwentarza, brak kapitału. Słowem wszędzie bieda. W lutym 1870 Roman 
dokonał oceny stanu ekonomicznego swoich dóbr. Jako wskaźnik przyjął, że 
włóka jest warta 900 rbs. Na tej podstawie co do Kowalewszczyzny, której 
dobra liczyły 136 włók, przyjął, że są one warte około 121 000 rbs, natomiast 
dobra Dobrochy 20 000 rbs, razem 141 000 rbs. Obciążenia hipoteczne w Ko-
walewszczyźnie wynosiły 26 000 rbs, a w Dobrochach 12 000 rbs, razem 
38 000 rbs. Długi prywatne, wśród których występowało czterech wierzycieli 
żydowskich, Goldfnik i inni, wyliczone zostały na kwotę 21 532 rbs, co ra-
zem z długami hipotecznymi dawało 59 632 rbs. Do tego dochodziło jeszcze 
konieczne zaspokojenie należności podatkowych, akcyzy i innych w kwocie 
8300 rbs. A zatem suma obciążeń, to kwota 67 832 rbs, którą należy odjąć 
od wartości dóbr, co dawałoby 73 168 rbs i to była realna wartość majętności 
znajdujących się w rękach Rostworowskiego.

Dla określenia sytuacji finansowej jego dóbr niewątpliwie istotne było i to, 
że w kraju wytworzyły się nowe warunki ekonomiczne, naturalna wymiana 
towarowa była teraz zastępowana obrotem pieniężnym. Przykład tu stanowić 
może rodzina Lipińskich, której ojciec jako rzemieślnik został sprowadzony 
do Kowalewszczyzny. Została mu wydzielona odpowiednia działka, którą 
poza pracą we dworze uprawiał i opłacał dziedzicowi częścią wyprodukowa-
nych ziemiopłodów. Po ukazie uwłaszczeniowym okazało się, że za działkę 
tę ma być płacony czynsz, a ponieważ Lipiński nie płacił, więc Rostworowski 
mu ją zabrał i dał komu innemu. Ten jednak też nie opłacał czynszu, więc 
dziedzic działkę odebrał i z powrotem dał w użytkowanie Lipińskiemu. Jego 
żona miała wspominać, że dawniej, jak się potrzebowało wódki, to szło się do 
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gorzelni z wiaderkiem i tam nalewano tyle i ile było potrzeba. Potem wódka 
była butelkowana i trzeba było za nią płacić. Są to drobne bardzo przykłady 
tego, jaką w gruncie rzeczy rewolucją było gwałtowne przejście z gospodarki 
feudalnej naturalnej na pieniężną kapitalistyczną. I Roman właśnie nie umiał 
się dostosować do tych nowych wymogów. 

W dodatku w sąsiednim Kurowie nastąpiła tragedia. Jego brat Adam 
owdowiawszy pod �perswazją� poślubił córkę swego stryjecznego brata 
Juliusza z Warszawy, która przymuszona do ślubu ostatecznie otruła swego 
męża. Opuściła Kurowo, pozostawiając dwoje pasierbów i troje własnych 
dzieci. Roman był teraz zobowiązany zarządzać dobrami brata i opiekować 
się jego dziećmi. Sprawa miała swój wyraz moralno-psychologiczny i eko-
nomiczny. Roman był na pewno jednym z tych, którzy zachęcali ukochanego 
brata po śmierci jego pierwszej żony Leonii z Potockich do poślubienia córki 
kuzyna, który pod Warszawą właśnie tracił swoje majętności. Dramatyczny 
finał zawartego ślubu między bratem Adamem a kuzynką Julią Rostworow-
ską obciążał także moralnie Romana i stawał się wyrzutem jego sumienia. 
Równocześnie pod jego zarządem znalazła się Kowalewszczyzna z Kuro-
wem, dawne dobra ojca Stefana, zwiększone o Dobrochy i Stelmachowo, 
majątek posażny po zmarłej Leonii z Potockich Rostworowskiej. Nawet po 
uwłaszczeniu chłopów był to obszar liczący około 7300 mórg, z licznymi 
kompleksami leśnymi. Mimo, że na stanowisku administratora tych dóbr od 
listopada 1870 zatrudniony był szwagier Ludwik Lewiński, to jednak dla Ro-
mana, który miał do życia nastawienie typowo humanistyczne i raczej roz-
rywkowe, zakres tych dóbr stanowił wyzwanie zbyt wielkie.

Splot tych wydarzeń nadszarpnął odpornością psychiczną Romana, tak iż 
wyraźnie przeżywał załamanie. Być może, chcąc wobec Boga wznieść jakieś 
zadośćuczynienie za śmierć brata, podjął on budowę murowanego kościoła 
w Waniewie, który w latach 1870�1877 wznoszony był pod wezwaniem Naj-
świętszej Panny Maryi (zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo 
łomżyńskie). Parafia istniała tu od dawna, erygowana w 1511, wtedy, kiedy 
w Waniewie była jeszcze zamek wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła. 
Intencją zatem nie było utworzenie nowej parafii, lecz wzniesienie muro-
wanej świątyni w stylu neoromańskim. Rostworowski, jako kolator kościo-
ła, był na pewno głównym fundatorem tego przedsięwzięcia, ale zapewne 
współpracowali z nim także inni parafianie i po odejściu Rostworowskich 
z Kowalewszczyzny kościół nie był jeszcze całkowicie wykończony, co wy-
nika z wypowiedzi Romana nawet z lat dziewięćdziesiątych. 

Jego odporność psychiczna w tym czasie była słaba. Doszło do tego, że 
17 IV 1871 w Sokołach podpisał akt plenipotencji, upoważniający swą żonę 
Marię do pełnego zarządu dobrami, a nawet częściowej ich wysprzedaży, do 
zwolnienia plenipotentów Ludwika Lewińskiego i Kazimierza Maruszewskie-
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go oraz do pobierania czynszów dzierżawnych ze Stelmachowa i Dobroch. 
Czynsze ze Stelmachowa szły na dobro Anieli i Aleksandra, dzieci Adama 
Rostworowskiego, i były użytkowane na ich wykształcenie. Koncepcja od-
dania zarządu Marii oparta była na przeświadczeniu, iż w administrację dóbr 
włączy się jej ojciec Karol Gloger, który w tej mierze miał pewne doświad-
czenie, choć zbyt skutecznym zarządcą, na przykład dawniej w Rzeczycy 
pod Rawą Mazowiecką, nie był. Tak więc Maria Rostworowska, korzystając 
z porad ojca, przez lata trzy dość skutecznie zarządzała Kowalewszczyzną 
i Stelmachowem, lecz zrzekła się tej funkcji, gdy ojciec zachorował, a ona 
sama oczekiwała przyjścia na świat dziewiątego dziecka. Roman w tym cza-
sie także chorował i nie mając sił do prowadzenia zarządu wielkimi dobrami, 
na wniosek Dmochowskiego, udzielił plenipotencji Edmundowi Kossow-
skiemu. Jego rządy krótkotrwałe okazały się brzemienne w następstwa. Choć 
często wyjeżdżał za granicę, to jednak znalazł czas, by podjąć ryzykowne 
decyzje, które całkowicie zrujnowały powierzone jego pieczy dobra. Osta-
tecznie z datą 14 VII 1874 wystosował list do Romana: Wyjeżdżając na kilka 
miesięcy może zagranicę, uważam za mój obowiązek powiadomić Cię, że fun-
dusz dla dalszych wypłat dla Ciebie pozostawiłem u pana Zenona Dziewul-
skiego, któremu powierzyłem interesa Kowalewszczyzny w największej mocy, 
a to dlatego, że formalnie sam bym im podołać nie zdołał. 

Z końcem 1874 już stawało się jasne, że siedziba licznej rodziny Ro-
stworowskich musi być sprzedana. Jak zapisała wspominana Baranowska: 
Nadeszły lata klęsk kolejnych, jak choroba na bydło, nieurodzaj, parokrotne 
pożary, straszliwe burze. Ostatecznie dokonał ruiny jakiś pokątny doradca, 
który sprzedaż dóbr przeprowadził w taki sposób, że dziedzic wyszedł bez 
grosza niemal. 

Jest to ocena casusu Kowalewszczyzny. Ale przecież licząc od połowy 
XIX wieku dobra swe utracili inni Rostworowscy: Julian � dobra kłoczow-
skie, Joachim � Pruszyn i Stok Lacki, Feliks � siedzibę rodową w Leśnio-
woli i Kozietuły, lecz oni opuszczali swe majątki z pewnym zasobem pie-
niędzy i możliwością nabycia chociażby mniejszych folwarków. Przyczyny 
tego kryzysu były głębsze niż okresowe nieurodzaje. Warto tu przytoczyć 
wypowiedź Jerzego Ryxa z 1907, który napisał: Wiele majątków zepchnię-
tych z dawnej równowagi nie mogło nabyć innej, opartej na podstawach no-
woczesnych, a upadało w otchłań dewastacji i rozczłonkowania (parcelacji), 
wiele z nich chwiejąc się długi czas, próbując to tu, to tam, powoli wypłynęło 
lub wypływają na spokojniejszą powierzchnię układających się już fal sto-
sunków społecznych. Jest to trafny opis panujących ówcześnie uwarunkowań 
ekonomicznych dla gospodarki rolnej. Gdy chodzi o Romana, to jeszcze we 
wrześniu 1874 nastąpiły przykre reperkusje, związane z tym, że Rostworow-
ski sprawował funkcję wójta Gminy Kowalewszczyzna. Funkcję tę sprawo-
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wał nominalnie, wszelkie czynności administracyjne wykonywał za niego 
zastępca Adolf Karczewski. W 1861 zmarli Franciszka i Wojciech Franko-
wiczowie w Jeńkach. Komisja Włościańska, po inwentaryzacji gospodarstwa 
Frankowiczów, zabezpieczyła na rzecz ich dzieci 150 rbs. Były one lokowa-
ne w Towarzystwa Kredytowym Ziemskim i przekazane do depozytu kasy 
gminnej. W 1864 zastępca Rostworowskiego kwotę tę wypożyczył swemu 
szwagrowi, wójtowi w Kobylinie. I tak powolutku została ona zdefraudowa-
na. Gdy Rostworowscy opuszczali Kowalewszczyznę, Komisja Włościańska 
zażądała jej zwrotu. Wobec tego Maria Rostworowska wpłaciła proboszczo-
wi waniewskiemu 150 rbs, które miał jej zwrócić, jeśliby należność dla nie-
letnich Frankowiczów została odzyskana.

W 1876 Roman poważnie zachorował. Jak zapisała Narcyza Żmichow-
ska: (...) miał wrzód w głowie, jeszcze nie zupełnie odszedł przez ucho, a tu 
do tak wściekłego bólu artretyzm się przywiązał. Wszystko to zbliżało do 
ostatecznej decyzji, która zapadła w 1877, że majątki trzeba wyprzedać. 
Kowalewszczyznę z Dobrochami za 15 000 rubli nabył p. Siemiątkowski. 
Z dóbr stelmachowskich również folwark Kurów został sprzedany Józefowi 
Kozłowskiemu, natomiast samo Stelmachowo pozostało w rękach dorasta-

Uczestnicy Zjazdu Rostworowskich w Kowalewszczyźnie � 2007, 
na posesji Heleny Cimoszewskiej, na której znajduje się kamień przyciągnięty z bramy wjaz-
dowej do nieistniejącego już dworu. Od lewej stoją: S.J. Rostworowski, Basia Witoldowa 
Rostworowska, Zofia Morawska, Helena Cimoszewska, Mateusz, Karol Rostworowscy, 
Agnieszka Bromboszcz, Marynia Rostworowska, Eugeniusz Cimoszewski, Andrzej, Basia, 
Jakub, Marynia Rostworowscy, NN, Basia Rostworowska, Henryk Krzyżanowski, Elżbieta 
Dembińska, Maria Dietlowa, Elwira Rostworowska-Toć, Elżbieta Grubba, Zygmunt Łoś, 

Witold, Wojciech, Tadeusz Rostworowscy, 
wśród siedzących od lewej: Zofia Sawicka, Marta Metelska i Anna Krzyżanowska.
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jącego już najstarszego syna Adama � Aleksandra. Siemiątkowski sprzedał 
drzewo z wyrębu lasów i wkrótce spłacił długi ciążące na Kowalewszczyź-
nie. W 1879 przystąpił do parcelacji nabytych od Rostworowskich dóbr. Ko-
walewszczyznę kupiło czterech nabywców z drobnej szlachty o nazwisku 
Czartoryski. Rozebrali oni stary dwór i w parku pobudowali cztery rzędem 
stojące chałupy, park podzielili na parcele, szybko doprowadzając do jego 
całkowitej dewastacji.

Rostworowscy od Siemiątkowskiego uzyskali na trzy lata prawo do bez-
płatnej dzierżawy majątku pod Szumskiem w powiecie krzemienickim. Użyt-
kowanie Rachmanowa dawało namiastkę dawnej własności. Tu zjeżdżały się 
na święta wszystkie uczące się dzieci, a stale mogły przebywać najmłodsze Zo-
sia, Leoncia i Karol. Jednakże tu także gospodarka szła opacznie, tak iż straty 
spowodowały zadłużenie w wysokości 3550 rbs. Rostworowscy, opuszczając 
w lipcu 1880 Rachmanowo, długi spłacali meblami i innymi przedmiotami 
rodzinnego wyposażenia. Maria w liście z 4 V 1880 pisała do swej ciotecznej 
siostry Pauliny Grodzieńskiej, że na szczęście ma wyrozumiałych kredyto-
rów (...) którzy wiedzą, że mogą być tylko zapłaceni efektami i ruchomościami 
� cierpliwie bardzo odbierają swoje (...) Widząc znów, że oddajemy wszystko 
bez restrykcji, pomimowolnie dają nam dowód współczucia i sympatii. Niech 
im to Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi! W rezultacie Maria właśnie z dziećmi 
udała się do majątku Grodzieńskiej w Dębowej Górze w Skierniewickiem, 
a Roman z resztą mebli do Milejowa w Lubelskiem, gdzie dobrze gospoda-
rował jego kuzyn Antoni Rostworowski. Jeszcze przed przyjazdem do Mile-
jowa pisał on do Pauliny: Z mej strony o tyle jeszcze na duchu nie upadłem, 
że się poddać nie myślę, i pracować póki będę mógł i wywalczać byt dla tych 
czworga dzieci, które jeszcze same sobie nie zaraz zaradzić będą mogły i były 
i są one celem całej mojej przyszłości (...). Pozostaną i nadal tym bodźcem, 
wobec którego nie ma dla mnie zniechęcenia, nie ma we mnie braku wiary 
i nadziei, że jeszcze wywalczyć i wypracować tyle będę mógł, aby im ułatwić 
i umożliwić ich trudną przyszłość, tym trudniejszą o ile z egoizmem i brakiem 
poczucia miłości bliźniego walczyć będą musiały. Wypowiedź ta wskazuje, 
że Roman ducha nie tracił, ale też otaczającą go rzeczywistość oceniał jako 
zmienioną od czasów jego młodości � przeżartą egoizmem. Były właściciel 
Kowalewszczyzny jako ojciec licznej rodziny wyrobił w sobie ton mentor-
ski. I przebywając w Milejowie w domu swego kuzyna, świetnego rolnika, 
pouczał go, że winien robić to, co on dawniej w Kowalewszczyźnie, to jest 
zwoływać co poniedziałek narady rządców i przekazywać im swoje rozpo-
rządzenia. Zapowiadał, że jeśli Antoni tego robić nie będzie, mogą jego dobra 
bardzo na tym ucierpieć.

Po pewnym czasie Roman zdołał skupić część swojej rodziny w Warsza-
wie. Po dłuższych poszukiwaniach pracy został zaangażowany w buchalte-



~ 350 ~

rii Kolei Nadwiślańskiej, w której biurach przepracował sześć lat. Mówiono 
jednak, że specjalistą nie był, tak że koledzy wykonywali za niego większość 
przypisanych mu zadań. Po odejściu z pracy kolejne lata spędzał albo na wie-
lomiesięcznym wypoczynku u swego bratanka w Stelmachowie, szczególnie 
zimą, kiedy mógł brać udział w polowaniach, albo też w Warszawie, gdzie 
jego głównym zamierzeniem było ubieganie się o względy bardzo bogatego 
stryjecznego brata szambelana Janusza Rostworowskiego. Tymczasem w ro-
dzinie jego dokonywały się wielkie wydarzenia. Zmarło dwóch jego najstar-
szych synów, ale przychodziły też na świat wnuczki i wnukowie. Po śmierci 
najstarszego Stefana, gdy wdowa po nim zamierzała złączyć się z kolejnym 
jego synem Tadeuszem, zerwał z nią stosunki, tym bardziej urażony, że nie 
został poproszony do składu rady familijnej powołanej do opieki nad synem 
zmarłego Stefana. Przeciwstawił się też chęciom najmłodszego Karola, który 
chciał iść do wojska lub do pracy, a on kazał mu ukończyć gimnazjum. 

Po śmierci dwóch synów jego zainteresowania zwróciły się przede 
wszystkim do przebywającego za granicą młodszego Michała, którego bar-
dzo cenił, ale też w licznej korespondencji udzielał mu wiele rad życiowych. 
Na 35-lecie swego ślubu zapisywał jakby sam dla siebie po francusku całą 
frazę: Moja przeszłość jest uroczym poematem, zapisanym złotymi literami, 
lecz niestety podpisanym czarnym atramentem. Takie jest życie i trzeba je 
brać takim, jakie jest, nie poddając się rezygnacji i nigdy nie wykluczając 
nadziei na lepszą przyszłość, niezależnie od tego, czy jest w dole czy na górze, 
nie uzasadniać wszystkiego rozumowo, lecz pozostawiać ostatnie słowo Do-
bremu Bogu. Zapis ten jest skrótem filozofii życiowej Romana. Jednocześnie 
z okazji tego jubileuszu, pisząc list do Michała, odwoływał się do własnych 
doświadczeń i wskazywał synowi: Nigdy i nigdzie nie jest się więcej pożą-
danym, kochanym, pieszczonym i cenionym przez kobiety jak wówczas, kiedy 
pozostaje się wobec nich z możliwie największą rezerwą. Gdy z kolei tenże 
Michał poinformował w 1889 rodziców, że zamierza poślubić baronównę 
Christin, Francuzkę, Roman napisał mu: Czy sądzisz, że Polska przestała już 
mieć godne siebie córki, czy wybór nie jest za obfity, czyż Polak dobrze uro-
dzony, szlachetny, poczciwy nie czułby się w obowiązku wziąć jedną z tych 
perełek, którą mógłby uszczęśliwić i otoczyć miłością i przywiązaniem, czy 
między tymi dwoma typami Polki i Francuzki nie ma różnicy co do ich zasad 
i przymiotów stanowiących jednak podwalinę dla żony i Matki rodziny. Jest 
kochany mój Synu różnica w zasadach i na to zwracam Twoją uwagę. Słowa 
te są przykładem patriotyzmu polskiego osadzonego głęboko w świadomości 
rodzinnej i ludzkiej. W tym czasie sytuacja materialna rodziny Rostworow-
skich była wyraźnie zła. Symptomem tego było to, że dom zaczęła nawie-
dzać młodzież z kręgów pozaszlacheckich, poszukująca przede wszystkim 
znajomości z dwoma ładnymi córkami Zosią i Leoncią. Starsza od nich córka 
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Jadwiga pisała: Młodzi ludzie inteligentni, pewnie, to prawda, ale z jakąż 
podstawą moralną wartości, napłynęli do naszego domu, nic nie mając prócz 
początków pozycji i wielkiej chęci do zabaw i flirtu.(...) Ojciec, który całą swą 
dobrą wolę okazał i nie przeszkadzał w niczym, owszem wrzucał karty (wi-
zytowe), chociaż nie sam, ale przez Karola (najmłodszego syna), co to samo 
znaczy, czuł się w tym towarzystwie bardzo depayse. To znaczy wykorzeniony. 
Taki los przypadł temu człowiekowi, który miał niewątpliwie zasady ukształ-
towane we wcześniejszej epoce minionego czasu. Miał wysokie poczucie 
godności arystokratycznej. Znana była sprawa, że szlachciance Kopycińskiej, 
która była w Kowalewszczyźnie guwernantką, nie pozwalał zasiadać do stołu 
razem z państwem domu. Owo przebrzmiałe poczucie godności skłaniało go 
także do przekonania, że bardziej trzeba zabiegać o spadek niż zarobek z włas-
nej pracy. Stąd też znaczna część jego energii z tego czasu skierowana była na 
zabieganie o względy bogatego brata stryjecznego szambelana Janusza. Ale 
szambelan raz po raz przypominał sobie krzywdę doznaną w okresie konku-
rów o rękę Leonii Potockiej ze Stelmachowa. I wtedy okazywał Romanowi 
dotkliwą niechęć. W jednam z listów do syna Michała wspominała o tym jego 
żona: Ojcu znowu Stryj zrobił przykrość wielką wobec Wolickich i Olesiów, 
co Ojcu do żywego dojadło. Darmo, nie nasza rola kurtyzanctwo. Stryj na 
przemian to gaśnie, to się budzi, a dowodem ducha ożywczego są budzące 
się z uśpienia zawiści do Dziadka Stefana. Roman dla uspokojenia nerwów 
coraz częściej wyjeżdżał do Stelmachowa, gdzie był prawdziwie gościnnie 
podejmowany przez Aleksandra Rostworowskiego. Nawet przebywając tam 
wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przywrócenie mu stanowi-
ska sędziego pokoju miasta Tykocina, które poprzednio sprawował przez 17 
lat. Podanie jego jednak nie znalazło odpowiedzi. Tracąc w pewnym stopniu 
wiarę w szambelana, podjął starania o stanowisko radcy Towarzystwa Kre-
dytowego w Łomży, ale na to, by je objąć, musiał być chociażby drobnym 
właścicielem ziemskim. Zaczął więc pertraktować z Żydem, który stał się 
właścicielem Borzysk, jednego z jego dawnych folwarków. Chciał tu dzia-
łać za przykładem stryjecznego brata żony Zygmunta Glogera, który dostał 
się nawet na stanowisko radcy Komitetu Towarzystwa Kredytowego w War-
szawie. Koncepcja Romana była taka, że Janusz Rostworowski pożyczy mu 
pewną kwotę na hipotekę Borzysk, a (...) on przejąwszy dług Towarzystwa 
Kredytowego i jednocześnie tytuł własności i jako stowarzyszony, mając za-
pewnione głosy na ostatecznych w czerwcu wyborach � zostanie owym radcą 
z pensją 750 rbs. Lecz niestety, zwierzał się synowi Michałowi: Trzy miesiące 
pracowałem, agitowałem się, rozpisywałem listy do stryja, do Stelmachowa, 
aby mi pomogli jednorazowo, ale głuche tylko milczenie wtórowało memu 
borykaniu się. Pierwotnej myśli nie porzuciłem i dalej w tym kierunku starć 
się będę. Zamierzał od Żyda wydzierżawić Borzyska (tymczasowo), a co do 
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zapłaty tak się z nim targować, aż nadejdzie czas, że będzie można uregulo-
wać należność. 

I otóż, wreszcie nadeszła upragniona już chwila, kiedy 2 VIII 1891 szam-
belan Rostworowski zmarł w Warszawie. Roman był do ostatniej chwili przy 
Januszu, pozostał, gdy wszyscy inni rozjechali się na wakacje i synowi Mi-
chałowi donosił: Oczy zamknąłem temu, który nimi tak często groźnie na mnie 
spoglądał. Był jedynym z całej familii przy łożu śmierci. Ale teraz, gdy już 
nie żył brat Juliusz, a Julię wchłonęła gdzieś Ukraina, on był niemal pierw-
szym spadkobiercą. Przyszło do otwarcia testamentu Janusza i okazało się, że 
sześcioro żyjących dzieci Romana ma w testamencie zapisanych po 10 000 
rbs oraz Romik syn Stefana 10 000 rbs i dwoje wnucząt po Stanisławie 25 000 
rbs, razem 105 000 rbs, a zatem suma ogromna. Tylko Romanowi pamiętliwy 
stryjeczny brat zapisał wyłącznie rentę roczną wynoszącą 600 rbs, z zastrze-
żeniem, że jest ona dożywotnia i nie może być odstąpiona osobom trzecim. 
Dla Romana był to cios, oznaczało to jedno, że nie zdoła zrealizować swoich 
planów odkupienia czy wydzierżawienia chociażby części któregoś z folwar-
ków utraconej Kowalewszczyzny. Ponadto uważał, że ten zapis jest aktem 
zawiści wobec niego i jego żony, bowiem gdyby zmarł, to dożywotnia renta 
nie przechodziła na Marię. Wierzył, że Janusz przed śmiercią napisał kondy-
cyl, który by wprowadził postanowienia bardziej przychylne rodzinie, szcze-
gólnie gdy chodzi o podział zabytkowych ruchomości. Natomiast jego dzieci, 
szczególnie dziewczynki, były zachwycone zapisem. W rodzinie powstały 
więc plany nabycia różnych mająteczków, niekoniecznie w okręgu tykociń-
skim. Głównymi sojuszniczkami w tych zamiarach były córki Zofia i Le-
oncia, które już odczuły, że status panien pozbawionych własności ziemskiej 
jest w konkurach ze szlachecką młodzieżą męską nie zachęcający. Na razie 
Roman wzywał z Paryża syna Michała, by przybył do Warszawy i był w mo-
mencie odpieczętowywania mieszkania stryja Janusza, z myślą o pozyskaniu 
jeszcze niektórych zabytkowych nieruchomości. Natomiast Maria Rostwo-
rowska pisała do syna przebywającego we Francji: Obecnie cała usilność jest 
zwrócona, żeby Ojca uspokoić i pocieszyć w ciężkim zawodzie, którego do-
znał. Jakkolwiek ci, co znali treść testamentu, starali się zabezpieczyć przeciw 
deziluzji, jednak Stryj tak Ojca w ostatnich czasach potrzebował, tak się do 
niego przywiązał, taki mu był rad zawsze jak do niego przyszedł, że pomimo 
woli zdawało się, że serce brata przemówić musi. Tymczasem Ojcu jednemu 
dostała się maleńka cząstka i tak opisana i zastrzeżona jakby był największym 
marnotrawnikiem. Pojmujesz jak to bolesnym jest dla jego miłości własnej.

Wielki, na skalę całej Warszawy pogrzeb zmarłego szambelana odbył 
się naturalnie po otwarciu testamentu i Roman okazał się niezłomny, gdyż 
prowadził kondukt �jako najstarszy z rodziny i najbliższy krewny�. Gdy uro-
czystości żałobne przeminęły, od razu wyjechał do Stelmachowa, by stamtąd 
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prowadzić starania o wykup części ojcowizny. Ale początkowe pertraktacje 
tym razem wokół Kurowa się nie powiodły. W VI 1893 Roman pisał do syna: 
Od dwóch tygodni wróciłem z rodzinnych stron z przepełnionym sercem wspo-
mnieniami minionej przeszłości tak mi zawsze drogich. Dzień Bożego Ciała 
spędziłem w Waniewie i asystowałem proboszczowi na procesji, prowadząc go 
z jednej strony, bo mi z drugiej drogiego Brata zabrakło, niestety jak to przed 
laty bywało. Kościółek się ciągle jeszcze ubiera, choć skromnie, ale staran-
nie, a jako fundator główny czuję się w nim jakbym był jeszcze właścicielem 
Kowalewszczyzny. Ledwie powrócił, a już w roku następnym wybrał się znów 
do Stemachowa. Tam będąc układał długie listy do Michała i już przedmiotem 
jego refleksji stała się nadchodząca starość, przed którą (...) bronię się, jak 
mogę, dotąd skutecznie. Nic jeszcze nie ubyło mi z poczucia piękna i dobra, 
nic z iluzji, którymi zabarwiałem nieraz smutną rzeczywistość. Wspomnienia 
przeszłości i chwil szczęścia wystarczają mi i snać wystarczą do końca życia, 
unikając rozczarowania, którego dzisiejszy świat zepsuty aż do przesytu do-
starcza. Ale nie był to jeszcze czas odejścia. Wiadomo, że w 1897 jego cór-
ka Zofia, przy pomocy finansowej brata Michała, wydzierżawiła resztówkę 
30-morgową z obszernym domem w Jeżówce pod Sochaczewem. Wydawało 
się, że tam wszystkim będzie dobrze, a nowy dom szczególnie zachwalała 
babcia Kornelia Glogerowa, która szukała schronienia razem z córką Marią 
i jej mężem. Jednakże sprawa dzierżawy Jeżówki dość szybko upadła, bo 
główna fundatorka Zosia � już jako �ziemianka�, znalazła partnera do swej 
ręki w osobie Stanisława Wessla i Jeżówkę w marcu 1898 opuściła. Lecz 
niemal natychmiast, bo już w kwietniu tego roku Rostworowscy wynajęli 
budynek folwarczny w Jeńkach i mogli oddychać powietrzem ukochanego 
Podlasia i chodzić na spacery do parku w Kowalewszczyźnie. Przeniesienie 
się ich na wieś popierały dzieci, istniała wersja, że Michał, Tadeusz i Zosia 
złożą się, by ojcu zakupić włókę ziemi, żeby mógł tam prowadzić uprawę 
ziemiopłodów na własne potrzeby wyżywieniowe. Ojciec wziął te projekty 
całkiem na serio i napisał list do Tadeusza, wyznaczający dwa terminy, jeden 
na przysłanie 1200 rb, drugi 600 rb. Syn uznał te kwoty za nadmiernie wygó-
rowany koszt instalacji rodziców w Jeńkach i sprawa upadła.

Idylla zresztą pobytu na Podlasiu trwała tylko rok, bo za drogie okazało 
się utrzymywanie pary koni, a przede wszystkim Leońcia, która też przeby-
wała z rodzicami, w Kęble u stryja Antoniego poznała prof. Józefa Wierusz-
-Kowalskiego i zdecydowała się go poślubić. Tak więc już w październiku 
1900 Romanowi, Marii, Karolowi, 91-letniej babci Glogerowej przyszło wra-
cać do Warszawy. Roman znów pisał do syna Michała: Tęsknię za tą oazą, za 
tym kościołkiem waniewskim, za tym grobem mojej Matki, w którym pragnę 
być złożonym, za tą ludzką życzliwością prostaczków, którzy proszą Boga, 
aby do nich znowu powrócił jak najprędzej, lecz jak i kiedy, to dla mnie ta-
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jemnicą okryte. Tymczasem dojrzewały plany przeniesienia się Romanostwa 
do Krakowa, gdzie mogli liczyć na oparcie u syna, uznanego już profesora 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doczekali jednak do roku 1904, kie-
dy najmłodszy z synów Karol się ożenił. W tym też roku obchodzili jeszcze 
w Warszawie złote gody, pięćdziesięciolecie swego ślubu. Wywołane przez 
wojnę japońską niepokoje społeczne w Warszawie skłoniły ich do zdecydo-
wanego opuszczenia miasta i przenieśli się do Krakowa. Zamieszkali w tym 
samym domu co syn Michał z żoną Francuzką, a sami mieli przy sobie córkę 
Jadwigę i najstarszego wnuka Romika, syna Stefana. W Krakowie Roman 
czuł się już podupadły na zdrowiu. Utracił wzrok, rzadko opuszczał miesz-
kanie. Przyplątały się jakieś komplikacje nerkowe. Jeszcze w maju 1906 syn 
Tadeusz w liście zapytywał: Czy ojcu dobrze robi kuracja? W kolejnym jego 
liście jest już mowa o cierpieniu ojca. Roman Rostworowski zmarł 12 XI 
1906, w 80-tym roku życia i został pochowany na cmentarzu Rakowickim, 
w nowym grobie rodzinnym ufundowanym przez syna Michała. Zwłoki jego 
nie spoczęły przy matce, pod wielką płytą, leżącą z lewej strony kościoła 
w Waniewie, na której wyryty był herb Nałęcz i napis: �Grób Rodziny Ro-
stworowskich�. Ale też i płyty tej już dzisiaj nie ma. 

Rok 1906 zamykał życie ostatniego z właścicieli Kowalewszczyzny. 
Okazało się, że był on nadmiernie związany duchowo z układem stosunków 
i zasad społecznych pierwszej połowy XIX wieku i dlatego nie sprostał wy-
zwaniom ekonomicznym nadchodzącego czasu gospodarki kapitalistycznej. 
Zepchnął swoje liczne potomstwo do stanu autentycznego niedostatku ma-
terialnego, ale, rzecz ciekawa, nigdy ani ze strony żony, ani ze strony dzieci 
nie utracił przynależnego sobie jako ojcu rodziny � autorytetu i szacunku. 
Zawdzięczał to z drugiej strony zasadom swego życia, dzięki którym okazał 
się mądrym wychowawcą synów i córek, właśnie czerpiąc siły z fundamentu 
moralnego swej przeszłości. Przyczynił się do tego, że niemal wszystkie jego 
dzieci okazały się ludźmi naprawdę wielkiej miary, ludźmi, którzy tak wiele 
dali z siebie kulturze narodu.
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MARIA Wiktoria Aniela z GLOGERÓW hr. ROSTWOROWSKA h. Pracowoc (Ma-
rylka, Marynia), ur. 2 II 1835 w Rzeczycy pow. Rawa Mazowiecka, córka Karola 
(1800–1875) b. majora b. wojsk polskich, sędziego ziemi łomżyńskiej, i Korneli 
ze Żmichowskich (1812–1900) – ziemianka i pisarka, żona Romana 

Jej ojciec był dzierżawcą, a od 1838 właścicielem majątku Dobrochy 
z czterema folwarkami, leżącego pod Wysokim Mazowieckim w pow. łom-
żyńskim. Jej rodzice pobrali się 3 X 1832, zawierając ślub w parafii Rud-
ki-Kossaki. Maria była siostrą stryjeczną znanego etnografa Zygmunta Glo-
gera, autora Encyklopedii staropolskiej, właściciela majątku Jeżewo w pow. 
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tykocińskim. Jej dziadkiem po mieczu był Wilhelm Gloger (jego matka była 
Dobrze(y)niecka), który ożenił się z poznaną podczas studiów w Rydze Kata-
rzyną z bar. Kellerów h. Keller, pochodzącą z rodziny niemieckiej, zmarłą ok. 
1799 w Dobrochach. Ojciec Katarzyny był właścicielem lub współwłaścicie-
lem domu bankowego w Rydze i miał również majątek ziemski w Sopoćko-
niach w pow. rzeczyckim. Z kolei po kądzieli dzidkami Marii byli Jan Żmi-
chowski, żonaty z Wiktorią z Kiedrzyńskich. Jan był podsądkiem w Rawiczu, 
później pisarzem w zakładach żupy solnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Jego 
żona Wiktoria była osobą wykształconą, podejmującą się nawet tłumaczenia 
dzieł filozoficznych. Pochodziła z rodziny bardzo patriotycznej, spośród jej 
czterech braci, trzech było uczestnikami kampanii napoleońskich. Żmichow-
scy mieli dziewięcioro dzieci. Drugi z rzędu syn Erazm był uczestnikiem po-
wstania listopadowego, po upadku którego pozostał na emigracji we Francji. 
Dwaj inni bracia Hiacynt i Jan byli dzierżawcami majątków ziemskich. Na-
tomiast wśród córek wyróżniała się Wiktoria, zamężna za Ludwikiem Lewiń-
skim, matka Pauliny wydanej za Leona Grodzińskiego, właściciela majątku 
Dębowa Góra. Najukochańszą jednak ciotką Marii była najmłodsza wśród 
sióstr Żmichowskich � Narcyza, nauczycielka, poetka, pisarka, odgrywająca 
czołową rolę w środowisku entuzjastek. To ona Marii poświęciła dwa wier-
sze: Co ja bym ci chciała dać i Do moich dziewczynek. Maria urodziła się 
w Rzeczycy, która była majątkiem wujostwa Lewińskich. Tu długi czas prze-
bywała jej matka, a ojciec Karol w latach 1845�1847 nawet zarządzał tym 
majątkiem po przedwczesnej śmierci swego szwagra Ludwika Lewińskiego. 
Ciotka Wiktoria Lewińska miała zmysł pedagogiczny i w Rzeczycy zorgani-
zowała szkolę dla panienek, w której zajęcia odbywały się według programu 
zakreślonego przez jej siostrę Narcyzę Żmichowską. Uczyły się tam Maria, 
jej rodzona siostra Wiktoria Glogerówna, Paulina Lewińska, Wanda Kelle-
równa i jakaś piąta kuzynka. Maria była bardzo kochaną siostrzenicą Narcyzy, 
która wiele czyniła, by doprowadzić do rozkwitu jej uzdolnień. Jeszcze jako 
dziecko, gdy ciotka Narcyza przyjeżdżała do Rzeczycy, to całe dnie spędzała 
na jej kolanach. Sama ciotka Narcyza zresztą wyznawała, że z dużego grona 
siostrzenic wybrała Marylkę, żeby ją najlepiej i najwięcej ukochać. Zachował 
się list emanujący ogromną siłą uczuć Maryni do Narcyski, w którym dzię-
kuje  za prezenty (...) za sukienkę, za pończoszki, ale dziękuję także za ciemny 
kolor sukienki, czasem jakaś plamka zdarzyć się może, to nie tyle znać będzie. 
Narcyza owe sukienki kupowała za pieniądze uzyskane z honorariów autor-
skich. List kończył się słowami: Całuję cię z duszy Marynia. W późniejszych 
latach rzeczywistą nauczycielką Marii była przyjaciółka ciotki Narcyzy Julia 
Baranowska. Z jej wspomnień dowiadujemy się, że Maria miała trudności 
w przyswojeniu sobie nauki pisania oraz skierowana przez ciotkę Narcyzę 
na naukę muzyki, korzystała z lekcji, ale �bez żadnego prawie rezultatu�. 
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W innych dziedzinach jed-
nak ujawniała zdolności.

Pobyt w Rzeczycy był 
dla niej także pewną szko-
łą wdrażania ideałów spo-
łecznych. Ludwik Lewiń-
ski pod wpływem Narcyzy 
Żmichowskiej zaangażował 
lekarza do cotygodniowych 
objazdów należących do 
niego wsi, założył aptekę 
domową, dbał o kształcenie 
młodzieży zarówno katolic-
kiej, jak żydowskiej, nawet 
o �przyzwoitą jej zabawę�. 
Wujostwo Lewińscy byli 
dość zamożni i odbywali 
podróże zagraniczne. Naj-
prawdopodobniej Maria 
z ciotką Wiktorią odbyła 
podróże do Niemiec (Wies-
baden) i do Francji oraz 
dzięki temu opanowała bie-
gle język francuski. 

Pobyt w majątku ciotki w ogóle na Marię wpłynął dodatnio. Gdy miała 
16 lat przez swą nauczycielkę Baranowską była wspominana jako (...) dziew-
czyna  w pełni rozkwitu prawie kobiecego, fizjonomia pogodna, uśmiech fi-
glarny na różowych ustach, spojrzenie szafirowych oczów inteligentne, układ 
całej postaci naturalnie poważny.  Był to rok 1849, kiedy Maria opuściła 
Rzeczycę, udając się do domu ojca w Dobrochach. Wyjazd z Rzeczycy od-
bywał się z wielkim żalem i Marylka naprawdę tęskniła za domem swej mło-
dości. W Dobrochach starała się samodzielnie zdobywać wiedzę poprzez 
lekturę rożnych dzieł zaleconych jej do przeczytania w programie wyzna-
czonym przez ciotkę Narcyzę. Jednocześnie pod zwierzchnictwem rodziców 
przyuczała się do zajęć domowych i gospodarskich. Zamierzała podjąć pra-
cę nauczycielki u jakiejś bogatej rodziny ziemiańskiej, ale ciotka Narcyza 
jej dokonanie takiego wyboru odradzała. Natomiast do przyjaciół dwa lata 
później pisała: Moja Marylka zanadto się roztyła, głośno wszystkim rozpo-
wiadam, że fatalnie zbrzydła, przy pierwszym spotkaniu może jej to wyjść na 
dobre, bo też nie ma zdradliwszego dla młodej osoby rozgłosu nad rozgłos 
urody. Osądy Żmichowskiej były tu chyba na wyrost i z tą brzydotą to już 

Maria z Glogerów Rostworowska, 
ziemianka, tłumaczka sztuk teatralnych francuskich 

na język polski
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była przesada. Natomiast Maria na pewno miała skłonności do tycia, które się 
szczególnie ujawniły w jej późniejszym wieku. Jednocześnie ciotka może od-
czuła, że przesadziła w krytyce swej ulubienicy, bo w dalszych słowach tego 
samego listu pisała o Marylce: Jej serce tak czyste, prawe, kochające, myśl 
tak zwierciadlana ku stronie piękna i nieba, a jaka zdolność zachwycania się, 
jak łatwe młodociane uwielbienie, to aż zazdrość bierze! 

Pojawienie się w Dobrochach w tym czasie jeszcze na pewno ładnej 
i w dodatku wykształconej panny w okolicy wywołało niewątpliwie zaintere-
sowanie. Dom Glogerów zaczęli nawiedzać różni konkurenci z dobrych ro-
dzin, ale nie znajdowali oni uznania ze strony młodej panny. Jednym ze sta-
rających się był Roman Rostworowski, który już poznał Marię, gdy kiedyś 
była z ciotką Wiktorią w teatrze w Warszawie. Maria na razie wizyty Romana 
zbywała pozorną obojętnością, ale gdy dowiedziała się, że lekceważony kon-
kurent, czując, iż serce ma złamane, zamierza na dłużej wyjechać za granicę 
do Drezna, zaczęła bardziej doceniać okazywane jej z jego strony uczucia 
miłości. Na powściągliwość jej postępowania niemały wpływ miała uwiel-
biana ciotka Narcyza, która mariażowi z Rostworowskim była przeciwna. 
Z doświadczeń swej dawnej pracy jako nauczycielki nabrała ona niechęci do 
wszelkich rodzin arystokratycznych, a za taką uznawała Rostworowskich. 
Roman jako spadkobierca Kowalewszczyzny był poczytywany przez nią za 
przedstawiciela rodziny magnackiej. Żmichowska wysłała do Marii dwa li-
sty, mające zniechęcić ją do zaręczyn z Romanem, któremu zarzucała to, że 
jest hrabią i reprezentuje typ konserwatywnego katolika i wychowany na 
francuskim sosie jest niezdolny do podjęcia ofiarnej działalności patriotycz-
nej i niepodległościowej. Żmichowska obawiała się, że ślub ukochanej Marii 
z paniczykiem będzie marnotrawstwem sakramentów Bożych. Marię nato-
miast, przyzwyczajoną do pewnego dobrobytu w Rzeczycy, zamożność Ro-
mana nie raziła, przeciwnie uważała, że poślubiwszy go będzie umiała jego 
fundusze obrócić na dobre cele. Ponadto zaczęła doceniać wierność uczuć 
Romana, a także ceniła jego zainteresowania artystyczne i wrażliwość na 
piękno. Ostatecznie przyjęła jego oświadczyny, gdyż jak później wspomina-
ła, w swoim otoczeniu nie umiała (...)  znaleźć nikogo, kto by bardziej zasłu-
giwał na szacunek i gorącą jej sympatię, nikogo, o którym mogłaby powie-
dzieć, że kiedyś zdobędzie sobie tak szanowne imię nauką i zasługą 
obywatelską. Kornelia, jej matka, popierała ten wybór, bo naturalnie chciała, 
aby jej córka mogła żyć w odpowiednim dla niej dostatku. Na rodzinie Glo-
gerów zrobił bardzo miłe wrażenie przyszły teść panny młodej, Stefan Ro-
stworowski, który od razu uległ urokowi swej przyszłej synowej.  Zaraz po 
zaręczynach młoda para udała się z matką Kornelią do Rzeczycy, gdzie ciotka 
Wiktoria dla swej Marysi przygotowywała godne wiano. Ślub odbył się 
w Dobrochach 19 lutego 1854, na który zjechały się wszystkie ciotki z domu 
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Żmichowskie, poza Narcyzą, przybywającą wówczas wskutek swej działal-
ności patriotycznej pod dozorem policyjnym w Lublinie, gdzie znalazła się 
po zwolnieniu z więzienia. Gdy jeszcze była więziona w Lublinie, Maria 
w 1851 ją odwiedziła. Ciotka Narcyza z Lublina przesłała swej ulubienicy prze-
piękne życzenia: Czy na ostatnią, czy na pierwszą znakiem krzyża śgo czoło 
twoje zegnam Mijo i błogosławię błogosławiącą modlitwą na wytrwałość, tak 
przeciw szczęściu jak przeciw złej doli, na wszelką dobrych czynów sposob-
ność, na niezmienność obecnego w sercu uczucia. W tej chwili, kiedy całą 
życia swojego przyszłość ukochanemu oddajesz, ja ciebie, co mi byłaś i przy-
szłością i weselem, i chwałą moją przed ludźmi, i dopełnieniem moim przed 
sądem własnego sumienia, ciebie, najlepszość moją, Bogu w opiekę oddaję, 
nich On mi skarbów mojego zbawienia pilnuje, niech strzeże od wszelkiej złej 
przygody i wszelkiego uszczerbku. Sama Maria nadmiernie uroczystością 
ślubną nie była przejęta, gdyż pod wieczór udała się do jednego z saloników, 
siadła na sofie i po prostu usnęła. Kornelia wezwała zięcia, by się przyjrzał 
poślubionej żonie, która uśpiona była (...) śliczna, różowe usta lekko rozchy-
lone, profil delikatny rysował się pod światłem z okna padającym. Po ślubie 
Marylka odjechała do Kowalewszczyzny, ale rozłąka z rodzicami nie nastą-
piła, bo Karolostwo Glogerowie byli częstymi i miło witanymi gośćmi 
w domu państwa młodych. Do swej ulubienicy w 1854 pisywała też często 
bardzo piękne listy ciotka Narcyza. Współuczestniczyła też w oczekiwaniu 
przez Marię pierwszego dziecka. Czas oczekiwania przyszedł na Marię już 
wkrótce po ślubie. I Narcyza pisała do niej: Chciałabym kochać Twoje dziecię 
tą samą miłością, którą ciebie w dzieciństwie twoim kochałam. Maria odwie-
dziła ją w Lublinie, jak została wypuszczona z więzienia. Julia Baranowska 
twierdziła, że u córek Jana Żmichowskiego przeważała rodzinność nad oby-
watelskością, co jednak różniło wszystkie ciotki Marylki od ich najmłodszej 
siostry Narcyzy. Ale i sama Maria chyba taką była, bowiem w jej licznej za-
chowanej korespondencji nie jawią się żadne problemy narodowe czy spo-
łeczne, panują natomiast opisy zdarzeń rodzinnych. Zdaniem Baranowskiej 
u Żmichowskich ujawniał się brak wszelkiej rzutności, wszelkiej inicjatywy, 
łatwowierność i właśnie te cechy, mimo wrodzonej im pracowitości, sprawia-
ły, że nie miały one wielkiego wpływu na postępowanie swych mężów. Ma-
rylka niewątpliwie pokochała Romana. Świadczy o tym list pisany do niego 
z Kowalewszczyzny, gdy przebywał w interesach jakichś w Warszawie. Ma-
ria pisała o swej tęsknocie, ale także od męża domagała się tęsknoty za nią 
i chciała, aby jej list spowodował: choćby o dzień jeden spieszniejszy powrót, 
choćby o kilka godzin spieszniejsze widzenie się. W innym zaś, adresowa-
nym: Mój najlepszy pod słońcem Romuchno, pisała: Rozradowała się dusza 
moja wspomnieniem, że mój Romuchno, zawsze tak dobry i kochającym to też 
możesz być pewny, jedyny mój, że ci to przywiązanie stokrotnie zwracam, żeś 
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mi coraz i coraz droższy, kochany mój i że mi bez ciebie smutno i pusto. Listy 
jej są też świadectwem tego, że jej natura była głęboko religijna. Cechowała 
ją zdolność odnoszenia wszystkich spraw do rozstrzygnięć płynących z woli 
Bożej. Uczuciowość religijna była także obecna w jej miłości skierowanej do 
męża. Czuje się to, czytając fragment jej listu: Dobranoc, udaliśmy się na 
spoczynek. Ja tylko także Romkowi memu dobranoc powiem przy pacierzu, 
przed ołtarzem N. Panny. Tobie krzyżyk błogosławieństwa poślę � i długo dziś 
gawędzić nie będziemy, mój najmilszy, bo sen na oczy stępuje. Wyjazdy Ro-
mana jednak nie były częste, bo Marylka wymagała opieki, wielokrotnie za-
chodząc w stan poważny i co dwa lata wydając na świat nowego niemowlaka. 
Jadwiga urodziła się już w roku ślubu rodziców, w listopadzie 1854, Stefan 
w 1856, Stanisław w 1858, Tadeusz w 1860. Latem 1961 Marylka odbyła swą 
jedyną podróż zagraniczną, której celem były odwiedziny wujka Erazma 
Żmichowskiego we Francji. Wyprawę tę, ukazującą inny świat niż ówczesna 
przedpowstaniowa Polska, wspominała bardzo dobrze. Już w 1862 urodziła 
się jej druga córka Wiktoria i wreszcie Michał, ale już w Dreźnie 27 sierpnia 
1864. W roku urodzenia Michała, w Dreźnie zmarła na krwawą dyzenterię 
córeczka Wiktoria. Roman wyjechał z Drezna, by przygotować mieszkanie 
w Warszawie, a tymczasem Maria nie była w stanie podążyć za nim, gdyż 
mamka Niemka odmówiła wyjazdu do Warszawy, a Michaś po sześciu mie-
siącach od urodzenia nie mógł być odstawiony od piersi. Romeczku drogi, nie 
mej do mnie żalu, bo to nie tylko jest kwestia serca � pisała Maria � ale kwe-
stia sumienia, że nie można z lekceważeniem narazić zdrowie i życie danej 
szczęśliwie od Pana Boga dziecinki. Pomału musi nauczyć się jeść, pomału 
odzwyczaić się od piersi. Jej troska zawsze obejmowała na pierwszym miej-
scu dzieci. A było już ich wtedy sześcioro. I to jej rolą było zapewnić im 
ubrania, wyżywienie, leki, pierwsze elementy wiedzy i ogłady towarzyskiej. 
Gdy mąż w Warszawie wynajmował mieszkanie, ona już w swej główce 
w Dreźnie rozplanowywała siedziby swych dzieci w poszczególnych poko-
jach. A zarazem miała przed sobą organizację podróży powrotnej, w której 
jedyną jej sojuszniczką była matka Kornelia, która przybyła do Drezna. Po 
powrocie do kraju zamieszkiwała w Warszawie, do czasu śmierci swego teś-
cia, to jest do stycznia 1867, potem udała się do Kowalewszczyzny, by od-
twarzać gospodarstwo domowe zniszczone przez działania powstańcze 
i przemarsze wojsk rosyjskich, a także pożar zabudowań. Już w Kowalew-
szczyźnie w lipcu 1867 urodziła się jej córka Zofia. Na Marii w jakimś stop-
niu spoczywał również obowiązek kształcenia swoich licznych dzieci. List 
pisany do Narcyzy Żmichowskiej zaświadcza, że o wykształcenie to dbała. 
Pisała bowiem, że jakąś książkę o człowieku i ziemi przeznacz dla syna Stefa-
na na gwiazdkę, (...) druga Anczyca mała książeczka będzie dla Tadzia za 40 
kop., bardzo elementarna trzecia zoologia, dla Jadwisi mam upragnioną 
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przez nią książkę Jana Kochanowskiego (...) dla Stasia cuda oceanu. Nieła-
two było oczekiwania takiej gromadki zaspokoić. Starsze dzieci dorastały 
i Rostworowscy w 1868 zdecydowali się posłać Jadwigę i trzech synów, na-
wet ośmioletniego Tadzia, do szkół w Poznaniu. 

Koszt przejazdu czworga dzieci na święta do Kowalewszczyzny był duży 
i Maria postanowiła na Wigilię sama dojechać do Poznania. W podróży za to-
warzyszkę w przedziale miała hrabinę Moltke, z którą prowadziła sympatycz-
ną konwersację. Wigilię spędziła z czworgiem dzieci, przynosząc im swoim 
przyjazdem wiele radości. Od 1870 wszystkie dzieci na nauki zostały przenie-
sione do Warszawy i tam już do nich dojeżdżał Roman. Ona natomiast w li-
stopadzie powiła czwartą już córeczkę Leonię.  W tym roku nastąpiła tragedia 
kurowska i po śmierci szwagra Adama Rostworowskiego Maria musiała choć 
przejściowo zająć się jego pięciorgiem dzieci. Anielcia i Oleś również zaczęli 
się uczyć w Warszawie. Następstwem tragedii kurowskiej było to, że Roman 
załamał się psychicznie i nie był w stanie zarządzać wielkimi dobrami Kowa-
lewszczyzny, Kurowa, Dobroch i Stelmachowa. Aktem notarialnym spisanym 
w Sokołach przekazał zarząd tych dóbr swojej żonie. Maria przyjęła zarząd, 
liczyła na pomoc swego ojca Karola Glogera i rzeczywiście w latach 1871�
1873 dość skutecznie zarządzała przekazanymi jej majątkami. Zbiegło się jed-
nak nad nią sporo nieszczęść i ciężarów. Zachorował ojciec Karol, który zmarł 
w 1875. Natomiast ona sama po raz ostatni znalazła się w stanie poważnym. 
W 1874 urodził się Karol. Maria złożyła rezygnację z zarządu majątkami. 

Pozostały już zaledwie cztery lata jej pobytu w Kowalewszczyźnie. 
W tym czasie powstawały problemy � gdzie mają dalej kształcić się synowie. 
Powinni byli odbywać służbę wojskową. Ale rodzice uznali, że najstarszy syn 
Stefan może odbyć tanie studia wojskowe i zostać oficerem ze stałą pensją 
w wojsku rosyjskim. Była to decyzja bardzo bolesna na tle nie tak dawnych 
jeszcze wydarzeń powstania styczniowego. Stefan miał wstąpić do szkoły 
kadetów w Twerze. A Maria do swej ukochanej ciotki Narcyzy Żmichowskiej 
pisała: Dziś mi smutno po wyjeździe Stefana, którego o szóstej Jadwinia od-
prowadziła na kolej. Muszę sobie gwałtem przypominać, że mam jeszcze czte-
rech synów, którzy może inną będą mogli iść drogą, a zdaje mi się, że to on 
jeden tylko i że on poszedł na ofiarę. Wyjazd Stefana ją zmobilizował i wspo-
mniany list kończyła słowami: Wybieram się zaraz sama do jednego i do 
drugiego gimnazjum, gdyż boję się tych cudzych rąk. Maria, mówiąc o tych 
cudzych rękach, dawała wyraz swej obawie, czy podjęta w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych zdecydowana rusyfikacja szkolnictwa w Królestwie nie 
spaczy orientacji duchowej jej synów. A tymczasem w Kowalewszczyźnie 
źle się działo. Zły, zapewne i nieuczciwy zarząd dóbr, prowadzony przez po-
chopnie angażowanych administratorów, doprowadził do stanu tak poważne-
go zadłużenia, iż wpierw Kurowo, potem Kowalewszczyzna wraz z Dobro-
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chami zostały sprzedane, a Rostworowscy na okres trzech lat przenieśli się do 
Rachmanowa w pow. szumskim. 3 IV 1879, przebywająca już w Mężeninie 
u swych krewnych kochana babcia Kornelia Glogerowa ze swych oszczędno-
ści przekazała córce Marii 1500 rb, co miało wesprzeć gospodarkę Rostwo-
rowskich w Rachmanowie. Sami, przybywając do tej nowej miejscowości, 
dysponowali jeszcze kwotą 2600 rb. Widocznie jednak majątek był niedo-
inwestowany i Roman zaczął zaciągać pożyczki, największą w Warszawie 
na kwotę 2000 rb. Z końcem ich pobytu długi sięgnęły kwoty 3550 rb, co 
przekroczyło stan wywiezionej z Kowalewszczyzny gotówki. W rezultacie, 
jak pisała Maria, opuszczając Rachmanowo, swoje długi spłacali własnym 
dobytkiem. Załamanie Rachmanowa nastąpiło już w kwietniu 1880, choć Ro-
stworowscy wyjechali z końcem czerwca. Odbywało się bowiem porządko-
wanie rachunków, to znaczy spłacanie długów rzeczami osobistego użytku. 
O tej akcji wysprzedaży Maria tak oto pisała: Jakkolwiek robimy teraz już 
ostateczną trzecią rozprzedaż rzeczy, to jeszcze jest wiele takich, które na 
nic nikomu się nie zdadzą i dla nikogo wartości nie mają, prócz nas samych, 
i które zabrać trzeba będzie � na to więc obieramy sobie tymczasowy skład 
u Antosia Rostworowskiego w Milejowie w osobnym domku, który na to prze-
znaczył. Sama Maria, nie mając innego wyjścia, z córkami, synem Karolciem 
i babcią Kornelią udała się do Dębowej Góry, majątku swej ciotecznej siostry 
i koleżanki z czasu nauk w Rzeczycy � do Pauliny Grodzieńskiej. Dwaj star-
si synowie Stanisław i Tadeusz wywędrowali już na studia do Petersburga, 
a młodszy Michał jeszcze uczył się w gimnazjum w Warszawie. 

Maria nie uznawała, mimo totalnej klęski, jaka spotkała jej rodzinę, że 
może siedzieć na gościnnym chlebie z założonymi rękami i gdy tylko Roman 
wynajął jakieś mieszkanie w Warszawie, postanowiła na gruncie stołecznym 
walczyć o ochronę bytu swej rodziny. Sądziła, że skoro w Kowalewszczyźnie 
umiała szyć sukienki dla swych córek, to i  w Warszawie może poprowadzić 
zakład krawiecki i zajęła się, jak to się wówczas mówiło, magazynierstwem. 
Zakład otwarła na nazwisko ciotki Narcyzy, bo skoro sama nie miała dy-
plomu rzemieślniczego, to musiała posłużyć się dyplomem z Instytutu Gu-
wernantek, jaki w swoim czasie uzyskała Żmichowska. Zakupiła za ostatnie 
oszczędności materiały i zaczęła szyć dziewczęce sukienki. Jednakże znane 
jej kroje były zbyt skromne jak na Warszawę. Nabywcom przedstawiała zbyt 
mały wybór, w rezultacie w jej magazynie brakło klientów. Mąż, jak i córki 
nie pochwalały jej inicjatywy, zajęcie się krawiectwem uznając za nadmierną 
deklasację. Ostatecznie Maria zamknęła swój z trudem założony zakład. My-
ślała o otwarciu jakiegoś pensjonatu, ale na takie przedsięwzięcie brakło jej 
pieniędzy. Ratunkiem stało się to, że Roman zaczął pracować na kolei.

Lata 1880�1884 były na pewno najtrudniejszymi w życiu Marii. Tra-
cąc nadzieję na dochód z krawiectwa postanowiła zająć się tłumaczeniami 
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z francuskiego. 26 IX 1882 na-
pisała list do Józefa Kraszew-
skiego jako matka, która liczną 
gromadę wyżywić i czegoś na-
uczyć może i mając takie zada-
nie prosiła znanego pisarza, by 
zechciał jej szkice przełożone 
z francuskiego zarekomendo-
wać u redaktora Zenona Piet-
kiewicza. Do Kraszewskiego 
zwracała się słowami: Ale pan 
jest wyjątkową osobą w kraju, 
który cały ma taką cześć i sza-
cunek, że nikt odmówić mu nic 
nie może. List spełnił swoją mi-
sję, bo Kraszewski nawet szyb-
ko odpisał i kontakt z Pietkie-
wiczem ułatwił. Wtedy Maria 
Rostworowska wniosła nową 
prośbę, pisząc: Gdyby Pan spot-
kał na swej drodze kogo, kto by 
jakimś uszczerbkiem fortuny na 
czyjąś przyszłość chciał łożyć, 
to by pan o moim synu Stani-
sławie pamiętał. I dalej przed-
stawiała losy własnej rodziny, która z zaledwie kilku tysiącami rubli musia-
ła szukać chleba na dzierżawie na Wołyniu. A potem osiadła w Warszawie, 
gdzie mąż po uciążliwych staraniach tylko małą posadę otrzymał na kolei. 
A cała trudność polega na tym, że trzeba wspierać finansowo syna, który na 
studiach w Petersburgu objawił wielki talent artysty malarza. List ten świad-
czył o daleko posuniętej determinacji matki zdecydowanej na wszystko, by 
tylko znaleźć środki materialne, jakie by mogły synowi umożliwić z sukce-
sem ukończenie studiów. Zmianę sytuacji w rodzinie Marii przyniósł dopiero 
ślub Stefana z zamożną ziemianką Józefą z Lubienieckich, wdową po Ksawe-
rym Jagnińskim. Do jej majątku w Garbaczu mogła teraz wysyłać na dłuższe 
pobyty swą matkę Kornelię, a także młodsze dzieci. Ponadto w swym miesz-
kaniu wynajmowała stancje dla synów Józefy, trzech młodych Jagnińskich 
Stanisława, Jana, Konstantego, co jej dawało stały dochód. Roman po sześciu 
latach pracy na kolei przeszedł na emeryturę i wyzwolony z pęt zatrudnienia 
znaczną część roku spędzał w Stelmachowie, u swego bratanka Aleksandra 
Rostworowskiego, córki znalazły zatrudnienie na stanowisku nauczycielek 

Portret Marii z Glogerów Rostworowskiej 
pędzla jej syna Stanisława Jakuba Rostworowskiego 
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w dworach ziemiańskich, tak że w domu przebywali tylko Jagnińscy i naj-
młodszy syn Karol.  Sytuacja materialna Marii się ustabilizowała, lecz nade-
szły bardzo ciężkie doświadczenia: kolejno zmarli dwaj najstarsi jej synowie 
Stanisław i Stefan. Czwarty syn Michał studiował w Petersburgu. Do niego 
to jego siostra Zofia pisała w czerwcu 1888 z Warszawy: W tych wszystkich 
troskach i tarapatach Matuchna nasza jak brylant nie ugina się pod ciężarem 
trosk i świeci tą jednostajnością i równością humoru, który znasz tak dobrze, 
zawsze zdolna do największych poświęceń � nigdy nie mogę dość nauwiel-
biać naszej Mateńki najdroższej. I otóż właśnie ów Michał jako guwerner 
syna pułkownika rosyjskiego wyjechał z Petersburga do Francji i w Pau po-
znał baronównę Marie-Rose Christin, z którą postanowił się ożenić, o czym 
poinformował korespondencyjnie rodziców. Rodzina � ojciec, matka, siostra 
Zofia wiadomość tę przyjęli jak grom z jasnego nieba. I wytoczyli batalię 
listowną przeciw temu zamiarowi. Maria 7 IV 1889 wypisała ogromny list, 
zawierający szereg głęboko przemyślanych treści. Odwoływała się do za-
miarów Michała, który chciał jeszcze trzy lata studiować we Francji, co by 
znaczyło, że chce być trzy lata na utrzymaniu swej żony. W liście tym pisała: 
Nie rozumiem czemu to się dzieje, że ci nasi synowie taki szeroki zakres dają 
życiu swemu przy rozpoczęciu z nim zapasów i z głową do góry wzniesioną 
omijają zwykłe ścieżki przez średniej, przeciętnej miary śmiertelników używa-
ne, którymi ci zwykli ludzie idąc sobie zwolna a ciągle naprzód, tych naszych 
orłów pozostawiają w tyle, ale uwikłanych w najcięższe życiowe trudności 
i oddających im na pastwę wszystko razem z życiem. Wydając taki sąd, miała 
na myśli Stanisława, który jej zdaniem za wcześnie się ożenił i malowaniem 
portretów na zarobek się zabijał. Miała też na myśli Tadeusza, który pracując 
na rzecz innych kolegów dla zarobku, sam pozostawał w tyle. Dlatego radziła 
Michałowi, by podjął normalną pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
bądź w sądach. Matka wskazywała też na czynnik narodowy. Pisała, iż sądzi, 
że Michał ma: w duszy pierwowzór, jaka powinna być kobieta, a szczególniej 
w naszym kraju. Tymczasem uważała, że typ kobiety francuskiej temu pier-
wowzorowi nie będzie odpowiadał, gdyż kształci się on w rozrywkach, zaba-
wach, toaletach, co wyrabia typ kobiety pustej, niezdolnej do długich godzin 
życia domowego. Ostatecznie Maria, podobnie jak jej mąż, wierzyła, że baron 
Christin, ojciec Marie-Rose, na ślub się nie zgodzi. 

Wbrew temu czarnowidztwu Michał 23 VII 1889 się ożenił i pozostał 
ukochanym synem rodziców, wraz ze swą bardzo cenioną żoną Francuzką, 
do której jego matka pisywała po francusku bardzo długie listy. Tymczasem 
synek nieżyjącego już Stefana � Romik miał cztery lata. Wdowa po Stefanie 
Józia, mając synów na stancji u Rostworowskich, raz po raz przyprowadza-
ła Romika do babci, dla której stał się on największym ulubieńcem. Maria 
w tym czasie znalazła nowy sposób zarobkowania. Otóż od Michała z Francji 
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otrzymywała teksty komedyjek tamtejszych, przekładała je na język polski 
i posyłała do warszawskiego teatru, gdzie cieszyły się powodzeniem, bądź 
drukowała w pismach polskich. Była też czytelniczką �Le Figaro� i �Le Petit 
Journal� i z pism tych także wydobywała przydatne sobie teksty. Jej córka 
Zofia w liście z 26 XII 1890 pisała: Jedna ze sztuk tłumaczenia Mamusi znów 
jest przez scenę warszawską akceptowana, tak więc nasza Mamuchna ogrom-
nie jest czynna na polu literackim i pomału przyczynia się do ukształtowania 
gustu warszawskiej publiczności. Naturalnie praca literacka nie była jedynym 
zajęciem Mamuchny. Gros jej energii koncentrowało się wokół spraw rodzi-
ny. Jedną z bolączek był pogarszający się stan zdrowia babuni � Kornelii Glo-
gerowej. Przebywała ona niekiedy sama z nie w pełni rozwiniętą umysłowo 
Marylką, córka Józi, w Garbaczu. Maria niepokoiła się o jej los i zapewniała, 
że (...) jeżeli tylko czas będzie możliwy, to Babunia tu na te święta przyjedzie 
i już więcej Babuni nie puszczę � zanadto mi smutno bez tej drogiej Mat-
ki naszej. Tak więc Babunia zamieszkała w Warszawie, ale niekiedy razem 
z córką jeździły do Jeżewa, do Zygmunta Glogera. Mamuchna naturalnie 
utrzymywała kontakt listowny z synami, a właściwie z jednym, z Michałem, 
bo Tadeusz nie odpowiadał na żadne listy, co jej sercu przynosiło dotkliwy 
uraz. Żywo uczestniczyła swą korespondencją w długim okresie oczekiwania 
potomka przez Maryś, żonę Michała, i bolała nad tym, że Rafaela wkrótce 
po urodzeniu zmarła. Uderzająca była wprost jej reakcja wyrażona w jednym 
z listów napisanych do Michała: W czasach teraźniejszych, kiedy przebojem 
wszystko wywalczać trzeba, trzeba się również pilnować swoich praw, a więc 
względem własnych, rodzonych dzieci chciałoby się utrzymać choć cząstkę 
maleńką ich przywiązania i dziecięcej tkliwości. Dziś nie możesz sobie jeszcze 
wyobrazić czym jest posuwanie się w latach, kiedy wszystko, co było ciepłem, 
uśmiechem odpada od człowieka jak uschłe na jesień liście. Jest to naturalnie 
kolej rzeczy, nie od razu jednak na pełną rezygnacji filozofię zdobyć się moż-
na. Przychodził więc czas, kiedy kontakty Marii z dziećmi się rozluźniały. 
Mąż przybywał niemal stale w Stelmachowie, córki jako nauczycielki praco-
wały w domach ziemiańskich. Pozostawały jej tylko kłopoty z repetującym 
kolejne lata szkolne Karolkiem. Wiele utrapień powodowały też niepowodze-
nia szkolne młodych Jagnińskich, z których dwóch nie zaliczyło roku nauki 
i Józia zastanawiała się, czy nie zabrać ich ze stancji. Nic więc dziwnego, że 
do Michała w liście z czerwca 1891 pisała: Z wielu względów, których tłuma-
czyć nie będę � dosyć, że te kilka słów odległego syna przyniosło mi trochę 
ulgi w smutku i tęsknocie. 

Tymczasem w sierpniu tego roku nastąpiło ważne dla jej życia rodzinne-
go wydarzenie � zmarł ogromnie bogaty kuzyn Janusz Rostworowski. Prze-
bywając akurat w Jeżewie, postarała się przybyć do Warszawy na pogrzeb. 
I otóż wkrótce okazało się, że w zapisach testamentowych zmarłego Janusza 
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została całkowicie pominięta. I wtedy na duchu podtrzymała ją inicjatywa 
córki Jadwigi, która napisała do przebywającego we Francji brata: Ojciec 
tak niewielką otrzymał rentę, Mamusia pominięta zupełnie, muszą zaczerp-
nąć w sercach dzieci tej wdzięczności, która się im tak ze wszech miar należy. 
I tu Jadwinia powołując się na czwarte przykazanie: Czcij Ojca swego i mat-
kę swoją, wysuwała propozycję � Jest nas żyjących sześcioro. Jeśli wszyscy 
składać się będziemy po 100 rb rocznie, to wyjdzie z tego suma 600 rb rocz-
nie, odpowiednia rencie Tatusia. Dla obojga Rodziców i Babci 1200 rb wy-
starczyć może na życie porządne i bezkłopotliwe. Tak więc inicjatywa dzieci 
łagodziła Marii niesprawiedliwość losu.

W tym czasie Michał proponował matce, by doprowadziła do �ogroma-
dzenia się� rodziny w rejonie Karkowa, gdzie winno się wspólnymi siłami 
nabyć jakiś folwarczek. Maria jednak odrzuciła tę propozycję, utrzymując 
zgodnie z wolą męża, że Warszawę mogą opuścić dopiero wtedy, kiedy Karol 
zda maturę. Natomiast ogromnie się cieszyła, gdy doszła ją wiadomość z li-
stopada 1891, że Michał wraz z żoną przybył na stałe do Krakowa.

Tymczasem z końcem tego roku w rodzinie ujawniły się konflikty. Na-
dzieje Józi na mariaż z Tadeuszem, młodszym bratem zmarłego Stefana, 
spełzły na niczym. Jedynym jej sukcesem było to, że prawnie przejęła suk-
cesję po zmarłym mężu. Ale do opieki nad nieletnim synem powinna była 
powołać radę familijną. Powołała, ale nie zaprosiła do niej teścia Romana 
Rostworowskiego. Skutkiem tego ojciec rodu zerwał z synową wszelkie sto-
sunki. Już nie mówił o niej �Józia�, tylko �Stefanowa�. W konflikt ten zosta-
ła również wbrew swej woli wciągnięta Maria. Z datą 8 II 1892 pisała ona 
do syna Michała: Od Józi i Tereni niczego nie wymagamy, są młode jeszcze 
i mogą wyjść za mąż. W takim razie rodzina pierwszych mężów usuwa się na 
bok i stosunek pierwotny traci rację bytu, ale względem dzieci pozostałych 
po naszych synach na taką abnegację zgodzić się nie możemy, żeby się wy-
rzec i nie mieć stosunku, gdyż jedynie w obcowaniu z nimi możemy pokładać 
nadzieję, że wyrosną w duchu ich zmarłych ojców. Konflikt, w którym po 
stronie Józi stanęła także jej siostra Teresa, wdowa po Stanisławie, dla Marii 
miał gorzki praktyczny wyraz, że �Stefanowa� przestała do domu przyprowa-
dzać ukochanego wnuka Romika. Te lata dziewięćdziesiąte przemijającego 
stulecia w życiu Marii wypełnione były jedną wielką miłością, miłością do 
wnuka, potomka najstarszego syna. Dzieci Stanisława pozostawały w Krako-
wie, w Galicji i kontakt z nimi był tylko sporadyczny. Natomiast Romik stał 
się postacią pierwszoplanową, lecz niespodzianie dla dziadków niedostępną. 
Wiosną Maria dowiedziała się, że wnuk chorował i mógł umrzeć. Więc nie 
bacząc na wszystko udała się do rezydencji Józefy Rostworowskiej w War-
szawie, ale gdy otworzył jej drzwi służący Ignacy, nie miała odwagi wejść 
do domu synowej. Tylko służącego wypytała o zdrowie Romika. A gdy ten 
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powiedział, że zdrowy i chodzi po pokoju, odeszła cichcem już pocieszona 
od drzwi. W okresie tego konfliktu akurat za mąż wychodziła córka Józi Ma-
rylka, którą tak skutecznie wyedukowała Zosia Rostworowska, córka Marii. 
Znalazł się dla niej kandydat, syn Zygmunta Gajewskiego z Turzna � Staś, 
o którym pisano, że bystrym dowcipem się nie wyróżniał, ale od ojca otrzy-
mał majątek Mgowo. Roman Rostworowski jednak na ślub ten się nie wybie-
rał. Natomiast Maria, z miłości do Romika oświadczyła, że na nic uważać nie 
będzie, i na ślub poszła. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero rok później, 
o czym w maju 1893 Zosia pisała do Michała: Stosunki z Józią są trochę znio-
ślejsze, przysłała nam raz Romika, drugi raz sama go przyprowadziła i zosta-
ła na dłużej. Jest to ogromna pociecha dla naszej Mamusi i Babci. Wkrótce 
już nawet Maria stwierdzała: Józia zaczyna być teraz coraz lepsza. Synowi 
opisywała o tym, jak wnuczek jest szczęśliwy, przebywając w domu dziad-
ków: Mamy tu pięć kanarków w dwóch klatkach � są dość oswojone. I otóż 
Romik bawi się z nimi, przenosi je z klatki do klatki, wypuszcza, goni za nimi, 
ale nie robi im żadnej krzywdy, bo jest bardzo ze wszystkim delikatny. Romik 
był szczęśliwy, a jego babcia jeszcze bardziej, gdy wyznawała synowi: Mo-
żesz sobie wyobrazić, jakie to dla nas wszystkich jest święto, jak ta kruszyna 
do nas zawita. Radość z rzadko dostępnych wizyt wnuka miała jej osłodzić 
inne chwile przykrych doświadczeń.

Ponownie wystąpiły kłopoty z synami Józi: Stasia wyrzucili ze szkoły, 
a Kocio (Konstanty) i Jaś nie zdali egzaminów. Powstała kwestia, że chłop-
ców trzeba przenieść do szkoły Górskiego. Maria utraciłaby wówczas opłaty 
za stancję. Na szczęście Józia postanowiła na rok jeszcze pozostawić chłop-
ców u niej na stancji i zarazem zatrudnić dla nich korepetytora. 

Od 1892 do domu w Warszawie powracają córki Zofia i Leoncia. Maria 
teraz uczestniczy w prowadzonych przez nie akcjach charytatywnych. Przed 
gwiazdką 1894 całymi dniami siedziała w sklepie pani Grabowskiej i poma-
gała w rozprowadzeniu fantów, z których dochód przeznaczony był na kolo-
nie dla ułomnych dzieci. Same święta minęły w spokojnej atmosferze rodzin-
nej. Matka i dziewczynki zgromadziły zapas ciekawych książek do czytania, 
a wieczorami była muzyka i śpiew, tak że dni upłynęły przyjemnie.

Maria, mając ustabilizowaną sytuację materialną, awansuje wyraźnie 
w kręgu stosunków towarzyskich. Była zaproszona na raut do Łubieńskich, 
podczas przyjęcia wydanego przez Ludwikową Krasińską pełniła nawet rolę 
współgospodyni. Spotykały ją też inne radości � Michał już był czynny na-
ukowo w Krakowie. Jadwinia robiła w Warszawie starania o zwolnienie go 
z obywatelstwa rosyjskiego. W lipcu 1895 Maria z córkami odbyła wspaniałą 
podróż na Podole do majątków Starzeńskich i Chołoniewskich. Po powrocie 
do Warszawy zrealizowała swoje pragnienie � z córkami przeniosła się do 
większego mieszkania, a Roman wynajął odrębne pomieszczenie dla siebie. 
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Karol skończył szkołę i radził się starszego brata Michała � jaką teraz obrać 
drogę życiową. Maria prosiła Michała, by wszelkie udzielane rady przedsta-
wiał ojcu, by Roman nie czuł się przypadkiem pominięty w stanowieniu co 
do przyszłości syna. Świadczy to o tym, jak bardzo była ona nadal przywią-
zana do męża i jak pilnie zabiegała o utrzymanie jego autorytetu w rodzinie. 
Miała ona zresztą od dawna ujawniony dar, iż umiała członków swej wielkiej 
rodziny skupiać wokół siebie i łagodzić wszelkie jawiące się między nimi 
sprzeczności. 

Ostatnie lata kończącego się wieku XIX w życie Marii wnoszą wiele 
ważnych wydarzeń. Dochodzi do skutku plan zamieszkania na wsi, który ma 
przynieść oszczędności w utrzymaniu rodziny, liczącej wraz z babcią Kornelią 
jeszcze wciąż kilka osób. Z inicjatywy Zosi rodzina Rostworowskich przeby-
wa krótko w wydzierżawionej pod Sochaczewem Jeżówce. Zosia wychodzi 
za mąż za właściciela Żyrzyna i Kębła Stanisława Wessla. W 1899 umiera 
Józia, a zatem opieka nad Romikiem przechodzi w gestię Marii. W tymże też 
roku Rostworowscy obejmują w dzierżawę dom folwarczny w Jeńkach pod 
Kowalewszczyzną i przebywają tam aż do czasu ślubu Leonci, by we wrześ-
niu 1900 wrócić do Warszawy. Tu wynajmują willę z niewielkim ogrodem. 
Mają swoje jours fixés. Przyjmują na terenie ogrodu, podając herbatę z ciast-
kami lub czarną kawę z lodami. Odwiedzają ich tylko osoby, które lubią, 
przez to te spotkania w ocenie Marii są naprawdę przyjemne. Uczestniczyli 
też w życiu kulturalnym, chodząc do teatru lub na koncerty. W Warszawie 6 
grudnia 1902, po przeżyciu 93 lat, zmarła ukochana matka Marii Kornelia ze 
Żmichowskich Glogerowa. Została pochowana na Powązkach w grobowcu 
swej siostry Narcyzy Żmichowskiej. Ostatni syn Marii Karol usamodzielnił 
się, ożenił się w styczniu 1904. W tymże roku Romanostwo obchodzili w gro-
nie rodzinnym pięćdziesiątą rocznicę swego ślubu. Rozruchy rewolucyjne, 
jakie miały miejsce w Warszawie w 1905, ostatecznie przesądziły o tym, że 
Roman i Maria Rostworowscy opuścili to miasto i przenieśli się do Krako-
wa, by zamieszkać przy ul. Łobzowskiej 4 wspólnie z Jadwinią i wnukiem 
Romikiem w domu syna Michała. W Krakowie mieli stałą opiekę ze strony 
najstarszej córki. Tu już po roku swego pobytu Maria przeżyła śmierć męża. 
Smutne ostatnie lata rozpromieniały jej liczne listy nadchodzące do Krakowa 
od dwóch bardzo ją kochających córek Zofii Wesslowej z Żyrzyna i Leonii 
Wierusz-Kowalskiej z Fryburga. Niekiedy jeździła do Ruszczy, gdzie prze-
bywała Jadwiga z Popielów, wdowa po Feliksie Rostworowskim. Odwiedza-
ła siostry Sacrể Coeur w Zbylitowskiej Górze. W Krakowie Maria mogła 
mieć kontakt z liczniejszymi swymi wnukami, z Marysią i Stachem, dziećmi 
Stanisława, oraz z Tomkiem i Stefanem, synami Karola. Czasem przyjeż-
dżali też młodzi Wierusz-Kowalscy z Fryburga szczególnie Józio i Muzelka. 
W 1910 odwiedziły ją w Krakowie obie córki z mężami. Ale to już było 
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pożegnanie. Ostatni jej list pochodzi z czerwca 1910 i jest adresowany do 
Pauliny Grodzieńskiej. Pisała w nim już chwiejnie stawianymi literami: Nie-
dołęstwo opanowało mnie nadmiernie, aż mnie to dziwi, bo ja się w ogóle 
i długo dzielnie i energicznie trzymałam, może to jeszcze przejdzie. Z tą wiarą 
wybierała się z Jadwisią na lato do Swoszowic pod Krakowem. Była tam 
goszczona przez zaprzyjaźnionych doktorostwa. O sobie mówiła, że już żad-
nych robót ręcznych nie robi, a jedynie z prawdziwą przyjemnością czyta. 
W Swoszowicach można było siedzieć koło domu pod dużym drzewem. Już 
w następnym roku na to letnisko nie pojechała. Maria Rostworowska zmar-
ła 19 II 1911 w Krakowie i została pochowana na cmentarzu Rakowickim 
w grobowcu Rostworowskich. W nekrologu pisano o niej: Szła przez życie 
cicha, słodka, spokojna, nie wynosząca się w powodzeniu, nie upadająca na 
duchu w przeciwnościach, wyrozumiała dla drugich, gotowa zawsze nieść 
pomoc potrzebującym i stanęła u kresu dni swoich z umysłem jasnym, duszą 
pogodną, czysta, z sercem przepojonym miłością Boga i ludzi. Niech jej lekka 
będzie ziemia mogilna.

Była osobą wielkiej miary. Znakomitą żoną, dzielnie znoszącą niepowo-
dzenia życiowe, jakie dotknęły jej męża i ją. Nie załamywała się, starała się 
sama zabiegać o środki do życia, niezbędne dla utrzymania dorastających 
dzieci. Była matką dziewięcioroga dzieci i wywarła ogromny, dodatni wpływ 
na ich wychowanie. Była osobą wykształconą i chłonną na przekazy wszel-
kiej wiedzy z zakresu pojęć humanistycznych. Biegle władała językiem fran-
cuskim i zajmowała się przekładami utworów komediowych na język polski. 
Miała dar skupiania wokół siebie swych dzieci, a przede wszystkim gorących 
uczuć ich miłości skierowanej do Najdroższej, Jedynej Matuchny, jak ją na-
zywano.

Bibliografia: Les Invalides du mariage, przekład z francuskiego na język polski.
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ROZDZIAŁ X

POKOLENIE XIV–XVI

W KRĘGU „TRAGEDII KUROWSKIEJ”
– LINIA ADAMA ROSTWOROWSKIEGO

POKOLENIE XIV
Starszy syn STEFANA i ANIELI ROSTWOROWSKICH

Hr. ADAM Andrzej Wiktor, ur. 29 XII 1824 w Kowalewszczyźnie, starszy syn 
Stefana i Anieli z Rostworowskich, ziemianin, dziedzic Kurowa i Stelma-
chowa, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego

Jego matka zmarła, gdy miał 6 lat. Dzieciństwo spędził w Kowalew-
szczyźnie. Wychował go ojciec, dla którego żywił miłość i szacunek, nieustan-
nie z nim przebywając i nim się opiekując. Ojciec też zapewnił mu właściwe 
wykształcenie, co potwierdzają zachowane listy, pisane dobrą polszczyzną, 
a niekiedy dobrze opanowanym językiem francuskim. Łączyły go też bliskie, 
uczuciowe stosunki z młodszym bratem Romanem oraz z bratem przyrodnim 
Arturem Orsettim. Gdy w grę wchodziło około 1846 ewentualne małżeństwo 
Romana ze swą cioteczną siostrą Lucettą Wintzingerode, Adam zapewniał ją 
własnym listem, iż dla młodych małżonków będzie zawsze żywił serdeczne 
uczucia braterstwa. Jako później wchodzącemu w związek małżeński spośród 
obu synów ojciec przekazał mu Kurowo wraz z Nadlesiem, Chumicami i Moj-
sikami. Była to posiadłość zasobna, ziemie dobre, uprawne pod pszenicę, któ-
rej duże ilości sprzedawano Żydom łomżyńskim po 137 zł za korzec. Mimo 
to Adamowi jakoś nie bardzo udawało się gospodarować w oparciu o własne 
zasoby. Wkrótce po objęciu dóbr ojca postanowił zaciągnąć pożyczkę w Pol-
skim Towarzystwie Kredytowym w Łomży. Z pożyczką tą jakichś specjalnych 
planów rozwojowych swego gospodarstwa nie łączył. Natomiast na pewno 
był człowiekiem lubiącym zbytek i rozrywki towarzyskie, dostępne głównie 
w Warszawie. Jeździł więc do stolicy i zatrzymywał się w Hotelu Wileńskim 
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swego stryja Jana Rostworowskiego. W korespondencji z Romanem wspo-
minał o tym, że ma prześliczny pokój nr 25 i korzysta z niego, dzięki temu, 
że jest przy boku Marszałka. Tak nazywał swego ojca, który był marszałkiem 
szlachty guberni augustowskiej. Przebywając z końcem sierpnia 1853 w War-
szawie, był świadkiem agonii bardzo kochanego stryja Jana. Smutne nastroje 
w gronie rodzinnym nie przeszkadzały mu uczęszczać do teatru i zachwycać 
się aktorkami. Napisał nawet list do swego kuzyna Feliksa Rostworowskiego, 
właściciela Leśniowoli, by przyjechał do Warszawy, bo będąc sam, nie ma się 
z kim lumpować. Być może, że jednak choroba stryja Jana zatrzymała go na 
dłużej w Warszawie, skąd posłał jeszcze do Romana list datowany 1 X 1853, 
na dzień przed śmiercią pułkownika Rostworowskiego. Pisał w nim: Życze-
niem moim jest, abyś Drogiego naszego Ojca wywiózł stąd przed smutnym 
wypadkiem, którego się lada chwila spodziewać trzeba, a który by Ojca tak 
boleśnie obszedł, zwłaszcza gdyby był temu przytomny. Stefan Rostworowski 
nie zdołał odjechać z Warszawy, gdyż jego brat Jan już następnego dnia zmarł. 
Niemniej ta chęć oszczędzenia ojcu bólu, wyrażona przez syna, świadczyła 
o tym, jak bardzo Adam swego ojca kochał. Swój pobyt w Warszawie wyko-
rzystywał także na robienie różnych zakupów dla brata, który przygotowywał 
się już do zawarcia związku małżeńskiego z Marią Glogerówną. Donosił więc: 
Sprawunki Twoje robię po trochu. Obicia wyprawiłem już dawno przez Żyda, 
jako też i lakiery i pędzle do nich (...) mebli dotąd nie nabyłem, bo spekuluję, 
by co dobrego i nie drogo kupić. Nieobecny w Kurowie, jednak interesował się 
losami majątku. Informował brata Romana: (...) gdyby nie Winiarski, który mi 
ostatnią pocztą przysłał szczegółowy raport gospodarski, to bym nie wiedział, 
co się w domu dzieje. Z działalności społecznej poza majątkiem przyjął tylko 
funkcję sędziego pokoju okręgu tykocińskiego.

Nie jest wykluczone, że w swym postępowaniu był on nieco lekkoduchem. 
Miał tu przykład w swym starszym o 12 lat bracie przyrodnim, Arturze Orset-
tim, który to ożenił się z mieszczanką dla kawału, po to, by wygrać zakład. Tak 
więc nieco dziwna była geneza jego ślubu z posażną panną Leonią Potocką 
ze Stelmachowa. Jego kuzyn Janusz Rostworowski z Warszawy, kamerjun-
ker dworu cesarsko-królewskiego, został powiadomiony przez swego stryja 
Stefana, ojca Adama, że może przyjechać do Kowalewszczyzny, by udać się 
w konkury do pani Potockiej w Stelmachowie z prośbą o rękę Leonii. Tymcza-
sem Adam wyprzedza go. Nic nie mówiąc Januszowi, jedzie do Stelmachowa, 
oświadcza się i zostaje przyjęty. Robi kawał Januszowi, który piastując ważne 
urzędy w Warszawie, może nieco się �nosił�. Został za to pokarany przez swe-
go prowincjonalnego kuzyna, a od Potockich otrzymał kosza.

Inna rzecz, że stosunki między Potockimi ze Stelmachowa i Rostwo-
rowskimi z Kowalewszczyzny były od dawna zażyłe, wprost przyjacielskie. 
Wskazuje na to zachowana korespondencja. W jednym z listów Jan Potocki, 



~ 373~

oznajmia Stefanowi Rostworowskiemu, że postanowił na imieniny swej żony 
zorganizować spektakl złożony z dwóch pięknych sztuk i zaprasza Stefana, 
a szczególnie jego synów, do przyjęcia ról w tym spektaklu. List pisany po fran-
cusku kończy się słowami: Zechciej Drogi Hrabio udzielić mi odpowiedzi, wraz 

z informacjami co do stanu swego 
zdrowia, oraz przyjąć wyrazy sza-
cunku i przyjaźni, z jakimi mam za-
szczyt być dla Pana, Panie Hrabio, 
jego oddanym sługą. Kolejny list 
z października 1845 stwierdza, że 
Panowie Synowie nie nadają się do 
obiecanych im ról, gdyż nie chcą 
przybywać do Stelmachowa, by 
powtarzać teksty. Niemniej są oni 
bardzo serdecznie zapraszani, by 
zechcieli porzucić ich samotność 
i przybyć do samotni państwa Po-
tockich. Listy Jana Potockiego są 
z wielką atencją adresowane. Na 
przykład na jednym z nich adres 
jest tak sformułowany: Jaśnie 
Wielmożnym Hrabiom Rostworow-
skim, JWJM Panom i Dobrodzie-
jom w Kowalewszczyźnie. Rzecz 
w tym, że hrabia Potocki miał dwie 
córki, a w Kowalewszczyźnie by-
ło dwóch kawalerów Rostworow-
skich. Z czasem stosunki stają co-
raz bardziej przyjacielskie. W liście 

Figura NMP przy drodze z Kowalewszczyzny 
do Waniewa 

oraz napis znajdujący się u stóp figury
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z 9 II 1850 pan Jan wzywa 
marszałka z synami, by przy-
jęli jego propozycję zaprosin, 
pisząc (...) czy nie raczyliby-
ście biednych opuszczonych 
i skazanych na rekolekcje 
i nudy zamiast tańców � na-
wiedzić. Dla Papy panna Ma-
rianna, jedna z córek, przygo-
towała swój pokój, by sobie 
osobno spokojnie spoczywał. 
List kończy się przynagle-
niem: Pomyślną dajcie rezo-
lucję, bo umieram z nudów. 
Dla Potockich sąsiedzi wła-
dający dobrze językiem fran-
cuskim byli cenni, choćby 
dlatego, że do Stelmachowa 
przybywali Francuzi, krewni 
pani Potockiej i trzeba było 
ich jakoś zabawiać. Dlatego 
też pan Jan w innym liście 
zapraszał sąsiadów z Kowa-
lewszczyzny, nadmieniając, 

że (....) ma złowionego pstrąga, ważącego trzydzieści funtów, a ikra w nim wiel-
kości grochu. Duży półmisek. Prosimy Łaskawych Sąsiadów, aby raczyli jutro 
na obiad do nas zjechać, żeby go skosztować, bo się boimy odkładać, żeby się 
nie zepsuł. List kończy dopisek: Moja żona, choć słaba od kilku dni, pięknie 
kłania się. W tym kontekście, kiedy nawet Antonina z markizów Coux-Cer-
cey de Lusignan Potocka kłaniała się mieszkańcom Kowalewszczyzny, trud-
no zakładać, by zamieszkały w Warszawie Janusz Rostworowski w staraniach 
o rękę jej córki miał większe szanse od zaprzyjaźnionego od lat sąsiada Adama. 
Co prawda z jednego z listów wynika, że Potoccy znali Rostworowskich war-
szawskich, niemniej stosunki z nimi były znacznie bardziej odległe. Można 
więc zakładać, że Adam � dowcipniś, chciał zrobić kawał kuzynowi Januszowi, 
powiadamiając go przez ojca o możliwości konkurów i jednocześnie sam się 
w nie udając, ze świadomością z góry zapewnionego dla siebie sukcesu.

Ręka Leonii Potockiej została jemu oddana. Natomiast jego postępek 
miał wieloletnie reperkusje, a może nawet przygotował czas zemsty nad jego 
własnym życiem. W Tykocinie odbyły się zaręczyny Adama i Leonii, któ-
rych przebieg znamy z listu Marii, szwagierki Adama. Wieczorem czytano 

Adam Rostworowski (1824�1870),
starszy syn Stefana z Kowalewszczyzny, 

ziemianin, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego 
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jakieś dzieło autora francuskiego, w którym odnaleźć można było szereg 
uwag o małżeństwie, a także trafnych spostrzeżeń o charakterze i roli męża 
w rodzinie. Na drugi dzień odbyły się zaręczyny. Jak zapisała Maria: Pani 
Potocka pobłogosławiła pierścionki i państwa młodych i to, co ma być i to, co 
będzie. Chciała, żeby pan młody, według zwyczaju francuskiego, pocałował 
Leonię, ale do tego nie przyszło. Spytała się bowiem o opinię w tej sprawie 
Marii, która oświadczyła, że na jej zaręczynach do pocałunku nie doszło, 
młodzi zostawili go na później � jak mówiła. Wkrótce po owych zaręczynach 
odbył się w 1855 ślub Leonii Potockiej z Adamem Rostworowskim. Stronę 
panny młodej reprezentowała sama pani Antonina, gdyż w międzyczasie jej 
mąż, Jan Potocki, zmarł.

Adam już znacznie dawniej, przed 1847 miał przez ojca przekazane na 
własność dobra Kurów wraz z przyległościami, szacowane na kwotę 26 000 
rbs, tak że ubogim małżonkiem nie był. Niemniej dobra wnoszone jako wia-
no przez żonę Leonię były znacznie wspanialsze. W Stelmachowie był pałac, 
spalony dopiero przez Rosjan w czasie I wojny światowej. Rostworowscy za-
mieszkali więc w Stelmachowie, do którego przynależały jeszcze dwa folwar-
ki, Zawady i Zacisze. Sądzić wypada, że Adam dopiero po ślubie naprawdę 
pokochał swoją żonę, poprzednio może uważał ją jedynie za przedmiot flirtów 
towarzyskich. W każdym razie w ciągu blisko czterech lat na świat przyszło 
dwoje dzieci, których urodzenie podcięło zdrowie Leonii. Zmarła ona już 20 
IX 1859. To dramatyczne wydarzenie upamiętnia płaskorzeźba znajdująca się 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętrzej w Tykocinie, przedstawiająca kobietę 
na łożu śmierci, która wsparta na kolanach płaczącego męża, karmi niemow-
lę, a drugiemu dziecku podaje rękę. Nad nimi stoi Anioł Stróż � jak gdyby 
znak pocieszenia i opieki nad dziećmi. A za nim oczekująca już śmierć. Nad 
płaskorzeźbą jest umieszczone popiersie Jana Alojzego Potockiego, ojca Le-
onii. Wspomniana płaskorzeźba ukazuje rozpacz Adama po śmierci żony, bo 
przecież to on był fundatorem tego pięknego epitafium, na szczycie którego 
znajdują się herb Rostworowskich � Nałęcz i herb Pilawa � Potockich. 

Adam dwoje swych dzieci oddał pod opiekę swej szwagierki Marii Ro-
stworowskiej do Kowalewszczyzny, a sam udał się do Drezna, licząc, że tam 
zdoła nieco uspokoić nerwy. Później jednak wrócił po dzieci i w 1861 po-
nownie był w Dreźnie. W liście pisanym do brata Romana 16 V 1861 Adam 
wspomina, że jego wyjazd do Drezna nastąpił dość nagle oraz wzmiankuje: 
(...) z rana byłem na Mszy św. z Marają, potem dzieci się moje stroiły i po-
szliśmy winszować cioci. Były to imieniny pani domu Zofii Rostworowskiej, 
rodzonej siostry ojca Adama. Życzenia składali Anielica, Oleś oraz naturalnie 
ich ojciec, ofiarowując śliczną etażerkę do kwiatów. Natomiast Maraja to naj-
starsza córka Heleny z Rostworowskich baronowej Wintzingerode, a zatem 
stryjeczna siostra Adama. W liście owdowiałego Adama nie ma słowa o Ju-
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lii, co świadczy, że jej w Dreźnie 
jeszcze nie było. Ważna jest na-
tomiast wzmianka o tym, że wy-
jazd Adama do Drezna nastąpił 
dość nagle. Do zdarzenia tego 
znajdujemy komentarz w jed-
nym z listów Narcyzy Żmichow-
skiej, która zastanawia się nad 
tym, jaki będzie stosunek chło-
pów do dziedziców, pańszczyzny 
i sprawy narodowej i przy okazji 
napisała: Pan Adam Rostwo-
rowski z Tykocina, gdzie pomnik 
Czarnieckiego stoi, jak mu się 
chłopi burzyć zaczęli, tak daleko 
uciekł, że się podobno w Dreź-
nie oparł, inni przecież na jego 
miejscu sprawę załatwili bez po-
mocy wojska, i wiem, że już do 
niego sami włościanie deputa-
cję wyprawili, żeby tylko wracał 
spokojnie. Wzmianka ta nie jest 
dostatecznie jasna. Czy Rostwo-
rowski zaangażował wojsko ro-
syjskie do uśmierzenia chłopów, 
którzy domagali się zniesienia 
pańszczyzny? Czy chłopi byli 
w stanie wysłać deputację do 
Drezna? W listach rodzinnych 
wzmianek o tych wydarzeniach 
nie ma.

Na razie zaś mamy dopiero datę 15 V 1861. Wtedy to � w samą porę � do 
Adama przyszły przesyłki pieniężne z Kurowa, które odebrał z Banku Bas-
sengea i natychmiast wpłacił ciotce, która je przyjęła z rozrzewnieniem, gdyż 
wyznała, że właśnie poprzedniego dnia wydała ostatnie talary. Na imieniny 
cioci Zosi przychodzą też życzenia od Juliusza i Janusza Rostworowskich 
z Warszawy, natomiast Roman jest napominany, gdyż naturalnie zapomniał 
wysłać życzeń. Adam prosi go, aby dojechał do Stelmachowa i oficjalistom 
wydał niektóre rozporządzenia. Jedno z nich dotyczy tego, aby ubrania z szaf 
zostały przetrzepane. Pozostałe już dotyczą koni: Powiedz proszę Godlew-
skiemu, aby cztery ogiery siwe, przeznaczone przeze mnie do zaprzęgu, często 

Płaskorzeźba w kościele tykocińskim przedstawia 
umierającą Leonię z Potockich Rostworowską, 

oddającą dwoje swoich dzieci w opiekę aniołowi, 
u wezgłowia siedzi zrozpaczony mąż 

Adam Rostworowski, 
za aniołem stoi oczekująca na przyjęcie Leonii 

Śmierć



~ 377~

ale umiarkowanie i spokojnie przejeżdżał w bryczce, ale parami tylko. Jed-
nocześnie list wskazuje, że Adam Rostworowski jest człowiekiem religijnym 
i bogobojnym. Między innymi pisze: (...) jeśli Pan Bóg pozwoli mi wrócić 
do domu, żebym zastał ślady jego pracy i starania, mając na myśli które-
goś z oficjalistów. W nielicznych jego zachowanych listach jest więcej takich 
wzmianek o podłożu religijnym.

Adam na razie, mimo próśb deputacji, do domu nie wrócił, bowiem 
8 I 1862 w Dreźnie odbywała się wielka uroczystość zaślubin szambelana 
Janusza Rostworowskiego, jego byłego konkurenta, z bardzo bogatą Karoli-
ną z Kofflerów, wdową po wojewodzie mazowieckim Franciszku Potockim. 
Na uroczystość zjechało aż osiemnaścioro Rostworowskich. Przyjezdni re-
zydowali w pałacyku Rostworowskich, nabytym jeszcze przez starostę żyto-
mierskiego Franciszka Jana Rostworowskiego, posła Konfederacji Barskiej 
przy dworze saskim. Przybył Roman z rodziną i ojcem Stefanem oraz natu-
ralnie brat Janusza, Julian, z żoną Józefą i córką Julią. O Julii wiadomo, że 

współcześni oceniali ją jako 
piękność, o czarnych wło-
sach i regularnych rysach. 
Choć mówiono też o jej 
niedobrych skłonnościach, 
o tym że miała zły charakter 
i wolała innych skrzywdzić 
niż im pomóc. Najprawdo-
podobniej w Dreźnie znów 
zaszło wydarzenie, dla któ-
rego niełatwo jest znaleźć 
racjonalne przyczyny. Julia 
zostaje poślubiona swemu 
o 21 lat starszemu stryjowi. 
Czy ma to być znowu kawał, 
czy konkurencja z Januszem, 
zawierającym ślub z bogatą 
wdową Potocką, ale wiekowo 
jego rówieśnicą, podczas gdy 
Adam żenił się z 17-letnią 
uderzająco piękną panienką? 

Julia Rostworowska wy-
szła za Adama Rostworow-
skiego w 1862. Musiało to 
nastąpić w Dreźnie, bo w tym 
roku właściciel Kurowa tam 

Julia Rostworowska (1845�1928), 
druga żona Adama Rostworowskiego, 

właściciela Kurowa, Tykocina, Lipnik i Janiny
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przebywał. Tam też przyszła na świat pierwsza córka z tego małżeństwa, Ma-
ria, urodzona w 1863. Adam na pewno był bogatym ziemianinem, ale rodzice 
Julii też nie cierpieli biedy, wtedy mieli jeszcze udział w Hotelu Wileńskim, 
majątek Opacz Wielką pod Raszynem i intratne place nadające się na sprze-
daż na Tłomackim. Sądzić by wypadało, że oczekiwania dobrobytu material-
nego ze strony rodziców nie powinny były przesądzić o tym mariażu. Prędzej 
mogli się oni spodziewać, że ślub ustatkuje ich córkę, która dotąd intere-
sowała się tylko konną jazdą i polowaniami. Zapewne w atmosferze ugody 
rodzinnej doszło do tego, że Julia została wydana za swego w istocie rzeczy 
stryjecznego stryja Adama, właściciela pokaźnych dóbr Kurowa i Stelmacho-
wa, co z punktu widzenia kościelnego łatwiej było przeprowadzić w Sakso-
nii niż w katolickim Królestwie Polskim. W każdym razie nie wiadomo nic 
o tym, aby przed tym ślubem dawane były jakiekolwiek zapowiedzi. Adam 
wraz z Julią jakiś czas pozostał w Dreźnie, bo musiał minąć okres karmienia 
małej Marii. Ale najprawdopodobniej rodzina, to znaczy Adamostwo z troj-
giem dzieci, do Kurowa przybywali już po upadku powstania styczniowego. 
Wskazuje na to fakt, że Adam Rostworowski, jako sędzia pokoju okręgu ty-
kocińskiego, został potępiony przez władze powstańcze. Pismo �Niepodle-
głość� napiętnowało go, że jako obdarzony urzędem opuścił swoją siedzibę 
bez zgody organów Rządu Narodowego. 

Kolejne dziecko, pierwszy syn Adama i Julii Rostworowskich, rodzi się 
dopiero w 1867. Wcześniej następuje pierwsze stadium konfliktu pomiędzy 
dopiero co poślubionymi małżonkami. Julia, która po powrocie do kraju od-
czuwa silniej swą krzywdę wydania za mąż za znacznie starszego od niej 
stryja, podejmuje nieudaną próbę otrucia męża. Adam odsyła żonę do War-
szawy, zostaje też spisany akt separacji, w którym Julia zrzekała się prawa do 
córki i wtrącania się w sprawy związane z jej wychowaniem. Akt ten potwier-
dzili podpisami rodzice Julii. 

Adam, osamotniony po śmierci ojca Stefana, udaje się ponownie do Dre-
zna. Zachował się ciekawy spis rzeczy, które przywiózł stamtąd, najprawdo-
podobniej na podstawie testamentu spisanego przez ojca. Spis ten obejmuje 
następujące przedmioty: zegar ścienny ojca w Dreźnie pozostawiony, zegarek 
z herbem familijnym i łańcuszek, zegar brązowy, zegarek srebrny maleńki, 
dywan, miniatura matki, kubek z numizmatem, książka do nabożeństwa po 
matce, ostrogi, Krzyż Legii Honorowej i Medal Św. Heleny, nóż składany z 36 
sztukami, szczoteczka, grzebyk, pudełko szylkretowe, cygarniczka Eisenbaha, 
św. Jan z kokosowego drzewa, pieczątki herbowe. Były to najcenniejsze dla 
zmarłego przedmioty, dlatego przeszły na własność ukochanego syna Adama.

Tymczasem sprawa jego związku małżeńskiego jeszcze nie osiągnęła fi-
nału. Bowiem już wkrótce pod wpływem ksieni kanoniczek, ciotki Haliny 
Cieciszowskiej, Julia wraca do Kurowa. Następuje pewnego typu renesans 
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małżeństwa. W czerwcu 1867 rodzi się Wiktor, jakoby pierwszy syn obojga 
Rostworowskich. W rodzinie musi panować spory zamęt, gdyż przez okres 
trzech lat nie znajduje się czasu na ochrzczenie dziecka w kościele. Czyż-
by były wątpliwości co do tego czyim Wiktor jest synem? Tymczasem nie-
spodziewanie w listopadzie 1868 przychodzi na świat Jan Stefan, kolejny 
synek Julii i Adama. Jak to się działo? Czy Adam przymuszał siłą żonę do 
współżycia, czy decydujące były inne momenty? W każdym razie Julia stała 
się matką trojga dzieci. Ostatnia informacja z życia Adama budzi szczegól-
ne zastanowienie. Po trzech latach od urodzenia Wiktora i po blisko półtora 
roku od urodzenia Jana Stefana właściciel Kurowa zgłasza osobiście w para-
fii Waniewo przyjście na świat synów, których przedstawia jako narodzonych 
z niego i żony Julii. W dniu następnym traci życie. Teraz możemy stawiać 
sobie pytania. Czy Adam, niosąc do kościoła waniewskiego dwóch synów, 
wiedział, czuł, że już nieuchronnie wisi nad nim śmierć i z aktem ochrzczenia 
nie można się ociągać? Czy też odwrotnie, akt ochrzczenia synów stał się do-
piero przyczyną jakiegoś poważnego starcia z Julią? W tradycji rodzinnej jest 
rzeczą znaną, że wkrótce po ostatnim połogu nawiązała romans z kozakiem, 
chłopcem stajennym i po dwóch latach podjęła ponowną próbę otrucia męża, 
tym razem udaną. Adam Rostworowski umarł 27 II/11 III 1870 w Kurowie. 
Według świadectwa zgonu pogrzeb w kościele parafialnym w Waniewie od-
był się 13 III 1870, natychmiast, w dwa dni po śmierci. W tymże świadectwie 

Pałac w Kurowie pod Tykocinem, w posiadłości Adama Rostworowskiego
[fot. S.J. Rostworowski]
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jest podane, że zmarły w chwili zgonu miał 45 lat i był właścicielem Kurowa, 
Tykocina, Lipnik i Janina, co by zmieniało naszą wiedzę o posiadanych przez 
niego dobrach. Tragiczna śmierć Adama pozostawiła niezatarte wspomnie-
nie w całej rodzinie Rostworowskich. Zdarzenie to nazywano �tragedią ku-
rowską�. 

Pozostaje jednak kwestia, w jakiej mierze sam Adam był jej przyczy-
ną? Są to sugestie nie mające potwierdzenia w spisanych dokumentach, ale 
z przebiegu zdarzeń wydaje się, że można wnioskować, iż istniała jakaś stała 
konkurencja pomiędzy nim i stryjecznym bratem Januszem. Adam był czło-
wiekiem bogobojnym, o sprawy majątkowe może nawet bardziej dbałym 
niż jego młodszy brat Roman. Skłonny był do rozrywek, o czym świadczą 
jego liczne wyjazdy do Warszawy i Drezna. Był wychowany w domu mę-
skim, z bratem przyrodnim i własnymi braćmi, osieroconymi przez matkę. 
To męskie otoczenie mogło wyrobić w nim jakąś pogardę, jakąś skłonność 
do instrumentalnego traktowania kobiet. Gdy miał 21 lat, zaczął odwiedzać 
Stelmachowo, ale o Leonię oświadczył się, mając dopiero lat 31. Może jesz-
cze wówczas by się na to nie zdobył, ale zmusiła go do tego konkurencja 
z Januszem. Leonię na pewno po poślubieniu pokochał, o czym świadczy 
płaskorzeźba umieszczona w farze tykocińskiej. Ale to, czy kochał Julię, jest 
mało prawdopodobne, niemniej postanowił poślubić ją, nie bacząc na szczęś-
cie tej doletniej dziewczyny, ale za to może znów kierując się konkurencją 
z Januszem � on bierze młodą, ładną pannę, a Janusz niemłodą już wdowę. 
Ostatecznie sam stał się ofiarą swego postępku. Takie spojrzenie na �trage-
dię kurowską� może potwierdzać i to, że Janusz zawsze stał po stronie Julii, 
nawet pomagał jej finansowo, gdy już była ze swym kozakiem na Ukrainie. 
Ponadto trwał przecież niezatarty przez lata uraz do Adama, objawiany przez 
Janusza, który z natury był człowiekiem dobrym, ale w tym wypadku dla 
swej niechęci mógł mieć wielorakie przyczyny. 

ŹRÓDŁA
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Drezno, 16 V 1861; Listy Jana Potockiego do Rostworowskich w Kowalewszczyźnie: jeden 
b.d, potem z 3 X 1845, 9 II 1850, 6 XII 1850; b.d., list Marii Rostworowskiej do Romana Ro-
stworowskiego; Spis rzeczy przesłanych Adamowi po Drogim Ojcu i to, co z Warszawy do 
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sce. Województwo łomżyńskie, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1986, s. 52�53; Ks. 
W. Nagórski, Tykocin � miasto królewskie, Białystok 2004, s. 45�46; S.J. Rostworowski, 
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LEONIA z hr. POTOCKICH hr. ROSTWOROWSKA, ur. w 1827 w Boćkach, 
powiat Siemiatycze, jako córka Jana Alojzego i Antoniny z markizów Coux-
Cercey du Lusignan Potockich, właścicieli dóbr tykocińskich, mieszkała 
w Stelmachowie pod Tykocinem, żona Adama Rostworowskiego

Miała jedną siostrę Mariannę, która wyszła za Francuza de Fleury. Prak-
tycznie więc Leonia stawała się główną spadkobierczynią dóbr tykocińskich. 
Po rodzicach otrzymała Tykocin i Stelmachowo, natomiast jej siostra, Maria 
de Fleury, stała się panią klucza ząbkowskiego i Rosi. Leonię wspominano, 
że była bardzo ładna, o delikatnych rysach, pełna słodyczy w sposobie bycia 
a jej filigranowa postać miała dużo wdzięku. Jak utrwaliła kronika parafialna: 
Działo się w mieście Tykocinie dnia dwudziestego pierwszego kwietnia 1855 
o godz. piątej po południu � wiadomo czyniący, że w przytomności świad-
ków Kajetana Sosnowskiego, dziedzica dóbr Jeżewo lat 67, Konstantyna Mo-
niuszki doktora medycyny lat 43, pierwszego w Jeżewie, drugiego w Tykoci-
nie zamieszkałych, na dzień dzisiejszy zawarte zostało religijne małżeństwo 
między Jaśnie Wielmożnym Adamem Rostworowskim, synem Jaśnie Wielmoż-
nego Stefana Rostworowskiego, dziedzica dóbr Kowalewszczyzna, marszałka 
szlachty Guberni Augustowskiej, w Kowalewszczyźnie zamieszkałego, tamże 
przy ojcu zostającym i niegdyś Anieli Rostworowskiej małżonków, w Kowa-
lewszczyźnie urodzonym, lat trzydzieści mającym, a Jaśnie Wielmożną Hra-
bianką Leonią Potocką, panną, córką Jaśnie Wielmożnych Hrabiów, niegdyś 
Jana Alojzego Potockiego, w Stelmachowie za życia zamieszkałego i żyjącej 
Antoniny de Cercey Lusignan w Stelmachowie zamieszkałej, małżonków, dzie-
dziców dóbr Stelmachowa, Boćki, klucza Ząbkowskiego i Rosi, w Boćkach 
urodzoną, w Stelmachowie przy matce zostającą, lat 28 liczącą. Małżeństwo 
to poprzedzały trzy powiedzenia w dniach 23 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego 
roku bieżącego w parafii tykocińskiej i waniewskiej, jak też zezwolenie ustne 
obecnych aktowi małżeństwa ojca nowo zaślubionego i matki nowo zaślubio-
nej oświadczone było i tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi 
oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej, obrzęd ten religijny dopeł-
niony został przez niżej podpisanego księdza Wincentego Janczewskiego. Akt 
ten stawającym świadkom przeczytany, przez nas stawających i świadków 
podpisany został: ks. Wincenty Janczewski, proboszcz, urzędnik stanu cywil-
nego, Adam Rostworowski, Leonia Potocka, jako świadkowie: Kajetan Sos-
nowski, Konstanty Moniuszko. Przytoczyliśmy całość tego aktu, zdając sobie 
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sprawę z jego wyjątkowej wagi, bowiem przesądzał on o przejściu znacznej 
części dawnych dóbr Branickich, potem Potockich w ręce Rostworowskich. 
Warto pamiętać, że Piotr Potocki, dziadek Leonii, żonaty był z wnuczką Kry-
styny z Branickich Sapieżyny, przez którą dobra tykocińskie po hetmanie 
Janie Klemensie Branickim przeszły na Potockich. Uroczystość zaślubin Le-
onii i Adama odbyła się w sposób ogromnie wystawny.

Następstwem zawartego związku małżeńskiego było narodzenie się 
dwojga dzieci, z których młodszy Aleksander urodził się w Stelmachowie, 
gdzie zamieszkała młoda para Rostworowskich. Wkrótce się okazało, że Le-
onia zachorowała na płuca. Rozpoczęły się wędrówki po sanatoriach i za-
granicznych kurortach, stan chorej był jednak marny i doszło do tego, co 
znów odnotowała kronika kościelna: Działo się w Tykocinie dnia 24 X 1859 
o godz. 9 rano stawił się Wielmożny Kajetan Moniuszko, doktor Okręgu Tyko-
cińskiego lat 48 i Wielmożny Aleksander Jacob, prezes Sądu Pokoju Okręgu 
Tykocińskiego lat 30 mający, obydwaj w Tykocinie zamieszkali i oświadczyli, 
że w dniu 20 września roku bieżącego o godz. pierwszej po północy umar-
ła Jaśnie Wielmożna Leonia Rostworowska, dziedziczka dóbr Stelmachowa 
i Tykocina, przy mężu zamieszkała, lat 32 licząca, córka Jaśnie Wielmożnych 
Hrabiów Jana Alojzego Potockiego i Antoniny de Cercey Lusignan w Stelma-
chowie zamieszkałych małżonków Potockich, dziedziców dóbr Stelmachowa, 
Boćki, klucza Ząbkowskiego i Rosi, w Boćkach urodzona, zostawiająca po 
sobie owdowiałego Jaśnie Wielmożnego Adama Rostworowskiego i dwoje 
małoletnich dziatek Anielę i Aleksandra. Po przekonaniu się naocznym o zej-
ściu Jaśnie Wielmożnej Leonii Rostworowskiej akt ten stawającym przeczyta-
ny przez nas i przez nich podpisany został: Konstanty Moniuszko, Aleksander 
Jacob, Michał Stasiowis, prefekt kościoła p.o. urzędnika stanu cywilnego Pa-
rafii Tykocińskiej. Miesięczny okres czasu, jaki upłynął między datą śmierci 
i zgłoszeniem w parafii prawdopodobnie spowodowany był tym, że Leonia 
zmarła w jakimś kurorcie, daleko od Tykocina. Jej tak szybkie odejście na 
pewno było wielką stratą dla całej rodziny Rostworowskich osiadłej na Pod-
lasiu. Zdaniem archiwisty rodzinnego S.M. Rostworowskiego, Leonia została 
pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w wystawnym gro-
bie ufundowanym przez Janusza Rostworowskiego. Powróciła więc niejako 
pod jego władzę.

ŹRÓDŁA
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INNE: Epitafium Leonii z hr. Potockich hr. Adamowej Rostworowskiej w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Tykocinie.
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POKOLENIE XV
Dzieci ADAMA ROSTWOROWSKIEGO

Hr. ANIELA (Angela), ur. 22 V 1856 w Stelmachowie, najstarsza córka 
Adama i Leonii Potockiej

O jej urodzeniu mówi kościel-
na księga urodzeń, sporządzona 
w języku łacińskim i znajdująca 
się w parafii tykocińskiej. Aniela 
od urodzenia była słabowita, miała 
jakiś uraz, który powodował pa-
raliż jej rąk. Ale jako dorosła syl-
wetkę miała wyniosłą i dostojną. 
Najmłodsze lata spędziła z rodzi-
cami w Stelmachowie. Wkrótce 
po śmierci matki wyjechała z oj-
cem do Drezna. Jak zapisał ojciec: 
Anielcia zrobiła sama mały wia-
nuszek z czerwoną kamelią, który 
ofiarowała cioci Zosi Rostworow-
skiej 15 V 1861 na jej imieniny. 
Z końcem 1863 wróciła do Kuro-
wa i tam doczekała się dramatycz-
nych okoliczności związanych ze 
śmiercią ojca. Po 1870 pozostawa-
ła pod opieką Marii Rostworow-
skiej, bratowej ojca. Od IV 1871 
została posłana na Pensję Prywatną Żeńską Pauliny Krakówny w Warszawie, 
gdzie koszt jej utrzymania wynosił 50 rbs plus 25 rbs wydatków na osobiste 
cele pensjonarki. Na pensji tej przebywała do 14 IV 1873. Ojciec zapisał 
jej 50 000 rb na Stelmachowie. Niemniej dzieci Adama i Leoni ubiegały się 
także o łaski bogatego stryja Janusza w Warszawie. Świadczy o tym zapis 
z listu Marii Rostworowskiej z 24 V 1889: Był tu zjazd familijny i wielkie 
kłanianie się cielcowi złotemu. Antosiowie, Anielka, Oleś, wszystko to są wy-
brańcy fortuny, a zatem i w łaskach wielkich. Antosiowie � to Rostworowscy 
z Milejowa. Zapis ten przeczyłby wersji, że Janusz nie utrzymywał stosun-
ków z dziećmi Leonii z Potockich. Później okazało się, że stryj w zapisach te-
stamentowych o dzieciach Leonii bynajmniej nie zapomniał. Gdy otworzono 
w 1891 testament szambelana, dla Anielci było w nim zapisane 15 000 rbs, 

Aniela (Angela) Rostworowska (1856�1921) 
� córka Adama i Leonii, ziemianka 

zamieszkała w Stelmachowie
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a zatem dar wyższy niż dla niektórych innych bratanków czy bratanic. Gdy 
jej brat Oleś wydzierżawiał Stelmachowo, w umowach dzierżawnych zawsze 
suma 50 000 rbs była wymieniona, jako obciążająca hipotekę majątku. Aniela 
jej nigdy nie otrzymała, choć dzięki niej była formalną współwłaścicielką 
Stelmachowa. Jeszcze w 1937 były one przedmiotem dochodzenia spadko-
wego jej brata przyrodniego Jana Rostworowskiego. 

Anielcia aż do czasu swej śmierci mieszkała w Stelmachowie, przeby-
wając głównie w otoczeniu pań zatrudnionych we dworze. Zachowało się jej 
zdjęcie, na którym ją widać, jak stoi obok bardzo przystojnej panny służącej 
Stefci, a dalej widoczna jest panna Brinken, dama do towarzystwa, na scho-
dach ganku siedzą Aniela, kucharka i Franusia, służąca. Jedyny mężczyzna to 
stojący z boku Aleksander Rostworowski. Anielcia nieraz w listach żaliła się 
na poczucie osamotnienia. Do Marii Rostworowskiej pisała: List Kochanej 
Stryjenki do �pustelników stelmachowskich� był prawdziwie dobrym i miło-
siernym uczynkiem, względem nas, którzy teraz jesteśmy odcięci od świata, 
a co nam najprzykrzej � od rodziny z przyczyny braku komunikacji. W swoim 
czasie wzbudzała zainteresowanie jakiegoś pułkownika, mieszkającego za-
pewne w Tykocinie. Ale pisała o nim: W towarzystwie zdaje się absolutnie 
mnie ignorować, a gdy jesteśmy sami, wtedy ogromne czułości. W tej sytuacji 
Anielcia przygotowywała się, aby mu dać kosza. Ale zamierzała czynić to 
powoli, bowiem na każdą wzmiankę o owym koszu z pułkownika, zapewne 
starszego mężczyzny, robił się desperat i (...) brał się do środków kuracyj-
nych na serce, które u niego nie jest w należytym stanie. O tym wszystkim 
donosiła stryjecznej siostrze Jadwisi, która była chyba jedyną jej powiernicą. 
Angela przywiązywała wagę do swego wysokiego pochodzenia, bowiem na 
jej listach widniała pieczęć z monogramem �A.R.� i z dziewięciopałkową 
hrabiowską koroną. 

W 1903 Leonia Wierusz-Kowalska zaprosiła swą siostrę Jadwisię oraz 
Anielcię do Fryburga. Anielcia ogromnie się wahała, czy w tę podróż się 
udawać. Do Marii Rostworowskiej, nazywanej Kochaną Stryjenką, pisała: 
Z jednej strony wabi mnie i nęci niewypowiedzianie perspektywa tylu �great 
attractions�: Fryburg z Leoncią, Rzym z tym naszym ślicznym Papieżem, towa-
rzystwo Jadwisi, podróż przez Mont-Cenis, szczególniej zaś korzyść duchowa 
tej podróży, z drugiej strony nie mogę się zdobyć na opuszczenie Olesia w tej 
głuszy, jak tu u nas, samotności, tym bardziej żem się już przekonała jak ona 
szkodliwie na niego oddziaływa. Zacytowany fragment jej listu daje obraz 
jej osobowości. Widać, że znała zachodnią Europę z podróży odbywanych 
w młodości. A nadto, że była bardzo rodzinna, garnęła się do swych stryjecz-
nych sióstr Jadwigi i Leonii. Ale nade wszystko jej uczucia były zwrócone ku 
bratu Olesiowi, którego potrzeby samotnego kawalera stawiała na pierwszym 
miejscu. Do Fryburga i Rzymu jednakże z Jadwinią się wybrała. 
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Niewątpliwie nie miała dobrego zdrowia. Niekiedy ulegała depresji. Jak 
donosiła w 1903 swej opiekunce, stryjence Marii, wysiłek związany z usta-
wianiem bibelotów na etażerce spowodował tak silne wyczerpanie nerwów, 
iż nastąpił nawrót tego, co nazywała swoją główną chorobą. Zdecydowała 
się więc po rocznej przerwie wrócić do swej kuracji elektro-homeopatycznej. 
W lutym 1904 nie wybrała się również na 50-lecie ślubu swoich kochanych 
Stryjostwa do Warszawy. Do stryjenki Marii pisała: Gdy radośnie i strojnie 
grona krewnych i znajomych otaczać będą Obojga Stryjostwa i Karolka z jego 
narzeczoną, ja tylko myślą, jak samotnica na pustkowiu, bo już i Woicio nas 
opuścił, i Oleś na uroczystość podąży, myślą tylko do nich dolatywać będę. 
Wojcio to pewno syn Antoniego z Milejowa.

Aniela była bardzo pobożna. Listy swe znaczyła literami L.J.C. (Lau-
detur Jesus Christus). Korespondencję swą niejednokrotnie prowadziła na 

Grono rodzinne w Stelmachowie � w głębi stoi Roman Rostworowski z Kowalewszczyzny, 
w drzwiach siedzą: Zofia � jego córka i Aniela � córka jego brata Adama Rostworowskiego, 

na schodach siedzą od lewej: Wiktor � syn Adama oraz Leonia i Karol � dzieci Romana
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przemian w języku francuskim i polskim. W kartce z 3 VIII 1909, pisanej 
do siostry stryjecznej Jadwigi, wspominała Waniewo, akcentując zachwyt 
nad pięknem tamtejszej plebanii. Ale pisała też: Tylko mnie zasmuciło to, że 
grób Babci Anieli na ma Krzyża i ogrodzenia, jak o tym dawno już myślała 
Kochana Stryjenka. Postaram się tę kwestię z Olesiem obrobić. Nie obrobiła 
z bratem sprawy krzyża i ogrodzenia, i po latach przyszło do tego, że położo-
na obok kościoła kamienna płyta oznaczająca grób Rostworowskich została 
wyrzucona. Aniela, na ogół przebywająca w zamkniętym kręgu domu stel-
machowskiego, dość szybko się postarzała. Zmarła 9 III 1921 w Warszawie, 
gdzie okresowo przebywała u swego brata. Została pochowana na cmentarzu 
Powązkowskim w grobowcu wystawionym przez stryja Janusza Rostworow-
skiego. Grobowiec ten ma jedną tablicę niezapisaną, ona właśnie miała być 
poświęcona Anieli Rostworowskiej.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Parafia Tykocin: Liber Baptisatorum Ecclesia 1850�1859, Stelmachowo 
1856, s. 147; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy Adama Rostworow-
skiego do Romana Rostworowskiego, Drezno, 16 V 1861; Marii Rostworowskiej do syna 
Michała, Warszawa, 24 V 1889; Romana Rostworowskiego do syna Michała, Warszawa, 22 
VIII 1891; Anieli Rostworowskiej do Jadwigi Rostworowskiej, Stelmachów bdw, do Marii 
Rostworowskiej, Stelmachów, 24 IV 1903, Stelmachów, 12 X 1903, Stelmachów, 23 I 1904, 
Stelmachów, bdw, do Jadwigi Rostworowskiej, Stelmachowo, 3 VIII 1909; S.M. Rostwo-
rowskiego do Anny Rostworowskiej, Reims, 24 I 1964; Rachunki i dowody z wypłaconych 
pieniędzy Olesia i Anieli od 14 kwietnia 1871 do 14 kwietnia 1873 [za naukę w Warsza-
wie]; APB, Akta gospodarcze majątku Stelmachowo 1,7; Opracowania: S.M. Rostworowski, 
�Szkice do monografii...�, op.cit., s. 22 (mps); tenże, Cmentarz Powązkowski, rps: �Kurier 
Warszawski� z 11 V 1921 (nekrolog).

Hr. ALEKSANDER Kalikst (Oleś), ur. 14 X 1858 w Stelmachowie, syn Ada-
ma i Leonii z Potockich 

Wkrótce po jego urodzeniu zmarła jego matka, a ojciec zmarł, gdy miał 
12 lat. Z ojcem był jeszcze w Dreźnie w 1861, wrócił do Kurowa, doczekał 
się tragedii kurowskiej i jako sierota pozostawał pod opieką swego stryja 
Romana Rostworowskiego w Kowalewszczyźnie. Ale już od początku roku 
szkolnego 1870 znalazł się w Warszawie, gdzie przebywał w szkole Emilia-
na Konopczyńskiego za opłatą kwartalną wynoszącą 100 rbs. Uczył się tam 
razem ze stryjecznym bratem Tadeuszem. Od początku roku szkolnego 1873 
nauki pobierał w Puławach. Gdy Romanostwo Rostworowscy opuścili Pod-
lasie, on, najprawdopodobniej od maja 1884, przejął swój spadkowy majątek 
Stelmachowo pod Tykocinem. Były to dość spore dobra, liczące 2317 mórg, 
do Stelmachowa należało kilka folwarków: Broniszewo, Łopuchowo, Paje-
wo, Radule, Leśniki i Zacisze. W Stelmachowie była siedziba gminy powiatu 
mazowieckiego. 
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Aleksander nie był zbyt dynamicznym zarządcą swych dóbr, ale z datą 
14 II 1891 doprowadził do uwolnienia ich od serwitutów. W zamian za re-
zygnację z serwitutów utracił ze swych dóbr 120 mórg ziemi na rzecz chło-
pów. Utworzył dla 13 gospodarzy osadę Broniszewo, w której otrzymali po 13 
mórg ziemi ornej oraz po 5 mórg ziemi zadrzewionej. W 1891 otrzymał zapis 
testamentowy od zmarłego szambelana Janusza Rostworowskiego w wysoko-
ści 10 000 rbs. Jako właściciel Stelmachowa rzadko opuszczał swoje dobra. 
Czasem wyjeżdżał do Milejowa, by odwiedzić swoich kuzynów, a w 1894 
odbył podróż do Lwowa, co było zjawiskiem wyjątkowym, gdyż przecież tym 
samym wybrał się do innego państwa. Ale wrócił stamtąd szybko, bo było 
wiadomo, że w grudniu tego samego roku był swatany z Marią Starzeńską 
i na tę okoliczność został zaproszony do majątku Brzuzy. Trafnie dobranym 
magnesem miało być polowanie. W interpretacji siostry stryjecznej Leonci, 
Oleś z zastawionych sideł wyślizgnął się jak piskorz. Miał się bardzo obawiać 
teściowej, pani Michałowej Starzeńskiej. Wobec tego na okres jego konkurów 
ogłoszono, że pani Starzeńska jest ciężko chora i niedługo umrze, tymczasem 
była ona zupełnie zdrowa. Nagłośnienie tej plotki świadczy, że zamiary zło-
wienia Olesia były poważne, on jednak na całe życie pozostał kawalerem. 

Jego stan kawalerski był względny, gdyż mając 23 lata związał się miłoś-
cią z Katarzyną z Rewlenczyków, bardzo ładną kobietą, która była zarządcą 
domu w Stelmachowie. Miał z nią syna Aleksandra. Katarzyny jednakże nie 
poślubił, lecz wyswatał ją z rolnikiem z Broniszewa, Konstantym Wołpiu-
kiem. Małżeństwo to przyjęło małego Aleksandra jako ich syna. Ojciec Alek-
sandra, właściciel Stelmachowa, dodatkowo wyposażył małżeństwo Wołpiu-
ków, oddając im służbę kościelną przy farze tykocińskiej, której pełnienie 
finansował jako kolator kościoła. 

Jego syn Aleksander był dorodnym, silnym mężczyzną. Poślubił Annę 
z Popławskich, z którą miał troje dzieci: Jadwigę, Jana i Aleksandrę. Rzeko-
mo miał dźwignąć wóz, złamał się w nim kręgosłup i wkrótce zmarł w 1904, 
mając 23 lata. Aleksandra, jego najmłodsza córeczka, była już pogrobowcem. 
Aleksandra, jak dorosła, wyszła za mąż za Kazimierza Popławskiego, z którym 
miała pięcioro dzieci: Zofię, Edwarda, Wandę, Zygmunta i Leokadię. Leokadia 
poślubiła Edwarda Leśniaka, z którym miała dwoje dzieci: Ewę Marię, zamęż-
ną za Kozłowskim i syna Szymona. Szymon i Ewa mają pełną świadomość 
tego, że ich pradziadkiem był Aleksander Kalikst Rostworowski i przyznają się 
do związków z rodziną Rostworowskich. Związek Olesia z Katarzyną zatem 
wyjaśnia przyczyny, dla których z prób swatania wyślizgiwał się on jak piskorz 
i dlaczego ów najsympatyczniejszy z dzieci Adama pozostał kawalerem.

Z zapisków rodzinnych wynika, że Oleś był nieco ryzykantem, bowiem 
Maria Rostworowska w 1894 zapisała: Kąpał się w stawie na wpół zamar-
zniętym, potem rozgrzewano go w kurczach parą spirytusową. Nie na wiele 
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to pomogło, bowiem przechorował się poważnie, a doktorzy zwątpili o jego 
życiu. W rodzinie swoich stryjostwa z Kowalewszczyzny był on najbardziej 
lubianym dzieckiem Adama. Gdy jeszcze mieszkał w Kurowie, a synowie 
Romana byli już na stancjach w Poznaniu, w listach do rodziców zawsze 
wypytywali się, co robią �dzieci kurowskie�. W Stelmachowie bardzo często, 
również na polowaniach, gościł stryja Romana, który tu przyjeżdżał, szcze-
gólnie na zimowe miesiące, by odetchnąć powietrzem rodzinnych stron.

Aleksander był bardzo związany z kościołem tykocińskim. Ludzie pa-
miętali go po latach jako zawsze zasiadającego w ławkach kolatorskich. Jego 
siostra stryjeczna Zosia w liście wysłanym ze Stelmachowa 29 VII 1894 pi-
sała: Wykonałyśmy z Leoncią dość wielkie dzieło, gdyż wykończyłyśmy tu ro-
botę, którą stryjenka Leonia zaczęła, a którą Oleś przeznaczył na baldachim 
dla Fary Tykocińskiej. Był on kolatorem tego kościoła i przez wszystkie lata 
swego panowania w Stelmachowie opłacał ordynarię służby kościelnej.

Trzeba powiedzieć, że Olesia charakteryzowały dwie cechy: ogromna 
gościnność i zamiłowanie do polowań. Jego gościnność okazana stryjowi 
Romanowi była tak wielkiej miary, że można było Romana zaliczać do jego 
domowników w Stelmachowie. Po śmierci stryja zaczął zapraszać innych 
krewnych. Między innymi swego stryjecznego szwagra, męża Zosi Rostwo-
rowskiej, Stanisława Wessla, do którego w 1908 pisał: Bylibyśmy Ci bar-
dzo radzi, a i Tobie zapewne byłoby przyjemnie poznać strony, w których się 
urodził Twój Ojciec [Roman] i które bardzo kochał. Może na rok przyszły 
będziesz mógł nas odwiedzić, czym nam wielką zrobisz przyjemność � list był 

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, 
którego kolatorami byli Rostworowscy ze Stelmachowa
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pisany w imieniu Olesia i jego siostry Anieli. Dalsza część tej korespondencji 
jest już wyłącznie poświęcona dubeltówce, własności Wessla, którą Oleś boi 
się odesłać właścicielowi do Pławowic, w pobliżu których przebiegał pas gra-
niczny i wysyłanie broni mogłoby być źle zrozumiane. Widocznie Wesslowie 
bawili wtedy w Pawłowicach, majątku Melanii z Lubienieckich Morstinowej, 
siostry szwagierki Zosi Wesslowej. 

Prawdziwa tragedia spotkała Aleksandra Rostworowskiego w czasie 
wojny światowej, kiedy w 1915 Moskale, cofający się pod naporem Niem-
ców, spalili pałac i wszystkie zabudowania gospodarcze w Stelmachowie. 
Aleksander uległ wtedy załamaniu psychicznemu. Do końca wojny nie odbu-
dował pomieszczeń gospodarskich. 18 XI 1919 wydzierżawił Stelmachowo 
inżynierowi rolnikowi Szczęsnemu Władysławowi Stępczyńskiemu, synowi 
Romualda, zamieszkałemu w Stelmachowie, prawdopodobnie swemu rząd-
cy. Zachował dla siebie jedynie prawo łowienia ryb w stawach i prowadze-
nia polowań na wynajętym terenie. Wcześniej jeszcze temuż Stępczyńskie-
mu odsprzedał za 106 050 marek folwark Zacisze. Stępczyński, wiedząc, 
że dobra stelmachowskie są wolne od serwitutów pastwiskowych, zakazał 
chłopom z Broniszewa wypasania inwentarza na łąkach Stelmachowa. Chło-
pi podnieśli larum, twierdząc, że cały ten majątek nadaje się do rozparcelo-
wania, jako (...) najgorzej zagospodarowany, w którym większość ziemi leży 
odłogiem, gospodarczych budynków w majątku nie ma. Wyrąbuje się młode 
lasy i zagajniki na eksploatację dla Żydów. Właściciel majątku zamieszkuje 
w Warszawie, a upoważniony dzierżawca zabronił korzystania z pastwisk dla 
inwentarza żywego. Opinie chłopów są tu ważne, bowiem obrazują stan go-
spodarczy Stelmachowa, który Aleksander Kalikst postanowił wydzierżawić. 
Stępczyński pod naciskiem mieszkańców Broniszewa zgodził się na to, że 
będą mogli na łąkach Stelmachowa wypasać jedynie swoje konie. Ustępstwo 
jego nie zadowoliło jednak chłopów, którym głównie chodziło o wypas krów. 
Ostatecznie został on zmuszony, przy współudziale Komisji Ziemskiej Okrę-
gowej w Łomży, do odsprzedania chłopom pastwisk w Radulach, nabytych 
przez 25 rolników za 75 000 marek oraz w Łopuchowie, nabytych przez 33 
rolników za 300 000 marek. Ówczesne marki nie miały prawie żadnej warto-
ści, niemniej Stępczyński potrzebował pieniędzy na odbudowę zniszczonego 
przez Moskali gospodarstwa. Wskutek tej transakcji powierzchnia Stelma-
chowa została pomniejszona o 137 mórg.

Stępczyński zachęcony uzyskaniem pewnej ilości gotówki, wystąpił 
o długoletnią dzierżawę majątku. Umowę taką A.K. Rostworowski podpisał 
1 I 1920 na okres 12 lat, dając dzierżawcy bardzo szerokie plenipotencje. Pod 
jego władzę wchodziły nie tylko grunta wszystkich folwarków, ale także lasy, 
młyn wodny, gorzelnia, dzierżawca mógł zawierać umowy sprzedaży, zacią-
gać pożyczki w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim bez zgody właściciela. 
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Stępczyński zobowiązywał się spłacać pożyczki obciążające majątek, głównie 
57 000 marek w Towarzystwie Pożyczkowo-Oszczędnościowym, a także miał 
odbudować spichlerz, stajnię, kuźnię, stodołę i wreszcie wypłacać kościelne-
mu w Tykocinie ordynarię, co było przedmiotem zobowiązania zapisanego 
w księdze hipotecznej. Właściciel mógł w każdym terminie przeprowadzać 
lustrację majątku, ponadto miał prawo zajmować połowę zastępczo używa-
nego dworu oraz otrzymywać coroczne dostawy: 30 metrów zboża, karto-
fli 340 metrów, owsa 5 metrów, miodu 80 funtów, mleka 5 litrów dziennie, 
wieprzowiny funtów 400. Dzierżawca miał też płacić ordynarię furmanowi 
i służącemu oraz utrzymać parę koni do użytku Rostworowskiego. Zachować 
w porządku ogród i park oraz wszelkie drzewa przy drogach rosnące. Po dziś 
dzień do Stelmachowa prowadzą dwie piękne aleje. Roczny czynsz dzierżaw-
ny miał wynosić przez dwa lata na rzecz Rostworowskiego 75 000 marek, 
potem 60 000 marek. Całość umowy została spisana u notariusza Bolesława 
Choromańskiego w Tykocinie. Musiała obu stronom w zasadzie odpowiadać, 
gdyż Rostworowski zgodził się 19 IX 1928 notarialnie przedłużyć czas tej 
umowy od 1 IV 1932 do 1 IV 1944 na dalsze 12 lat, tym razem za czynsz wy-
noszący 10 000 zł, płatnych co kwartał po 2500 zł. W umowie zaznaczono, że 
śmierć któregoś z sygnatariuszy umowy nie powoduje jej rozwiązania, jedynie 
obowiązki przechodzą na spadkobierców.

Zawarta umowa zdawała się korzystna dla obu stron. Aleksander Kalikst 
nie musiał się trudzić gospodarką, a miał otrzymywać dostateczne fundusze 
na to, by spędzać dość dużo czasu w ciągu roku w Warszawie, co znacznie 

Dawny dworek w Stelmachowie, dziś nieistniejący, fot. z 1982



~ 391~

bardziej go tentowało niż pobyt na wsi podlaskiej. Stępczyński natomiast 
zyskiwał dość duży warsztat pracy. Stelmachowo według szacunku z 1929 
miało 539 mórg gruntów ornych, 83 morgi łąk, 872 morgi gruntów leśnych, 
37 mórg ogrodów, 28 mórg nieużytków i 9 mórg pod lustrami wody. W swo-
im czasie Rostworowski przeznaczył 40 mórg na założenie szkoły rolniczej 
w Stelmachowie, która jednak nie powstała. Co do budynków, to w majątku 
był dom mieszkalny, trzy czworaki, dom w ogrodzie, spichlerz, obora, staj-
nia, dwie szopy, stodoła, chlewnia, kurniki. Stępczyńskiemu udało się zatem 
w ciągu 9 lat odbudować całość budynków gospodarczych. Wartość nominal-
na majątku wynosiła 794 332 zł, natomiast obciążenia finansowe 530 565 zł, 
w tym dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 6865 zł.

Otóż korzyści płynące dla Aleksandra z zawartej umowy dzierżawnej 
kwestionuje list jego brata przyrodniego, Jana Rostworowskiego, skierowany 
bez daty do zarządcy Stępczyńskiego. Jan pisze: Jak mam sobie to tłumaczyć, 
że mój brat Aleksander przebywa od dłuższego czasu w Warszawie, jest stale 
bez grosza, chodzi w podartym ubraniu i pożycza gdzie może po parę zło-
tych na drobne wydatki. Dalej Jan pisał: Brata mego uważam za człowieka 
słabej woli, nie znającego się przy tym osobiście na interesach i z tego po-
wodu nie nadającego się do zawierania jakichkolwiek umów. Zapewne cha-
rakterystyka ta jest trafna. We wspomnieniach mieszkańców Tykocina Alek-
sander Rostworowski pozostał jako człowiek o dość korpulentnej budowie, 
okrągłej twarzy, zasiadający w ławce kolatorskiej kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, a zarazem niczym specjalnym się nie 
wyróżniający. Być może Stępczyński, wyczuwszy w dziedzicu słabość woli, 
nie realizował postanowień dobrze i jasno sformułowanej umowy i dlatego 
Oleś biedował na warszawskim bruku. A może było to związane z jakimś 
okresowym kryzysem Stelmachowa. U początków wprowadzonej dzierżawy 
Aleksander Kalikst dysponował pewnymi funduszami, bo wiadomo, że odpo-
wiedział na apel Antoniego Rostworowskiego z Kębła, wzywający członków 
rodziny do ufundowania sali im. Henryka Sienkiewicza w nowo powstałym 
Uniwersytecie Lubelskim. Aleksander wpłacił składkę i był obecny 23 VI 
1923 na I zjeździe rodzinnym w Lublinie i w Kęble. Na kolejnym zjeździe, 
jaki się odbywał 4 VII 1929, już nie był, gdyż zmarł.

W latach 1924�1927 Aleksander dość aktywnie wspierał Szczęsnego 
Stępczyńskiego w jego walce o zmniejszenie podatków wymierzonych dla 
Stelmachowa przez Izbę Skarbową w Białymstoku. Początkowo walka to-
czyła się o przeciągnięcie terminu spłaty. W 1925 głównym partnerem była 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Białymstoku, wobec której Rostworow-
ski zadłużył się wystawianymi w swoim czasie wekslami. Argumentacja 
próśb o prolongatę spłaty zawsze była ta sama: zrujnowanie majątku, wpierw 
przez Moskali, a potem już jakoś się to zmieniło � pisano bowiem, że przez 
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bolszewików. Te trzy lata współpracy właściciela i dzierżawcy w obronie za-
grożonego finansowo majątku świadczą o tym, że stosunki pomiędzy nimi 
układały się dobrze. Zastanowienie budzi to, że Stępczyńskiemu przed wy-
gaśnięciem pierwszej umowy dzierżawnej już 19 IX 1928 udało się uzyskać 
od Rostworowskiego potwierdzenie drugiej, dwunastoletniej umowy, która 
miała wygasnąć w 1944. Wydaje się więc, że Stępczyński liczył się z tym, 
że właściciel Stelmachowa może odejść z tego świata i dlatego z wyprzedze-
niem doprowadził do dwunastoletniego przedłużenia umowy. Walczyć było 
o co, skoro Stelmachowo jeszcze miało ponad 1500 mórg. Z drugiej jednak 
strony Aleksander mógł być skłonny, a raczej zmuszony do przyjęcia takiego 
rozwiązania, ustalającego, że majątek po jego śmierci nadal będzie zarządza-
ny przez aktualnego dzierżawcę. Z końcem lat dwudziestych żył już tylko 
jeden jego brat, od dawna zamieszkały w Warszawie i nie można było prze-
widywać, aby naprawdę chciał on się zająć majątkiem.

W nowej umowie z 1928 za interesujące należy uznać dwa sformułowa-
nia. Otóż mówiła ona, że Wszelkie podatki majątkowe i daniny leśne, o ile 
byłyby nałożone na dobra Stelmachowo, opłacać będzie właściciel Rostwo-
rowski. Oznaczało to, że Oleś zachował dla siebie, jako zamiłowany myśliwy, 
wyłączność własności leśnej. Drugi interesujący zapis umowy zobowiązywał 
dzierżawcę Stępczyńskiego do tego, by (...) wydawał służbie kościelnej znaj-
dującej się przy kościele parafialnym w Tykocinie ordynarię jej należną. Czy-
li, że dawne zobowiązania kolatorskie wobec fary tykocińskiej do wybuchu 
II wojny światowej zostały utrzymane. Umowa gwarantowała również Alek-
sandrowi Kalikstowi zachowanie w dworze stelmachowskim tego mieszka-
nia, jakie obecnie zajmuje. Zgodnie jednak z przewidywaniami Stępczyńskie-
go, Aleksander Kalikst Rostworowski wkrótce po podpisaniu drugiej umowy 
dzierżawnej Stelmachowa zmarł. Dokonało się to 13 V 1929 w Warszawie, 
pochowany został w ziemnym grobie na cmentarzu w Tykocinie. 

Wiadomo, że w kilka dni po śmierci Aleksandra Stępczyński dał 350 zł 
jakiemuś fachowcowi na zrobienie murowanego grobu dla zmarłego właś-
ciciela majątku, ale widocznie nie przypilnował tego, aby praca ta została 
wykonana. Grób Rostworowskiego pozostał tylko ziemny z drewnianym 
krzyżem. Z końcem wieku XX krzyż zbutwiał i gdzieś zniknął. Mogile grozi-
ło zatracenie. Tymczasem członkowie Koła Miłośników Ziemi Tykocińskiej 
zaciągnęli na tę mogiłę duży kamień różowej barwy z krzyżem. Położenie 
go uratowało grób od zagłady. W 2008 w ten kamień została wpojona tablica 
informująca o osobie zmarłego.

W Stelmachowie znajdowało się wiele pamiątek o znaczeniu historycz-
nym, które odnotował Zygmunt Gloger w swej Encyklopedii staropolskiej, 
m.in. podał on, że u Aleksandra Rostworowskiego przechowana była skarb-
cowa skrzynia, która zawierała w sobie przywilej Jana Kazimierza, nadający 
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starostwo tykocińskie hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. Zachowały się 
też tam dwa puchary obrzędowe Orderu Orła Białego, jeden z portretem kró-
lewskim, oba wysokie na 27 centymetrów. Były one własnością Augusta II 
Sasa i przeszły w ręce Branickich, a ponieważ prababka Aleksandra, Piotrowa 
Potocka, starościna szczyrzecka, wzięła w spadku po Branickich Tykocin, za-
wędrowały do Stelmachowa. Jeden z tych pucharów, który służył sławnemu 
opilcowi Augustowi II Mocnemu, miał pokrywę prawie półmetrową i mieścił 
w sobie 3 litry napoju. Innym ogromnie cennym przedmiotem był kocioł, 
który, zdaniem Zygmunta Glogera, należał do Jana Klemensa Branickiego, 
a pochodził z Drezna, gdzie został wykonany w 1755. Miał on być odznaczo-
ny gryfem Jaxów Branickich. Kocioł ten, prawdopodobnie podczas pochodu 
bolszewików na Polskę, Aleksander Rostworowski zdeponował w kościele 
parafialnym w Tykocinie. W 1983 odnalazł go na strychu kościoła, w stanie 
dość znacznego zniszczenia, Stanisław Jan Rostworowski, który poszukiwał 
kotła przywiezionego do Polski przez Andrzeja Rostworowskiego po bitwie 
wiedeńskiej. Kocioł ten został przekazany do oddziału Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa w pałacu Krzysztofory.

Aleksander Rostworowski ofiarował też kościołowi pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie inne cenne przedmioty, m.in. posrebrza-
ny kielich z 1716, z napisem na stopce: Ofiarowany przez Hr. A. R. w 1902 r. 
Przedmiotów takich mogło być więcej, ale dziś o ich istnieniu trudno się cze-
goś dowiedzieć. Jedno pewne, że Aleksander Kalikst Rostworowski czuł się 
kolatorem tego kościoła i był nim faktycznie, przez całe lata wypłacając z dóbr 
stelmachowskich sam czy przez dzierżawcę ordynarię dwóm pracownikom 
kościelnym. Jak wspominają niektórzy mieszkańcy Stelmachowa, dawniej 
mówiono Tykocin koło Stelmachowa, bo Stelmachowo było czymś ważniej-
szym, m.in. dwór tamtejszy utrzymywał szpital dla wojskowych, znajdujący 
się w Alumnacie w Tykocinie. 

Aleksander Kalikst nie jest źle wspominany na ziemi tykocińskiej, choć 
niektórzy tamtejsi mieszkańcy mówią, że to dziedzic Rostworowski sprze-
ciwił się przeprowadzeniu linii kolejowej do Tykocina, chcąc chronić swoje 
ukochane lasy. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy Adama Rostwo-
rowskiego do Romana Rostworowskiego, Drezno, 16 V 1861; do Michała Rostworowskiego 
� Romana Rostworowskiego, Warszawa, 22 VIII 1891, Zofii Rostworowskiej, Stelmacho-
wo, 29 VII 1894, Warszawa, 17 XI 1894; Leonii Rostworowskiej, Warszawa, 28 XII 1894; 
Aleksandra Rostworowskiego do Stanisława Wessla, Stelmachowo, 19 X 1908, Rachunki 
i dowody z wypłaconych pieniędzy Olesia i Anieli od 14 IV 1871 do 14 IV 1873; Umo-
wa spisana w kancelarii Notariusza w Tykocinie Choromańskiego w roku 1928 za N.rep. 
653, odpis w posiad. S.J. Rostworowskiego; Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu Rodzinnego 
rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz (mps); Okólnik Związku Rodziny Rostworowskich 
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herbu Nałęcz, Komunikat nr 1 z 1929 r. (mps); APB, 975, 1161 � Komisje Ziemskie Okrę-
gowe w Łomży; 969 � Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku, 1 � Akta gospodarcze 
majątku Stelmachowo, 2 � Materiały do biografii Aleksandra Kaliksta Rostworowskiego, 
3 � Korespondencja toczona z urzędami przez Szczęsnego Władysława Stępczyńskiego oraz 
hr. Aleksandra Rostworowskiego (1924�1927); 4 � Weksle Aleksandra hr. Rostworowskiego 
i Szczęsnego Władysława Stępczyńskiego (1921�1928), 5 � Sprawy spadkowe majątku Stel-
machowo po śmierci Aleksandra Kaliksta Rostworowskiego (1930�1939); 6 � Korespon-
dencja spadkobierców Aleksandra Kaliksta Rostworowskiego do Szczęsnego Władysława 
Stępczyńskiego, dzierżawcy dóbr stelmachowskich 1922�1937; S.M. Rostworowski, Szkice 
do monografii, op.cit.
PUBLIKACJE: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1958, s. 53, 
306, t. IV s. 237, 130; B. Szczerbińska, Wielkie przemiany i trwałe wartości, �Wiadomości 
Ziemiańskie� 2004, nr 17, s. 25�30, s. 20.
INNE: relacja Szymona Leśniaka.

Hr. MARIA (Maniusia), ur. w 1863 w Dreźnie, córka Adama i Julii z Rostwo-
rowskich

Osierocona przez obojga rodziców, została zaproszona przez Janusza 
Rostworowskiego, swego stryja, do Warszawy. Dzieciństwo zatem spędzi-
ła w dostatku. Po śmierci stryja w 1891 otrzymała zapis prawie największy 
spośród dzieci Adama w wysokości 20 000 rb. Była niewątpliwie przez stryja 
wyróżniana względami. Janusz Rostworowski jej przekazał część pamiątek 
rodzinnych. W jej domu znajdował się tak cenny dla całej rodziny obraz Ja-
nuarego Suchodolskiego, przedstawiający jej pradziadka pułkownika Jana 
Rostworowskiego na rozpędzonym koniu w ogniu walki. 

Wcześnie wyszła za mąż za Jana Wolickiego h. Nabram, syna Władysła-
wa i Marii z Kirkorów h. własnego vel Dwie Ławy. Wraz z mężem zamieszki-
wała w Warszawie przy ul. Kruczej 44. W małżeństwie tym miała dwie córki 
Joannę (Janulę) i Jadwigę. Janula wyszła za Józefa Kozłowskiego. Utrzy-
mywała bliskie stosunki z rodziną Rostworowskich. Po powstaniu warszaw-
skim znalazła się w Krakowie, gdzie m.in. opiekowała się przebywającą tam 
Teresą z Fudakowskich Rostworowską. Ojciec obu panienek miał wysokie 
stanowisko w biurze węglowym Ł.J. Borkowskiego. 

Zarówno Maria, jak jej dwaj młodsi bracia, Wiktor i Jan, nie mieli upraw-
nień majątkowych do Stelmachowa, które było wianem pierwszej żony ich ojca 
Adama � Leonii Potockiej i przechodziło na rodzeństwo przyrodnie. Natomiast 
Kurowo, majątek dziedziczny ich ojca, zostało sprzedane Józefowi Kozłow-
skiemu, który je w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozparcelo-
wał. Po śmierci Juliusza Rostworowskiego, swego dziadka, Maria uzyskała 
wraz z rodzonymi braćmi prawo własności wartościowych placów na Tłoma-
ckim i całych Dynasach w Warszawie. Stanowiły one niejako jej wiano. 

Wolickim powodziło się dobrze. Ich bratanica Elżbieta zapisała: Wujo-
stwo Woliccy wynajmowali w pobliżu w Milanówku mieszkanie na letnie mie-
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siące. Ciocia Maniusia z Jadzią, wnukiem i boną jechała na całe lato, a Wujek 
i Tatuś dojeżdżali, a obiady donosili im z pensjonatu Mamusi. Wspomnienie 
to ukazuje także, jak dobre stosunki rodzinne Maria utrzymywała z rodziną 
swego młodszego brata Jana. Maria nie żyła długo, zmarła już 7 IV 1922 
w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w grobie 
wzniesionym przez Janusza Rostworowskiego. Jej mąż ją przeżył. Po śmierci 
swego szwagra Aleksandra występował w sprawach spadkowych Stelmacho-
wa. Spadkobiercy przede wszystkim domagali się, aby została im wypłaco-
na należność 50 000 rb, przeznaczonych przez Adama Rostworowskiego dla 
zmarłej już córki Anieli, a zapisanych na hipotece Stelmachowa. Dzierżawca 
Stępczyński, by zwrócić tę sumę, postanowił sprzedać nabyty zaraz po I woj-
nie światowej folwark Zacisze, mający 248 mórg. Został on rozparcelowany 
i poszczególni parcelanci mieli zwracać pieniądze spadkobiercom kwot zapi-
sanych na Stelmachowie. Nabywcy ziemi, którzy mieli wpłacać dług Janowi 
Wolickiemu, tego nie czynili. Monitował on różnymi pismami Stępczyńskie-
go, aż w końcu 12 IX 1931 wystąpił przeciw niemu do sądu o należną mu 
sumę 17 500 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 30 V 1933 
zatwierdził tę sumę jako należną Janowi Wolickiemu, lecz on w międzyczasie 
zmarł i nie występował już w aktach jako spadkobierca.

Stępczyński należności tej nie realizował. Przez swego adwokata Jana 
Lachowicza w Łomży bronił się przed sekwestratorem, który zagrażał w tym 
czasie jemu osobiście i dzierżawionemu przez niego majątkowi. Bronił się 
przede wszystkim tym, że Stelmachowo nie podlega licytacji, bowiem znaj-
duje się w nim wysokiej rangi obora rasy czerwonej zarejestrowana przez 
Zarząd Hodowli Bydła Polskiego Czerwonego w Białymstoku. Jeszcze za 
życia Aleksandra Rostworowskiego, 17 IX 1928 na Wojewódzkiej Wysta-
wie Rolniczo-Przemysłowej w Białymstoku Stępczyński za krowę �Sielan-
ka� � rasy czerwonej polskiej otrzymał list pochwalny od ministra rolnictwa 
Wincentego Nowaka. Owa hodowla bydła rasy czerwonej stanowi ważny 
wskaźnik tego, w jaki sposób inż. Stępczyński przywracał dzierżawionemu 
majątkowi podmiotowość gospodarczą. W każdym razie w 1934 obronił on 
Stelmachowo przed licytacją, wnosząc do Wojewódzkiego Urzędu Rejono-
wego w Białymstoku prośbę o zmniejszanie wymiaru spłat obciążeń finanso-
wych majątku, które w warunkach kryzysu ekonomicznego stają się zupełnie 
niemożliwe do uregulowania.

Po śmierci Jana Wolickiego, 21 X 1934 została z inż. Stępczyńskim spi-
sana umowa trojga żyjących spadkobierców, to jest brata zmarłego właścicie-
la, Jana Stefana Rostworowskiego, oraz dwóch córek Marii Wolickiej Joan-
ny Anieli Kozłowskiej i Jadwigi Chmielewskiej, wszystkich zamieszkałych 
w Warszawie. Odbiorcą spłat w imieniu Jana Rostworowskiego miał być jego 
zięć, płk Władysław Wielowieyski. Umowa dotyczyła spłaty posagu Anie-
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li Rostworowskiej, zapisanego w kwocie 50 000 rb, jaka miała następować 
z parcelowanego majątku Zacisze. Spadkobiercy mieli otrzymać w 1934 po 
5000 zł zaliczki, do 5 VI 1935 � 30 000 zł i do 20 X 1936 resztę należności. 
Powołany kurator spadku po A.K. Rostworowskim, adwokat Tadeusz Komo-
rowski, wyraził pogląd, że z inż. Stępczyńskim powinna być zawarta nowa 
umowa dzierżawna. Spory spadkobierców z dzierżawcą toczyły się nadal do 
1939, do czasu wybuchu II wojny światowej.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Okólnik Związku Rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz, Komunikat 
nr 1 z 1929 r. (mps); S. M. Rostworowski, Szkice do monografii..., op.cit., s. 20; tenże, Jan 
Stefan Rostworowski (mps); E. Wielowieyska, Wspomnienie o ojcu moim Janie Stefanie 
Rostworowskim (mps); APB, 5 � Sprawy spadkowe majątku Stelmachowo po śmierci Alek-
sandra Kaliksta Rostworowskiego (1930�1939).
PUBLIKACJE: E.Łuniński, Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie), Warszawa 1911, 
s. 201.

Hr. WIKTOR Andrzej (Wicio), ur. 24 czerwca 1867 w Kurowie, starszy syn 
Adama i Julii z Rostworowskich 

Jego akt urodzenia spisany w księdze urodzeń parafii Waniewo zamiesz-
czony jest pod datą 26 II 1870, kiedy to Adam Rostworowski, dziedzic Kuro-
wa, w towarzystwie Antoniego Tymińskiego przybył i oświadczył, że 24 VI 
1867 z niego i jego małżonki Julii Rostworowskiej, lat 22 mającej, urodził 
się ochrzczony z wody Wiktoryn Andrzej. Data zgłoszenia nie odpowiada 
dacie urodzenia, a zgłoszenie nastąpiło niejako hurtem, bowiem Adam Ro-
stworowski jednocześnie urząd parafialny informował o urodzeniu swego 
drugiego syna, Jana Stefana. Nie można wykluczyć tego, że istniały jakieś 
powody przesądzające o tym, że Adam ociągał się ze zgłoszeniem Wiktoryna 
jako swego syna w urzędzie parafialnym, ale mając z kolei drugiego syna, 
Jana Stefana, uznał, że dalsze ociąganie się, a może dochodzenie prawdy, 
jest już niewykonalne. Postanowił obu chłopców wprowadzić do społeczno-
ści chrześcijańskiej. Owo ociąganie się było spowodowane złymi stosunkami 
z matką dzieci � Julią. Symboliczność daty owego zgłoszenia się na parafii 
w Waniewie jest pełna grozy, gdyż według istniejących zapisów, ojciec obu 
synów Adam Rostworowski został dzień później otruty.

Wiktor, osierocony przez matkę i ojca, do wieku trzech lat wychowywał 
się w domu stryjenki, Marii z Glogerów Rostworowskiej w Kowalewszczyź-
nie, a potem pozostawał pod opieką ciotki-babki Kornelii ze Żmichowskich 
Glogerowej, matki Marii, swej stryjenki, mieszkającej już wówczas głów-
nie w Warszawie. Zachował dla niej wiele serdecznych uczuć, o czym się 
dowiadujemy z jej listu do Wiktora, w którym pisze: Żaden rodzony wnuk 
nie mógłby serdeczniejszych użyć wyrazów do przemówienia do rodzonej 
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Babuni, jakimi Ty przemawiasz do mnie. Swą młodość zatem związał z War-
szawą. Jego pobyt w szkołach finansował stryj Janusz Rostworowski. Wo-
bec stryja rzekomo miał ujawniać pozycję buntowniczą i krnąbrną. Bywał 
niekiedy gościem w Garbaczu, w domu swych kuzynów Józefy i Stefana 
Rostworowskich. Po osiągnięciu pełnoletności musiał odbyć służbę w woj-
sku rosyjskim. Na przełomie lat 1889�1890 przebywał w Sokołówce, gdzie 
może odbywał praktykę rolniczą. Po ukończeniu praktyki, w wieku 24 lat, 
razem z bratem Jasiem, we wrześniu 1891 udał się na Ukrainę, by odwiedzić 
swoją matkę, Julię Rostworowską, prowadzącą cyrk. Powrócili po miesią-
cu, w październiku, ale podróż ta do ożywienia stosunków z matką się nie 
przyczyniła. Po powrocie chłopcy na razie wynajęli pokój w Warszawie. Po 
śmierci stryja Janusza Wiktor otrzymał zapis w wysokości 10 000 rbs, naj-
mniej z całego rodzeństwa, co chyba było następstwem sporów, jakie wiódł 
z szambelanem. 

Będąc w Warszawie, podjął pracę zawodową. Po dziadku Juliuszu był 
też spadkobiercą jednej trzeciej placów na Tłomackim.W tym czasie, w la-
tach 1902�1904, gdy babcia Kornelia nie mogła się nim opiekować, często 
przebywał w majątku brata przyrodniego Olesia w Stelmachowie. Ze Stel-
machowa wyjechał w maju 1904 i wkrótce narobił jakichś długów, które 
musiał pokrywać jego brat przyrodni Aleksander. Siostra Olesia, Aniela, 
współczuła Wiktorowi, pisząc: Jakiż to człowiek nieszczęśliwy, to wypowie-
dzieć trudno, a główna przyczyna w tym, że zaniedbał się bardzo w obowiąz-
kach religijnych. 

Wiktor 21 I 1907 poślubił w Warszawie Felicję Bossowską h. Szeliga, 
w małżeństwie tym nie przyszły na świat dzieci. Wiktor przeniósł się do ma-
jątku żony, do Święcic, leżących w powiecie miechowskim. Z rodziną Ro-
stworowskich nie utrzymywał bliższych kontaktów. Jego brat Jan nawet nie 
poznał jego żony. Po zakończeniu I wojny światowej w marcu 1921 wystąpił 
wobec Szczęsnego Stępczyńskiego z propozycją sprzedania Stelmachowa, 
majątku brata Aleksandra. Propozycja ta stawała się tym aktualniejsza, że 
zmarła przebywająca w Stelmachowie jego siostra przyrodnia Aniela. Alek-
sander Rostworowski jednak nie był rzecznikiem sprzedaży. Wiktor pisał: 
był nieubłagany jak głaz. Twierdził, że wysprzedaż taka krzywdziłaby jego 
siostrę przyrodnią Marię Wolicką, która by do kwot uzyskanych ze sprze-
daży Stelmachowa nie miała praw, natomiast po jego śmierci stawałaby się 
po bezżennym bracie spadkobierczynią wartości majątku. Ostatecznie plany 
Wiktora nie doszły do skutku, gdyż zmarł on 21 XI 1922 w Warszawie. Został 
pochowany w grobowcu Rosengardtów na cmentarzu Powązkowskim. Za 
ogrodzeniem otaczającym ten grobowiec ustawiona jest odrębna tablica, na 
której widnieje napis: Wiktor Andrzej Nałęcz Rostworowski, żył lat 53, zmarł 
21 XI 1922. Prosi o Zdrowaś Maria. Jeśliby Wiktor naprawdę żył 53 lata, to 
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musiałby się urodzić w 1869, 
co jest całkowicie sprzeczne 
z datami, jakie występują 
w odniesieniu do obu braci 
Rostworowskich w księdze 
urodzin parafii Waniewo. 
Najprawdopodobniej osoby 
wystawiające tablicę, bo-
wiem nie była to żona, za-
mieszkała na wsi, ale inni 
krewni, wpisali na niej owe 
53 lata, znając tylko datę 
chrzcin Wiktora i od roku 
1870 w pewnym przybli-
żeniu naliczając te 53 lata 
życia zmarłego. Tymcza-
sem Wiktor żył o dwa lata 
dłużej i zmarł w Warszawie, 
w oddaleniu od swego domu 
w Święcicach, w otoczeniu 
nie zawsze mu przychyl-
nym, które jednak zdobyło 
się na to, by na jego tabli-
cy nagrobnej napisać: Prosi 
o Zdrowaś Mario.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akta urodzeń katolickiej parafii Waniewo od 1863 do 1871, s. 294, poz. 
13/1870; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy Stanisława Rostworowskie-
go do rodziców, Poznań, 30 V 1869; Kornelii Glogerowej do Wiktora Rostworowskiego, War-
szawa, 18 I 1890; Romana Rostworowskiego do syna Michała, Warszawa, 22 VIII 1891, 11 
IX 1891; Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 15 X 1891; Anieli Rostworow-
skiej do Marii Rostworowskiej, Stelmachów, 23 I 1903, Stelmachów, bdw.; Okólnik Związku 
Rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz, Komunikat nr 1 z 1929 r. (mps); S.M. Rostworowski, 
Jan Stefan Rostworowski (mps); APB, 6 � Korespondencja spadkobierców A.K. Rostworow-
skiego do S.W. Stępczyńskiego, dzierżawcy dóbr stelmachowskich � 1922�1937.
INNE: tablica nagrobna na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Pryma, FELICJA, Aniela z BOSSOWSKICH hr. ROSTWOROWSKA h. Szeliga, 
córka Józefa i Tekli z Olszowskich h. Prus, żona Wiktora Andrzeja

Była osobą dość zamożną i przystojną. Jej rodzice mieli majątek Cie-
szanowice, poczta Gorzkowice, gubernia piotrkowska. Dzięki ich funduszom 
córka z mężem Wiktorem mogli zamieszkać w Święcicach. Mając trzy imio-

Wiktor Rostworowski (1867�1922) ze swą żoną Felicją 
z Bossowskich h. Szeliga (�1930) � syn Adama i Julii, 

właściciel majątku Święcice
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na, używała imienia Felicja. Po śmierci męża zamieszkała w Świdrze koło 
Warszawy. W 1923 wystąpiła specjalnym pismem do dzierżawcy Stelmacho-
wa, Szczęsnego Stępczyńskiego, z zapytaniem, co się stało z wypłatą przy-
sługującego jej spadku pieniężnego z majątku rodziców męża, który miała 
otrzymać, a który nie został jej przesłany. W Okólniku Związku Rodziny Ro-
stworowskich z 4 VII 1929 była wymieniona jako zamieszkała w Warszawie, 
zapewne chodziło o Świder. Natomiast gdy zmarł jej szwagier Aleksander, 
to w 1931 przez adwokata Adama Tyszyńskiego, prowadzącego sprawy po 
byłym właścicielu Stelmachowa, nie była wymieniona wśród spadkobierców. 
Najprawdopodobniej więc zmarła w 1930 jako mieszkanka Świdra koło War-
szawy. Choć przyczyny tego pominięcia mogły być inne, bowiem w liście 
Teresy Rostworowskiej jest podane, że nie została przyjęta do rodziny. Prze-
sądzało o tym jej postępowanie, które nabrało rozgłosu wskutek pewnego 
typu wywoływanych przez nią skandali na tle moralno-obyczajowym.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Okólnik Związku Ro-
dziny Rostworowskich, op.cit.; APB, 6 � Korespondencja spadkobierców Aleksandra Ka-
liksta Rostworowskiego; list Teresy Rostworowskiej do syna, Warszawa, 27 XII 1943.

Hr. JAN od Krzyża Stefan, ur.19 XI 1868 w Kurowie, najmłodszy syn Adama 
i Julii z Rostworowskich

Jego rodzicami chrzestnymi byli Antoni Tymiński i Maria Rudnicka. 
Osierocony przez rodziców, gdy miał 14 miesięcy, wkrótce znalazł się pod 
opieką stryjostwa Romanostwa Rostworowskich, a później był przyjęty 
przez Antoniego Ignacego Rostworowskiego z Milejowa i jego żonę. Do-
rastał i wychowywał się razem z ich starszymi synami, a zaprzyjaźnił się 
serdecznie z młodszym od siebie Wawrzyńcem. Milejów stał się kochanym 
domem jego dzieciństwa. A jednak nie powracał do niego, gdy po śmierci 
stryja panią domu stała się jego synowa, Maria z Brezów Rostworowska. Po-
noć atmosfera kreowana przez Brezów w Milejowie już mu nie odpowiadała. 
Gdy dorósł, udał się na nauki do Warszawy, gdzie na stancji umieścił go stryj 
Janusz Rostworowski, on również finansował jego pobyt w szkołach. Uczył 
się dobrze, ponadto miał duże zdolności muzyczne, bezwzględny słuch i wy-
bitną pamięć muzyczną. Sieroctwo ciążyło mu, wywołując pewien kompleks 
niższości. Miał delikatną naturę i starał się usuwać w cień, tak, aby nikomu 
nie wadzić. Po zdaniu matury w Warszawie, przeszedł jakieś wyższe kursy 
bankowo-buchalteryjne i bardzo szybko uzyskał pracę w firmie maszyn rol-
niczych Rudzkiego. 

W 1891 otrzymał po śmierci stryja Janusza zapis wynoszący 22 000 rbs 
(wcześniej otrzymał 3000 rbs) oraz jurydyki Komorowszczyznę i Borze-
chowszczyznę. Został zatem wyraźnie wyróżniony, co przesądzało o tym, że 
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stał się człowiekiem zamożnym. 
Był też właścicielem jednej trze-
ciej placów na Tłomackim, odzie-
dziczonych po dziadku. Część tych 
placów zachował jeszcze do czasu 
wybuchu II wojny światowej. 21 
I 1902 zaślubił młodszą od siebie 
o 11 lat Janinę Lasocką h. Dołę-
ga. Pracował wówczas w biurze 
Kolei Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej. Z żoną zamieszkał na ul. 
Wspólnej w Warszawie, w 1904 
urodziła się jego córka Elżbieta. 
Jan utrzymywał bliskie stosunki 
z rodziną swej żony oraz z rodzi-
ną siostry Marii Wolickiej, a także 
ze stryjecznymi braćmi Michałem 
i Karolem Rostworowskimi. Dzie-
ci jego braci stryjecznych nazywa-
ły go �Stryjem Jasiem z bródką�, 
bowiem nosił brodę. W kilka lat po 
ślubie małżeństwo Jana rozpadło się. Mieszkał sam w Warszawie, przyjmując 
w 1911 do wynajmowanego mieszkania Karola Rostworowskiego również 
opuszczonego przez żonę. Zajmowane przez niego mieszkanie było ładnie, 
wyposażone w stylowe meble, obrazy i pamiątki rodzinne. Znajdował się 
w nim m.in. portret płk. Jana Rostworowskiego na koniu, oficera wojsk Księ-
stwa Warszawskiego, pędzla Januarego Suchodolskiego, który ofiarowała mu 
siostra Maria. 

Prawdopodobnie wskutek zatrudnienia na kolei, wraz z wybuchem wojny 
został ewakuowany w głąb Rosji, skąd powrócił dopiero w 1918. Wtedy za-
mieszkał w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich. Dzięki pośrednictwu Jana 
Wolickiego otrzymał pracę w biurze węglowym firmy L.J. Borkowskiego na 
ul. Mazowieckiej. Według informacji Bolesława Olszewicza, był długolet-
nim pracownikiem przemysłu metalowego na kierowniczych stanowiskach 
w Warszawie. Zatem zapewne po paru latach zmienił charakter zatrudnienia, 
które przyjął po powrocie do Polski. Był szczęśliwy, gdy jego jedyna córka 
w 1922 poślubiła mjr. Władysława Wielowieyskiego. Darzył wielką miłością 
przychodzących z tego małżeństwa na świat wnuków i wnuczkę. W 1935 
uczestniczył, razem z córką Elżbietą, w Zjeździe Rodzinnym Rostworow-
skich, jaki się odbył w domu seniora Wojciecha Rostworowskiego na Saskiej 
Kępie w Warszawie. 

Jan Stefan Rostworowski (1868�1944),
najmłodszy syn Adama i Julii, pracownik 

przemysłu metalowego w Warszawie, 
zginął w domu podpalonym przez Niemców 

podczas Powstania Warszawskiego
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W latach trzydziestych zaczął się żywo interesować losem Stelmacho-
wa. Sytuacja majątku była wtedy bardzo zła. Wojewódzki Urząd Rejonowy 
w Białymstoku w 1935 rozpatrzył wnioski Stępczyńskiego, ale ich w pełni 
nie uznał. Pod naciskiem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na dzień 
24 VI 1937 został wyznaczony termin licytacji Stelmachowa. Jan postanowił 
bronić majątku, a nawet przejąć go jako spadek po bracie. Do licytacji nie 
doszło. Natomiast Stępczyński zwiększył wyrąb drzewa w lasach i uzyskał 
pewne kwoty obrotowe na spłaty długów. W kwietniu 1938 Stelmachowo 
miało w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim dług wynoszący 73 400 zł 
i w Banku Związku Spółek Zarobkowych dług na 75 000 zł. Mimo to Jan 
Rostworowski wyraźnie zmierzał do przejęcia Stelmachowa. Trudność spra-
wiało jednak to, że wartość majątku była ponad miarę wysoko oszacowana, 
co zawyżało bardzo poważnie podatek spadkowy. Wskutek podjętych sta-
rań Urząd Skarbowy w Białymstoku wyraził zgodę na to, aby Rostworowski 
jeszcze przed śniegami poddał majątek przeszacowaniu co do jego wartości. 
Postanowienie Urzędu Skarbowego nastąpiło 12 XII 1938. Wymiar podatku 

Od lewej siedzą: Janina z Lasockich Rostworowska (1879�1943) � żona Jana Stefana, 
Maria Lasocka � matka Janiny, przyjaciółka Maria Czerny, Elżbieta z Rostworowskich 

Wielowieyska (1904�1994) � córka Jana Stefana, Andrzejek Wielowieyski � syn Elżbiety, 
stoją: płk Władysław Wielowieyski (1866�1943) � mąż Elżbiety, 

Stefan Wielowieyski � jego brat, Jan Stefan Rostworowski. Żoliborz-Warszawa 1928
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spadkowego został wyliczony na 34 775 zł od podstawy wartości dóbr okre-
ślonej na 976 123 zł. Stępczyński wywalczył, że podatek ten miał być spłaca-
ny w 16 ratach, począwszy od 1 VII 1939. Nieodzyskane kwoty ze sprzedaży 
Zacisza dla Wolickich miały być zapisane na hipotece Stelmachowa. 

Należy przypuszczać, że Jan Rostworowski starania o przejęcie mająt-
ku ziemskiego podjął z myślą o uposażeniu swej córki Elżbiety. Tymczasem 
wybuchła wojna. Elżbieta z dziećmi jako żona oficera wraz z mężem została 
ewakuowana do Rumunii. Jan pozostał w Warszawie i zaopiekował się miesz-
kaniem swej córki przy ul. Narbutta. Kiedy Niemcy mieli zająć je dla swych 
funkcjonariuszy, Rostworowski całe wyposażenie mieszkania przeniósł do 
wynajętych pokoi na ul. Kopernika 15. Dzięki temu Wielowieyscy, którzy do 
Polski wrócili w marcu 1941, mieli gdzie zamieszkać.

Wkrótce także Jan został wyrzucony przez Niemców ze swego mieszka-
nia przy Alejach Ujazdowskich. Sprowadził się na Kopernika i tam zacho-
rował. Nie mógł chodzić, cały czas leżał w łóżku. W tym stanie odwiedził 
go ks. Wawrzyniec Rostworowski, biskup mariawicki, najbliższy przyjaciel 
z lat młodości. Jak wspomina córka Elżbieta, spędzili obaj długie godziny na 
rozmowie, dotyczącej pewno również spraw Bożych. 

W sierpniu 1944 wybuchło powstanie. Gdy rodzina, chroniąc się przed 
nalotami, udawała się do piwnic, pozostawał w mieszkaniu; leżał w pokoju 
od strony podwórza. Przeżywał tam straszliwy ostrzał niemieckiej �krowy�, 
wypełniającej płonącym ogniem całą ulicę Kopernika oraz bombardowanie 
sztukasów, w następstwie którego wyleciały w pokoju wszystkie szyby i jego 
łóżko zasypały szkłem. 7 IX 1944 do domu z krzykiem wpadli Niemcy, wy-
gnali chroniących się z piwnic, każąc im ustawiać się na podwórzu. Elżbieta 
Wielowieyska trzymała za ręce dzieci. Niemcy wydali rozkaz, żeby wycho-
dzić na ulicę. Elżbieta podbiegła do volksdeutschki, krzyczącej po polsku 
razem z Niemcami i wskazując na okno pokoju, w którym leżał ojciec, pro-
siła, żeby ta kobieta zajęła się unieruchomionym człowiekiem. Ona upew-
niła ją, że przed podpaleniem obejdzie cały dom. Niemcy kazali wszystkim 
zebranym na podwórzu wychodzić na ulicę. W domu pozostał niezdolny do 
ruchu Jan Rostworowski. Niemcy podpalili dom. Mówiono potem, że mógł 
doczołgać się do drzwi wyjściowych kamienicy. Nie ma świadków na to, jaką 
śmiercią zginął. Zdarzenia te rozegrały się 8 IX 1944. Po wkroczeniu Rosjan 
o. Tomasz Rostworowski poszukiwał go w lazaretach podwarszawskich, ale 
nie odnalazł.

Jan Rostworowski pragnął wrócić na wieś. Odrodzić rodowy majątek ojca 
i brata. Nie dane mu to było. W czasie wojny Stelmachowo opuścił nawet inż. 
Stępczyński, który przeniósł się na stanowisko zarządcy majątku Emilii Wo-
dzińskiej w powiecie sochaczewskim. Majątek, którego nominalnym właści-
cielem pozostawał nadal Aleksander Kalikst Rostworowski, przeszedł na lie-
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Spadkobiercy stoją na gruzach pałacu w Stelmachowie: 
Tomasz Kołaczyk i jego matka Anna z Wielowieyskich Kołaczykowa (2007)

[fot. S.J. Rostworowski]

Stary spichlerz w Stelmachowie � jedyny budynek, jaki się ostał
[fot. S.J. Rostworowski]
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genschaft. Był rabowany. Gdy skończyła się okupacja niemiecka, w majątku 
był tylko jeden koń. 6 X 1944 majątek objęła reforma rolna. W dziewięćdzie-
siątych latach minionego stulecia miano remontować piękne zabudowania 
gospodarcze, z oficyną, w której to mieszkał Aleksander Rostworowski, ale 
źle się do tego zabrano, mury zaczęły się walić, więc je wysadzono w po-
wietrze. Dziś w Stelmachowie pozostała tylko makieta kolumnad z frontonu 
dawnego dworu, spalonego w 1915 przez Rosjan, oraz dwie stare aleje i jeden 
wielki budynek gospodarczy. 
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JANINA z LASOCKICH hr. ROSTWOROWSKA h. Dołęga (Jachna), ur. 16 V 
1879 w Budziszynku, córka Antoniego i Marii z Pągowskich h. Pobóg, żona 
Jana od Krzyża

Jej ojciec wyjechał do Francji, matka sama wychowywała córkę, prowa-
dząc w Warszawie przy ul. Moniuszki 12 pensjonat dla odwiedzających stoli-
cę ziemian. Janina 21 I 1902 poślubiła w Warszawie Jana Rostworowskiego. 
Wkrótce na świat przyszła ich córka Elżbieta. O związku Jasia z Janiną po-
czątkowo chodziły dobre słuchy. W 1903 jego siostra przyrodnia Anielcia pi-
sała: O naszej młodej parze, Jasiu i Jachnie, słyszę z wielu stron i niezmiernie 
mnie to cieszy i uszczęśliwia, że Jaś jest kochany i ma widoki szczęśliwego po-
życia z ta dobrą, praktyczną i rozsądną małżonką, jaką ma być jego Jachna. 

Tymczasem diabeł ogonem zakręcił i w parę lat po urodzeniu córki Ja-
nina opuściła męża. Nie doprowadzając do oficjalnego rozwodu, związa-
ła się ze Stanisławem Helbichem. Po wybuchu I wojny światowej zaczęła 
prowadzić pensjonat w Milanówku. Z Milanówkiem czuła się związana, bo 
tam jej stryj, Leon Lasocki, miał majątek ziemski. Janina była ceniona jako 
osoba energiczna, pracowita i zachowująca zawsze dobry humor. Przynaj-
mniej taką ją wspomina jej córka Elżbieta. Wkrótce po zakończeniu I wojny 
światowej po krótkiej chorobie zmarł Stanisław Helbich. Wtedy przeniosła 
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się do Ciechocinka, gdzie objęła kierownictwo pensjonatu Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych. Gdy wybuchła II wojna światowa, przebywała 
w kraju. W 1943 ujawnił się poważny kryzys jej zdrowia, wskutek choroby 
Parkinsona nie mogła pracować. Będąc w beznadziejnej sytuacji, wprowa-
dziła się do swej rodziny, do mieszkania przy ul. Kopernika w Warszawie, 
gdzie przebywała jej córka z dziećmi oraz jej były mąż, bowiem Niemcy już 
wtedy usunęli Jana Rostworowskiego z mieszkania przy Alejach Ujazdow-
skich. Oboje, Janina i Jan, znaleźli się pod jednym dachem i � jak wspomina 
ich córka Elżbieta � byli dla siebie bardzo życzliwi. Starali się pomagać córce 
w opiece nad dziećmi. Jednakże 16 V 1943 Janina złamała nogę w biodrze. 
Została umieszczona w Szpitalu Ujazdowskim. Do przyjęcia sakramentów 
św. przygotowywał ją o. Tomasz Rostworowski. Zmarła w szpitalu 4 IX 
1943. Pochowano ją w grobowcu Lasockich na Powązkach. Na klepsydrach 
było podane, że zmarła Janina Helbichowa.
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POKOLENIE XVI
dzieci JANA od KRZYŻA i JANINY z LASOCKICH

Hr. ELŻBIETA z ROSTWOROWSKICH WIELOWIEYSKA, ur. 31 stycznia 1904 
w Warszawie, jedyna córka Jana i Janiny z Lasockich

Jej ojcem chrzestnym był Jan Minasowicz, krewny ze strony matki. Po 
rozejściu się rodziców zamieszkała w pensjonacie prowadzonym przez bab-
cię Marię Lasocką. Tam często odwiedzał ją ojciec, który niejednokrotnie 
prowadził ją do domu wujostwa Wolickich. Elżbieta zaprzyjaźniła się ser-
decznie ze swoją rówieśnicą, Jadwigą Wolicką. Podczas I wojny światowej, 
gdy ojciec znalazł się w Rosji, Elżbieta chodziła do szkół w Warszawie, gdzie 
zdała maturę. Na wakacje jeździła do pensjonatu prowadzonego przez matkę 
w Milanówku. Po powrocie ojca do kraju zaczęła uczyć się gry na forte-
pianie, była uczennicą wybitnej pianistki, prof. Margerity Trombini Kazuro, 
zdobyła wykształcenie muzyczne w konserwatorium. W 1921, gdy przeby-
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wała u matki w Ciechocinku, poznała mjr. Władysława Wielowieyskiego 
h. Poray, który zwrócił się do jej matki z prośbą o jej rękę. Nastąpiły zaręczy-
ny, błogosławieństwo babci i tatusia, i ślub 25 X 1922 w Warszawie. 

Władysław, ur. IX 1866 w Siedlcach, jako syn adwokata Adama i Broni-
sławy de Verbno Słonczyńskiej h. Wierzbna, ukończył Wyższą Szkołę Han-
dlową w Sankt Gallen w Szwajcarii i w 1911 wrócił do Polski. Przez trzy 
lata pracował jako zarządca dóbr Potockich. Podczas I wojny światowej zo-
stał wcielony do armii rosyjskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, dopie-
ro po zakończeniu wojny wrócił do Polski z Armią gen. Hallera. W latach 
1919�1920 w stopniu kapitana brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Po wojnie pozostał zawodowym wojskowym. W 1922 kurował się w sanato-
rium wojskowym w Ciechocinku i tam właśnie poznał swoją przyszłą żonę. 
W 1933 awansował do stopnia pułkownika służby stałej, był szefem Korpusu 
Kontrolerów, a przed samą wojną szefem Działu Ekonomiczno-Gospodar-
czego przy Gabinecie Ministra Spraw Wojskowych. 

W małżeństwie Wielowieyskich zaczęły na świat przychodzić dzieci: 
w kwietniu 1924 urodził się Andrzej, 18 IX 1928 Adam, w V 1934 Ane-
ta. Warunki mieszkaniowe Wielowieyscy mieli dobre. Wpierw mieszkali na 
Żoliborzu przy ul. Śmiałej 40, potem przeprowadzili się do dużej willi gen. 
Mieczysława Norwid-Neugebaura, a w 1933 do własnej willi, wybudowanej 
przy ul. Pogonowskiego, także na Żoliborzu. Przed wojną opuścili własną 
willę, bowiem był w niej grzyb, szkodzący na zdrowie młodemu Adasiowi, 
i zamieszkali przy ul. Narbutta 20. 

Dnia 1 IX 1939 płk Wielowieyski otrzymał rozkaz wyjazdu wraz z rodzi-
ną do miejscowości oznaczonej szyfrem. Pułkownikostwo odbywali podróż 
służbowym samochodem przez Tarnopol, Lwów, Zaleszczyki, 18 IX znaleźli 
się w Rumunii. Zostali zakwaterowani w Călimănesti. Po jakimś czasie zo-
stali przesiedleni do Tárgovişte. Pułkownik otrzymywał żołd oficerski wyno-
szący 250 lei, zwiększony o dodatek na rodzinę, w kwocie 100 lei. Elżbieta 
do swego kuzyna płk. Stanisława Rostworowskiego 8 V 1940 pisała: Chłopcy 
nasi chodzą z coraz większym zadowoleniem do szkoły, której poziom stale 
wzrasta. Natomiast 30 V 1940 płk Wielowieyski donosił Rostworowskiemu: 
U nas teraz dość gorący okres, bo przygotowujemy listę rodzin z inteligencji, 
które mają być ewakuowane z Rumunii. Ze względu na moje wyższe studia i ja 
z moją rodziną jestem zamieszczony na tej liście. Wypowiedź ta wskazuje na 
to, że internowany szef Korpusu Kontrolerów rozmyślał jak tu z tej Rumunii 
się wydobyć. Aby zorientować się w możliwościach, jeździł z Tárgovişte do 
Bukaresztu. Stwierdził, że na to, by wyjechać naprawdę, trzeba mieć poparcie 
ludzi coś znaczących. W kolejnym liście z 14 IX 1940 wspominał, że starosta 
Łącki obiecał mu poparcie. Pisał też: Siedziałem w kryminale u Niemców 
6 miesięcy, w Rumunii 8 miesięcy, więc mam dobry staż i wytrzymam jeszcze 
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nie jeden rok. Ale mam przy sobie rodzinę z dziećmi nieletnimi i babkę, która 
ma 87 lat i złamaną, źle złożoną nogę. (...) Gdybym im ubył, pozostaliby zu-
pełnie bezradni. Ową babką była teściowa, Maria Lasocka.

Już wkrótce sytuacja Wielowieyskich stała się bardziej skomplikowana, 
bo władze rumuńskie przystąpiły do likwidacji obozu w Tárgovişte. Ozna-
czałoby to, że dzieci znajdą się poza szkołą. Internowani w Tárgovişte mieli 
być z powrotem przeniesieni do Călimănesti, które Wielowieyski oceniał ne-
gatywnie. Ma mało mieszkań, dużo pozostawiają do życzenia urządzenia hi-
gieniczne, bardzo dużo błota, bardzo trudna aprowizacja. W tej sytuacji miał 
nadzieję, że może uda mu się ewakuować na Cypr. Pisał, że wyjazd na Cypr 
byłby dla nas najbardziej dogodny, bo (...) mój syn Adaś nie znosi tutejszego 
klimatu z powodu stałej astmy, natomiast klimat nadmorski służy mu bardzo. 

Do podróży Wielowieyskich na Cypr jednak nie doszło. Natomiast w 1941 
już po wyjeździe poselstwa polskiego z Bukaresztu, pułkownik zdecydował 
się zrezygnować ze statusu jeńca wojskowego, co stwarzało szansę powrotu 
do kraju. Powrót oficera do kraju �w formie repatriacji do Niemiec� � jak to 
się nazywało formalnie � miał podstawę prawną we wcześniejszym rozkazie 
polskiego attaché wojskowego, płk. Tedeusza Zakrzewskiego, który osobom 
niezdolnym do służby wojskowej zezwalał na przyjęcie takiego rozwiązania. 
Tak więc płk Wielowieyski wraz z rodziną w marcu 1941 przybył do Pol-
ski. Wielowieyscy zatrzymani zostali na krótki czas w więzieniu na Lubiczu 
w Krakowie, jednakże zwolnieni, udali się do Warszawy. Zamieszkali przy 
ul. Kopernika 15, w mieszkaniu przygotowanym przez Jana Stefana Rostwo-
rowskiego. Władysław zaczął pracować w niemieckim biurze, dzięki temu 
otrzymywał deputat, kartki i opał. Dzieci zaczęły chodzić do szkół, najstarszy 
Andrzej do szkoły ogrodniczej w Ursynowie.

Wkrótce jednak zaczęły sypać się nieszczęścia. Pułkownik zachorował, 
został umieszczony w szpitalu i tam zmarł 7 V 1943. Wcześniej jeszcze, 
w kwietniu 1943, zmarła ukochana babcia Elżbiety, Maria Lasocka, a w li-
stopadzie tego roku matka, Janina Lasocka. Elżbieta została sama z niedołęż-
nym ojcem i trojgiem dzieci. Aneta chodziła do szkoły powszechnej do sióstr 
urszulanek, natomiast Adaś ciężko chorował na astmę. W sierpniu wybuchło 
powstanie, Elżbieta była w domu razem z Anetą i Adasiem. Do mieszkania 
zaczęły przybywać inne osoby, szukające schronienia, m.in. Teresa z Fuda-
kowskich Rostworowska, Zofia Helbich, dawna pracowniczka Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, kuzynka drugiego męża matki, Maria Święcimska, 
kuzynka ojca, z 14-letnim synem. Zapasy żywności były nad wyraz skrom-
ne, chleba już nie było. Żywiono się płatkami owsianymi i kawą zbożową, 
wszyscy się wiele modlili. Ale, o dziwo, były też przejawy życia kulturalne-
go. Teresa Rostworowska wspominała, że w Konserwatorium odbywały się 
koncerty dla ukojenia nerwów ludności: Poszłam z Elżunią i jej córeczką. 



~ 408 ~

Dziwny to był koncert: któryś z profesorów grał Szopena, a akompaniowały 
coraz bliższe strzały i wybuchy bomb. 

Podczas całego powstania Elżbieta Wielowieyska okazała nadzwyczajny 
hart ducha, niespożytą zdolność opiekowania się innymi osobami, dużą ini-
cjatywność i umiejętność ratowania się od zagłady. Sama tak wspominała te 
dni: Pod koniec sierpnia zwiększyły się naloty. Trzeba było uciekać do schronu 
w piwnicy. Tatuś już nie mógł chodzić, leżał całe dnie w łóżku w mieszkaniu. 
Po przeciwnej stronie ulicy paliły się już domy, w nocy było widno w mieszka-
niu, szyb już nie było, nie wolno było podchodzić do okien, pod którymi cho-
dził niemiecki żołnierz. Nadszedł dzień 8 września, kiedy Niemcy wygnali 
wszystkich z piwnic. Elżbieta trzymała za rękę Anetkę, bojąc się, żeby jej od 
niej nie oddzielili. Niemcy kazali wychodzić z podwórza na ulicę. Podbiegła 
do volksdeutschki, wskazując okno pokoju, w którym leżał ojciec. Nie mogła 
już nic uczynić innego, musiała z dzieckiem odejść. Te dramatyczne momen-
ty są też opisane przez Teresę Rostworowską: W piwnicy Elżunia z dziećmi, 
skuliliśmy się w kącie, wybuchy bomb były nieustanne (...) Elżunia, jak dotąd 
opanowana, trzymała się mego ramienia, powtarzając �Stryjeneczko, stryje-
neczko, już nie mogę�. Ja, nic nie mówiąc, mocno ją przytuliłam chorą ręką, 
a w drugiej ściskałam mały kru-
cyfiks i mój medal sodalicyjny. 
(...) Około piątej z rana dwa wy-
buchy bezpośrednie tak zakołysa-
ły ścianami, że miałam wrażenie, 
że za sekundę kamienica runie, 
ale raptem zaległa cisza.. Korzy-
stając z tej chwili, wysunęłyśmy 
się z Elżunią, by zobaczyć, co 
się dzieje z jej ojcem. Zastaliśmy 
go w łóżku zasypanego rozbitym 
szkłem, a w pokojach frontowych 
kompletną ruinę, okiennice po-
wyrywane, obrazy, lustra, meble 
tworzyły jedną masę zasypaną 
potłuczonym szkłem. Elżunia za-
brała swój płaszcz lutrowy, zro-
biła duży tobół z pierzyny, koców 
i paru poduszek, (...) nasypała 
w jakąś poszewkę parę kilo cu-
kru w kostkach i włożyła butelkę 
likieru, prosiła bym wzięła futro 
męża i z tym łupem wróciłyśmy 

Elżbieta z Rostworowskich Wielowieyska 
� nauczycielka muzyki w Gnieźnie
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do piwnicy. (...) O szóstej rano 7 września wstrząsnął nami huk granatu, rzu-
conego w otwartą bramę naszej kamienicy i chwilę potem rozległ się nie-
miecki wrzask: �Alle heraus, schnell�. Wyskoczyłam na podwórze i widzę 
SS-mana, a przy nim młodą kobietę w niemieckim mundurze, która po polsku 
powtarza jego rozkaz: �Wszyscy wychodzić i ustawiać się w szereg�. (...) 
Elżunia pobiegła po ojca, ale on nie chciał się z łóżka ruszyć, mimo jej próśb 
i perswazji, więc wróciła bezradna do nas i prosiła ową volksdeutschkę, by 
się nim zajęła, mówiąc, że zostaje tam chory człowiek w łóżku. Wychodzimy 
z bramy gęsiego, a Niemcy dołączają nas do wolno posuwającego się węża 
ludzkiego idącego od strony Tamki i Powiśla. 

Syn Elżuni Andrzej pracował w Warszawie. Niemcy zabrali go do obozu 
koncentracyjnego. Był w Natzwailler w Alzacji, i tam pracował w kamienio-
łomach granitu. Tam też 24 XII 1944 spotkała go śmierć. Tymczasem miesz-
kańcy ul. Kopernika i innych dzielnic Warszawy gnani przez Niemców szli 
przez miasto. Grupa, w której szły teraz Elżbieta z córką i Teresa, skierowana 
została do obozu w Pruszkowie, a stamtąd pociągiem wywieziona do Koń-
skich. W pobliżu Końskich Elżbieta odnalazła swoje kuzynki, właścicielki 
majątku w Wołowie, poczta Stąporków. Były to panie Helena z Wielowiey-
skich Mańkowska i Maria Wielowieyska. Elżbieta z Anetą (potem dołączył 
do nich Adaś, który oddzielony od matki przez Niemców, szczęśliwie dotarł 
do Lasek, gdzie się nim zajęto) i Teresa Rostworowska zamieszkały w tartaku 
w Wołowie i przebywały tam do maja 1945.

Po wojnie Elżbieta zamieszkała w Gnieźnie. O. Tomasz Rostworowski, 
który ją odwiedził, tak opisał jej mieszkanie: Pokój, w którym mieszka (Mie-
czysława 6), urządziła nie tylko ładnie, ale dostatnio i gustownie (ma meble 
po Lasockich, ładne portrety, pianino i lustra). Zawodowo była zatrudniona 
w miejscowym ognisku muzycznym. Uczyła gry na fortepianie. Zakładała 
i prowadziła ogniska muzyczne nie tylko w Gnieźnie, ale i w okolicznych 
miejscowościach. Dawały one średnie wykształcenie muzyczne, uznawa-
ne przez władze oświatowe. Jeszcze po przejściu na emeryturę pracowała 
na pół etatu (rok 1974). Jak pisała: Mam dużo wolnego czasu na czytanie, 
pracę społeczną, wycieczki i wyjazdy do moich dzieci. Elżbieta utrzymywa-
ła żywe stosunki z rodziną. Przybywała na zjazdy rodzinne (Gostyń), była 
obecna podczas uroczystości pogrzebowych ojca Tomasza Rostworowskiego 
w III 1974 w Łodzi. 

Jej dzieci dały sobie radę w życiu. Adam został dziennikarzem, repor-
tażystą Polskiego Radia. Pracował w Gnieźnie, Zielonej Górze, Wrocławiu, 
Białymstoku i w Warszawie. Był dwukrotnie żonaty. Z poślubioną w 1958 
Reginą Lewandowską, ur. 1 II 1938, córką Jana i Wandy z Krzyszaków, z któ-
rą miał syna Macieja, ur. 15 V 1959, i z poślubioną 21 I 1975 w Białowieży 
Grażyną Augustyn, ur. 1948, magistrem prawa, reportażystką Polskiego Ra-
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dia. Od 1975 pracował razem z żoną w Polskim Radiu i Telewizji Oddział 
w Białymstoku. W drugim małżeństwie miał córkę Karolinę, ur. 3 VIII 1989. 
Wspomniany Maciej 19 IX 1980 ożenił się z Anną Stafecką i ma syna Filipa 
ur. 19 I 1982, i córką Igę Annę, ur. 20 X 1985. Siostra Adama Anna (Aneta) 
w Poznaniu ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza i w 1955 wyszła za Zdzisława Kołaczyka, późniejszego pro-
rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miała syna Tomasza, ur. 1960, 
ożenionego w 1984 z Katarzyną z Dziubalskich, profesorem i dyrektorem 
Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Aneta pracowała w Zarządzie Szkół 
w Poznaniu, w Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Liceum Eko-
nomicznym, a później została wicedyrektorem Wydawnictwa Poznańskiego. 
Kontynuację filiacji rodzinnej prowadzą Maciej, syn Adama, filmowiec, żo-
naty z Anną Stafecką, z którą ma dzieci Filipa i Igę oraz Tomasz Kołaczek, 
syn Anny, który ukończył Politechnikę Poznańską i został prezesem Spółki 
Zaopatrzenia Radia i Telewizji w specjalistyczny sprzęt. Żonaty był z Kata-
rzyną, z którą się jednak rozszedł, miał z nią dwie córki, Magdę i Katarzynę. 
Elżbieta z Rostworowskich Wielowieyska, dzięki swemu długiemu życiu, 
doczekała czasu rozrostu i sukcesów swego potomstwa, zmarła 14 IV 1994 
w domu opieki w Poznaniu, przeżywszy 90 lat. Była ostatnią przedstawi-
cielką linii Adama Rostworowskiego, właściciela Kurowa i Stelmachowa na 
Podlasiu.
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ROZDZIAŁ XI

POKOLENIE XV

WYDZIEDZICZENI Z KOWALEWSZCZYZNY (1)
– POTOMSTWO ROMANA 
HR. ROSTWOROWSKIEGO

Hr. JADWIGA Maria Aniela, ur. 30 X 1854 w Kowalewszczyźnie, najstarsza 
córka Romana i Marii z Glogerów

Już w dzień po jej urodzinach przed proboszczem w Waniewie, ks. Wrób-
lewskim, stawił się Roman Rostworowski w towarzystwie Aleksandra barona 
Wintzingerode, lat 39 mającego i Karola Glogera, dziedzica dóbr Dobrochy, 
lat 54 mającego i oświadczył, że dnia poprzedniego o godz. 6 wieczorem 
jego żona Maria wydała na świat córkę. Rodzicami chrzestnymi Jadwigi byli 
Stefan Rostworowski, marszałek szlachty guberni augustowskiej, i Maria ze 
Śtojewskich Kiedrzyńska. Matka chrzestna, żona Józefa Kiedrzyńskiego, 
była szwagierką babki chrzczonego dziecka, właścicielką majątku Mężenin, 
osobą wiekową lecz zamożną.

Chrzest pierworodnego dziecka Romanostwa odbywał się dość wystaw-
nie i związany był z wydanym przyjęciem we dworze w Kowalewszczyźnie. 
Projektodawcą nadania córce imienia Jadwiga, nie występującego w najbliż-
szej rodzinie, mógł być Roman, wracający myślą do zakochanej w nim nie-
gdyś, w latach młodości, Jadwidze z Warszawy. Obraz młodziutkiej Jadwisi 
znajdujemy w liście jej babki Kornelii, która pisała: Jadwisia żywa i roztrze-
pana, ale obdarzona bardzo szczęśliwie pamięcią i bystrym pojęciem, wiele 
już skorzystała przy obecnej nauczycielce � angielski język dosyć jej łatwo 
idzie. Do śpiewu wielką ma ochotę, ale największą do gospodarstwa. Jak jest 
u mnie w Dobrochach, nie ma kąta, żeby do niego nie zajrzała, wie, gdzie 
kury siadają (...) lubi bywać przy dojeniu krówek, lubi zajrzeć do kuchni, 
przystawi nieraz garnuszek i gotuje w nim rosół. Igiełka nie bardzo jeszcze 
ją bawi, ale matka napędza do robótek i już nieźle szyć potrafi. Babcia za-
tem odrysowała jej obraz jako kury domowej, choć uczącej się angielskiego. 
Natomiast ciotka Narcyza Żmichowska zgoła inną jej rolę, jako pierworod -



~ 412 ~

nej córce, przypisywała: Pamiętaj, Mijo, ciągle to przypominać swej córce; 
wychowuj ją w uczuciu jej wysokiej godności. Niech wie, że jest �głową� 
nowego zupełnie pokolenia. Właśnie dlatego, że Jadwisia była pierworodną 
córką Marii, ciocia Żmichowska najbardziej się nią interesowała. W liście 
z 8 XII 1866, gdy Jadwisia miała 11 lat, doradzała jej matce jak ma edukować 
dorastającą pannę: Ma się uczyć rachunków, historii, jeografii, nauk przyrod-
niczych, języka francuskiego, niemieckiego, polskiego, z gramatyką i stylem, 
można zacząć literaturę powszechną, a na koniec jest jeszcze � nie zapomi-
nam o tym � muzyka. Co więcej, zwracając się do jej matki w bardzo obszer-
nym liście podała, ile godzin należy na każdy przedmiot poświęcić, jakie 
są cele jego nauki i z jakich podręczników można korzystać. Był to wykład 
w najwyższym stopniu merytoryczny. Naturalnie, że ten program niełatwo 
było realizować, skoro Jadwisia wraz całą rodziną od 1863 wpierw przeby-
wała w Dreźnie, a potem do początków 1867 w Warszawie. W tym to roku, 
widocznie już po powrocie do Kowalewszczyzny, ciotka Narcyza tak charak-
teryzowała swoją siostrzenicę: Jadwinia, która cnót pełną zapowiada się go-
spodynią. Nie wiem skąd jej się to wzięło, ale choć posłusznie gra na fortepia-
nie, lubi książki, nie tempa jest do nauk, to za kurczętami, krówkami, praniem 
i gotowaniem przepada, chyba ze mnie to ma � dodaje Narcyza żartobliwie. 
Nauki udzielane Jadwisi według wskazań ciotki, ale pod zwierzchnictwem 
matki, dawały jednak dobry rezultat, skoro już w 1868 można było ją posłać 
na pensję do Poznania, gdzie uczyli się też jej trzej bracia. Chodziła tam do 
szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sacré Coeur, zgromadzenie sióstr 
zwanych sercankami, które do Poznania sprowadziła Jadwiga Chłapowska, 
córka generała Dezyderego z Turwi. Jak wspominała uczennica Rostworow-
ska: Nauki świeckie stały na wysokości świeckich pensji, a wykształcenie ta-
lentów w muzyce, śpiewie i rysunkach było też bardzo staranne i wykazywało 
postępy przy dorocznych popisach. Głównym nauczycielem muzyki był znany 
w Poznaniu pan Greulich, znakomity profesor. Zakład też stał na wysokim 
poziomie moralnym. Był odwiedzany przez arcybiskupa Mieczysława Ledó-
chowskiego, który ojcowskim sercem czuwał nad jego rozwojem. Ponadto 
z zakładem współpracował ks. Jan Koźmian, owdowiały były szwagier Chła-
powskiej, ówcześnie już wybitny kapłan archidiecezji poznańskiej. Był on 
nauczycielem religii. 

Jadwiga spośród dzieci Romanostwa musiała wyróżniać się religijnością, 
bowiem już w tym roku jej babka Kornelia Glogerowa napisała, że radzi jej, 
aby wstąpiła do zakonu. Jednakże Jadwisia odpisała, że tego nie chce. Będąc 
w Poznaniu, tęskniła za Kowalewszczyzną. Tadeusz pisał, że wyczekuje ona 
wielkich ferii, by pojechać do domu i nacieszyć się swym młodszym rodzeń-
stwem Michasiem i Zosią. Była ogromnie rodzinna. W 1870 wróciła do Ko-
walewszczyzny. Dalszą edukację pobierała u matki z zakresu literatury pol-
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skiej i gospodarstwa domowego. Potem zdawała jakieś egzaminy państwowe. 
W 1876 mieszkała w Warszawie i korzystała z kursów organizowanych przez 
swą ciotkę Paulinę Grodzieńską. Na krótki czas została przez rodziców posła-
na do Sacré Coeur w Pradze czeskiej, ale powróciła stamtąd wskutek trudności 
materialnych Kowalewszczyzny. W Warszawie ukończyła prywatną pensję 
Pauliny Krakówny. Niewątpliwie była zaawansowana we francuskim, gdyż 
wiadomo, że sama udzielała lekcji tego języka młodszemu bratu Michałowi. 

W 1879 stanęła przed wyborem, który mógł odmienić jej życie. W tym 
czasie bywała w Milejowie, w domu Antoniego Ignacego Rostworowskiego, 
żonatego z Klarą z Osuchowskich. Tam poznała brata pani domu, zaledwie 
o dwa lata od siebie starszego Władysława Osuchowskiego. Znajomość tę jej 
brat Stefan nie oceniał najlepiej, pisząc, że taki nieszczęśliwy wybór zrobiło 
jej serduszko, nie co do człowieka, ale co do jego okoliczności materialnych. 
Władysław był synem Bogusława i Marii z Juszkiewiczów, którzy utraci-
li majątek Zosin pod Grodnem, jako zaangażowani w wydarzenie związane 
z powstaniem styczniowym. Bogusław był kalwinem i pozyskał sympatię 
pani Kickiej z domu Bisping, pochodzącej z rodziny ariańskiej. Dzięki tej 
sympatii został zatrudniony jako rządca majątku Jaszczów sąsiadującego 
z Milejowem. Tak więc Jadwisia poznała Władzia pochodzącego z rodziny 
kalwińskiej i w dodatku niebędącego już właścicielem ziemskim. On zaś 28 
VIII 1880 wystąpił z listem, skierowanym do Marii Rostworowskiej, w któ-
rym w takich oto słowach wykładał swoje intencje: W czasie pobytu mojego 
w Milejowie poznałem córkę Szanownej Pani. Słysząc o Niej poprzednio dużo 
dobrego, przekonałem się, że Panna Jadwiga zupełnie zasługuje na te liczne 
oddawane Jej pochwały; toteż nie mogłem się oprzeć silnemu wrażeniu, jakie 
sprawiła na mnie Panna Jadwiga i pokochałem Ją całą duszą moją. Ku wiel-
kiemu szczęściu memu pozyskałem wzajemność Panny Jadwigi i daliśmy sobie 
słowo, że będziemy należeć do siebie, skoro tylko odbierzemy błogosławień-
stwo Rodziców i jak tylko ja urządzę się w Ołyce. Szanowna Pani, przysięgam 
Ci, że będę kochał Jadwisię zawsze i niezmiennie, że życie poświęcę dla Niej, 
że jedyną radością moją będzie szczęście Jadwisi i Jej drogich. Proszę Cię, 
moja Szanowna i Łaskawa Pani, nie przeszkadzaj szczęściu memu i dozwól 
mi nazwać córkę Twoją, a moją narzeczoną Jadwisię, żoną moją. Wbrew 
ujemnym ocenom Stefana, oświadczyny wydawały się godne przyjęcia, boć 
przecież składał je człowiek spokrewniony, brat Klary Rostworowskiej, żony 
właściciela dobrze prosperującego majątku w Milejowie, do którego dzieci 
Romana jeździły na wakacje wielokrotnie. Miał on prawdopodobnie przy-
obiecaną pracę u Radziwiłłów w Ołyce, a więc i środki materialne dla utrzy-
mania Jadwisi były zapewnione. Dodać trzeba, że rok 1880 dla opuszczają-
cych właśnie Rachmanowo Rostworowskich pod względem materialnym był 
po prostu tragiczny.
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Tymczasem okazało się, że decyzje Jadwisi poszły inną drogą. Najpraw-
dopodobniej po opuszczeniu Rachmanowa, które nastąpiło latem 1880, jakiś 
czas spędziła w Milejowie i miała okazję bliżej poznać swego narzeczonego. 
W każdym razie w dniach poprzedzających Boże Narodzenie tego jeszcze 
roku napisała list do matki Władysława, Marii Osuchowskiej. Zawarła w nim 
wywód poświęcony jej osobistemu rozumieniu miłości, wywód piękny, rzu-
cający światło na wielkość duchową córki Romana Rostworowskiego. Pisała: 
Miłość to oś życia, to kapłanka rodzinnego ogniska, to pobudka do wszystkie-
go, co prawdą, pięknem i dobrem, to środek do dojścia pewniejszego i spokoj-
niejszego do zamierzonego celu, jaki sobie postawił w życiu mężczyzna, to alfa 
i omego życia kobiety. Miłość prawdziwa spaja dwie istoty moralnie, między 
nimi nie ma już ukrytej myśli; wszystkie przekonania i pojęcia wypowiadają 
się swobodnie bez przymusu, a nade wszystko panuje tu wzajemne zaufanie, 
wiara wzajemna, pewność zobopólna. Czy mi Droga Pani uwierzy, że wśród 
tej ciągłej pracy, co każe i przymusza patrzeć poważnie na rzeczy, po całym 
ciężkim przejściu, które w moim życiu dało mi poznać serdeczne, niewypo-
wiedziane cierpienia i przygnębiło moją istotę zupełnie, ja w niczym pojęcia 
mego o miłości nie zmieniałam, owszem, utrwaliło się ono w moim umyśle 
i sercu (...) pojęcie jej takim pozostanie w mym umyśle do końca i z życiem 
tylko uleci. Jadwiga mówiąca o cierpieniu ma na pewno na myśli ostatnie 
wydarzenia zupełnej deklasacji jej pozycji społecznej, spowodowane utratą 
statusu córki właściciela dóbr ziemskich.

Ale ten wykład o miłości jest właśnie autonomiczny wobec doświadczeń 
życiowych jej i jej rodziny. Natomiast owo pojęcie miłości przesądza o tym, co 
pisze dalej: A ja tego ustalonego pojęcia z Władkiem zastosować nie mogę. Przy 
swym przywiązaniu ma usposobienie do nieufności ciągłej, w kobiecie wybranej 
widzi istotę, którą argusowym okiem pilnować potrzeba, a nie widzi przyjaznej 
duszy, z którą mógłby podzielić się zasobem zmysłowym, która by zaufanie jego 
i wyższe pojęcie o kobiecie jako towarzyszce życia uznać umiała, bo nigdy wię-
cej i inaczej uważana nie była. Z tego względu brak między nami porozumienia 
się. Jadwichna wprost pisała, że cała umysłowa i moralna strona usposobienia 
Władzia ją dusi. Przy okazji dawała piękne świadectwo atmosfery swego domu 
rodzinnego, w którym się wychowała. Pisała bowiem: A ja od dzieciństwa przy-
zwyczaiłam się dzielić z otaczającymi moje pojęcia i przekonania; umysłowe 
życie utrwaliło się jeszcze później z okolicznościami, a stąd ta swoboda wypo-
wiadania wszystkiego, co się myśli, co się w poglądach na ludzi, na książki, 
na charaktery zbiera. Właśnie tego, co wyniosła z domu, owego swobodnego 
przekazywania sobie wzajemnie poglądów Jadwiga nie odnajdywała w towa-
rzystwie Władysława Osuchowskiego. Dlatego postanowiła cofnąć swe dane 
słowo narzeczonej i pójść raz wytkniętą ścieżką, pozostając przy swym pojęciu 
o miłości, tej najświętszej, najszlachetniejszej rzeczy na świecie. 
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Przyczyna zerwania z Władysławem mieściła się zatem w sferze braku 
kontaktu psychicznego, braku uznania przez partnera takiego pojmowania mi-
łości, jakie Jadwiga wyniosła z domu. Jak by nie było, moment zarwania z na-
rzeczonym świadczy o niezwykłym harcie duchowym Jadwigi, która, przy 
dramatycznej sytuacji ekonomicznej swej rodziny, nie zdecydowała się pójść 
na jakikolwiek kompromis, jakąkolwiek rezygnację z tego, co w sferze du-
chowej ceniła. Słowa, którymi Jadwiga operowała wobec pani Osuchowskiej, 
być może nie były jednoznaczne. W liście jej nie występuje element odręb-
ności religijnej, która kalwińską osobowość Władysława mogła kształtować 
odmiennie od mentalności dziewczyny pochodzącej z katolickiej rodziny. 

W każdym razie decyzja dla niezamożnej i niezbyt przystojnej dziew-
czyny nie była łatwa. Jadwiga jeszcze kilka lat później pisała, że już powoli 
zaczyna zapominać o swym Władziu.

Na akt cofnięcia słowa Maria Osuchowska odpowiedziała dość oschłym 
listem. Informowała matkę Jadwigi, że wstrzymała wyjazd swego syna do 
Warszawy i wyrażała żal, że nie zostanie nawiązana bliższa łączność między 
rodzinami jej i Rostworowskich. Natomiast Władysław nie podjął jakichś sta-
rań o to, by Jadwiga cofnęła swoją decyzję. Według informacji rodzinnych 
miał ożenić się z Wiktorią Orzeszko i gospodarować w dzierżawionym mająt-
ku Zdyby na Wołyniu, który opuścił po śmierci żony. Z Rostworowskimi jed-
nak nie zrywał, bo jakiś czas był rządcą majątku Wojciecha Rostworowskiego 
w Pułtowie. Gdy był już bardziej zaawansowany wiekiem osiadł w Warsza-
wie, gdzie był urzędnikiem w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych.

Sprawa Władzia zatem przeminęła, natomiast przed Jadzią stanął obowią-
zek wspomagania kasy rodziców. W drugiej połowie 1887 znalazła posadę na-
uczycielki domowej u Bonieckich w Tomczycach, u których bywała i w póź-
niejszych latach. W 1888 prowadziła lekcje na pensji pani Plater w Warszawie. 
Potem razem z siostrą Leonią została zaangażowana do kształcenia i opieki 
nad niesprawną umysłowo dziewczynką w Woli Kamockiej. Praca ta wpły-
nęła źle na jej psychikę, tak że sama odczuwała poważny rozstrój nerwowy. 
Wychodziła jednak z tej depresji, bo w 1889 w liście pisanym do brata Mi-
chała zapewniała go, że jej stan wrócił do normy. Pisała do niego: Widziałeś 
po śmierci Stefana, którego strata głęboko bardzo zraniła serce siostry, która 
z nim najsubtelniejszymi nićmi uczuć złączona była. A jednak miałeś o mnie 
wrażenie zupełnie zdrowej osoby, bo Pan Bóg raz uleczywszy, już więcej nie 
daje powracać do dawnej biedy. Poprawa zdrowia sprawiła, że w 1890 podjęła 
pracę nauczycielki w domu ziemiańskim w Skierniewicach. Na wakacje po-
jechała do Garbacza, biorąc ze sobą jako lekturę dzieło ojca Emila Bouqaud�a 
Le christianisme et les temps presents. Widać z tego, że stale pracowała nad 
pogłębieniem swej formacji religijnej. Z końcem lata była w Nowym Dwo-
rze u Antoniny (Toluni) Olęckiej. Potem wróciła do Warszawy, szukała pracy 
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w mieście, obawiając się, że znajdzie posadę guwernantki w dworze ziemiań-
skim. Tam może popadać w sytuacje �trudne do wytrzymania�, bowiem tak jej 
się zdarzało. Zapewne obawiała się napastliwości ze strony mężczyzn � chle-
bodawców. Pracy na wsi nie podjęła, pozostała w mieście i na rok przyszły, 
bo wiadomo, że 10 października wyprawiała huczne imieniny w Warszawie, 
zapraszając liczne grono znajomych i koleżanek. Informacja ta, odnosząca 
się do jej życia osobistego, wskazuje, że wśród rówieśników była lubiana 
i w Warszawie miała spore grono przyjaciół. Z wieloma rówieśnicami pro-
wadziła korespondencję. Ich listy wskazują, jak bardzo była lubiana. Niektóre 
wyznania tych panienek zawarte w listach były zabawne. Na przykład jedna 
z przyjaciółek skarżyła się na oszczędności eliminujące rozrywki młodzieży, 
czynione przez ziemian rzekomo z powodu biedy. O sobie pisała: Od czasu, 
kiedy dźwigam moje złote kajdany dorosłej panny, nie widziałam ani cienia 
młodzieńca, prócz mego brata, pisarza, z ogorzałą twarzą ekonoma. W życiu 
Jadwini w tym czasie ważne było to, że już otrzymała zapisane jej przez stryja 
Janusza Rostworowskiego 10 000 rb. Kwotę te wpłaciła bratu Tadeuszowi 
i miała wypłacane od niej 10% od sta, co jej starczało na wyżywienie, ubranie 
i wpłatę 100 rb jako dar dzieci dla matki, pani Marii.

Jadwinia w każdym razie nadal do żadnego klasztoru się nie wybierała. 
Miała awersję do życia klasztornego, która ujawniła się w jej koresponden-
cji po spotkaniu z Marysią Babską, późniejszą żoną Henryka Sienkiewicza. 
Marysia starała się o przyjęcie do kanoniczek, a Jadwinia tak komentowała 
jej zamiar: Żal mi jej bardzo. To delikatne i subtelne stworzonko, gdy się 
dostanie na to stanowisko, gdzie ani miłego duszy zajęcia, ani delikatnych 
wspólnych stosunków z otoczeniem mieć nie będzie, to z trudnością sobie tam 
da radę. Niemniej jednak Jadwiga stawała się osobą coraz bardziej uducho-
wioną. O sobie samej pisała: Idę obok moich drogich Rodziców i siostrzyczek, 
ale już inną drogą, na której znalazłam tak prawdziwe i rzeczywiste szczęście, 
że czasem pytam siebie, czy prawdziwie jestem jeszcze na tej ziemi, owym 
padole płaczu i zdziwionym okiem patrzę w głąb duszy, że właśnie na tej bied-
nej ziemi tak szczęśliwym być można. Dodawała: Gdy widzę czasem kłopoty 
światowe siostrzyczek, to mi ich żal, ale z drugiej strony żadnego nacisku nie 
robię w tym kierunku, by je trochę co do przyszłości usposobić. Wyznania te 
robią takie wrażenie, jakby Jadwiga przystąpiła do jakiegoś trzeciego zakonu 
bezhabitowego, które pod wpływem ks. Honorata Koźmińskiego w tym cza-
sie bardzo się rozrastały. W każdym razie stwierdzała ona, że jeśli Rodzice 
i siostry zdecydują się nabyć jakąś posiadłość ziemską na wsi, to ona i tak 
pozostanie w Warszawie i raz już obraną drogą pójdzie dalej. 

Od połowy 1893 znalazła sobie nowe zajęcie. Prowadziła szwalnię, któ-
ra zapewne była szkołą pracy dla bezrobotnych kobiet. W każdym razie jej 
siostra pisała: Wyrobiła sobie w dziedzinie filantropii już wybitne stanowisko. 
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Pośrednio wersję tę potwierdza list matki, która pisała o Jadwidze: Związała 
się różnymi obowiązkami religijnymi, które bardzo sumiennie wypełnia, ale 
też prowadzi pośród nas żyjących życie w połowie zakonne � co Ojca trochę 
niecierpliwi, i jest co prawda anormalne, ale ponieważ jest przy tym wesoła 
i czuje się szczęśliwa, więc nie ma potrzeby sprzeciwiania się jej. Prowadzo-
na przez nią placówka miała charakter nauki zawodu dla młodych biednych 
dziewcząt. Znajdowała się daleko od domu i Jadwiga musiała do niej iść go-
dzinę pieszo, ale jak pisała jej matka: ten trud przynosi jej radość, gdy widzi, 
że ją kochają i korzystają z jej programu nauczania. Mamy więc pełną cha-
rakterystykę drogi, jaką obrała �głowa nowego pokolenia Rostworowskich� 
� jak pisała Narcyza Żmichowska.

W pamięci Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej taki zachował się 
obraz Jadwigi, o której ponoć bracia mówili: �Jadwisia grzeszy obżarstwem 
w służbie Bożej�, bo rzeczywiście godzinami siedziała w kościele, biegała 
na rozmaite nabożeństwa, skupywała statuły świętych, od malutkich do du-
żych, i ustawiała je w pokoju, co o zmroku robiło wrażenie zebrania jakichś 
duchów. Maria Rostworowska w listach swych o szwalni Jadwigi nie wspo-
minała, pewno odczuwała, że sama nazwa tej pracowni nie nadaje się do 
upowszechniania. Jadwiga była córką bardzo kochającą swoich rodziców 
i całe rodzeństwo. Mimo zakonnego sposobu bycia, była na pewno bardzo 
rodzinna. Utrzymywała się przed wszystkim z procentów od kwoty otrzyma-
nego spadku, wypłacanych przez brata Tadeusza. Żyła bardzo skromnie, a ze 
swych niewielkich dochodów potrafiła jeszcze wykupywać stare rewersy na 
długi swego ojca po 150 i 200 rb. Niemniej raz poszalała. W 1903 została 
razem ze swą stryjeczną siostrą Anielcią ze Stelmachowa zaproszona przez 
najmłodszą siostrę Leoncię Wierusz-Kowalską do Fryburga. W podróż tę się 
wybrała, co więcej, we Fryburgu przebywała co najmniej kilka miesięcy. 

Jej filantropijna działalność w Warszawie skończyła się wraz z wyjazdem 
rodziców i jej samej do Krakowa w 1905. W Krakowie nie usamodzielniła 
się zawodowo, opiekowała się rodzicami. Mieszkała przy ul. Studenckiej 8, 
w dawnej siedzibie swego brata Michała. Listy swoje znaczyła literami LJCH 
(Laudetur Jesus Christus). Śmierć matki w 1911 była dla niej bardzo ciężkim 
ciosem, odchorowała te przeżycia. Póki żyła matka, wyjeżdżała z nią na lato 
do Swoszowic pod Krakowem. Po swym pobycie w 1911 wybierała się z piel-
grzymką do Rzymu. Już po śmierci Marii Rostworowskiej owe Swoszowice 
odwiedziła jej szwagierka Teresa Rostworowska i wspominała tę podróż jako 
do obrzydliwych Swoszowic, gdzie akurat była majówka żydowska. Jadwinia 
odwrotnie, była zakochana w Swoszowicach, prezentowała się jako apostoł-
ka Żydów i królowa wód swoszowickiach. Później okresy letnie najczęściej 
spędzała w Żyrzynie u swej drugiej siostry, Zofii Wesslowej. Stamtąd miał ją 
eskortować bratanek Andrzej Rostworowski, bowiem Jadwinia miała na okre-
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ślony termin wrócić do Krakowa na ślub swej bratanicy Muszki Rostworow-
skiej z Henrykiem Łubieńskim. Jak wspominali współcześni, ogromnie utyła 
i pomoc bratanka w podróży miała dla niej niemałe znaczenie. Z jej pobytów 
w Żyrzynie bratankowie zapamiętali ciekawy szczegół. Zawsze była bardzo 
pobożna, ale do kościoła chodziła, niosąc czajniczek z czarną kawą. Z tego 
czajniczka popijała, by nie zasnąć podczas kazania.

Przed I wojną światową, po śmierci rodziców w 1912, jakiś czas spędziła 
we Fryburgu w domu swej najmłodszej siostry Leonii Wierusz-Kowalskiej. 
Była matką chrzestną jej syna Jana. Z biegiem czasu, mieszkając w Krako-
wie, zaczęła chorować na serce, doktor zalecił jej, by nie wychodziła na dwór. 
Właśnie brak ruchu powodował, że ogromnie, jak już zostało wspomniane, 
utyła. Prowadziła ożywioną korespondencję ze swym bratankiem Romikiem, 
który pisywał do niej listy kreślone w nastroju mistycznym. Gdy z kolei na-
deszła II wojna światowa, początkowo przeniosła się do mieszkania swego 
brata Michała na ul. Pomorską 10, lecz gdy i on został wysiedlony, została na 
stałe przyjęta do Zakładu Sióstr Felicjanek w Krakowie przy ul. Kopernika 
2. Żyła tam spokojnie, miała wyżywienie, uczęszczała do kaplicy znajdującej 
się na terenie zakładu. Wspólnie ze swą najmłodszą siostrą przeżywała wia-
domość o śmierci prof. Michała Rostworowskiego w Gromniku. Leonia pi-
sała do niej: Zostałyśmy już tylko dwie z tego pokolenia i myślą biegniemy do 
nieba, gdzie Tatuś nasz i Mamusia nasza ze swą coraz liczniejszą gromadką 
patrzą na nas i modlą się, i opiekują nami. Od wielu lat Jadwiga przyjaźniła 

W parku w Żyrzynie, od prawej: Jadwiga Rostworowska, Stanisław Kostka i Antoni Maria 
Rostworowscy � synowie Antoniego Jana z Milejowa, trzy panny Siemiątkowskie, 

Zofia z Rostworowskich Wesslowa
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się z Adaminą Kamieńską, córką Adaminy z Nakwaskich Michałowej Ka-
mieńskiej. Była ona prawnuczką, podobnie jak Jadwiga, Andrzeja Rostwo-
rowskiego, posła na Sejm Czteroletni. Adamina większość życia, podobnie 
jak jej rodzice, spędziła we Francji. Niemniej w czasie okupacji niemieckiej 
znalazła się w Polsce i przebywała w Nowym Targu. To ona, składając życze-
nia imieninowe Jadwisi, z tej okazji napisała o niej piękne słowa: Wiesz, jak 
zawsze ciebie kochałam i ceniłam za twoje złote serce, za miłość, jaką masz dla 
Boga i ludzi. Jadwiga Rostworowska zakończyła swe wypełnione łaską Bożą 
życie u kresu II wojny światowej, 26 X 1944 w Kwiatonowicach, w majątku 
Jerzego Sczanieckiego, męża swej bratanicy Magdaleny z Rostworowskich. 
Została pochowana na parafialnym cmentarzu w Zagórzanach. Żyła skrom-
nie, we wszystkich znanych listach, które wyszły spad jej pióra, nigdy nie 
wspominała o sobie, a jedynie wyrażała troskę i zainteresowania dla innych. 
W życiu swoich rodziców, Romana i Marii, odegrała bardzo wielką, choć nie 
gloryfikowaną rolę jako najstarsza siostra, wspierająca matkę w opiece nad 
rodzeństwem. Była w tym sensie �pierwszą z rodu�, że swej rodzinie z siebie 
najwięcej dała. Ale też przez całe swoje rodzeństwo była bardzo kochana.
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Hr. STEFAN, ur. 11 stycznia 1856 w Kowalewszczyźnie, najstarszy syn Ro-
mana i Marii z Glogerów, wojskowy i ziemianin

Jego chrzest nastąpił dopiero 30 V 1856, kiedy to Roman Rostworowski 
przybył do kościoła w Waniewie. Świadkami spisania aktu chrztu byli Stani-
sław Łukaszewicz i Franciszek Janeczko, a rodzicami chrzestnymi dziadek 
Stefan Rostworowski i babka Kornelia Glogerowa. Wczesną młodość spę-
dził w Kowalewszczyźnie. Odbył podróż do Drezna i Warszawy, a w 1868, 
wraz z młodszymi braćmi Stanisławem i Tadeuszem, został posłany do szko-
ły w Poznaniu, gdzie mieszkał na stancji u pana Jakowickiego. Jego nieliczne 
listy z tego okresu świadczą, iż tęsknił za Kowalewszczyzną. Jako chłopiec 
przestrzegał praktyk religijnych. W okresie Bożego Ciała pisał do rodziców: 
Bywamy co dzień na procesji, a dzisiaj na wielkiej. Ulice były umajone liśćmi 
i usłane dywanami, z piękną muzyką obeszliśmy na około ratusz. W 1870 
rodzice przenieśli synów do stancji pana Konopczyńskiego w Warszawie. 
W okresie Wszystkich Świętych Stefan pisał do rodziców: Mama obiecała, 
że nam coś na święta przyśle, ale oprócz gęsi dla Państwa Konopczyńskich, 
dla nas jeszcze nic nie przyjechało. W jego listach z tego okresu już można 
też odnaleźć zalążki zamiłowań artystycznych, które były udziałem całego 
jego życia. Pisał bowiem: Robimy wielkie postępy w rysunkach, a szczegól-
niej w malowaniu. 

Edukacja młodych Rostworowskich w Warszawie skończyła się w 1873. 
Stefan był jedynym z braci, który przez rodziców nie został skierowany na 
dalsze studia. Przyczyną było to, że nie uczył się najlepiej i miał trudności 
z przechodzeniem z klasy do klasy. Sytuacja ekonomiczna Kowalewszczyzny 
była już niedobra. Rodzice postanowili posłać go do szkoły kadetów w Twe-
rze. Był to akt pewnego typu wyparcia się ideałów rodzinnych, bowiem syn 
polskiej szlacheckiej rodziny miał się kształcić na oficera rosyjskiego. Ale 
pobyt w szkole junkrów był bezpłatny, a jej ukończenie dawało nadzieję na 
uzyskanie dość znacznych gaż oficerskich. Tak więc Stefan, jak pisała jego 
matka, poszedł na ofiarę, by w perspektywie umocnić pozycję materialną ro-
dziny. Opuścił Kowalewszczyznę i już do niej nie wrócił. Z oddala śledził 
upadek fortuny rodzinnej. Równie martwiła go dramatyczna sytuacja, jaka 
nastąpiła w Rachmanowie. W liście do rodziców pytał: Czy w razie kapitula-
cji dużo by pozostało z tej ostatniej resztki z Kowalewszczyzny? Wierzył, że 
może kiedyś uda mu się odkupić te dobra i dlatego chciał, żeby majątek nabył 
ks. Choiński a nie chłopi, którzy by go nabywali na drodze parcelacji. 

W grudniu 1878, będąc jeszcze w Twerze, korzystając z urlopu, doje-
chał do Petersburga, by zobaczyć się z braćmi Tadeuszem, którego zastał, 
i Stanisławem, który dopiero dojechał. W Petersburgu zwiedzał galerię przy 
Akademii Sztuk Pięknych i wiele obrazów mu się bardzo podobało. Pomy-
ślał sobie o tym, że i on mógłby pójść po tej drodze, którą idą jego bracia, 
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ale miał świadomość, że dla niego 
jest to już niemożliwe. Co prawda 
Tadeusz mu powiedział, że będąc 
oficerem, można uczęszczać do 
szkoły o profilu artystycznym, ale 
to nie była propozycja dla niego, 
bo kto by go utrzymywał. Jego brat 
Tadeusz właśnie miał świadomość 
tego, jakie były naprawdę uzdolnie-
nia Stefana. Do rodziców pisał: Źle 
jest żałować tego, co się nie odsta-
nie, a jednak wielka szkoda, że Ste-
fanek nie wstąpił razem ze mną na 
architektoniczny wydział. 

Tymczasem Stefan, po ukończe-
niu nauk w szkole kadetów, otrzy-
mał przydział do 1 pułku ułanów 
stacjonującego pod Włocławkiem. 
Na razie jego własne fundusze były 
w złym stanie. Nie sądził, aby miał 
za co dojechać do Dębowej Góry, 
majątku Pauliny Grodzieńskiej, która na święta Bożego Narodzenia zaprosi-
ła jego młodszych braci. Rodziców informował: Finanse bardzo źle stoją, ale 
położenie nie jest w stanie oblężenia i trzymać tak się można jeszcze długo. 
Stefan z bardzo lichej pensji miał potrącane 17 rubli na spłatę długu rządowe-
go, najprawdopodobniej stanowiącego koszt nauki w Twerze. Był też winien 
stryjowi Januszowi Rostworowskiemu 50 rb, które pożyczył u początku swych 
studiów wojskowych i nie miał z czego ich oddać. Żył więc biednie, nawet 
myślał o przeniesieniu się do artylerii, a na razie żalił się rodzicom w liście z 21 
XII 1879: Prawdziwie cudem trzyma się moje ubranie, które od mianowania na 
oficera nie było dopełniane, a w razie balu i tańców jest jeszcze możebne. 

Właśnie myślał o balach, bo zbliżał się karnawał i marzył o tym, by po-
znać i poślubić jakąś pannę z wianem wynoszącym 150 000 rb. Do zalotów 
przygotowywał się już psychicznie, pisząc do rodziców: Straciłem nadzieję, 
bym się kiedy powodował uczuciem w wyborze, pozostał mi tylko rozsądek. 
Żebym miał za co, to bym w tym karnawale zrobił przegląd tych zacnych 
panien, o sposobność nie trudno. Bo jestem już tego zdania, że każda panna 
przez to samo, że jest goła, jest nieprzyzwoita. Jestem młodzieniec tego cza-
su i idę za postępem. Były to wyznania raczej żartobliwe. Niemniej jakieś 
rozeznanie już robił, bo rzekomo okolice Włocławka, w którym stacjonował 
jego pułk (konkretnie w Dembicach), już spenetrował i uważał, że panny 

Stefan Rostworowski (1856�1889),
wojskowy, artysta malarz, ziemianin
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Miączyńskie mają wiano po 150 000 rb, a panna Otocka nawet 180 000 rb, 
natomiast panny Mieleckie po 25 000 rb. U jednej z nich miał szansę, ale ją 
bez żalu odstąpił Moszyńskiemu, rządcy z Kruszynka. Z jego listów z tego 
czasu widać było, że go rozsadza młodość i zamierzał iść w życie z humorem. 
Podśpiewywał sobie:

Czym ja chłopak nie młody?
Czy to nie mam urody?
Coś ode mnie chcesz dziewucho?
Coś ode mnie chcesz psia jucho!

Stefan był niewątpliwie młodzieńcem z fantazją. Miał powodzenie u pa-
nien, bo był wyjątkowo przystojny. Nawet tam w owych Dembicach, gdzie 
stacjonował, był co niedziela zapraszany do dworu przez właścicieli, państwa 
Sokołowskich. O tym dworze pisał: To moja pociecha, i towarzystwo i panny. 
W tym czasie jednak, był to rok 1879, wspominał już w liście do rodziców 
o swojej chorobie, której przejawów nie podawał. W Dembicach odwiedził 
go brat Stanisław. Z nim był najbardziej zżyty, przegadali całą noc. Stefan 
mówił, że chce porzucić służbę w wojsku i zająć się gospodarką rolną. Na 
drugi dzień państwo Sokołowscy zaprosili obu braci na wieczorek taneczny.

Po pięciu latach od tego czasu Stefan zdołał zrealizować swoje plany. 
Otóż w 1884 ożenił się z Józefą z hr. Lubienieckich h. Rola, 1 voto Ksawe-
rową Jagnińską, córką Hipolita i Jadwigi z Łempickich h. Junosza. Józia po-
chodziła z majątku Balice, jednakże mając liczne rodzeństwo, nie otrzymała 
znacznego wiana. Natomiast była wdową po Ksawerym Jagnińskim, właści-
cielu dóbr Garbacz koło Opatowa, których stała się zarządczynią. Z pierw-
szym mężem miała czworo dzieci. Była osobą zamożną. Mariaż Stefana, któ-
ry naturalnie zwolnił się z wojska, od razu podniósł standard materialny jego 
własnej rodziny. Synowie żony wynajmowali stancje w mieszkaniu jego mat-
ki w Warszawie, co dla niej stanowiło główne źródło dochodu. Ponadto cała 
jego rodzina, a więc babcia Kornelia Glogerowa, matka Maria, siostra Jadwi-
ga, młodsze rodzeństwo: Tadeusz, Leonia i Karol, bratowa Teresa z dwojgiem 
dzieci, a nawet Oleś, właściciel Stelmachowa � wszyscy na dłuższe pobyty 
przybywali do Garbacza, gdzie byli serdecznie goszczeni. 

Stefan bardzo kochał swoją babcię Kornelię, zawsze pamiętał o jej imie-
ninach i miał dla niej słodkie słowa, życząc, by Bóg zesłał jej wszystkie moż-
liwe pociechy, na które Babunieczka zacnym życiem zasłużyła sobie. Stefan 
pożyczał pieniądze na zakup zimowego palta studiującemu w Petersburgu 
bratu Michałowi. Młody dziedzic również rozliczył się ze stryjem Januszem 
Rostworowskim, któremu wypłacił 125 rb, mimo że był winien tylko 75 rb. 
Była to sprawa nie fair ze strony stryja, który zgubił kwit na 50 rb. Więc 
Stefan wystawił mu nowy na 75 rb, ale nie wycofał tego na 50 rb, który się 
znalazł. Janusz zażądał 125 rb, co nie najlepiej o nim świadczyło.
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Gdy Stefan wyzwolił się z woj-
ska, zaczął malować. Nie miał 
ukończonych studiów w Akademii 
Petersburskiej, czego bardzo żało-
wał, ale miał talent, który traktował 
jako własne hobby. W pierwszych 
latach małżeństwa nastąpił niejako 
rozkwit jego twórczości, czego do-
wodem są reprodukcje jego obra-
zów zamieszczane w �Kłosach� 
i �Tygodniku Ilustrowanym�. Zna-
lazły się tam takie jego obrazy: Pej-
zaż (kopia obrazu Andrea Appiani) 
oraz pejzaże własnej kompozycji: 
Na łące i Znad brzegów Wisły. 

Już w rok po zaślubinach 
przyszedł na świat pierworodny 
i jedyny syn Rostworowskich, 
zwany Romikiem. Gdy miał dwa 
lata, rodzice wybrali się w podróż 
zagraniczną do Wiednia. Podczas 
tego pobytu Stefan zaprzyjaźnił się 

z malarzem Tadeuszem Ajdukiewiczem. W roku następnym przebywał w kra-
ju. Ale latem wypadła śmierć jego najbardziej kochanego brata Stanisława, 
któremu jeszcze w ostatnich chwilach pomagał finansowo. W okresie uro-
czystości pogrzebowych Stefana nawiedziła choroba, którą jego siostra Zofia 
nazywała �malarią�. Jak pisała: był wtedy bardzo rozdrażniony i bardzo o sie-
bie zaniepokojony. Leczył go dr Baranowski. 21 III 1889 z żoną wyjechał do 
Meranu w Austrii. Cenił sobie to, że Meran prezentował się ładnie i elegan-
cko, zwiedzał wszystkie stragany, uliczki, zabytki, ale do babci pisał, że już 
by się chciało wracać do domu, do dworskich zajęć � odzywał się w nim zew 
młodzieńca wychowanego na wsi, przy pełnieniu prac polowych. Stefan do-
jechał też do Paryża, by spotkać się z bratem Michałem. Rostworowscy jesz-
cze w maju 1889 byli w Wiedniu, ale mieli już przez Kraków wracać do Gar-
bacza. W Krakowie zatrzymali się w domu bratowej Teresy Rostworowskiej. 
Byli pod wrażeniem uroku swych dwojga bratanków-sierot. Z końcem maja 
zawitali w Garbaczu. Na razie służyło im zdrowie. Na 3 VII 1889 wybrali się 
do Warszawy na ślub Kazimierza Tańskiego. Otóż właśnie po uroczystości 
ślubnej nastąpiły wydarzenia, jakie znamy z listu Jadwigi Rostworowskiej, 
datowanego z 9 VII 1889: Stefan po sutej kolacji uczuł niedyspozycję. We-
zwany doktor Lasocki wraz z Szyszłą nie mogli z początku wpaść na charak-

Stefan Rostworowski, 
właściciel Garbacza
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ter choroby, przypuszczali początki tyfusu brzusznego lub zapalenia kiszek. 
Tymczasem zdecydowała się silna febra. Onegdaj były dwa parkosyzmy, go-
rączka podskoczyła do 40 i 41 stopni z silnymi dreszczami. Stefan ogromnie 
osłabł, rozdrażniony i tą malarią wojującą w nim zgnębiony. Doktorzy każą 
mu zmienić miejsce zamieszkania. Wczoraj już jeden był tylko paroksyzm � 39 
i 9 stopni gorączki. Schudł i zmizerniał ogromnie. Dalszy przebieg choroby 
interpretuje list Zosi z 12 lipca: Całe szczęście, że to nie było zapalenie ki-
szek, ale najgwałtowniejszy wybuch malarii. Matka chorego Maria pisała, że 
co lato musimy żyć �w boleści i trwodze� � Stefanowie sprowadzili się tu do 
naszego mieszkania, bo tu jest obszerniej i ciszej niż na Smolnej. Nasz salon 
obrócony na sypialnię. Choroba syna postępowała ogromnie szybko. Stefan 
Rostworowski zmarł już 22 VIII 1889 w Warszawie. Jego zwłoki zostały na 
razie przeniesione do katakumb na Powązkach. Bardzo ciekawa, zagadkowa 
jest refleksja matki nad śmiercią syna (...) żeby on był chciał czasem z jaką 
troską podzielić się ze mną, to byłoby się radę znalazło, nie bolącą, łagodną 
a skuteczną � a tu tymczasem zamknął się i strawił � dopiero powiedział co-
kolwiek jak było już za późno. W słowach tych zawarta jest rzeczywista przy-
czyna choroby Stefana, którą siostry nazywały ogólnikowo �malarią�.

W parę miesięcy po śmierci Stefana odbyło się przeniesienie zwłok 
zmarłego z katakumb na Powązkach do grobu, nad którym później wyrósł 
wspaniały pomnik, zaprojektowany przez brata Tadeusza, wykonany wspól-
nie z rzeźbiarzem wileńskim Bolesławem Jacuńskim. Opis uroczystości prze-

Grobowiec Stefana na Powązkach w Warszawie 
zaprojektowany przez jego brata arch. Tadeusza Rostworowskiego 
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niesienia zwłok zachował się w liście Jadwigi: Trumna stała w katakumbach 
na wierzchu wśród kwiatów. Długośmy tam nad nią płakali, potem my z Ta-
dziem i dziećmi poszliśmy do kościoła, gdzie się odbywało piękne ze śpiewem 
nabożeństwo, a Mamusia z Józią zostały przy trumnie. Potem wszyscyśmy 
razem zebrali się przy niej i zaniesiono ją nad grób otwarty. Odezwał się 
chór prześliczny, a gdy wśród łez spuszczono trumnę do grobu, Mamusia i my 
rodzeństwo jego rzuciliśmy na trumnę ziemię przysłaną z Kowalewszczyzny, 
którą Stefan tak kochał.

Odszedł pierwszy, najstarszy syn Romana z Kowalewszczyzny, przewi-
dywany zapewne na jej gospodarza, co już możliwe nie było. Obrazy Stefa-
na zostały przewiezione z Garabacza do Warszawy i miały być wystawione 
w salonie artystycznym na Nowym Świecie.

Dalszy ich los jest nieznany. A to, że Stefan Rostworowski był utalento-
wanym malarzem, staje się coraz bardziej legendą. Nie układały się klocki 
jego życia. Nie mógł rozwinąć swoich uzdolnień. Jedyne, że odzyskał status 
polskiego ziemianina, ale nie nacieszył się nim za swego krótkiego życia.

Twórczość malarska Pejzaż (kopia obrazu Andrea Appiani), reprodukcja �Kłosy� 
1884 półr. I, s. 344; �Na łące�, repr. �Kłosy� 1884 półr. I, s. 388; Znad brzegów Wi-
sły, repr. �Tygodnik Ilustrowany� 1885 półr. I, s. 313; Podjazd wojska na koniach, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Głowa mężczyzny, Muzeum Narodowe w Krako-
wie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Parafia Waniewo: Akta urodzin i chrztu od 1854 do 1862, poz. 20/1956; 
Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, ul. Dewajtis, Akta Parafii św. Alek-
sandra, 32 księga zmarłych; Pismo Wacławy Milewskiej do Anny Wierzbickiej, Kraków, 
3 II 1999; Materiał do �Słownika artystów polskich� zebrany przez A. Wierzbicką (mps); 
ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Stefana Rostworowskiego do rodzi-
ców, Poznań, 30 V 1869, Warszawa 1871; Marii Rostworowskiej do Narcyzy Żmichowskiej, 
b.d. i m.; Stefana Rostworowskiego do rodziców, Petersburg, 4 XII 1878, Dembice, 21 XII 
1879; Stanisława Rostworowskiego do matki, Petersburg 1879; Tadeusza Rostworowskiego 
do rodziców, Petersburg 4 I 1880; do brata Michała, Warszawa, 17 IX 1884, 24 VII 1880; 
do matki, Wilno, 22 XI 1888; Stefana Rostworowskiego do matki, Garbacz, 21 XI 1886; do 
Korneli Glogerowej, Wiedeń, 26 III 1887; Zofii Rostworowskiej do Michała, Garbacz, 3 XII 
1888, Garbacz, 20 III 1889, Garbacz, 22 V 1889; Stefana Rostworowskiego do Korneli Glo-
gerowej, Meran, 29 III 1889, Wiedeń, 10 V 1889; do Michała Rostworowskiego listy Jadwigi 
Rostworowskiej, 1889; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 24 V 1889, Zofii Rostworowskiej, 
Garbacz, 3 VII 1889; Jadwigi Rostworowskiej, Warszawa 9 VII 1889, Zofii Rostworowskiej, 
Garbacz, 12 VII 1889; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 13 VII 1889, Warszawa, 16 X 
1889; 1 XI 1889. 
PUBLIKACJE: Przewodnik po Powązkach, Warszawa 1906, s. 10; N. Żmichowska, Listy, T. I, 
op.cit., s. 553, 705.
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JÓZEFA z hr. LUBIENIECKICH h. Rola, 1 voto JAGNIŃSKA, 2 voto hr. RO-
STWOROWSKA, ur. 18 VIII 1853 w Balicach pod Buskiem Zdrojem, cór-
ka hr. Hipolita Jakuba z Lubieńca Lubienieckiego i Jadwigi z Łempickich 
h. Junosza, ziemianka, żona Stefana. 

Lubienieccy mają dewizę rodową �Módl się i pracuj�. Dawnymi czasy 
dzierżyli oni klucz Bogoria, leżący w ziemi sandomierskiej, nieopodal Rako-
wa. Józefa pochodziła z rodziny o dawnych tradycjach ariańskich, odwołu-
jącej się do pokrewieństwa z wybitnym filozofem Gottfriedem Wilhelmem 
Leibnitzem, jako arianinem wygnanym z Polski, co jednak nie daje się udo-
wodnić, bowiem filozof ten urodził się w Lipsku w 1646, a wygnanie arian 
nastąpiło w 1658. Lubienieccy byli rodziną o wielkich tradycjach rodowych. 
Marek Sobieski, dziadek króla Jana III, wydał swoją siostrę Katarzynę za 
Stanisława Lubienieckiego, który po jej śmierci poślubił jeszcze Annę, krew-
ną hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Stryjecznym dziadkiem babki Józefy, 
Felicyty Jaxa-Konarskiej, był o. Stanisław Konarski, pijar, wielki reformator 
wychowania publicznego. 

W czasach młodości Józefy Lubienieccy mieszkali w Balicach, gdzie 
był obszerny pałac wybudowany w latach 1804�1805 przez dziadka Józefy, 
Jana Kantego Lubienieckiego, pod kontrolą architekta Jakuba Kubickiego. 
W pałacu tym znajdowała się wspaniała biblioteka po ks. prałacie Stanisła-
wie Lubienieckim, który był wychowawcą króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Wnętrze pałacu wypełniały meble i obrazy zakupione w Paryżu 
i w Wenecji przez dziadka Józefy, wybitnego konesera sztuki. 

Gospodarzem Balic był Hipolit Lubieniecki, jedyny wówczas potomek 
rodu, wychowanek szkoły Ojców Pijarów w Warszawie. Gdy wybuchło po-
wstanie listopadowe, zaciągnął się pod rozkazy gen. Samuela Różyckiego. 
Za dzielną postawę otrzymał stopień kapitana i Złoty Order Virtuti Milita-
ri. Po paru latach, gdy powrócił do swych dóbr, zniósł w nich pańszczyznę 
chłopów i wprowadził oczynszowanie. Panią domu w Balicach była Jadwi-
ga z Łempickich, pochodząca z Planty, córka kasztelana, senatora Królestwa 
Polskiego Ludwika Łempickiego, właściciela Kunic, Iwaniska, Planty i Ujaz-
du, postaci cieszącej się wielkim mirem, i Konstancji z Sołtyków, podsto-
lanki wielkokoronnej, wnuczki Stanisława Sołtyka, marszałka sejmu z 1812. 
W Balicach na świat przyszło dziewięcioro dzieci. Najstarsza była Helena 
(1839�1893), która poślubiła Karola Tańskiego z Łagiewnik, syna gen. Kazi-
mierza Tańskiego. Jej bratem bliźniaczym był Zdzisław (1839�1907), żonaty 
ze Stanisławą Abramowiczówną, zamieszkały w Krykałach, w pow. wilej-
skim. Drugim z kolei synem był Jan Kanty (1840�1901), żonaty z Eweliną 
Chrapowicką, właściciel majątku Ponary na Wileńszczyźnie. Drugą dopiero 
córką była Konstancja (1842�17 IV 1910), zamężna za Alfredem Łosiem, to 
ona opiekowała się swym szwagrem, Stanisławem Rostworowskim podczas 
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jego choroby. Po Konstancji sytuował się Włodzimierz (1844�1910), żonaty 
z Felicją Drużbacką, a po jej śmierci z Jadwigą Rostworowską, właściciel 
Zameczka w Radomskiem. Jego młodszą siostrą była Marianna, która zmarła 
w siedemnastym roku życia (1846�1863). Dopiero kolejną była Józefa. Po 
niej na świat przyszły najmłodsze, Amelia (1855�1936), zamężna za Ludwi-
kiem Morstinem, właścicielem Pławowic i Teresa, zamężna za Stanisławem 
Rostworowskim, malarzem. Lubienieccy tak rozrodzeni stanowili silny klan 
rodzinny. Jednakże nieuchronne spłaty rodzeństwa spowodowały, że Balice 
w 1874 zostały sprzedane, a Lubienieccy utracili swą siedzibę rodową. Ostat-
ni właściciel, Jan Kanty Lubieniecki, wyniósł się do dóbr swej żony do Ponar 
na Wileńszczyznę.

Józefie, gdy miała 17 lat, opiekunka Majeńska przepowiedziała, że nie-
długo przyjedzie Ksawery, jej przyszły mąż. Ksawery był jej wówczas zupeł-
nie nieznany. A jednak przyjechał i Józefa w 1871 poślubiła Ksawerego Jag-
nińskiego. Uroczystość ślubna odbyła się w kaplicy dworskiej w Balicach, 
a nowy związek małżeński błogosławił ks. Kazimierz Wnorowski, później-
szy biskup lubelski. Jednakże Ksawery Jagniński wkrótce zmarł. Żył w latach 
1834�1879. W krótkim okresie trwania małżeństwa przyszło jednak na świat 
czworo dzieci: Stanisław, Janusz, Konstanty oraz córka Marylka, która wyszła 
za Stanisława Gajewskiego z Mgowa w Prusach Wschodnich. Ksawery był 
właścicielem majątku Garbacz, a także paru innych majętności, jak Opatów, 
czy Komorowo w Lubelskiem. Garbacz należał do Józefa Gołuchowskiego, 
byłego profesora filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, z którym przyjaźnił się 

Grobowiec Ksawerego Jagnińskiego na cmentarzu w Mominie
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ojciec Józefy Hipolit Lubieniecki. 
W domu profesora poznał właśnie 
swoją przyszłą żonę Jadwigę. Go-
łuchowski przed śmiercią (1858) 
zapisał Garbacz swemu siostrzeń-
cowi Jagnińskiemu. W ten sposób 
majątek ten znalazł się w rękach 
Józefy. 

Po pewnym okresie wdowień-
stwa Józefa wyszła powtórnie za 
mąż za Stefana Rostworowskiego, 
z którym miała tylko jednego syna 
Romika. Józefa lubiła styl wiel-
kopański, gustowała w podróżach 
zagranicznych. Z mężem Stefa-
nem odbyła w latach 1887�1889 
dwie podróże do Wiednia i do Me-
rany. Starała się utrzymywać jak 
najlepsze stosunki z rodziną męża, 
okazując wszystkim gościnność 
i pisując piękne listy na imieniny 
babci Kornelii Glogerowej. W jej 
domu zatrudniona została szwa-
gierka Zosia, która zajmowała się 

edukacją nieco opóźnionej w rozwoju córki Marylki. Zosia w liście pisanym 
do brata Michała w grudniu 1889 wspominała: Józia jest zawsze dla mnie 
tak dobra, że nie mam słów dla wyrażenia jej dobroci. Garbacz stał się także 
wiejskim zapleczem dla całej rodziny Rostworowskich. Jednakże śmierć Ste-
fana nastąpiła tak niespodziewanie i Józia ponownie została wdową.

Zrobienie pomnika na grobie męża na Powązkach powierzyła szwagrowi 
Tadeuszowi. Z Zosią w 1889 pojechała do Wilna, by sprawdzić, czy prace nad 
pomnikiem posuwają się naprzód. Jak się wkrótce okazało, zamierzała teraz 
poślubić Tadeusza i starała się go związać z Garbaczem, polecając mu m.in. 
namalowanie portretu Stefana na podstawie posiadanych przez nią zdjęć. Po-
dwójne wdowieństwo jej nie załamało. Kierowała gospodarką w Garbaczu, 
a także, jak wspominała jej teściowa, wprowadziła ład w Komorowie, który 
był folwarkiem Garbacza. Niemniej już w 1890 odczuwała dolegliwości na 
tle niedyspozycji serca, co wywoływało niepokój w rodzinie. Bliskość jej 
stosunków z teściową wynikała i z tego, że na stancji u Marii Rostworowskiej 
mieszkali jej synowie: Konstanty, Stanisław i Janusz. Staś okazał się urwisem 
i w lutym 1890 został usunięty ze szkoły. Jak pisała Maria Rostworowska: 

Józefa z Lubienieckich, 1 v. Ksawerowa 
Jagnińska, II v. Stefanowa Rostworowska 

(1853�1899), 
ziemianka, właścicielka Garbacza pod Opatowem

[fot. Walery Rzewuski]
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Józia przyjechała do Warszawy jak z krzyża zdjęta, musiała ratować syna 
i zapewniać korepetycje dwóm pozostałym. Stasia nie zdołała do końca roku 
niegdzie umieścić, a w czerwcu na koniec roku nastąpiły nowe niepowodzenia 
� Janio nie dostał promocji, bo miał bardzo złą cenzurę, a Kocio drugoletni, 
ściął się z matematyki i geometrii. Józi powiodło się jej wystąpienie do mi-
nistra, który wyraził zgodę na to, by Kocio repetował po raz trzeci. W 1891 
udało się jej pozostałych dwóch synów umieścić w renomowanym Gimna-
zjum Wojciecha Górskiego. W każdym razie kłopotów z synami biedna wdo-
wa miała co niemiara. 

W 1893 niespodziewanie popsuły się stosunki Józi z teściami. Pierwszą 
przyczyną obrazy było to, że Józefa, po otrzymaniu sukcesji po Stefanie, do 
rady familijnej do opieki nad swoim i Stefana synem Romikiem nie zaprosiła 
teścia Romana Rostworowskiego. On też zerwał stosunki z synową, a jedynie 
na usilne prośby swej żony, za pośrednictwem Tomasza Łubieńskiego, ułożył 
z nią modus vivendi, gwarantujące, że babka i prababka, pani Kornelia, będą 
mogły widywać ukochanego wnuka. 

Złe ułożenie stosunków z Józią miało i głębsze podłoże. Otóż po śmierci 
Stefana jego młodszy brat Tadeusz, przyjeżdżając z Petersburga, potem z Wil-
na do Królestwa, dość często zatrzymywał się w Garbaczu. W jakimś stopniu 
Tadeusz był zainteresowany osobą wdowy po swym bracie, a ona niewątpli-
wie liczyła na trzecie w swym życiu zamążpójście. Temu zaś zdecydowanie 
przeciwni byli Romanostwo Rostworowscy. Józia na razie dla swych � być 
może ponownych � teściów była uprzejma. Ale do rady familijnej, opiekującej 
się jej synem Romikiem zaprosiła nie teścia, lecz szwagra Tadeusza. Tymcza-
sem nawet bez udziału teściów nastąpiło na Boże Narodzenie 1891 zerwanie 
między Tadeuszem i Józefą �bez żadnych scen i wypytywań�. Nieznane są bli-
żej przyczyny tego zerwania ze strony Józefy, natomiast wiadomo, że Tadeusz 
doszedł do wniosku, że była bratowa tak naprawdę go nigdy nie kochała.

Józia zatem nie miała już motywów do fetowania członków rodzi-
ny swego zmarłego męża. Co więcej, Tadeusz nie miał teraz czasu dojeż-
dżać z Wilna na zebrania rady familijnej. Józia wpadła na może niezbyt 
fortunny pomysł. Otóż zażądała od rodzeństwa Stefana, by wszyscy pozwra-
cali różnego typu sumy, które Stefan im dawał dla okresowego podratowa-
nia budżetu osobistego. Zrodziło to niewątpliwą niechęć byłych szwagierek 
i szwagrów, tym więcej, iż na przykład Jadwiga uważała, że zwrot pieniędzy 
należy się nie Józefie, ale Romikowi, bowiem Stefan dał jej pieniądze na po-
dróż do Pragi w kwocie 100 rubli nie z dochodów w Garbaczu, ale z włas-
nych oszczędności. Tadeusz i Michał bez słowa odesłali otrzymane kiedyś 
kwoty. Znamienne było to, że ujawnił się klan popierających się sióstr Lu-
bienieckich. Spory z Józefą ogromnie ochłodziły stosunki z drugą synową, 
wdową Teresą Rostworowską z Krakowa. Niemniej w okresie Bożego Naro-
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dzenia nastąpiło pewne pojednanie. Józefa miała w Warszawie przy ul. Smol-
nej swoją niezbyt obszerną rezydencję i często przyjeżdżała do stolicy. W liście 
z 1 I 1894 Maria Rostworowska donosiła synowi Michałowi: Józia, której zgo-
dę z Ojcem przeprowadzałyśmy pracowicie z Jadzią, była u Ojca, Ojciec u niej 
i zdawałoby się, że już prawie jest dobrze, tylko, że do naszej Zosi coś cierpi i jej 

Spotkanie rodzinne w Garbaczu, 
na pierwszym planie Tadeusz Rostworowski � młodszy brat Stefana, 

na schodach od dołu: Marylka Jagnińska � córka z I małżeństwa pani domu, 
Karol Rostworowski � najmłodszy brat Stefana, nauczyciel domowy, Romik Rostworowski 

� syn Stefana, trzech  chłopców Jagnińskich: Stanisław, Janusz, Konstanty, 
Józefa Rostworowska � pani domu, opiekunka do dzieci Majewska, 

na górze: Teresa Rostworowska � wdowa po Stanisławie i siostra pani domu, z dwojgiem 
dzieci: Stasiem i Marysią
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jeszcze miny stroi. Całkowita jednak zgoda z byłą synową nie nastąpiła. Wska-
zuje na to list Marii Rostworowskiej pisany w marcu 1894, w którym dzieliła 
się ona takimi oto spostrzeżeniami: Józia ogromny tu train prowadzi, daje wie-
czory i wieczorki, ale między nami zawsze się wznosi góra lodowa � zdaje się 
nam, że tam są nowe projekta. Zatem była teściowa przypuszczała, że Józefa 
szuka jakiegoś nowego kandydata do swej ręki. Oziębłość stosunków przeła-
mywała jednak miłość obu stron do Romika. Józia nie chciała oderwania go od 
dziadków i już we wrześniu 1893 było wiadomo, że raz po raz przyprowadza 
go do domu Romanostwa.

Z końcem tego roku właścicielkę Garbacza nawiedziło nieszczęście. Był 
pożar i spaliły się górne piętra dworu. Spłonęło 30 kołder i 50 poduszek, futra 
i biblioteka. Późniejsze stosunki pomiędzy Józefą a byłymi teściami wró-
ciły do normy. Romik już bez trudności mógł odwiedzać dziadków. Józefa 
mimo różnych trudności życiowych nie traciła energii i przedsiębiorczości. 
W 1895 podczas karnawału zorganizowała nawet na ratuszu koncert na rzecz 
Warsztatów św. Stanisława Kostki. Cała elita towarzyska Warszawy przybyła 
na ten koncert. Wielkie damy, panie Ostrowska i Tyszkiewiczowa, wystąpiły 
w pięknych toaletach. Józefa zaprosiła również teściową z córkami. W dru-
giej połowie lat dziewięćdziesiątych jakby zmieniła tryb życia. Jej synowie 
z pierwszego małżeństwa wreszcie pokończyli szkoły i zaczęli się usamo-
dzielniać. Ich matka postanowiła miło spędzać czas. Odbywała liczne i dale-
kie podróże zagraniczne, do Francji, do północnej Afryki, ale serca zdrowego 
nie miała. Będąc z Romikiem w podróży, niespodziewanie zmarła 15 III 1899 
w Nicei, mając zaledwie 46 lat. Jej zwłoki zostały szybko sprowadzone do 
Warszawy. Tam żegnali ją liczni krewni. Została pochowana na Powązkach, 
w grobie ozdobionym pięknym pomnikiem, wystawionym dla uczczenia jej 
męża Stefana Rostworowskiego. Odeszła kobieta o silnej osobowości, któ-
rej życie osobiste się nie układało, skoro dwukrotnie owdowiała. Pochodząc 
z licznej rodziny Lubienieckich i nie mając zbyt wielkiego wiana, stała się 
właścicielką sporych dóbr po swym zmarłym pierwszym mężu, Ksawerym 
Jagnińskim. Gospodarowała nimi dobrze i mogła zasobne majątki przekazać 
swym synom Jagnińskim, a folwark Zajączkowice swemu najmłodszemu sy-
nowi � Romanowi Rostworowskiemu.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Józefy Rostwo-
rowskiej do Kornelii Glogerowej, Wiedeń, 26 III 1887, Wiedeń, 10 V 1889; listy do Micha-
ła Rostworowskiego, Marii Rostworowskiej, Warszawa, 28 V 1890; Zofii Rostworowskiej, 
Warszawa, 28 XII 1889; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 23 VI 1890; Zofii Rostworow-
skiej, Chotów, 11 VII 1891; Jadwigi Rostworowskiej, XII 1891; Romana Rostworowskiego, 
Warszawa, 23 I 1892, Warszawa, 12 VI 1893; Marii Rostworowskiej, 28 VI 1893, 1 I 1894; 
Jadwigi Rostworowskiej, Warszawa, VII 1893; Zofii Rostworowskiej, b.d. i m.w.; Karola 
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Rostworowskiego, Warszawa, 20 IX 1893; Marii Rostworowskiej, 1 I 1894; Warszawa, 20 
III 1894, 7 II 1895, 11 VI 1895; Leonii Rostworowskiej, Warszawa, 27 III 1899.
PUBLIKACJE: Jan Kanty Lubieniecki, Wspomnienia, �Materiały do biografii, genealogii i he-
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Bracia Stefana Rostworowskiego: STANISŁAW, TADEUSZ, MICHAŁ, również 
„wygnańcy z Kowalewszczyzny”, będą przedstawieni na tle swego potomstwa

Hr. Janina ZOFIA Elżbieta Kamelia, jak zeznał jej ojciec, ur. 10 VII 1867 
w dworze Kowalewszczyzna, ochrzczona została w kościele w Waniewie 
dopiero 5 III 1868

Jej rodzicami chrzestnymi byli wuj Jan Gloger, ojciec etnografa Zyg-
munta, i cioteczna siostra jej matki, Paulina z Lewińskich Grodzieńska z Dę-
bowej Góry. Jej matka po urodzeniu dziecka pisała: Jestem uszczęśliwiona, że 
to dziewczynka, chociaż by była tak nieładna jak Jadwisia, zarówno mi będzie 
droga. Do dziesiątego roku życia Zosia przebywała w Kowalewszczyźnie, 
a po sprzedaniu majątku w Rachmanowie, gdy miała 15 lat została oddana na 
pensję Cecylii Plater-Zyberkowej. Pobierała tam nauki do 1888. Była osobą 
inteligentną, wykształconą i chłonną wiedzy. W mowie i piśmie biegle znała 
język francuski. W jej korespondencji z bratem Michałem często jawią się 
wzmianki o przeczytanych książkach lub prośby o pożyczenie takiej czy in-
nej pozycji. Interesowała się sztuką. Czytała po francusku Historię malarstwa 
włoskiego i robiła z niej wypisy. Grała na fortepianie. Po ukończeniu szkolnej 
nauki starała się dokształcać i w dużej mierze była samoukiem. 

W Warszawie pozycja towarzyska dorodnych córek Romana Rostwo-
rowskiego była niestety niska. Jako osoby nie dysponujące posagiem, nie 
były panny Rostworowskie zapraszane do wykwintnych domów ziemiań-
skich, lecz przeciwnie do ich towarzystwa garnęli się młodzi chłopcy ze sfer 
żydowsko-mieszczańskich, którzy � jak pisała jej siostra Jadwiga � byli tylko 
zdolni �do zabaw i flirtów�. Zła sytuacja materialna zmusiła siostry Rostwo-
rowskie do poszukiwania pracy nauczycielek domowych. Na razie jednak 
nie było ofert i Zosia podjęła pracę u swych braterstwa Józefy i Stefana Ro-
stworowskich w Garbaczu. Józia z pierwszego małżeństwa miała nie w pełni 
rozwiniętą córkę Marylkę Jagnińską, której edukację powierzyła Zosi. Na 
razie Zosia była zadowolona. Pisała: Stefanostwo oboje są o mnie bardzo 
troskliwi. Niemniej stałe obcowanie z mało rozwiniętą wychowanką było 
dla niej męczące, a intelektualnie upokarzające. Rozrywkę stanowił kontakt 
z bratankiem Romikiem, który był chłopcem inteligentnym i sympatycznym. 
Cieszyła się bardzo pobytem swojej szwagierki Teresy w Garbaczu. Pisała, że 
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pokochała ją jak rodzoną siostrę. Najmilszą było dla mnie rozrywką, jeżeliśmy 
mogły się wyrwać na chwilę i pobiec w pole, przyjrzeć się zachodowi słońca 
i wspólnie nacieszyć się przecudną naturą. Barwny to opis romantycznych 
rozrywek dziewcząt wychowanych na wsi, w domach ziemiańskich. Ale Zo-
sia z Terenią czytały też poważne teksty po angielsku, pogłębiając umiejętno-
ści we władaniu tym językiem. 

W Garbaczu doszła do niej wieść, że jej brat Michał, o trzy lata star-
szy od niej, bardzo kochany, przebywający we Francji, zamierza ożenić się 
z Francuzką. 18 IV 1889 napisała do niego list: Prędzej spodziewałam się 
gromu z jasnego nieba niż tego, że Ty, mój Braciszku najsłodszy, chciałbyś się 
z Francuzką żenić! Toteż takim bólem i smutkiem przejęte było serce moje, że 
nie byłam w stanie dwóch słów napisać (...) Mam nadzieję, że Bóg dobry od-
mieni to wszystko (...) Jestem pewna, że znajdziesz kochającą i kochaną Pol-
kę, która nie będzie drażnić Twoich uczuć narodowych i z którą każde serca 
bicie będzie zgodne. Ta reakcja młodej dziewczyny jest czymś niesamowitym 
a zarazem wspaniałym. Żyjąc w kraju nie mającym własnej państwowości, 
uważa, że brat jej może ożenić się tylko z Polką, która nie będzie drażnić 
jego uczuć narodowych. Będąc mieszkanką Kraju Priwislańskiego, nie czuła 
żadnej niższości wobec bogatej i wolnej Francji, nie oczekiwała przywilejów 
materialnych, dla niej ważne było tylko to, aby jej bratowa żyła tym samym 
rytmem bicia serca, umiała kochać to, co ona kocha. 

Z urodzenia i wychowania formacja duchowa Zosi przepojona była pa-
triotyzmem. Po pewnym czasie jednak przekonała się do bratowej Francuzki 
i pisywała do niej długie listy po francusku. Przed świętami Bożego Naro-
dzenia 1889 spotkała ją przyjemność, bo z Józefiną szwagierką udała się do 
Wilna, do brata Tadeusza, by zorientować się, jak postępują prace nad wy-
konaniem pomnika przewidzianego na grób niespodziewanie zmarłego bra-
ta Stefana. Same święta spędzała w domu, w Warszawie. Sprawiła niemałą 
radość młodszej siostrze Leonii, która wspominała: Z Zochną moją nie mogę 
dosyć się nacieszyć. Czytamy rozmaite rzeczy z �Revue des deux mondes�, 
artykuły krytyczne literackie lub też wspólnie udzielamy sobie zrobione spo-
strzeżenia, uwagi, refleksje. Owa Zochna także grała na fortepianie. Z jej li-
stów wiemy, że umiała zagrać mazurki i kołysankę kompozycji swego ojca.

Zosia bez żalu latem 1890 opuściła Garbacz. Zamierzała przy pomocy 
brata Michała wyjechać do Paryża i brać kursy języka francuskiego w Ho-
telu Lambert. Pobyt w Paryżu miał być dla niej oknem na świat. Planu tego, 
mimo akceptacji ze strony brata, nie zdołała jednak zrealizować z braku 
funduszy. Na razie w czerwcu z ojcem i Leoncią wyjechała na wakacje do 
Stelmachowa. 1 sierpnia Marylka Jagnińska zdawała z kilku przedmiotów 
egzamin w Warszawie, powiodło jej się świetnie, był to sukces Zosi. Od 
1 września zdecydowała się podjąć pracę nauczycielki u państwa Michało-
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stwa Łęskich w Chotowie na Litwie. Brata Michała informowała: Mam do 
czynienia z dziećmi zdolnymi, pilnymi, dobrze wychowanymi (...) Każda lekcja 
jest prawdziwą dla mnie przyjemnością (...) Bóg dobry chce mi wynagrodzić 
widocznie wszelkie do niemożliwości dochodzące przykrości poprzednie. (...) 
Bogu to zawdzięczam, że dał mi wdzięczne pole do pracy. Ale nie ma róży 
bez kolców. W liście datowanym sprzed Bożego Narodzenia Zosia donosiła 
bratu: Miałam już jednak tutaj sposobność raz odczucia mego stanowiska, ale 
i za to Bogu dziękuję i błagam Go tylko o siłę, a szczególnie o jasność umysłu, 
ażebym nie zbłądziła. Postanowiłam sobie wyjść bez zarzutu. 

W Chotowie był młody pan Zenon Łęski, trudniący się malarstwem, któ-
ry nawet złożył wizytę rodzicom Zosi w Warszawie i jak pisała Jadwisia: 
wszystkim się bardzo podobał. To pewno on zwrócił uwagę na przystojną, 
pełną energii guwernantkę. Stwarzało to stan zagrożenia dla Zosi, która pro-
siła Boga �o jasność umysłu�. 22 V 1891 w Chotowie zdarzył się nieprzyjem-
ny wypadek, bowiem pies, który wkrótce zdechł, pogryzł Zosię i jedną z jej 
uczennic. Obie musiały poddać się leczeniu w Warszawie. Wracając z War-
szawy, zatrzymała się u wujostwa Glogerów w Jeżewie. Pobyt ten owiał ją 
wspomnieniami z Kowalewszczyzny. Do brata Michała pisała: Z jaką radoś-
cią witałam moją rodzinną okolicę, jak cudna wydawała mi się Narew ze swy-
mi zaroślami, szuwarami i samotnym rybakiem, który sieć właśnie zarzucił 
� wszystko to tylko z opowieści znałam. 

Tymczasem ojciec już w korespondencji podawał wiadomości o zapisach 
testamentowych stryja Janusza Rostworowskiego. Zosi stryj zapisał 10 000 
rb. Spadek taki zmieniał status materialny dzieci Romana. Pojawili się też 
starający się o rękę Zosi, ale jak pisała jej matka, nie było nikogo takiego, 
kto by odpowiadał jej usposobieniu. Zaczęto myśleć o nabyciu jakiejś po-
siadłości ziemskiej. Obie panny, Zosia i Leoncia, zwalniały się z pracy od 
1 stycznia następnego roku. Na razie odpowiednie kwoty zostały wpłacone 
Tadeuszowi w Wilnie, który przyjął je na 7%, z tym, że siostrom dopłacał 
do 10%. Zosia nie wpłaciła całego spadku, a tylko 4750 rb. Kupiła komplet 
(tuzin) sreber spośród pozostałych po stryju Januszu. Jednak podstawową jej 
myślą był ciągle zakup jakiegoś folwarku.

Gdy tylko Zosia wróciła do Warszawy, od razu włączyła się w działal-
ność charytatywną. Jak sama pisała: Mamy teraz dużo zajęć z powodu zbliża-
jących się świat i rozlicznych went na rozmaite cele, a właściwie dwa: kolonie 
letnie i rozdawnictwo odzieży dla ubogich, to drugie pod patronatem p. bar. 
Hertinghowej. Cała Warszawa rozpadła się na dwa stronnictwa � jedni słu-
żą jednemu celowi, głównie �miastu�, drudzy drugiemu, tj. �towarzystwu�. 
Z kolei latem panny (Zosia i Leoncia) podróżowały. Wakacje 1893 spędzały 
w Puławach. Dojechały do Milejowa, gdzie się dobrze bawiły na imieninach 
Wawrzyńca, syna państwa domu. Lato w następnym roku 1894 spędzały 
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w Stelmachowie i Milejowie. Wydaje się, że aktywność intelektualna Zosi, 
pozbawiona przymusu i wyzwań � słabnie. Natomiast jej pozycja towarzyska 
wzrasta. Jak pisała jej najstarsza siostra Jadwiga: W tym roku panienki [Zosia 
i Leoncia] weszły w lepsze, bo już czysto obywatelskie stosunki, a ta miejska, 
tak nieodpowiednia przekonaniami i całym zachowaniem socjeta się usunę-
ła, sama zrozumiała, że mało co wspólnego z nami ją łączy. W tym tygodniu 
cztery wieczory mają dziewczynki: u Pani Podkańskiej, u Pani Morzyckiej 
z Kutnowskiego, u Pani Stachowskiej z Białorusi i u Pani Zaleskiej z Podola. 
Matka również chwaliła się córkami. W lutym 1895 pisała do syna: Pierw-
szy [wieczór] został dany przez panią Abramowicz. Zosia i Leoncia po raz 
pierwszy przybrały toalety ciemne i czerwone, a na drugi raz suknie białe 
z bardzo szeroką szarfą koloru słomkowego. Na dalszą część karnawału obie 
panny pojechały do Wilna i tam stwierdziły, że są właścicielkami kamienicy, 
na hipotece której brat Tadeusz ulokował ich kapitały. Gdy z kolei dom ten 
w maju 1895 został sprzedany, otrzymały 1000 rb ekstra, poza zapowiedzia-
nymi procentami. Wówczas zintensyfikowały swoje starania o zakup jakiegoś 
folwarku. Gdy jednak upatrzone przez nie Węcławice nabył kto inny, sko-
rzystały z zaproszenia Marii i Karola Starzeńskich do Paniowiec na Podolu. 
Zosia była niezmiernie rada z pobytu na Podolu. Pisała: Jesteśmy nadzwyczaj 
uszczęśliwione, dopiero tu można zrozumieć co to są �szerokie natury�, jak 
my nazywamy �kresowe�. Wszystko cokolwiek się robi, robi się �en grand�, 
jak spacer, to 50 wiorst, jak tańce, to przez cały tydzień. Będąc na Podolu, 
zostały zaproszone na ślub �nowego kuzyna�, jakim był Julian Nosolewski, 
wnuk � jak informowała Zosia � ciotki Potockiej. Zatem znalazła tam potom-
ka Marianny, siostry swego dziadka, zamężnej z Adamem Potockim. Zosia 
została nawet druhną: Ślub odbył się w Żwańcu, dokąd jechałyśmy przez Oko-
py Św. Trójcy nad samym Dniestrem, a wesele w Barze, gdzie przygrywała 
znakomita orkiestra kuzyna naszego Włodzimierza Potockiego. Dodawała: 
Każda miejscowość tutaj ma swoją tradycję, a historia polska jest na porząd-
ku dziennym, tak trzeba widzieć tych patriotów tutejszych. 

Państwo Starzeńscy mieli dwóch synów. Zosia podczas swej podróży 
podolskiej nieco zaangażowała się uczuciowo. Jednakże, gdy wróciła do 
Warszawy, z Paniowiec nie nadchodziły żadne listy. W tym czasie natomiast 
poznała pana Stanisława Wessla. Jednocześnie z początkiem lata 1897, głów-
nie w oparciu o jej i brata Michała fundusze, rodzice wynajęli resztówkę Je-
żówkę pod Sochaczewem. Zosia coraz bardziej skłaniała się do tego, aby 
przyjąć oświadczyny o 18 lat starszego pana Wessla. Miała już 30 lat, wiano 
nie za wielkie, bo Tadeusz po sprzedaniu hotelu zmniejszył wypłatę od kapi-
tału do 7%. Zgoda nastąpiła, bo ślub Zofii z Rostworowskich ze Stanisławem 
Wesslem odbył się 21 IX 1897 w Częstochowie. Stała się żoną pana mające-
go 48 lat. Wkrótce po ślubie odbywała z nim liczne podróże, najczęściej do 
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Berlina i Paryża. Za granicą 
spotykała się ze swą siostrą 
Leonią.

Stanisław Wessel h. Ro-
gala, ur. 1849, syn Ignacego 
i Zofii ze Staszewskich h. 
Ostoja, ziemianin, był właś-
cicielem folwarków: Ży-
rzyn Górny, Żyrzyn Dolny, 
Kotlin, Piskory, w powiecie 
lubelskim oraz odsprzeda-
nego dopiero w 1910 Kę-
bła w powiecie puławskim. 
Kębło odziedziczył po 
swym ojcu Ignacym, właś-
cicielu Karczmisk, który 
je nabył w 1839 od Toma-
sza hr. Łubieńskiego. Miał 
liczne rodzeństwo: sześć 
sióstr i jednego brata Mie-
czysława, właściciela tych-
że Karczmisk w powiecie 
puławskim. Wszystkie jego 
siostry wyszły za ziemian 

i mieszkały w majątkach swoich mężów, najstarsza Amelia, poślubiła Zyg-
munta Łączyńskiego, bratanka słynnej Marii Walewskiej. Jedna z młodszych 
zawarła w Żyrzynie związek małżeński z Emanuelem ks. Światopełk-Cze-
twertyńskim h. Pogoń Ruska. Zosia przez swój mariaż zyskiwała bardzo wie-
le kuzynek i kuzynów z najświetniejszych ówczesnych rodzin polskich. 

Jej mężowi gospodarka wiodła się bardzo dobrze. Żyrzyn był jednym 
z najlepiej prowadzonych majątków na Lubelszczyźnie, miał 3315 ha, w tym 
600 roli, 200 ha łąk, pozostały areał przypadał na dobrze prowadzone lasy. 
W majątku była plantacja chmielu. Dziedzic był właścicielem gorzelni. Tere-
sa Rostworowska, szwagierka właścicielki, tak opisywała tę posiadłość: Ży-
rzyn to małe państewko, większe od niejednego udzielnego niemieckiego i tak 
wczoraj jechaliśmy kłusem po szosie dwie godziny do jednego z folwarków 
nad Wieprz zobaczyć niekończące się lasy i łąkę. Żyrzyn składa się głównie 
z lasów i stawów olbrzymich, zarybionych. Ma 350 włók, z tego 100 włók łąk 
i pola ornego, które wuj z dziwną energią i niestrudzonym zapałem uprawia, 
wprowadzając ciągle ulepszenia. I tak teraz drenują pola, zaprowadzają ka-
nalizację i wodociągi w domu i pawilonach w ogrodzie, i prawdziwie można 

Zofia Rostworowska (1867�1929), 
druga córka Romana z Kowalewszczyzny, 

zaślubiona Stanisławowi Wesslowi (1848�1933) 
� współwłaścicielka Kębła i Żyrzyna w pow. puławskim, 

działaczka charytatywna
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być zbudowanym jego pracą w tym wieku, gdzie inny, nie mając spadkobier-
ców, założyłby ręce i widząc tę jego szlachetną pasję do czynu. Wstaje co 
dzień o 7 rano i ciągle jest w ruchu, kłócąc się o każdy grosz zmarnowany 
niepotrzebnie, który potem hojnie rozdaje na różne cele. 

W Żyrzynie znajdował się urząd i sąd gminny, młyn wodny, cegielnia, 
dwa wiatraki, gospodarstwo rybne, była to miejscowość znacząca pod wzglę-
dem administracyjnym i gospodarczym. W 1920 siostrzeńcy właściciela 
przypuścili atak, by ich wuj sprzedał Żyrzyn i dochodem podzielił się z nimi. 
Sprzedaży majątku jednak zdecydowanie przeciwstawiła się Zofia, żona pana 
domu. W 1926 Wessel u zbiegu szosy warszawskiej i puławskiej wybudował 
tartak parowy, sprowadzając lokomotywę i urządzenia ze Sztokholmu. Pra-
cownicy dworscy mieszkali w schludnych domkach, emeryci służby domowej 
mieszkali w specjalnie dla nich założonej kolonii domków. Dziedzic starał się 
znieść serwituty, na podstawie których chłopi mogli wypasać bydło w lasach. 
Aktywni działacze ruchu ludowego wciąż namawiali chłopów, by w zamian 
za zniesienie serwitutów podnosili swoje żądania. Targi trwały aż do lat trzy-
dziestych okresu międzywojennego, kiedy w końcu stanęła umowa z chłopa-
mi co do zniesienia serwitutów. Przewlekłość tej procedury sprawiła, że część 
chłopów uznała właściciela Żyrzyna za człowieka szczególnie zachłannego, 
nie dopuszczającego myśli o uszczupleniu swych dóbr. W rodzinie Wesslów 

Pałac w Żyrzynie pow. puławski. Przed pałacem stoją 
S.J. Rostworowski, Maria Rostworowska i Krystyna Broel-Plater � obie z Peru
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od dawna istniały bogate tradycje kulturalne. W Żyrzynie zgromadzony był 
cenny zbiór książek, który kompletnie został rozgrabiony w 1944.

Walory gospodarcze miało również Kębło, majątek wynoszący 737 ha. 
Był tam ładny pałacyk, w którym Stanisław i Zofia zamieszkali po ślubie. 
Stosunki z pracownikami folwarcznymi na ogół nie były dobre. Zofia Wessel 
w jednym z listów z 1906 pisała: Różne mamy przykrości, trzy dni 7, 8, 9 maja 
mięliśmy bardzo ostry strajk służby folwarcznej w Kemble. Majątek w odróż-
nieniu od Żyrzyna nie był najlepiej prowadzony pod względem gospodar-
czym. Nie był uprzemysłowiony. Wessel był tylko członkiem rady nadzorczej 
cukrowni w Opolu. Właściwie już zaraz po ślubie Wesslowie planowali prze-
niesienie się na stałe do Żyrzyna. W marcu 1902 Zosia wzywała swego brata 
Tadeusza, by przybył do Żyrzyna i zaplanował rozbudowę tamtejszego dworu. 
Małżeństwo Wesslów było bezdzietne. Dlatego zdecydowali się odsprzedać 
Kębło Antoniemu Rostworowskiemu, właścicielowi Milejowa. Zanim to na-
stąpiło, Zosia w Kęble gościła swoich krewnych, stałym bywalcem był brata-
nek Romik, a także starsi synowie brata Karola, Tomek i Stefan oraz Marysia, 
osierocona przez ojca, artystę malarza. Zochna podejmowała najrozmaitsze 
inicjatywy. Na przykład w lipcu 1909 postanowiła zorganizować wielki bal 
w Nałęczowie (na pewno na cele charytatywne). Listami wzywała � jak pi-
sała jej szwagierka Teresa Rostworowska � serdecznie i energicznie Marysię 
i jej brata Stacha, który właśnie przyjechał z Fryburga, Romika i Karolka, 
by przybyli do Kębła i pomogli jej zorganizować �fetę�. W tym czasie Zofia 
należała do Zjednoczonego Koła Ziemianek i wspierała ideę zorganizowania 
dla dziewcząt Szkoły Ziemianek w Nałęczowie. Jej mąż, Stanisław Wessel, 
razem ze swym bratem Mieczysławem, był jednym z ziemian świadczących 
największe kwoty na założenie Filharmonii Warszawskiej, miał w jej budyn-
ku apartament do swej dyspozycji. Wesslowie bywali więc często w Warsza-
wie, uczestniczyli w różnych przyjęciach, na których urokiem towarzyskim 
brylował Romik Rostworowski.

Życie Zosi było wypełnione różnego typu zadaniami. W Warszawie sta-
wała się już znaczącą działaczką katolicką, była członkiem Towarzystwa św. 
Wincentego á Paulo oraz Stowarzyszenia Niewiast Katolickich. W III 1910 
zorganizowała dwa spotkania z odczytami Tadeusza Błażejewicza, który swą 
prelekcję zatytułował Nieco o wierzących i niewierzących oraz drugi odczyt 
mec. Jamontha, który mówił O potrzebie manifestowania przekonań religij-
nych przez inteligencję. Ten drugi odczyt zdobył tak duże uznanie, że mówca 
miał powtórzyć swą prelekcję w Warszawie w Muzeum Przemysłu i Rolni-
ctwa. O Tadeuszu Błażejewiczu, późniejszym wybitnym działaczu �Odro-
dzenia�, a także działaczu chadeckim, Wesslowa pisała: Stoi on na czele Koła 
Młodzieży Katolickiej, pracującej w duchu odrodzenia w dobrym. Błażeje-
wicz wywodził się ze środowiska skupionego wokół Cecylii Plater-Zyber-
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kówny, w którym także Zosia kończyła swoje nauki. W 1905 był działaczem 
Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Za swą aktywność był pięcio-
krotnie więziony przez władze carskie. W 1908 należał do grupy założycieli 
miesięcznika �Prąd�. Siostra Zosi Jadwiga nawet troskała się o to, czy młoda 
małżonka się nie przepracowuje? Na co ona odpowiadała: Sił wprawdzie nie 
tak wiele, ale skoro mi ich potrzeba tylko do pracy, zwracam się z prośbą o nie 
do Pana Boga i zawsze mi je daje. Słowa te wskazują w jak bliskim była ona 
kontakcie ze swym Ojcem, Panem i Bogiem. 

Właśnie dla odrodzenia sił, nie tyle własnych, bo nie korzystała prawie wca-
le z zabiegów, co raczej męża, 19 III 1910 widzimy ją w kurorcie w Wiesbaden, 
gdzie przebywała w towarzystwie znanych sobie Tadeuszostwa Platerów z Woj-
cieszkowa (on jest bratem Cecylii), a także sąsiadów z Lubelszczyzny, uko-
chanych Antoniostwa Rostworowskich z Milejowa i Szczepana Michalskiego 
z Trawnik, Budnych z Rejowca oraz, o dziwo, państwa Michałostwa Łęskich 
z Chotowa, dawnych swych chlebodawców z Litwy. Lecz obecnie spotkanie 
z nimi, choć miłe, miało już inny charakter. Staś Wessel w Wiesbaden leczył 
jakieś schorzenia płucne, ale głównie grał w brydża z Tolciem Rostworowskim, 
Michalskim i Łęskim. Okazało się, że do stolika siadała też sama pani Wesslo-
wa. Co więcej ograła wszystkich, tak, że zarobiła aż 50 marek W Wiesbaden 
odbył się szerszy zjazd rodzinny, bo z Fryburga przybyła Leoncia, a z Paryża 
brat Michał. Po powrocie z Wiesbaden Wesslowie zatrzymali się w Lublinie. 
Prawdopodobnie wydatki związane z pobytem zagranicznym skłoniły Stasia 
do wzięcia pierwszej pożyczki w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Przez 
to stał się on członkiem TKZ, które już w 1910 obrało go swym radcą.

Wesslowie teraz coraz częściej przebywali w Żyrzynie, co wiązało ich 
bardziej z Lublinem. Do Lublin właściciel Żyrzyna przybywał na zabrania 
Towarzystwa Rolniczego, a jego żona na posiedzenia Koła Ziemianek. Wios-
ną 1910 spaliły się zabudowania wiejskie w folwarku Borysów, należącym do 
dóbr żyrzyńskich. Właściciel dał biedakom zboże i kartofle, natomiast bardzo 
hojny okazał się administrator majątku, Tadeusz Osuchowski, który dla po-
gorzelców przeznaczył swoją pensję miesięczną. Niestety, Stanisław Wessel, 
przenosząc się teraz do Żyrzyna na stałe, postanowił go zwolnić z pracy, gdyż 
twierdził, że nie ma on zmysłu administracyjnego. Zosia pogorzelcom dała 
30 koszul, uszytych jeszcze w Kęble dla podopiecznych Towarzystwa św. 
Wincentego á Paulo w Warszawie. 

Nadszedł dzień 1 X 1910. Po dwóch tygodniach pakowania rzeczy Wesslo-
wie opuszczali Kębło, którego nowym właścicielem stawał się Antoni Rostwo-
rowski. Zosia opisała swej matce okoliczności tej przeprowadzki: Największą 
rolę grała moralna przykrość wyprowadzania się, a nie fizyczne zmęczenie. 
Najbardziej żal mi było Stasia, który po czterdziestu latach opuszczał ulubio-
ne kąty. Doznaliśmy dużo dowodów życzliwości i wdzięczności ludzkiej. Całe 
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szeregi ludzi codziennie z różnych stron przychodziło się żegnać z nami. Różne 
biedaczki wąwolnickie w głos zawodziły żałośnie, ale pocieszaliśmy je, że nowe 
państwo bardzo dobre będzie, jeszcze lepsze od nas. Żegnano też sąsiadów. 
W Nałęczowie Marynię Jełowiecką, w Kraczewicach � państwa Henrykostwa 
Gerliczów, w Olszance � Janostwa Siemiątkowskich, w Wąwolnicy � probosz-
cza ks. Feliksa Białego. Po Stanisławie Wesslu powinien był pozostać krzyż 
postawiony przez niego przy drodze idącej z Kębła do Wąwolnicy. Był on po-
stawiony przy starej, spróchniałej lipie, przy której niegdyś była kapliczka. Jej 
kult potem przycichł, lipa się rozpadła, natomiast krzyż mógł pozostać.

Przeniesienie całego wyposażenia oraz pracowników-domowników z Kę-
bła do Żyrzyna nie było rzeczą prostą. W Żyrzynie znajdował się drewniany 
dwór z drugiej połowy XVIII wieku, zwany szaletem (został on po II wojnie 
światowej przeniesiony do skansenu w Lublinie). W nim mieszkali pracowni-
cy administracji. Natomiast był też drugi dwór, murowany, parterowy, z kana-
lizacją, co sobie Zosia bardzo chwaliła. Już później do budynku tego zostało 
dobudowane, według projektu brata Zosi, Tadeusza Rostworowskiego, piętro-
we skrzydło, w którym mieściły się głównie pokoje gościnne. Dzięki pomocy 

Zabytkowy dworek, zwany szaletem, obecnie przeniesiony do skansenu w Lublinie
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przybyłej z Kębła zaufanej panny Anastazji przywiezione sprzęty względnie 
szybko udało się rozplanować i umieścić. Zosia już w ciągu dwóch tygodni 
zaczęła troskać się o inne sprawy. Z jej fundacji Oleś ze Stelmachowa miał 
umieścić w kościele w Waniewie tablicę epitafijną ojca Romana, jako funda-
tora kościoła. Tablica została umieszczona obok bocznego ołtarza Pana Jezu-
sa, bo władze duchowne wzbraniały się przed umieszczaniem tablic funda-
torów w prezbiterium. Jednocześnie Oleś zamówił kamienne słupki, którymi 
miał ogrodzić znajdujący się koło kościoła grób babci Anieli Rostworowskiej. 
Zapewne Oleś tego nie dopilnował, bo ogrodzenia nie było. Już za naszych 
czasów, gdy proboszczem był ks. Łęczyński, została usunięta płyta z herbem 
Nałęcz i napisem Grób Rodziny Rostworowskich. Być może pomysł słupków 
został wówczas zastąpiony decyzją o umieszczeniu właśnie tej płyty kamien-
nej. Warto wspomnieć, że w lipcu 1996 byłem w Waniewie i stwierdziłem, że 
płyty nagrobnej już nie ma. Od strony lewej kościoła, patrząc od frontu, są te-

raz chodniki i trawniki oraz 
w rogu przy murze została 
wzniesiona grota Matki 
Boskiej. Kościelny poka-
zał mi miejsce, gdzie roś-
nie tuja. Kiedy ją sadzono, 
okazało się, że pod wyko-
pem na korzenie jest próż-
nia, bo tam właśnie była 
kaplica grzebalna � grota 
Rostworowskich. Tak więc 
grób Rostworowskich zo-
stał już tylko wspomnie-
niem podziemnym.

Innym świadectwem 
związków uczuciowych 
Zofii Wesslowej z Ko-
walewszczyzną były jej 
prace nad stylizacją i po-
większeniem parku dwor-
skiego w Żyrzynie. Starała 
się upodobnić ten park do 
tego, tak wspaniałego, jaki 
dzięki staraniom Orsettich 
znajdował się w Kowalew-
szczyźnie. O efektach jej 
pracy mamy świadectwo 

Park w Żyrzynie założony przez Zofię Wesslową. 
Na ławeczce siedzą: Maria Rostworowska z Limy 
� etnohistoryk dziejów Inków, S.J. Rostworowski 

i córka Marii, Krystyna Broel-Plater, również z Limy
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w liście jej babki Kornelii Glogerowej, która nieraz przebywała w Żyrzynie. 
Pisała ona: Są tu dwa domy. Z okien tego, który my zajmujemy, prześliczny 
widok � topole kwitną, klomby pełne kwiatów, jednym słowem, że i w raju nie 
byłoby piękniej. Gdy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dotarłem 
do Żyrzyna, pokazano mi dwa przedmioty przypominające byłą dziedziczkę. 
Był to stary fortepian i ogromna, leżąca w skrzyni księga ogrodnicza. Forte-
pian świadczył o tym, że nie zaniechała swego zamiłowania do muzyki. Na-
tomiast owa księga przypominała jej prace nad parkiem żyrzyńskim, którego 
rozplanowanie jest obecnie przedmiotem prac naukowych.

Dzięki Dziennikowi Jerzego Stablewskiego, rezydenta w Milejowie 
i Kęble Rostworowskich, mamy opis pewnego spotkania rodzinnego u Wes-
slów w Żyrzynie, w 1912. Gośćmi byli przede wszystkim szwagrowie pana 
domu: Władysław Iwanicki, już owdowiały, z synami Jerzym i Witoldem. Je-
rzy żonaty z Marią Brezianką, córką Adama i Izabeli z Goldstandów, i Witold, 
żonaty z panną Marią Orsetti. Jan Siemiątkowski z Olszanki przybył z żoną 
Stefanią z Wesslów i pięcioletnią córeczką. Dalsi goście: Rzewuscy � Jadwi-
ga i Józef, właściciele dóbr Piotrowice oraz Łączyńscy � Aniela i Zygmunt, 
on syn Teodora, brata słynnej Marii Walewskiej. Wesslowie byli bardzo goś-
cinni, podczas swych przyjęć serwowali dobre wina, a po obiedzie zasiadano 
do brydża, preferansa, przygrywano na fortepianie bądź bawiono się gawędą. 
Dwór w Żyrzynie wspominany był jako obszerny, przez obecnego właści-
ciela przebudowany, dzięki czemu pokoje były duże, choć w starej części 
niskie. W pokojach dużo ładnych mebli i różnych luksusowych przedmiotów. 
Dziwiło natomiast, zapisał Stablewski: (...) zbyt prymitywne urządzenie pokoi 
gościnnych, nie licujące z zamożnością domu, a jedna mała miedniczka na 
trzy osoby i jeden ręcznik starożytnej małości na osobnika żywo przypomi-
nały �Podfilipskiego� Weyssenhoffa odwiedzającego krewnych na prowin-
cji. Obok dworu znajdowały się dwie oficyny, jedna nowa acz drewniana, 
wzniesiona w stylu szwajcarskim oraz (...) druga murowana, staroświecka 
z łamanym dachem mansardowym i rozczulającym ganeczkiem na murowa-
nych białych kolumienkach. Ówczesny obserwator oceniał, że w Żyrzynie 
park był obszerny, miał wiele starych drzew, śliczne klomby kwiatów, sporo 
też znajdowało się w nim egzotycznych drzewek ustawionych w cebrach. 
Stawy miały czyste wody, z wielkim znawstwem były utrzymywane. Autor 
tych wspomnień zatem docenił prace i wysiłki Zofii Wesslowej, której dome-
ną był park i ogród. 

Można postawić pytanie, czy Zofia była szczęśliwa w swym małżeństwie 
zawartym ze znacznie starszym mężczyzną. S.M. Rostworowski tak charakte-
ryzował jej męża: Wuj Staś był starszy od cioci blisko ćwierć wieku, miał już 
pewne nawyki, charakter ustalony, trudny do zmienienia. Miał niesłychanie 
dobre serce, przy pewnej, czysto zewnętrznej grubiańskości. Był jednocześnie 
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dość zmaterializowany, a w niektórych rzeczach nawet skąpy, a jednocześnie 
pod wpływem cioci łożył bardzo wiele na najlepsze cele. Autor ten dodawał, że 
wuj musiał dobre cele wspierać dyskretnie z uwagi na plejadę sześciu sióstr, 
ośmiu szwagrów i niezliczonej rzeszy siostrzeńców. Wobec tej rzeszy spadko-
bierców poważną kwestią stawała się sprawa bezdzietności właścicieli Żyrzy-
na. Zofia winę za to miała przypisywać wiekowi męża i miała wobec niego sto-
sunek nieco lekceważący. On natomiast bronił się dowodami swej niewątp liwej 
zdolności do kreowania potomstwa, skoro ponoć przed ślubem miał w swych 
wsiach siedemnaścioro dzieci, których matki należycie wyposażył. 

Po zaburzeniach rewolucyjnych 1905 w Królestwie następuje pewne oży-
wienie ruchu społecznego o aspiracjach polskich. Z początkiem 1906 znanemu 
działaczowi społecznemu Lublina, Stanisławowi Śliwińskiemu, dyrektorowi 
Syndykatu Rolniczego, udało się uzyskać koncesję na powołanie szkoły pol-
skiej. Szybko została utworzona i nazwana �Szkołą Lubelską�. W 1910 jej Rada 
Opiekuńcza rzuciła hasło wzniesienia odpowiedniego budynku dla jej potrzeb. 
Wówczas to Stanisław Wessel dokonał największej spośród wszystkich oby-
wateli Lubelszczyzny wpłaty na cel budowy szkoły w wysokości 10 000 rb. 
Gdy nadszedł czas wojny światowej i znów sprawa instytucji polskich nabrała 
znaczenia, Wessel zaangażował się w działalność Macierzy Szkolnej, która 
reaktywowana w 1916, po roku pracy zdołała zorganizować 196 kół i skupić 
14 tys. członków. 16 II 1917 Stanisław Wessel został członkiem Rady Naczel-
nej Polskiej Macierzy Szkolnej. Tego samego roku przystąpił do Komitetu 
Ofiary Narodowej, powołanego przez Wydział Wykonawczy Tymczasowej 
Rady Stanu. Tam współpracował z Eustachym ks. Sapiehą, Włodzimierzem 
ks. Czetwertyńskim i Józefem Piłsudskim. Komitet miał zastąpić istniejący 
dotąd przy POW Polski Skarb Wojskowy, którego zadaniem było gromadze-
nie środków finansowych na potrzeby tworzonego wojska polskiego.

Aktywną działalność społeczną prowadziła też jego żona. W Warszawie 
Zofia Wesslowa obrana została wiceprzewodniczącą Zarządu Związku Ka-
tolickich Kobiet Polskich. Angażowała się w zakładanie tanich jadłodajni na 
terenie miasta. Na tym polu działała w imieniu Komitetu Obywatelskiego 
Miasta Warszawy. Była zawsze ofiarna na cele rodzinne. Gdy jej bratanek, 
Stach Rostworowski, w 1906 zdał maturę, ofiarowała jemu i jego siostrze do 
podziału aż 100 rb. Stała świadomość jej przywiązania do rodziny znalazła 
wyraz w tym, że w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim za kwotę 57 
rubli odremontowała grób, w którym spoczywały Narcyza Żmichowska oraz 
jej babka, Kornelia Glogerowa. Remontu dokonała fabryka wyrobów kamie-
niarskich Jana Sikorskiego.

Większość jednak inicjatyw dobroczynnych Wesslowa podejmowała 
w Lublinie. Tu założyła schronisko dla starych kobiet przy ul. Sierocej, na-
dając mu imię Stanisława Wessla. Uczestniczyła w pracach Lubelskiego To-
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warzystwa Dobroczynności, którego kuratorami byli ks. Piotr Stodulski i Da-
niel Śliwicki. Pracę swą rozpoczęła od przyjęcia opieki nad Schronieniem 
Staruszek, później zaś była opiekunką Lubelskiego Domu Zarobkowego dla 
żebraków, powstałego z inicjatywy Marii Sobańskiej i Julii Zbyszewskiej. 
Inicjatywy te wspierał finansowo jej mąż, Stanisław Wessel, który na siero-
ciniec i Dom Zarobkowy w 1909 przekazał po 5000 rb. w listach zastawnych 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Z sumy tej co roku pobierano 5%, 
tj. 250 rb. Gdy zaś chodzi o ofiarność Zofii, to przykładem jest to, że z włas-
nych środków ufundowała witraże w kościele w Żyrzynie. Opiekowała się 
miejscową szkołą powszechną. Najznaczniejsza jednak ofiarność małżon-
ków Wesslów ujawniła się w latach 1919/1920, kiedy powstawał Uniwersy-
tet Lubelski o obliczu wyższej szkoły katolickiej. Wessel ofiarował wówczas 
powstającej uczelni trzy kamienice przy ul. Niecałej (obecnie Sławińskiego), 
w których został umieszczony męski dom akademicki oraz mieszkania profe-
sorów. Fundator zastrzegł, że w tych kamienicach może być utworzony tylko 
internat dla studiujących chłopców. Przesądziło to o tym, że studenci mieli 
zawsze kwatery w centrum miasta, a studentki późniejszego KUL-u musiały 
wędrować pieszo do oddalonej od miasta Poczekajki, gdzie znajdował się 
żeński dom akademicki. Z dniem 1 XII 1922 rektor powołał Towarzystwo 
Uniwersytetu Lubelskiego. Na jego czele miała stać Rada złożona z pięciu 
członków Episkopatu, pięciu fundatorów i pięciu osób wybranych przez 
członków Towarzystwa. Ówcześnie jednak fundatorów było tylko dwóch: 
Karol Jaroszyński i Stanisław Wessel. Na apel skarbnika Uniwersytetu Lubel-
skiego Antoniego Rostworowskiego Wesslowie w 1923 ufundowali jedną z sal 
uczelni, o czym przypomina znajdująca się na parterze starego gmachu tablica 
fundacyjna, z nazwiskami Zofii i Stanisława Wesslów. Ofiarowali też uczelni 
kamienicę przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, która pewno została sprze-
dana. Ich działalność na rzecz instytucji katolickich przyczyniła się do tego, że 
Stanisław Wessel został wyróżniony tytułem szambelana papieskiego.

Z upływem lat Wesslowie mniej jeździli, a ich życie bardziej koncen-
trowało się w Żyrzynie. Stanisław spełniał rolę rozjemcy wszelkich skarg 
wnoszonych przez chłopów. Niektóre z nich były zabawne, jak na przykład 
skarga na proboszcza, że chodząc po polach z brewiarzem łuszczy chłopom 
groch. Wessel tłumaczył, że przecież proboszcz wiele tego grochu zjeść nie 
może. Ale chłopi byli innego zdania i utrzymywali, że proboszcz dużo może 
złuszczyć i zjeść, bo jest �głęboki�. Gdy chodzi o panią domu, to przebywają-
cy w Żyrzynie bratanek, Andrzej Rostworowski, zapisał: Ciocia Zosia miała 
cały ranek zajęty przyjmowaniem chorych, robieniem opatrunków, wydawa-
niem lekarstw. 

Zofia i Stanisław byli na pewno bardzo kochającym się małżeństwem, 
choć bezdzietnym. Jak wspominał Jan Wierusz-Kowalski: Ciocia Zosia była 
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bardzo miła, dobra i opiekuńcza. Dzięki niej Wierusz-Kowalscy spotykali się 
z Rostworowskimi. Ponieważ nie miała własnych dzieci, całą rodzinę, dzieci 
swoich sióstr i braci uznawała za własną rodzinę, własne dzieci. Dom Wes-
slów był prawdziwą przystanią dla wszystkich. Tu przyjeżdżała siostra pani 
domu Leonia ze swymi dziećmi, jej syn Józef przebywał w Żyrzynie z ko-
repetytorem i tu przygotowywał się do matury. W majątku Zofii przebywała 
dłuższy czas jej szwagierka, żona Tadeusza z Wilna z synem Andrzejem i cór-
ką Różą, a także bratanica Maria Łubieńska z synem Benedyktem oraz pani 
Siemiątkowska, szwagierka pana domu z dziećmi. Żyrzyn był ostoją dla całej 
rodziny. Tu próbował powrócić do sił Karol, brat Zosi, po przebytych cięż-
kich przeżyciach więziennych w Rosji. Dnia 23 VI 1923 w Kęble Zofia z Ro-
stworowskich Wesslowa stała się jednym z dwudziestu założycieli Związku 
Rodziny Rostworowskich. Był to jedyny zjazd, w jakim mogła uczestniczyć, 
gdyż następny odbył się dopiero w 1929.

Zofii zabrakło zdrowia na długie życie. Ciężką chorobę przeżywała 
w swej rezydencji w Warszawie. 7 IV 1929 dom jej odwiedził bratanek, Sta-
nisław Rostworowski, który w liście donosił żonie: Ciocia biedna od tygo-
dnia jest nieprzytomna, ale spokojna, i w myślach ciągle robi honory domu, 
przyjmuje gości, częstuje, rozmawia z nimi. Właściwie nie ma już żadnej na-
dziei. Wuj Staś też umiera ze zmartwienia, ma uderzenia krwi do głowy. Cio-
cia Leoncia, jak zwykle, pogodna i wesołą udaje. Zofia z Rostworowskich 
Wesslowa zmarła 14 IV 1929 w Warszawie. Pochowana została w Żyrzynie. 
Umieszczona w tamtejszym kościele pod wezwaniem św. Apostołów Pio-
tra i Pawła tablica epitafijna słusznie mówi o niej jako o opiekunce ubogich 
i krzewicielce oświaty ludowej. Napisano też: Wrodzoną dobrocią zjedna-
ła serca. Żal powszechny i szczery towarzyszył jej do grobu. Przed kościo-
łem na placu wzniesione były dwie kolumny, mające przypominać obojga 
małżonków Wesslów. Do dziś pozostała tylko ta poświęcona jej imieniu, 
Zofii Wesslowej. Zofia była na pewno osobą dużego formatu. Uzdolniona, 
przepełniona wolą pogłębiania swej wiedzy, nieustannie pokładająca ufność 
w woli Bożej. Nadzwyczajnie rodzinna, można powiedzieć, że opiekunka 
całego kolejnego pokolenia dzieci z rodziny Rostworowskich. W testamencie 
swym bezpośrednim bratankom i siostrzeńcom zapisała po 10 000 zł. Kwoty 
te otrzymali Roman z Józefowa, Stanisław � wojskowy i jego siostra Maria, 
Andrzej i Róża, dzieci Tadeusza z Wilna, Maria i Magdalena, córki Michała, 
profesora, czworo dzieci Leonii Wierusz-Kowalskiej i trzech synów Karola, 
kompozytora. Jednakże jeden z nich, Stefan, otrzymał 20 000 zł, był bowiem 
jej chrześniakiem. Tak więc zapis ten wynosił 160 000 zł. W rodzinie zwana 
�Ciocią Zosią� pozostawiła po sobie pamięć osoby bardzo miłej, dobrej, opie-
kuńczej, która nie mając własnych dzieci, swoje uczucia miłości przelała na 
wszystkich Rostworowskich i Wierusz-Kowalskich. Była osobą o ogromnym 
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poczuciu patriotycznym. Patriotyzm był wprost wrodzony w jej naturę. Była 
niezmiernie ofiarna na polu działalności społecznej, oparcie najczęściej znaj-
dując w organizacjach katolickich. Była kobietą przystojną, wprost urodziwą, 
z mężem znalazła wiele wspólnych powołań społecznych, których była in-
spiratorką. Stanisław Wessel przeżył ją o parę lat, zmarł 19 I 1933 w Żyrzy-
nie i tam został pochowany. Na tablicy epitafijnej umieszczonej w kościele 
żyrzyńskim nazwano go: Prawym człowiekiem i szlachetnym dobroczyńcą. 
Żyrzyn przeszedł w ręce spadkobierców Marii z Czartoryskich Bispingowej, 
Andrzeja Siemiątkowskiego i Anny z Siemiątkowskich Tuszowskiej. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Parafia Waniewo: Akta urodzin i chrztu od 1854�1862, poz. 28/1868; 
J. Stablewski, �Dziennik z 1911�191�, BKUL rkp 398/1/2/; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY 
ROSTWOROWSKICH: Listy: Marii Rostworowskiej do Pauliny Grodzieńskiej, Kowalewszczy-
zna, 1867; Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Warszawa, 1 VII 1888, Garbacz, 3 XII 
1888, Garbacz, 18 IV 1889, 25 IX 1889; do Maryś Rostworowskiej, bratowej, Garbacz, 20 
X 1889; Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 6 XII 1889; Leonii Rostwo-
rowskiej do brata Michała, Warszawa, 28 XII 1889; Zofii Rostworowskiej do Maryś Ro-
stworowskiej, Warszawa, 29 XII 1889; do brata Michała, Warszawa, 29 XII 1889; do Maryś 
Rostworowskiej, Garbacz, 12 I 1890; do brata Michała, Garbacz, 20 IV 1890, Garbacz, 3 VII 
1890, Garbacz, 26 VII 1890; Marii Rostworowskiej do syna Michała, Garbacz, 2 VIII 1890; 

Epitafia znajdujące się w kościele parafialnym w Żyrzynie
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Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Chotów, 2 IX 1890, Chotów, 1 XII 1890; Jadwigi 
Rostworowskiej do brata Michała, 16 XII 1890; Marii Rostworowskiej do syna Michała, 
22 V 1891, Warszawa, 18 VI 1891, 26 VI 1891; Zofii Rostworowskiej do Michała, Chotów, 
29 VI 1891, 1 VII 1891, 26 VII 1891; Romana Rostworowskiego do syna Michała, Warszawa, 
10 VIII 1891; Zofii Rostworowskiej do Michała, Chotów, 10 X 1891; Marii Rostworowskiej 
do Michała, Warszawa, 15 X 1891; Zofii Rostworowskiej do Michała, Warszawa, 3 IX 1893, 
Warszawa, 30 XI 1893, Warszawa, 27 V 1894; Marii Rostworowskiej do Michała, 7 II 1895, 
Warszawa, 13 II 1896; Zofii i Leonii Rostworowskich do Michała, Warszawa, 30 V 1895, 
Warszawa, 20 VI 1895, Janów, 1 VIII 1895; Kornelii Glogerowej do Pauliny Grodzieńskiej, 
Żyrzyn, 10 VII [1900]; Marii Rostworowskiej do męża, 29 X 1900; Zofii Rostworowskiej do 
Michała, 1896; do matki, Warszawa, 18 I 1910; do bratanka Stanisława Rostworowskiego, 
Lublin, 11 V 1906, Warszawa, Hotel Europejski, 25 VI 1906; Tadeusza Rostworowskiego do 
matki, Wilno, 7/19 III 1902; Teresy Rostworowskiej do syna Stanisława, Łagiewniki, 10 VII 
1909; Zofii Wesslowej do siostry Jadwigi, Warszawa, 6 III 1910; do matki, Wiesbaden, 19 III 
1910, Wiesbaden, 23 III 1910, Wiesbaden, 30 III 1910, Lublin, 16 IV 1910, Żyrzyn, 27 IV 
1910, Sadowa, 4 VII 1910, Żyrzyn, 2 X 1910, Żyrzyn, 9 X 1910, Lublin, 19 X 1910; Teresy 
Rostworowskiej do syna Stanisława, Żyrzyn, 15 V 1912; do synowej Zofii Rostworowskiej, 
Myślenice, 13 V 1920; S.M. Rostworowskiego do Anny Rostworowskiej, Reims, 24 I 1964; 
Stanisława Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Warszawa, 7 IV 1929; Magdaleny 
Osuchowskiej do S.J. Rostworowskiego, Polana, 27 V 2007; oświadczenie Pauliny z Le-
wińskich Grodzieńskiej o tym, że Zofia Wesslowa za swoje fundusze wyremontowała groby 
Narcyzy Żmichowskiej i Kornelii Glogerowej na Powązkach, Warszawa, 16 X 1912; AZRR 
Sprawozdanie z Pierwszego Zjazdu Rodzinnego Rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz 
(mps); S.J. Rostworowski, Sprawozdanie z objazdu siedlisk rodzinnych, Warszawa, 11 VII 
1996 (mps).
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., Warszawa 1895, t. XIV A. Kraus-
har, Kalendarzyk polityczno-historyczny Miasta Stołecznego Warszawy na 1917 rok, Warsza-
wa 1917, s. 125; Kalendarz Lubelski za 1917, Lublin 1917; �Zorza� z 19 II 1917; Prywatne 
Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (�Szkoła Lubelska�) w XXX-lecie, Lublin 1936, 
s. 8; J. Piłsudski, Pisma zebrane, t. IV, Warszawa 1937; Księga jubileuszowa 50-lecia Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. ks. M. Rechowicza, Lublin 1969, s. 56; Dzieje 
Lubelszczyzny pod red. T. Mancla, Warszawa 1974, s. 678; Katolicki Uniwersytet Lubelski 
we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918�1925, pod red. G. Karolewicz, Lublin 
1978, s. 25; Dzieje Wąwolnicy, red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s. 96; W adiutanturze Rady 
Regencyjnej, [w:] Nie tylko Pierwsza Brygada, cz. III, opr. S.J. Rostworowski, Warszawa 
1993, s. 212; S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918�1920, Warszawa 
1995, s. 58 i nast.; M. Rybak, Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów, Lublin 1997, s. 95, 99, 108; 
A. Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, op.cit., s. 7 i nast.; M. Kleniewska, Wspo-
mnienia, opr. W. Włodarczyk, Wilków 2002, s. 89; S.J. Rostworowski, Wessel Stanisław, 
[w:] Ziemianie polscy XX wieku, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 2002, s. 197�199; 
A. Przegaliński, Społeczna aktywność ziemiaństwa lubelskiego (1905�1914), [w:] Studia 
z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 2002, 
s. 123, 126, 128; I. Stelmach, Małe ojczyzny � Kębło, �Widnokrąg� 2006 nr 2/1, s. 15�16; 
S.J. Rostworowski, Zofia Rostworowska Wesslowa � nauczycielka i działaczka społeczna, 
okresowo współwłaścicielka Kębła i Wąwolnicy, �Widnokrąg� 2007 nr 4, s. 47�51.
INNE: M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, internet; informacje dr. 
hab. Andrzeja Sikorskiego (Warszawa); relacja Jana Wierusz-Kowalskiego, Warszawa, 30 
VII 1999; tablice epitafijne w kościele parafialnym w Żyrzynie.
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Hr. LEONIA Gabriela, ur. 9 IX 1870 w Kowalewszczyźnie, najmłodsza córka 
Romana i Marii z Glogerów

Jej rodzicami chrzestnymi byli Narcyza Żmichowska i Ludwik Lewiński. 
Rodziców chrzestnych miała zatem Leonia znanych jako wybitnych patriotów. 
Narcyza, ukochana ciotka Marii z Glogerów, matki Leonii, w Kowalewszczyź-
nie na ogół nie bywała, gdyż była krytycznie nastawiona do osoby Romana 
Rostworowskiego, niemniej na jej chrzest przybyła. Ludwik Lewiński był 
synem rodzonej ciotki Wiktorii ze Żmichowskich, uczestniczył w powstaniu 
styczniowym, był we wrześniu 1863 zesłany na Sybir, skąd powrócił w 1868 
i ożenił się z Wiktorią Glogerówną, młodszą siostrą Marii Rostworowskiej. 

Dzieciństwo i młodość Leonii biegły równolegle z dzieciństwem i młodoś-
cią jej starszej siostry Zofii, z którą łączyły ją bardzo silne więzy siostrzanej 
miłości. Leonia też siedem lat mieszkała w Kowalewszczyźnie, potem trzy lata 
w Rachmanowie. Ostatecznie znalazła się wraz z rodzicami w Warszawie. Na 
nauki została posłana do Rękodzielniczego Zakładu Hr. Plater-Zyberkówny, 
prawdopodobnie była bardziej kształcona w kierunku praktycznym niż jej sio-
stra Zofia. Jej świadectwo z roku szkolnego 1887/1888 mówiło, że ze sprawo-
wania, pilności i porządku otrzymała noty bardzo dobre, natomiast ze zdolności 
zaledwie dostateczną. Ale za to z kroju miała notę bardzo dobrą. Ponadto otrzy-
mała pochwałę Rady Pedagogicznej. Będąc pensjonarką, lubiła się bawić. Jej 
brat Tadeusz pisał: Leonka pewno najwięcej się tańcuje dans le monde, a może 
się już przesyciła balami wieczornymi i nareszcie ustatkowała się. 

Nauki ukończyła w 1888 i niemal od razu zaczęła zarobkować na życie. 
Podjęła pracę w Kamockiej Woli u pani Markiewiczowej, gdzie opiekowa-
ła się epileptyczną dziewczynką, która miała halucynacje. Dziewczynka ta 
chodziła po ogrodzie z zamkniętymi oczyma i dużo mówiła, a potem nie pa-
miętała co mówiła. Matka Leonii we wrześniu 1889 oceniała, że z pracy tej 
powinna zrezygnować, gdyż jest ona niekorzystna dla psychiki tak młodej 
dziewczyny, natomiast pani Markiewiczowa nie chciała jej zwolnić. W re-
zultacie Leonia została ubłagana przez panią domu i pozostała w Kamockiej 
Woli, jedynie latem na wakacje pojechała do Garbacza, gdzie przebywała 
pod okiem Zosi. Siostra była zachwycona jej rozwojem, do brata Michała 
pisała: Leoneczka nasza strasznie się rozwinęła, niepospolitą jest kobietką 
pod względem umysłu i serca (...) a nadzwyczaj wyładniała. Zosia dbała o jej 
rozwój umysłowy � wspólnie czytały rozprawę Chmielowskiego o Mickie-
wiczu. Leonia interesowała się historią, co było widoczne w jej korespon-
dencji, gdy pisała do Michała: Historia naszej rodziny przypomina mi trochę 
historię naszego kraju (...) I tak Stefan i Stach to była szkoła Lelewela, a Ty 
Michałeczku to szkoła współczesna krytyczna Bobrzyńska, ale miłością ro-
dzinną mocni jesteście Braciszkowie jednakową. W tym okresie nieustannie 
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rozmyślała nad tym, w jakim kontekście historycznym winno się znaleźć to, 
co jej dotąd było najbliższe, to jest własna rodzina. W innym liście wysłanym 
także z Woli Kamockiej pisała: W marzeniach moich widzę ciebie Michałku 
apostołem rozumnego patriotyzmu, Stacha naszego jako człowieka, o którym 
można powiedzieć: nazywał się milion, bo za milion cierpiał i miłował, Ste-
fana jako propagatora zdrowego na rzecz poglądu, Tadzia wprowadzającego 
żywioł estetyczny, a o Karolu jeszcze nie wiele mogę powiedzieć � a siostry? 
Siostry wszędzie, na całym świecie drugorzędną zajmują rolę i w naszym kó-
łeczku oddane cichej i monotonnej, ale niemniej wielką spójnią i miłością 
rodzinną osłodzonej pracy � oto obraz, który według mnie wart jest studiów 
głębszych. Leonia postulowała, by wtedy, gdy członkowie jej rodziny już pod 
ziemią spoczną, za jakieś sto lat ktoś opracował historię tej jej wspaniałej 
rodziny.

Przed Bożym Narodzeniem 1889 podopieczna Leonci zachorowała i zo-
stała przewieziona do Warszawy. Rokowania lekarzy były złe i praca guwer-
nantki się skończyła. Po pewnym okresie pobytu w Warszawie Leonia dostała 
nową pracę u pani Walewskiej w Dzierzbicach koło Kłodawy, którą pełniła 
do końca 1891. W międzyczasie w spadku po stryju Januszu Rostworowskim 
otrzymała 10 000 rb, które, podobnie jak siostra Zofia, wpłaciła bratu Tadeu-
szowi na 10% prowizji. 

Jej miłość i harmonia z osobowością starszej siostry były czymś programo-
wym w jej młodym życiu. Złożyła bratu Michałowi nawet na ten temat swoistą 
deklarację, pisząc: Co się tyczy naszej rywalizacji z moją ukochaną Zochną, to 
Ci się przyznam, że ja już od dawien dawna oddałam jej palmę pierwszeństwa, 
pod każdym względem. Choćbym chciała nigdy nie dogonię mojego najdroższe-
go idealiku w jej doskonałościach. Jednocześnie nie była cieniem Zochny, umia-
ła sama sobie zyskiwać przyjaźń ludzką. O gospodarzach domu dzierzbickiego 
pisała: Tak mnie tu kochają i takim sercem i życzliwością mnie tu otaczają, że 
nie bez żalu opuszczać będę Dzierzbice. I na prośbę Pani Walewskiej zostaję na 
Święta Bożego Narodzenia. Po powrocie do Warszawy z Zosią organizowała 
wenty na cele charytatywne, a w kwietniu 1892 obie udały się do Krakowa, by 
powitać sprowadzających się do Grodu Jagiellonów brata Michała z żoną Fran-
cuzką. Na tle tej podróży zrodziły się plany zakupu jakiegoś folwarku w Kra-
kowskiem. Leonia szczególnie upatrzyła sobie Zagórzyce, do kupna których 
jednak nie doszło. Zarysowały się pierwsze wątki uczuciowe w jej życiu. Pani 
Mimi Starzeńska zapraszała ją na bal na Podole. Leonia wyznała, że z Andru-
niem (Chołoniewskim) byłaby najszczęśliwsza. Podróż obu panienek z matką 
do Paniowiec, leżących nieopodal stacji Żmierynka, trwała trzy dni i dwie noce. 
Paniowce należały do Marii i Karola Starzeńskich. Zapowiedziany na 10 lipca 
bal się nie odbył, gdyż nie dopisali goście. Leonia natomiast kupiła sobie aparat 
fotograficzny i utrwalała wiele ciekawych widoków z Podola. Z Paniowiec pa-
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nienki udały się do Janowa, do ciotki Chołoniewskiej, a do Warszawy wróciły 
dopiero w połowie sierpnia. Cała ta podróż zrodziła zalążki miłych romansów, 
które jednak nie przyniosły konkretnych oświadczyn. Opis życia w Warsza-
wie zawierał jeden z listów Leonii: My z Zosią jesteśmy strasznie zajęte. Rano 
sprzątamy, froterujemy, leżymy krzyżem pod szafami aż wszędzie zacznie się 
słońce odbijać jak w szkle. Potem mamy pogadankę w ochronie Baudouina na 
Piwnej. Wracamy o 1, jemy śniadanie, potem haftujemy. Mamy istną pasję do 
haftu, cały nasz salon wygląda jak skład poduszek. Ich nieco monotonne życie 
przerywały wizyty w Warszawie Starzeńskich i Chołoniewskich. Leonia nadal 
utrzymywała serdeczne stosunki z Andrzejem Chołoniewskim, ale oceniała go, 
że on jest strasznie młody, mimo swych 26 lat i na zaręczyny jest mu bardzo 
trudno się zdecydować.

W 1896 Tadeusz sprzedał hotel i obie siostry otrzymały duży zastrzyk pie-
niędzy. Zosia przygotowywała się już do zamążpójścia i teraz Leonia stała się 
główną rzeczniczką przeniesienia siedziby rodziny na wieś. W 1897 Rostwo-
rowscy zamieszkali w wydzierżawionej Jeżówce pod Sochaczewem. Leoncia 
dyrygowała rozstawieniem mebli i zawieszaniem obrazów. Jak wspominała 
babcia Kornelia Glogerowa, w Jeżówce była plaga much, które Leoncia tępiła 
proszkiem wydmuchiwanym z mieszka, ale babcia twierdziła, że to niewiele 
pomagało. Kolejny pobyt na wsi ziścił się, gdy wynajęto pokoje w domu fol-
warcznym w Jeńkach koło Kowalewszczyzny. Leonia tam przebywała z ro-
dzicami, ale w Jeńkach było dość nudno. Jak pisała matka: Leoncia jedna 
wychodzi z psami co dzień na spacer, odwiedza chorych, a dziś piecze pierniki 
� o naszym tu życiu, żeby chcieć wycisnąć jak cytrynę, to już nic nowego po-
wiedzieć nie można.

Zawsze jednak się coś zdarzy. Otóż zmarła ciotka, żona Zygmunta Gloge-
ra, i Rostworowscy z Leoncią byli na jej pogrzebie w Tykocinie. Chcąc ode-
tchnąć nieco Leoncia dość często jeździła do majątku swej siostry do Kębła, 
i otóż się stało. Poznała Pana Józefa Kowalskiego, profesora we Fryburgu, 
i ten od razu sobie powiedział � ta albo żadna. Przyjechał do Kębła raz, dłu-
go razem rozmawiali, potem przyjechał drugi raz i oświadczył się i Leoncia 
go przyjęła (z wielkim żalem Pana Miecia, który sobie rozłożył starania na 
dłuższe czasy). Projekt małżeński Leonci został bardzo dobrze przyjęty przez 
rodziców. Matka w liście z 28 VIII 1900 z Jenek pisała: My dziękujemy Bogu, 
że dozwolił, aby na drodze Leonci stanął taki człowiek z sercem i rozumny 
(...) W sobotę odbyły się zaręczyny. Ksiądz pobłogosławił pierścionek � był 
tylko Oleś ze Stelmachowa, ale wczoraj w niedzielę była pierwsza zapowiedź. 
Potem pojechali z Zosią i Karolkiem do Jeżewa i do Stelmachowa, gdzie ich 
bardzo serdecznie witano i błogosławiono.

Ślub odbył się w Warszawie 2 X 1900. Małżonkiem był Józef Tatien 
Cyriaque Wierusz-Kowalski h. Wieruszowa, ur. 16 III 1866, syn Tadeusza 
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i Julii z Wasilewskich, właści-
cieli majątku Olbięcin w Lu-
belskiem. Jego dziadek Mar-
cin, żonaty z Józefą Lipińską, 
był znanym lekarzem war-
szawskim. Natomiast Józef, 
małżonek Leonii, to profesor 
fizyki na uniwersytecie kato-
lickim we Fryburgu, mający 
obywatelstwo szwajcarskie. 
Do szkół średnich uczęszczał 
w Równem i Warszawie. Dok-
toryzował się w 1889 w Getyn-
dze na podstawie pracy o wy-
trzymałości szkła, z kolei przez 
rok był uczniem w Berlinie 
prof. Augusta Kundta. Z jego 
polecenia w 1890 został asy-
stentem prof. Wilhelma Conra-
da Roentgena w uniwersytecie 
w Würzburgu, habilitował się 
w 1892 w Bernie, od 1894 był 
organizatorem katedry fizyki 
na uniwersytecie we Fryburgu 
szwajcarskim. Zajmował się 
problemami wykorzystania dla 
celów energetycznych siły wody, fluorescencją, elektroniką. W 1912 za pracę 
�Fluorescencja postępowa w niskiej temperaturze� otrzymał nagrodę Harvard 
University w Bostonie. Był autorem 68 pozycji naukowych. W roku akade-
mickim 1897/1898 piastował stanowisko rektora Uniwersytetu Fryburskiego, 
a w 1898 przyjął stanowisko naczelnego inżyniera elektronicznych zakładów 
rządowych we Fryburgu. Ze swym asystentem Ignacym Mościckim prowa-
dził badania w zakresie pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Józef 
Wierusz-Kowalski, mimo długoletniego pobytu za granicą, miał bardzo silnie 
zakorzenione poczucie polskości, ba, nawet przywiązanie do starodawnych 
tradycji szlacheckich. Przebierał się niekiedy w kontusz i dzierżył karabelę. 
W 1915 na zaproszenie prof. Józefa Brudzińskiego przybył do Warszawy. 
Prezentował wyraźnie stanowisko aktywistyczne, charakterystyczne dla tej 
grupy działaczy polskich, którzy wierzyli, że będzie można odbudować pań-
stwo polskie przy boku Niemiec i Austro-Węgier. Gdy został 5 XI 1916 wyda-
ny akt ustanawiający niepodległość Królestwa Polskiego, prof. Wierusz-Ko-

Leonia Rostworowska (1870�1946),
najmłodsza córka Romana z Kowalewszczyzny, 

poślubiła Józefa Wierusz-Kowalskiego, profesora 
fizyki na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu, 

okresowo rektora tego uniwersytetu, 
w Polsce odrodzonej � dyplomatę



~ 452 ~

walski był jednym z pierwszych 
sygnatariuszy Adresu Warszawy 
do Legionów Polskich, który wy-
rażał wdzięczność za służbę żoł-
nierza polskiego, jaka przyniosła 
zapowiedź wolności. Na Uniwer-
sytecie Warszawskim profesor 
był organizatorem Zakładu Fizy-
ki i wkrótce został prorektorem 
tej uczelni. Wykładał też na Po-
litechnice Warszawskiej. W 1919 
został jej profesorem zwyczaj-
nym, przejściowo pełnił nawet 
funkcję jej rektora. Otrzymał też 
godność członka korespondenta 
Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie [po 1918 PAU]. 
Był członkiem Francuskiego To-
warzystwa Fizycznego. Został 
wyróżniony tytułem honorowe-
go profesora Uniwersytetu we 
Fryburgu. Od czasu przybycia do 
Polski był bardzo aktywny w róż-
nych organizacjach społecznych. 
Od 1916 był członkiem Rady 
Głównej Opiekuńczej i wicepre-
zesem Zarządu Głównego Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. Stał się 
też założycielem Towarzystwa Fizycznego w Warszawie. 1 VII 1919 został 
mianowany posłem RP przy Watykanie. Stanowisko to przyjął na prośbę pre-
miera Ignacego Paderewskiego. Papież Benedykt XV uhonorował go Wielką 
Wstęgą Orderu Św. Grzegorza. Nie zdołał zjednać urzędów watykańskich 
do tego, by podczas trzeciego powstania śląskiego skłaniały księży katolic-
kich do opowiadania się za Polską. Został więc z tej placówki odwołany i 31 
VII 1921 przeniesiony na stanowisko posła RP do Hagi, gdzie przebywał do 
końca 1924. Przyczynił się do zawarcia traktatu handlowego między Polską 
i Holandią. W znakomitym laboratorium w Lejdzie prowadził też badania nad 
zjawiskiem luminescencji. Z kolei był posłem nadzwyczajnym i ministrem 
pełnomocnym w Wiedniu. Wówczas to objął po ustąpieniu Mari Curie-Skło-
dowskiej stanowisko członka Komisji Współpracy Intelektualnej Ligi Naro-
dów. Z placówki wiedeńskiej przeszedł 4 X 1926 na stanowisko posła w An-

Józef Wierusz-Kowalski (1866�1927),
przebywając jeszcze w Szwajcarii z tęsknoty 
za krajem raz po raz ubierał się w kontusz, 
przypasywał karabelę i czuł się Polakiem
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karze. W 1927 podpisał akt przymierza Polski z Afganistanem. Jego pierwszą 
żoną była Cecylia Gosiewska, która wkrótce po ślubie zmarła. Jako profesor 
uniwersytetu we Fryburgu pomagał finansowo i otaczał opieką studentów 
narodowości polskiej, m.in. Stefana Stablewskiego, późniejszego sekretarza 
Stronnictwa Zachowawczego. Szczególnie serdecznie zajął się bratankiem 
swej żony Stanisławem Rostworowskim, którego utrzymywał podczas stu-
diów i który mieszkał w jego domu. Kochał swą żonę Leonię. W jednym 
z listów pisanym podczas jej nieobecności we Fryburgu żalił się. Przyznaję 
się tylko, że mi przy pisaniu bardzo brak mojej kochanej pomocnicy, ale po-
nieważ pisanie nie ucieknie, więc niech sobie Leoneczka [z nieobecności] 
skrupułów nie robi.

Po zamążpójściu Leonia wyjechała do Fryburga. Znalazła się w dobrych 
warunkach materialnych, kupowała piękne stroje, zachowały się jej zdjęcia 
w ogromnych, stylizowanych kapeluszach. Jej szwagierka Teresa Rostwo-
rowska wspominała ją z tego czasu: Leoncia tak wypiękniała, miło widzieć 
jak jest kochana przez nieocenionego męża i że im tak dobrze razem. Pani 
Wierusz-Kowalska teraz zajmo-
wała się domem i dziećmi, które 
przychodziły na świat niemal co 
dwa lata: Tadeusz (1901�1958), 
Michał (1903�1991), Maria 
(Muzelka) (1904�1988), Józef 
(1907�1987), Jan (1912�2000). 
Utrzymywała żywy kontakt li-
stowny ze swą ukochaną rodzi-
ną pozostałą w kraju. W listach 
adresowanych do Matuchny 
Najdroższej opisywała dokład-
nie swoje zajęcia fryburskie: 
Dziś robię porządki, a po obie-
dzie zacznie się wielka fabryka 
klejenia rozmaitych rzeczy na 
drzewko.(...) Na wigilię będzie-
my mieli około 20 osób, samych 
bezdomnych. Miały być prezen-
ty dla dzieci, ale tylko dla du-
żych, bo dla wszystkich, to za 
drogo by kosztowało. Leoncia 
organizowała nauczanie swo-
ich dzieci, które się odbywało 
codziennie od 9 do 11, lecz na-

Leonia Wierusz-Kowalska na tle 
pejzażu szwajcarskiego z trojgiem swoich starszych 

dzieci: Tadeuszem, Michałem i Marią (Muzelką).
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uczycielka tak dużo zadawała zadań, że ona musiała z dziećmi je potem przez 
dwie godziny odrabiać. 

W październiku 1909 Kowalscy przenieśli się z Montreux na nowe miesz-
kanie do Fryburga, do wynajętej willi przy ul. du Botzet. Było tam znacznie 
więcej pokoi niż w poprzednio zajmowanym mieszkaniu. Ale też Wierusz-
Kowalscy nieustannie gościli polskich studentów. Nazwiska ich potem staną 
się znane, bowiem byli to: Tadeusz Romer, późniejszy minister spraw zagra-
nicznych Rządu Londyńskiego, Tadeusz Skowroński, późniejszy ambasador 
RP w Brazylii i inni. Leonia zapraszała też na dłuższe pobyty swą niezamęż-
ną siostrę Jadwigę i kuzynkę Anielcię. Dom miał obszerną werandę, która 
wychodziła na ogród. Jak wspominał syn Leonii, taras ten zawsze pełen był 
różnych osób, które przychodziły odwiedzić rodziców. Przy ładnej pogodzie 
rodzice wydawali tam także przyjęcia. 

Fryburg w tym czasie był miastem dość wyjątkowym. Wielu Szwajcarów 
służyło w gwardiach, utrzymywanych poprzednio przez króla Francji, a także 
w Gwardii Szwajcarskiej przy Stolicy Apostolskiej. Po odbyciu służby, doro-
biwszy się niewielkich fortun, nabywali wille we Fryburgu i stanowili ważny 
czynnik życia towarzyskiego. Leonia przyjaźniła się z paru żonami owych 
byłych gwardzistów. Jej własny dom był urządzony pięknymi meblami. Było 
naturalnie pianino, na którym dzieci miały pobierać lekcje muzyki, ale spe-
cjalnego zapału do tego nie zdradzały. Od 1910 starsze dzieci zaczęły chodzić 
do szkół szwajcarskich, ale np. Tadeusz, gdy wracał do domu, zaraz zaczynał 
czytać swoje polskie książki. Popołudniami Leoncia prowadziła z nimi kurs 
historii polskiej. Tadzio, który pisał listy do babci Rostworowskiej, donosił: 
Już doszliśmy do tego młodziutkiego króla Władysława Warneńczyka, który 
zginął pod Warną w roku 1444. Z listów Leonii można jednak wnioskować, 
że najbardziej rozkochana była w swym najmłodszym wówczas synku Józiu, 
który dopiero zaczynał mówić. Na Święta Wielkanocne w 1910 cała rodzi-
na Kowalskich przybyła do Krakowa. Natomiast Święta Bożego Narodzenia 
spędzała we Fryburgu. Leoncia pisała: Dziękuję Matuchnie mojej najmilszej 
za opłatek, kawałek ułamawszy i ucałowawszy, przesyłam na powrót! Znów, 
podobnie jak dawniej, na drugi dzień świąt Kowalscy urządzali polską kola-
cję dla studentów i profesorów z żonami. Z kolei w poniedziałek drzewko dla 
wszystkich dzieci francuskich, małych towarzyszy Tadziunia i Michasia. We 
Fryburgu Wierusz-Kowalscy przyjmowali też bardzo znakomite osoby, takie 
jak prof. Szymon Askenazy, Henryk Sienkiewicz, o. Adam Woroniecki OP, 
Gustaw Chłapowski, Jan Modzelewski, późniejszy ambasador RP w Gene-
wie, ks. Kazimierz Lutosławski. W pierwszym roku wojny światowej, gdy 
w Szwajcarii powstał tzw. Komitet Vevey, na czele którego stanęli Ignacy 
Paderewski i Henryk Sienkiewicz, Wierusz-Kowalscy, wspierając działania 
tego Komitetu, zaprzyjaźnili się z Sienkiewiczami. Henryk zresztą był wujem 
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Leonii, więc te związki były tym bardziej bliskie. Vevey była to nazwa hotelu 
nad Lemanem, w którym mieszkał Sienkiewicz ze swą żoną. Uważano, że 
dzięki bliskiej znajomości z pisarzem w Potopie jedna z postaci nosi nazwi-
sko Kowalski. Ale pogląd ten nie współgrał z datą wydania Potopu, którą był 
rok 1886. 

Gdy po wkroczeniu Niemców do Warszawy zaistniała szansa otwarcia 
polskich wyższych uczelni, prof. Józef Wierusz-Kowalski natychmiast zde-
cydował się porzucić Szwajcarię i przenieść się do Polski. Dla całej jego ro-
dziny, Leonii i dzieci, był to wielki wstrząs, bowiem przyzwyczaili się do 
stosunków panujących w Szwajcarii, a podróż do Warszawy była wyprawą 
w nieznane. Mieli tylko jedną sprzyjającą okoliczność � Henryk Sienkiewicz 
zgodził się, aby na razie zamieszkali w jego apartamencie w stolicy. Wędrów-
ka Kowalskich w 1916 odbywała się poprzez Niemcy. By nie wywoływać za-
drażnień z obsługą pociągu, postanowiono, że nie będą w czasie podróży mó-
wić po francusku lecz po polsku. Najmłodszy Jaś, który we Fryburgu mówił 
już po francusku i po polsku, tak się przejął zakazem używania francuszczy-
zny, że przez całą drogę nie odezwał się ani jednym słowem. W mieszkaniu 
państwa Sienkiewiczów przy ul. Szopena największą atrakcją była rozległa 
biblioteka. Od ziemi aż po sufit stały tam książki, wśród których było 60 tłu-
maczeń na różne języki Quo vadis. Wywoływało to niesamowite wrażenie, że 
pisarz polski może mieć w świecie tak ogromną popularność.

W Warszawie Leonia otoczyła opieką przybyłego w 1918 dowborczy-
ka, żołnierza z I Korpusu Polskiego na Wschodzie, bratanka Andrzeja Ro-
stworowskiego. Gdy dowborczycy w listopadzie 1918 zajęli się rozbrajaniem 
Niemców, Leonia od razu włączyła się w nurt życia patriotycznego stolicy, 
m.in. już w grudniu zorganizowała Wigilię dla pierwszych żołnierzy państwa 
polskiego. Od 1919 udziałem jej życia stała się nieustanna wędrówka, zwią-
zana z obejmowaniem przez męża różnych placówek dyplomatycznych przy 
Watykanie, w Hadze i dalszych. W liście adresowanym z Rzymu 13 IV 1921 
pisała: Spieszę podzielić się z Wami dobrą nowiną, że zostawiają nas w Rzy-
mie na placówce. Wobec szalonej walki, która idzie przeciwko nam, wielkie 
to zwycięstwo. Obaj kontrkandydaci okazali się niemożliwymi tutaj, więc na 
razie zostajemy. Informowała dalej: My tu przechodzimy ciągłe niepokoje 
i wizytacje, i powódź ślicznych artykułów o nas w gazetach, ale decyzja co 
do pozostawienia Józia wyszła już po ukazaniu się tych pięknych elukubracji 
w Protokóle, więc widać, że nie wpłynęły na to. Co chwila mamy tu wizyty 
kogoś z Polaków, p. Adama Zamoyskiego i Adama Żółtowskiego (...) wszyscy, 
co przyjeżdżają, widzą owoce pracy Józia, jego tutejszą sytuację i pomagają 
nam w opinii kraju jak mogą. 

Trudności, jakie przeżywał Wierusz-Kowalski na swej pierwszej pla-
cówce dyplomatycznej, mogły pochodzić i stąd, że nie wywodził się z rzą-
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dzącego wówczas w Polsce obozu legionowego. Dalszymi jego placówkami 
� jak pamiętamy � były Haga, Wiedeń, Ankara (Angora). Właśnie w Ankarze 
30 XI 1927 zmarł. W Warszawie w jego intencji odprawiano nabożeństwa 
żałobne w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach oraz w kościele 
Panien Kanoniczek przy placu Teatralnym. W tym drugim kościele mszę św. 
zamówili przyjaciele i uczniowie � fryburczycy: prof. Antoni Kostanecki, ks. 
prałat Henryk Hilhen, Anna z Jędrzejowiczów hr. Dąmbska, Stanisław i Kon-
stancja z Brezów Szułdrzyńscy, Franciszek i Jan Kwileccy, Witold Grzybow-
ski, prezes Juliusz du Château, prof. Stefan Miler, Wojciech i Stanisław Ro-
stworowscy. Osoby podpisane na powiadomieniu były to te, które na apel 
dr. Stanisława Rostworowskiego � fryburczyka zgłosiły swoje nazwiska jako 
również fryburczycy, i przyjęły jego wezwanie do ufundowania jednego sty-
pendium dla młodego Polaka pragnącego studiować we Fryburgu szwajcar-
skim. Zmarły był wspominany jako profesor honorowy i rektor Uniwersytetu 
Fryburskiego, profesor i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Poli-
techniki Warszawskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie i członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także 
jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny RP odznaczony Komandorią 
Orderu Polonia Restituta, Wielkim Krzyżem Orderów św. Grzegorza, Grobu 
Świętego, Oranje-Nassau, Komandorią Legii Honorowej i Złotym Krzyżem 
austriackim. Żona podjęła starania o sprowadzenie jego zwłok z Ankary do 
Polski. Nie mogło to jednak nastąpić szybko, bowiem obawiano się przenie-
sienia z Turcji zarazków jakiejś epidemii. 

Leonia jeszcze za życia męża, z uwagi na konieczność kształcenia swych 
dzieci, utrzymywała przystań w Warszawie, gdzie korzystała z mieszkania 
swej siostry Zofii. Bardzo często z córką i czterema synami przybywała do 
Żyrzyna. Była tam zawsze serdecznie goszczona przez Wesslów, a także do 
Kębła, majątku Antoniego Rostworowskiego. Podczas zjazdu rodzinnego, 
jaki się odbył 4 VII 1929 w Warszawie, została obrana skarbnikiem Związku 
Rodziny Rostworowskich. Potem udała się na dłuższy pobyt do Skobejek 
w województwie nowogródzkim, do majątku Andrzeja Rostworowskiego. 
W latach dwudziestych jej dzieci już się usamodzielniały. Najstarszy syn Ta-
deusz od 1923 zaczął pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pra-
ca w dyplomacji stała się powołaniem jego życia. W latach 1927�1930 był 
attaché poselstwa RP w Teheranie, potem konsulem w Strasburgu, w latach 
1936�1940 I sekretarzem ambasady polskiej w Paryżu. W latach 1940�1941 
przebywał w Lizbonie na stanowisku radcy poselstwa. W 1943 został mia-
nowany konsulem generalnym we Włoszech, z kolei w Rzymie w latach 
1945�1946 był dyrektorem Biura Polish Welfare Office, wreszcie w latach 
1948�1951 łącznikiem Rządu Londyńskiego przy International Relief Offi-
ce. Zmarł w IV 1958 w Madrycie. Żonaty z Ewą Ciecierską, był bezdzietny. 
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Karierę życiową rozpoczynał też drugi syn Michał, który już w 1920 jako 
ochotnik wziął udział w wojnie z bolszewikami. Potem podjął pracę i został 
dyrektorem Departamentu Przemysłu i Rzemiosła w Ministerstwie Przemy-
słu i Handlu, a od 1 III 1938 był mianowany wiceministrem ds. aprowiza-
cji w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. Po wrześniu 1939 znalazł 
się na emigracji, gdzie służył w lotnictwie we Francji, potem był konsulem 
brytyjskim ds. Polaków w Kenii, przybył do Anglii, w stopniu majora słu-
żył w RAF. Po wojnie podejmował się różnych zajęć w Anglii, Szwajcarii 
i Brazylii, m.in. w budownictwie, w mieście Brazylia prowadził dobrze pro-
sperującą palarnię kawy, z końcem życia przebywał we Francji i wspierał 
działaczy �Solidarności�. Żonaty z Krystyną Żółtowską z Czacza, miał z nią 
dzieci: Jerzego, Elizabeth, Benoi, Thomasa, André, Renie. Jerzy i Thomas zo-
stali księżmi we Francji. Usamodzielniła się również córka Muzelka. Z datą 
6 V 1928 Leoncia informowała swego bratanka Stanisława: Muzelusia bar-
dzo milutka w roli narzeczonej. Wybiera się do Anglii 19 V, aby poznać swoją 
przyszłą rodzinę. Uczy się po angielsku, czyta książki, które jej narzeczony 
przesyła. Pisuje długie listy, a jeszcze dłuższe otrzymuje, czasem po 8 stron. 
Relacja ta wskazywałaby, że Leoncia była zadowolona z konkurów swej cór-
ki, która wkrótce poślubiła sir Iva Malleta, dyplomatę brytyjskiego. Był on 
potem ambasadorem w Turcji, Holandii, Jugosławii i Hiszpanii. Po owdowie-
niu Muzelka zakupiła dom w Rosinier i mieszkała aż do śmierci w Szwajca-
rii. Młodszy od siostry Józio udał się na studia do Antwerpii. Matka chciała 
go szybko wykształcić, by mógł podjąć pracę, uniknąwszy wcześniej służ-
by wojskowej. Wysokie kariery dzieci Leonii świadczą, że była umiejętną 
ich wychowawczynią. W szerszych kręgach rodziny Rostworowskich miała 
mniejszy mir niż jej siostra Zosia. W obcowaniu z ludźmi była dość ostra 
i miała tendencję do pouczania, co było zrozumiałe, skoro od zarania swego 
małżeństwa musiała pouczać liczną gromadkę dzieci.

Leonia po śmierci męża mieszkała przy placu Napoleona w Warszawie. 
Dysponowała obszernym apartamentem, gdyż w 1934 w jej mieszkaniu od-
był się trzeci z kolei zjazd rodzinny. Na zjeździe tym po raz pierwszy rozpa-
trywano udzielenie zapomóg niezamożnym członkom rodziny. Został powo-
łany fundusz, w oparciu o który miała być udzielona pomoc Stanisławowi 
Rostworowskiemu, synowi Gabriela, który po sprzedaży Kębła znalazł się 
u Romika Rostworowskiego w Józefowie nad Wisłą. Leonia na ten fundusz 
wpłaciła 10 zł, najwięcej spośród wszystkich członków rodziny. Wpłata ta 
świadczyła o tym, że w tym czasie była jeszcze osobą dość zamożną. Głów-
ne jednak oparcie znalazła u swego ukochanego syna Józefa, pracującego 
w bankowości, z którym w 1935 zamieszkała w Gdyni na Kamiennej Gó-
rze, ul. Piotra Skargi 9. Józef 12 VII 1938 w Gdyni poślubił Jeanne d�Elbée 
(1910�1993), wdowę po Tomaszu Sobańskim (1905�1936). Sobański zginął 



~ 458 ~

tragicznie uderzony na statku hakiem dźwigu, który oderwał się od nasady. 
Jeanne była damą pochodzenia hiszpańskiego, ze swym pierwszym mężem 
miała czworo dzieci. Ślub Józia odbył się nadzwyczaj uroczyście, na przyję-
ciu wydanym w Klubie Morskim było około 60 osób. Przybyli jego bracia: 
Michał z żoną i teściami, Jan, rodzeństwo cioteczne: płk Stanisław Rostwo-
rowski z żoną i dziećmi, Róża Rostworowska ze Skobejek, Muszka Łubień-
ska, a także Heniś Rostworowski, oraz Brezowie, Krzyżanowscy, Łosiowie, 
Humniccy, Heydlowie, Wielowieyscy i inni. Przyjęcie organizowała Leonia. 
W 1939 przyszła na świat pierworodna córka Józefa � Gabriela, późniejsza, 
od 1963, żona Alfreda Dufour, doktor filozofii, autorka sześciu książek i mat-
ka trojga dzieci: Marie, Emanuela i Raphaela. 

Również Jaś, najmłodszy syn Leonii, obrał własną drogę życia. Twier-
dził, że Leonia okazywała mu mało uczuć macierzyńskich. Zaraz po ma-
turze w 1931 wstąpił do seminarium Ojców Benedyktynów w Saint André 
koło Bruges w Belgii. Ukończył I i II stopień studiów w Rzymie i uzyskał 
tytuł doktora teologii. Przed wybuchem wojny znalazł się w Tyńcu, w któ-
rym przebywał do 1955, po czym przeszedł na stanowisko proboszcza para-
fii we Wrocławiu. W 1960 porzucił stan kapłański, poślubił Teresę Staniec 
i miał z nią córkę Monikę, zamężną, noszącą nazwisko Sautaux, zamieszkałą 
w Grolley w Szwajcarii. Był radcą w Urzędzie do Spraw Wyznań, a potem 
pracował w PAN, opublikował kilka prac, m.in. poświęconych wczesnym 
dziejom chrześcijaństwa i nowożytnemu katolicyzmowi.

Tak więc dzieci Leonii już się usamodzielniły. Przyszedł czas na wnu-
ki. Czas wojny Leonia spędziła w Warszawie, przy ul. Prezydenckiej 14, 
w mieszkaniu swego syna Józefa, który jako obywatel szwajcarski cieszył się 
u Niemców specjalnymi prawami. Z końcem wojny spotykała się ze swym 
bratankiem, gen. Stanisławem Rostworowskim. Gdy przychodziły upały, 
przeważnie wyjeżdżała z Warszawy, udając się na jakieś letnisko. Wielką ra-
dość Leonii przynosiło współuczestnictwo w wychowaniu Gabrieli, o której 
pisała: Jest to cudne dzieciątko, zaczyna już mówić, wszystko powtarza, co tyl-
ko słyszy, ale oczywiście po swojemu. W innym znów liście opisującym włas-
ne imieniny odnotowywała: Dzieci nauczyły się powinszowania � wręczyła 
mi je Gabrielcia, która jest cudne dzieciątko, zaczyna już mówić. W 1942 
urodził się męski potomek Józefa i otrzymał imię Michał, na wspomnienie 
o dwa lata wcześniej zmarłym bracie Leonii profesorze. 

W czasie okupacji niemieckiej życie Leonii biegło szaro i nieciekawie. 
Największą pociechą były dzieci Józia. Czasem odwiedzała osoby spokrew-
nione: Zofię Grodzieńską czy siostry Stanisława Wessla, bądź Nunę Kowal-
ską, swą szwagierkę. W następstwie powstania warszawskiego została wy-
siedlona do Krakowa. Jej syn Józef z rodziną początkowo również znalazł się 
w Krakowie. Jako obywatel szwajcarski otrzymał od władz niemieckich po-
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lecenie wyjazdu do Szwajcarii. Jeszcze przed końcem wojny odbył podróże 
do Berlina i Wiednia. Doszedł do wniosku, że ponieważ Niemcy ogarnięte są 
falą uciekinierów, on tę falę przeczeka w Polsce. Jeszcze w II 1945 przebywał 
w Krakowie. Potem, korzystając z obywatelstwa szwajcarskiego, z dwoma 
wagonami rzeczy wyjechał do Genewy. Tam został plenipotentem Rothschil-
da i stał się człowiekiem zamożnym. 

Leonia jako mająca obywatelstwo szwajcarskie była również objęta tym 
niemieckim poleceniem wyjazdu. Skorzystała z tego, że jej syn opóźnił wy-
jazd z kraju, a potem już do opuszczenia Polski nie była zmuszona. Jak za-
pisał S.M. Rostworowski: Ciocia wręcz uszczęśliwiona, mam wrażenie, że 
miała lęk przed opuszczeniem Polski i brak nadziei, że to przeżyje, a teraz 
pogodna i wierzy, jak ja i wuj Ziunio, w przyszłość. Pozostała zatem sama 
w Krakowie i tam zmarła 25 I 1946. Została pochowana na cmentarzu Ra-
kowickim w grobowcu rodzinnym Rostworowskich. W rodzinie pozostała 
po niej dobra pamięć, nie miała może tych zdolności co jej siostra Zofia, ale 
była wierną towarzyszką życia wybitnego męża, swoją kobiecość umiejąc 
związać z intensywnością życia rodzinnego. 
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Hr. KAROL Paweł (Kalolo), ur. 15 IV 1874 w Kowalewszczyźnie, najmłod-
sze spośród dziewięciorga dziecko Romana i Marii z Glogerów, muzyk, 
kompozytor, wojskowy 

Był o 20 lat młodszy od swej najstarszej siostry Jadwigi i o 11 lat starszy 
od jedynego syna swego brata Stefana. Imię dotąd nieznane w rodzinie, otrzy-
mał na chrzcie św. po swym dziadku Karolu Glogerze, właścicielu Dobroch 
w Łomżyńskiem. Chrzest odbył się 20 X 1974 w parafii Rutki-Kossaki. Gdy 
miał trzy lata jego rodzice opuścili Kowalewszczyznę. Był pierwszym dziec-
kiem Romanostwa Rostworowskich, które w swej świadomości korzeniami 
z tego majątku już nie wyrastało. Jeszcze trzy lata spędził w Rachmanowie, 
w powiecie krzemienieckim, a potem już w Warszawie, będąc jedynym sy-
nem przebywającym w domu, wówczas gdy inni już wyfrunęli na stancje do 
Poznania, a potem na studia do Petersburga. 16 VI 1884 Karol został zapisany 
do V Gimnazjum w Warszawie. Z tej okazji stryj Janusz Rostworowski właś-
nie z tą datą ofiarował mu 12 rubli, z życzeniem wyrażonym w języku fran-
cuskim � możliwie najbardziej pomyślnych studiów. Ale gdy rodzice chłopca 
przeżywali najtrudniejszy okres znalezienia środków do życia w Warszawie, 
Karol często pozostawał pod opieką i na utrzymaniu swej babci Kornelii ze 
Żmichowskich Glogerowej, która bywała w majątku swych krewnych pod 
Skierniewicami lub też w Warszawie. Gdy warunki się nieco unormowa-
ły, był stale pod opieką matki i sióstr w Warszawie. Karol wielką pilnością 
w naukach się nie odznaczał. W roku szkolnym 1887/1888 nie przeszedł do 
następnej klasy. W liście pisanym do swego brata Michała zapewniał go, że 
dzięki temu będzie miał naukę jak postępować w przyszłości. Wiele czasu 
poświęcał muzykowaniu, które uprawiał zapewne wspólnie z siostrami, tak-
że stryjecznymi. Pisał bowiem: Wieczorami rozrywkę naszą przedstawiają 
terceta na fortepian i dwoje skrzypiec (a czasem i troje skrzypiec) � wygląda 
to na orkiestrę. Zapewne tymi zamiłowaniami muzycznymi, które przejawiał 
już od dzieciństwa, Karol pozyskał sobie przychylność zamożnego stryja Ja-
nusza, znanego melomana. W styczniu 1889 sprawił on Karolowi w formie 
daru mundur, czapkę, spodnie i kamizelkę. Dar ten zwolnił Karola z obo-
wiązku noszenia strojów szytych jeszcze na wiejską modłę, jaka panowała 
niegdyś w Kowalewszczyźnie. A do strojów młodzieniec ten przywiązywał 
wielką wagę. Lubił ubrać się w stroje historyczne, np. ułanów z czasów Księ-
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stwa Warszawskiego, bądź znów 
w spodnie i kierpce góralskie, przy 
czym ubrawszy się oryginalnie, 
zawsze starał się sfotografować. 
Robiło to wrażenie, jakby chciał 
odgrywać rolę osób innych od sie-
bie samego, być może miał jakiś 
nieurzeczywistniony talent aktor-
ski. Rodzeństwo bardzo go lubiło, 
o czym świadczy list siostry jego 
Zosi do brata Michała, w którym 
pisze: (...) nie umiem ci powie-
dzieć jak się cieszę Karolem, jaki 
dzielny chłopiec z niego wyrasta. 
Dreszcze mnie tylko przejmują na 
samą myśl wyjazdu jego do Pe-
tersburga w przyszłości, ale chyba 
nie dopuścimy do tego, aby i on 
miał być wystawiony na to wszyst-
ko, co wy, starsi Bracia, tam wy-
cierpieliście... Kiedy indziej zaś 
Zosia pisała: Karol jest taki dobry, 
poczciwy, słodki jak cukierek, nie darmo jest bratem swoich braci. Znów bab-
cia Kornelia w liście z 28 I 1890 adresowanym do Wiktora Rostworowskiego 
z Kurowa pisała: Dziś są imieniny Karola, ogromnie chłopak rośnie, a wąsy 
mu się sypią na gwałt. Owe wąsy pozostaną znakiem rozpoznawczym mło-
dego Karola. Na wszystkich zdjęciach przedślubnych występuje on z wąsami 
i to dziarsko podwiniętymi do góry.

Kalolo wakacje spędzał u bratowej w Garbaczu, u kuzynów w Stelma-
chowie lub Milejowie. Na zbiorowych fotografiach rodzinnych wyróżniał się 
zawsze strojem, postawą, ale jednocześnie był jakby zdystansowany wobec 
wszystkich spokrewnionych osób występujących na zdjęciu. Rozwój jego 
uzdolnień szedł ciągle w kierunku muzycznym, choć uczęszczał też do szko-
ły rysunkowej. Babcia Kornelia Glogerowa swego kochanego wnuka, któ-
rego rzekomo psuła, tak oto wspominała: zdziwiona byłam jak Karol dobrze 
nuty czyta i nieźle już smyczkiem włada. Karol przez długie lata mieszkał 
w Warszawie u babci, gdyż jego matka dla celów zarobkowych część swego 
mieszkania wynajmowała na stancje Jagnińskim, dzieciom z pierwszego mał-
żeństwa swej synowej. W 1889 Karol wybijał się już nie tylko umiejętnoś-
ciami artystycznymi, lecz zaczął udzielać korepetycje za 6 rubli miesięcznie, 
co było pierwszym jego życiowym zarobkiem. Jego siostra Zosia w jednym 

Karol Rostworowski 
w mundurze � darze od stryja Janusza



~ 463~

z listów pisała, że to udzielanie korepetycji jego mniemanie o sobie samym 
bardzo podniosło. W tym czasie też jego mama wspomniała, że Karolek bar-
dzo mi się tu dobrze sprawia. Gdy przyszedł w 1889 koniec roku szkolnego, 
to jednak Maria Romanowa przeżywała wielkie emocje, czy Karol zaliczy 
rok, bo � jak pisała � mógłby w czymkolwiek się poślizgnąć i zostać w fatal-
nym położeniu. Kalolo jednak rok zaliczył. Rzecz ciekawa, że w 1890 matka 
skierowała go na lekcje greki, których mu udzielał polecony przez Ignacego 
Chrzanowskiego rodowity Grek. Z kolei w 1891 beniaminek rodziny znów 
repetował, tym razem 6 klasę. W 1891 ostatnie wakacje spędził u swej bra-
towej Józefy Rostworowskiej w Garbaczu. Później już było to niemożliwe, 
gdyż drogi jego rodziców z owdowiałą synową rozeszły się. W 1891 spotkało 
go ważne wydarzenie, bowiem w spadku po zmarłym szambelanie Januszu 
Rostworowskim otrzymał 10 000 rb. Kwota ta została ulokowana w banku 
w listach zastawnych Łodzi z oprocentowaniem 7%.

Nauki Karolowi nadal szły na tyle źle, że jeszcze siódmą klasę repetował, 
a nawet chciał porzucić gimnazjum i pójść do wojska, lecz temu przeciwstawił 
się ojciec Roman. Uważał, że mając syna jeszcze dwa lata przy sobie, zdoła 
lepiej ukształtować jego charakter. Karol wakacje teraz spędzał w domach 
rodziców swoich kolegów. Latem 1893 przebywał w Komarowie u Szeliskie-
go. Pisał stamtąd do brata Michała, że całe dnie spędzał na zajęciach gospo-
darczych i wyznawał, że odczuł: ogromną ochotę do tego kierunku. Zatem 
myśl o wyborze zawodu rolnika wciąż w nim kiełkowała. Na drugą część 
wakacji pojechał do Mysłowa, majątku Chwalibogów, potem do Jagodnej, 
majątku Szydłowskich i Milejowa Rostworowskich, wszędzie się świetnie 
bawił, zawierając liczne znajomości z przebywającą w tych domach młodzie-
żą. W 1894 podczas wakacji również przebywał w majątkach Rostworow-
skich w Stelmachowie i Milejowie. Podczas pobytu w Milejowie jego kuzyn 
Antoni Rostworowski, z którym się bardzo zaprzyjaźnił, podsunął mu myśl, 
aby podjął studia w Bonn nad Renem z zamiarem uzyskania tytułu inżyniera 
rolnika. We wrześniu 1894 Karol, jako uczeń VIII klasy gimnazjalnej, pi-
sał do swego brata Michała: (...) inżynierów rolników w kraju jak i w całej 
Rosji jest bardzo niewielu, a ci, którzy są (Girdwoja), są przepłacani, więc 
w perspektywie można się spodziewać dobrego bytu. Jego myśl ku studiom 
rolniczym zmierzała raczej dlatego, że chciał nabyć jakiś własny mająteczek, 
osiąść na wsi i w nim gospodarować. Przed maturą Karol ostro wziął się do 
nauki, osiągnął lokatę czwartego ucznia w klasie i nadal udzielał korepetycji. 
Jego siostra Leonia tak o nim pisała: Karolek niesłychanie podobny do Tadzia 
[starszego brata], równie skryty i wymykający się jak piskorz spod wszelkiego 
wpływu. Stopnie ma dotąd niezłe, bardziej może dzięki sympatii i opiece dy-
rektora i profesorów niż własnej zasłudze. W czerwcu 1895 ukończył V Gim-
nazjum w Warszawie. Powstały wielkie deliberacje na temat tego, co matu-
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rzysta ma dalej robić. Ojciec chciał go posłać na studia rolnicze do Puław, ale 
Karol niespodziewanie się na to nie zgadzał. Dopiero Ignacy Chrzanowski 
wytłumaczył Romanowi, żeby tego nie czynił. Natomiast doradzał, by posłać 
Karola na studia przyrodnicze na jakiś uniwersytet europejski. Siostry Karola 
obawiały się tego, że idąc na uniwersytet będzie odgrodzony granicą i nie 
otrzymując paszportu, zostanie oderwany od domu. Leoncia i Zosia optowały 
więc, aby odbył wpierw służbę wojskową, którą może pełnić w Warszawie. 
Ale znów ojciec bał się wojska jako emancypacji i kosztów, jakie za sobą po-
ciągnie. Karol zaś sam nie wiedział, co ma robić. Zosia pisała, że jest bardzo 
zmęczony tą niepewnością co do swej przyszłości.

Ostatecznie jednak w 1895 z początkiem roku akademickiego udał się na 
Politechnikę do Rygi, gdzie zapisał się na wydział mechaniczny, ze specjalnoś-
cią elektrotechniczną. Już w stycz-
niu zjechał z Rygi na karnawał do 
Warszawy. Był też na balu u Wo-
ronieckich w Kaniem oraz w Mi-
lejowie na Lubelszczyźnie, bo tam 
z kolei hucznie obchodzono srebr-
ne wesele stryjostwa Antoniostwa 
Rostworowskich. Z kolei udał się 
do Wilna z odwiedzinami do brata 
Tadeusza. Wracał jednak do Rygi 
na dalsze studia, choć jego matka 
w 1898 pisała: Karolowi coraz 
bardziej zawraca się głowa mu-
zyką � chce coś wydawać, kom-
ponuje operę a tymczasem pew-
nie studia politechniczne na tym 
cierpią. On zaś odcięty od rodzi-
ny i kraju, trapiony był tęsknotą. 
Przemyśliwał przeniesienie się na 
Politechnikę Warszawską, ale jej 
poziom zupełnie nie dorównywał 
temu, jaki mała Politechnika Ry-
ska. Swoją siostrę Jadwigę, z któ-
rą najczęściej korespondował, in-
formował: Będę zdawał geometrię 
wykreślną i wyższą matematykę. 
Mieszkał w Bazarze Berga, nie-
daleko Politechniki. Wynajmował 
mieszkanie razem z kolega Żmie-

Karol Rostworowski (1874�1927) 
� najmłodszy syn Romana z Kowalewszczyzny, 

absolwent Politechniki w Rydze, 
muzyk, kompozytor oper i pieśni
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jewskim, płacił 8 rb miesięcznie. W domu był fortepian, na którym wygrywał, 
ucząc się zarazem z książek harmonii. Rodzinie donosił: Pracuję dużo w Po-
litechnice, ale nie zapominam o polu muzycznym, komponuję i wydaję. Kom-
pozycje Karola, które miałyby być wydane w Rydze, nie są nam znane. Swą 
siostrę informował, że władze starają się Politechnikę zrusyfikować. W odpo-
wiedzi na te dążenia dyrektor uczelni, z pochodzenia Niemiec, zorganizował 
komers, podczas którego wszystkie przemówienia były po niemiecku, poza 
jednym rosyjskim, wygłoszonym przez gubernatora. Komers trwał 16 godzin, 
wszystkie korporacje wystąpiły z przemówieniami, sala była ozdobiona sztan-
darami korporacyjnymi. Sam Karol w latach 1895�1901 należał do korporacji 
�Arkonia�.

Jako bardzo dobrego kolegę z tego czasu wspominał go Mieczysław Jało-
wiecki. Karola miano obdarzyć mianem �Kanarka�: Bo był śpiewny a ruchli-
wy, beztroski i wesoły jak ta ptaszyna. Jak wspominał Jałowiecki: Miał �Ka-
narek� w sobie jakiś dziwny urok, którym przyciągał ludzi, wesołość i dowcip, 
którym rozweselał najbardziej ponurych a pocieszał smutnych, niepospolite 
zdolności muzyczne, a przy tym złote, otwarte dla każdego z kolegów serce. 
Dalsza relacja Jałowieckiego daje nadzwyczaj piękny i odpowiadający praw-
dzie obraz sylwetki Karola: Postać jego i twarz z pięknym ułańskim wąsem 
była typowo rycersko-polska. Taką twarz spotykałeś gdzieś z chorągwi pan-
cernej uganiającej czambuły kozackie na stepach Ukrainy lub w szwadronie 
szwoleżerów szarżujących na baterie hiszpańskie w wąwozach Somosierry, 
twarz jakby z akwareli Juliusza Kossaka lub �Mohorta�, poematu Wincen-
tego Pola. Jałowiecki podpisujący się �na Perejasławiu�, pochodził z Litwy. 
Wspominał, że dla niego i jego kolegów, zrodzonych w surowym otoczeniu 
borów, rozlewisk i jezior (...) postać �Kanarka� była rewelacją, jakby jas-
nym polskim promieniem, jakby nową, nieznaną dla nas skoczną nutą, która 
raptem przedarła się w naszą nieco zasklepioną, a raczej ponurą mental-
ność litewską. �Kanarek� miał też niemałe powodzenie u panien. Jego matka 
w liście do syna Michała datowanym z Warszawy 22 I 1895 pisała: Mamy tu 
jeszcze Karola na parę dni � jak jest rozrywany, to mogę tylko jedno zrobić 
porównanie, nieledwie jak Ty w jego wieku. 

Sympatie, jakimi się cieszył wśród studentów, sprawiły, że 1897 został 
w �Arkonii� obrany prezesem zebrań towarzyskich. Ze swoich kolegów starał 
się zrobić aktorów operetki Czarodziej znad Nilu, która miała być grana z jego 
akompaniamentem na fortepianie oraz chórami i � jak pisał � z ogromnym 
śnieżnym faraonem Platoniuszem XIII. Przyjęta funkcja dawała mu dużo pra-
cy, ale, jak wspominał, pracy wesołej. Młody student bardzo silnie przeżywał 
obchody związane z 20-leciem założenia �Arkonii�. Do swej siostry Jadwigi 
pisał: Zjechało się mnóstwo filistrów, tj. tych, co już ukończyli Politechnikę. (...) 
jak zwykle w takich razach bywa były rozmaite kłótnie i rozterki, więc w mo-
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wach swoich filistrzy pragnęli to wszystko usunąć i wpoić w nasze pokolenie 
miłość i przede wszystkim zamiłowanie do pracy. Opisywał też, że na obchód 
przybył ksiądz zwany Ako, który kiedyś był filistrem i tak pięknie przemówił, 
że nawet po najchłodniejszych licach kapnęło kilka łez rozczulenia. 

W 1900 Karol jeszcze był w Jeńkach, w folwarku Kowalewszczyzny, 
który na pewien czas wydzierżawił jego ojciec. Był to jakby powrót do źród-
ła, do tej ziemi, na której matka wydała go na świat. Do siostry Jadwigi pisał: 
Bardzo mi tu dobrze w Jeńkach, bo jest spokój zupełny, toteż całymi dnia-
mi czytam, uczę się i komponuję różne piosenki, które zapisuję i może kie-
dy wydam. Potem już, od 12 XI 1901, odbywał w Warszawie w pułku uła-
nów gwardii jednoroczną służbę wojskową. W latach 1902�1905 pracował, 
wpierw przez rok w biurach spółki �Siemens & Halske�, potem przez dwa 
lata w firmie A.E.G. (Aktien Elektrizitats Gesellschaft). Uzyskując pewną 
stabilizację materialną, postanowił się ożenić. Jak wspominał Edmund Mo-
szyński, dość często przyjeżdżał do Milejowa i godzinami przesiadywał nad 
malowniczymi brzegami Wieprza. Widoki te stawały się natchnieniem dla 
jego piosenek. Jedna z nich miała słowa: Kochać boleśnie, zapomnieć trudno, 
na polach deszcz i mgła. Nie wiadomo, czy był rzeczywiście zakochany, ale 
wiadomo, że upatrzył sobie jako kandydatkę na żonę Antoninę Pszanowską 
z Krasnego, którą poznał, bywając na balach u Woronieckich w Kaniem. Po-
stanowił się oświadczyć i przybył do Uhra Fudakowskich, gdzie dano mu 
konie, by mógł pojechać do Krasnego Pszanowskich. Tam jednak dostał ko-
sza i wrócił do Uhra, skąd miał jechać do Milejowa. W Uhrze zatrzymał się 
i koncertował w salonie na wspaniałym fortepianie zakupionym przez pana 
domu dla jednej z córek. Z domu tego wywodził się Leon Fudakowski, jego 
kolega z Rygi, również członek �Arkonii�. W tym czasie w Uhrze przeby-
wała Teresa Fudakowska, która właśnie miała wyjeżdżać do Warszawy. Jak 
zapisała w swym pamiętniku: Karol oświadczył, że wraca do Milejowa, więc 
będziemy razem jechali do Trawnik. Wyjechaliśmy, ale pan Karol w Trawni-
kach nie wysiadł, mówiąc, że w Lublinie wysiądzie. Stajemy w Lublinie, pan 
Karol nie wysiada, mówiąc, że złapie w Dęblinie pociąg warszawski, który 
się z tym pociągiem krzyżuje. Jesteśmy w Dęblinie, pan Karol nie wysiada, bo 
woli dojechać do Warszawy. I tak pożegnaliśmy się na dworcu warszawskim. 
Teresa na jakiś czas wyjechała za granicę, po czym wróciła do Uhra. Karol 
natomiast w Warszawie spotkał swego kolegę, członka korporacji �Arkonia�, 
pana Henryka Baczyńskiego, który mu opowiedział, że wybiera się do Uhra, 
z zamiarem oświadczyn o rękę Teresy Fudakowskiej. Między obu kolegami 
stanęła sprawa honorowa, Rostworowski postanowił wyzwać Baczyńskiego 
na pojedynek. Partnerów śmiercionośnej zwady postanowił godzić brat Tere-
sy, Kazimierz Fudakowski, który w tym celu udał się z Uhra do Warszawy. 
Tymczasem do Uhra 18 IX 1903 przybyły dwa powozy. Pierwszym zajechał 
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Antoni (Tolcio) Rostworowski z Milejowa z Karolem, drugim Juliusz Stadni-
cki z Osmolic, swat pana Baczyńskiego. Tego pamiętnego dnia w Teresie Fu-
dakowskiej górę wzięło przeświadczenie, że jej zadaniem jest stworzyć dom, 
w którym mógłby rozwijać się talent artysty Karola Rostworowskiego i jemu 
postanowiła oddać swoją rękę. O Karolu zresztą miała jak najlepsze relacje 
od swego brata Leona, który mówił, że Karol był: Lubiany przez kolegów za 
pogodny humor i muzykę, dla której nazywali go kanarkiem. Ponadto porę-
czycielem tego związku był Antoni Rostworowski z Milejowa, kuzyn Karola, 
od dawna traktowany jako jeden z najsympatyczniejszych sąsiadów Uhra. 

Uroczyste zaręczyny młodej parze zorganizował w swoim majątku 
w Jaszczowie koło Milejowa Wojciech Rostworowski, brat swata Antonie-
go. Przybyli na nie z rodzeństwa Karola Zosia, Leoncia Wierusz-Kowalska 
z mężem oraz prof. Michał, Milejów natomiast reprezentowali poza Wojciem 
jego bracia Antoni i Jaś z żonami, a rodzinę Fudakowskich Andzia, żona Bro-
nisława, Jadwiga (Winia) i Jurek. Wyraźna była przewaga Rostworowskich, 
ale też uroczystość odbywała się w domu kuzyna pana młodego. 

Sama natomiast uroczystość ślubna odbyła się w salonie w Uhrze. Ob-
rzęd nie mógł być sprawowany w kościele, gdyż władze rosyjskie właśnie 
opieczętowały miejscową kaplicę, która potajemnie głównie służyła ludności 
unickiej. Dzień zaślubin wypadł 30 I 1904, z powodu zimy rodzice Karola do 
Uhra nie dojechali, przeciwnie, oczekiwali przybycia pary młodej do War-
szawy na ich własną uroczystość złotego wesela, która wypadała 2 lutego. 
Teresa i Karol Rostworowscy zamieszkali w Warszawie. Wobec wybuchu 
wojny z Japonią i poboru do wojska, Teresa za łapówkę załatwiła po trzech 
już miesiącach pobytu Karola w wojsku jego uwolnienie od służby frontowej. 
Pieniądze na ten cel pożyczył jej Stanisław Wessel z Żyrzyna.

Rok 1904 był ważny dla Karola, gdyż wtedy ogłosił drukiem swą operę 
Maria, do której napisał libretto według poematu Antoniego Malczewskiego. 
Opera Maria uczestniczyła już w 1903 w konkursie ogłoszonym przez Kon-
stantego Wołłodkowicza, do którego utwory zgłosiło pięciu kompozytorów. 
Konkurs wygrał Roman Statkowski, a Karol Rostworowski otrzymał drugą 
nagrodę. W tym czasie skomponował też pieśni na głos z fortepianem. Z nich 
wpierw została wydana u Gebethnera i Wolffa bez daty edycji Hania, skompo-
nowana do słów Lucjana Rydla Leci piosenka moja skrzydlata, a potem w 1905 
Mgły. Sześć pieśni na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Były to: Na po-
lach deszcz i mgła ze słowami Jana Zachariasiewicza: Jakoś mi senno, smutno 
i nudno, dedykowana Mieczysławowi Wesslowi, współfundatorowi Filharmo-
nii Warszawskiej, Za czar prześnionych snów do słów Mariana Rudnickiego: 
Twych cudnych piosenek błogi czar, dedykowana Antoniemu Rostworowskie-
mu, Zanim do naszych powrócisz stron do słów Jacka Malczewskiego i tymi 
słowami właśnie zaczęta, dedykowana siostrze Leonii Kowalskiej, Fujarka 



~ 468 ~

gra ze słowami księcia Józefa 
Puzyny: Fujarka gra, gdzieś 
z łąki daleko, Jesienią do słów 
Lucjana Rydla: Złote listki 
brzóz dygocą, dedykowana 
Wojciechowi Rostworowskie-
mu, Na pustej trzcinie do słów 
Tadeusza Micińskiego: Na 
pustej trzcinie rozpiąłem jej 
włos, dedykowana szwagro-
wi prof. Józefowi Kowalskie-
mu. Recenzent, publikujący 
w �Tygodniku Ilustrowanym�, 
twierdził, że utwory te cechuje 
duża melodyjność, lecz zara-
zem brak znajomości techniki 
twórczej sprawia, że nie w peł-
ni odpowiadają one wymogom 
artystycznym. Z owych sześ-
ciu, niewątpliwie najbardziej 
melodyjną była pieśń Jesienią. 
Już współcześnie muzykolog 
prof. Mieczysława Demska-
Trębacz napisała: W pieśniach 
Karola Rostworowskiego oryginalnych pomysłów nie brakuje. Swobodne, czę-
sto nieregularnie kształtowane frazy muzyczne, podporządkowane asymetrii 
składni; urozmaicona, wykraczająca poza reguły tonalności harmonika; zróż-
nicowanie metryczne i agogiczne poszczególnych segmentów utworu, użyte 
jako środek skontrastowania całości (każdorazowo rozwiązanie niepowtarzal-
ne) � to zabiegi warsztatowe, które nie zezwalają na zdystansowanie się wobec 
muzycznej wartości tych kompozycji. 

Teraz Rostworowski na okres roku stał się krakowianinem. Pod wpływem 
swej żony zrażonej wydarzeniami rewolucyjnymi w Warszawie w paździer-
niku 1905 przeniósł się do Krakowa, gdzie miał studiować teorię muzyki 
u Władysława Żeleńskiego, profesora i twórcy tamtejszego konserwatorium. 
W tych latach skomponował wiele utworów muzycznych, z których więk-
szość nie została wydana drukiem. Rękopisy nut pozostawały w posiadaniu 
żony i uległy spaleniu w dniu 6 VIII 1944 podczas powstania warszawskiego, 
gdy spłonął dom stojący przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 w Warszawie. 
Wtedy też zniszczeniu uległy dwie różne partytury Wesela, jedna zrobiona 
przez Rostworowskiego, druga przez dyrygenta Zdzisława Birnbauma. Pobyt 

Karol Rostworowski, Pieśni na głos z fortepianem, 
Lublin 2006
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Rostworowskich w Krakowie był pogodny, byli zapraszani na różne żury, 
natomiast Karol, jak zapisała jego żona, (...) zagustował w towarzystwie tych 
młodych ludzi, którzy spędzali wieczory i noce w Grand Hotelu na grze w kar-
ty. Dobrze i przyjemnie grał, a nie miał dość silnej woli, by się oprzeć poku-
sie. Również chętnie przebywał w lokalu artystów, tam był świeżo otwarty 
Zielony Balonik. Tam zbierali się artyści różnego typu i zdolności, zaczynali 
zabawianie się o 11, 12 w nocy, a kończyli o 6 rano na dworcu, gdyż wszystkie 
inne lokale były zamknięte. Dostawałam pisemne zaproszenia, zaczynające 
się słowami � �Przyjdź, kochana Rostworowsko�. Ten styl zupełnie mnie nie 
zachęcał i nigdy nie skorzystałam z tego zaproszenia. Po trzyletnim pobycie 
w Krakowie Teresa, obserwując z niepokojem zachowanie męża, postanowi-
ła w 1908 wrócić do Kongresówki, na razie do Uhra. Natomiast Karol już po 
roku pobytu w Krakowie wyjechał do Lipska, gdzie miał studiować u sław-
nego dyrygenta Arthura Nikischa oraz był uczniem prof. Ułaszyna i kolegą 
studiującego tam również Karola Huberta Rostworowskiego z Rybnej. Prze-
bywał tam do 1908, dojeżdżając do Krakowa, a potem do Warszawy, gdzie 
z kolei z dwoma synkami zamieszkała Teresa. 

Małżeństwo Karola i Teresy ulegało deprecjacji. Trzeba powiedzieć, że 
oni do siebie nie pasowali. On miał mentalność cygana-artysty, ona katolicz-
ki fundamentalistki. Po urodzeniu trzeciego syna, Teresa postanowiła pozo-
stawić męża w Polsce i z chłopcami wyjechać do Szwajcarii. Przebywający 
w Warszawie Edmund Moszyński snuł o małżeństwie Rostworowskich takie 
oto rozważania: Karol Rostworowski nie bardzo nadawał się do życia ro-
dzinnego. Dlaczego ciocia Teresa z Fudakowskich Rostworowska za niego 
wyszła � jest dla mnie zagadką. Ona zapobiegliwa o interesy rodziny, a przy 
tym zdecydowanie pryncypialna. On typowy przedstawiciel cyganerii arty-
stycznej, nie stroniący od kieliszka, nie dbający o to, czy jutro będzie miał 
za co zjeść obiad. Teresa Rostworowska dla oceny swej decyzji o separacji 
postanowiła zwołać naradę dwóch swoich braci Bronisława i Kazimierza Fu-
dakowskich oraz Antoniego Rostworowskiego z Milejowa. Pod naciskiem 
tego konsylium, które odbyło się 25 VII 1911, Karol złożył oświadczenie, 
zaczynające się od słów: Ja niżej podpisany zobowiązuję się zmienić dotych-
czasowy tryb życia. Oświadczenie to miało 6 punktów. Podpisujący przede 
wszystkim zobowiązywał się nie grać w karty, czy inne gry hazardowe, mo-
gące powodować straty materialne. W punkcie drugim zobowiązywał się: (...) 
wziąć się do roboty, pracą swą wyrobić stanowisko niezależne materialnie, 
a przy tym takie, przeciwko któremu nikt z ludzi poważnych nie miałby nic do 
zarzucenia. W dalszej mierze zobowiązywał się naprawić swą nadwerężo-
ną opinię, zgodzić się na kontrolę swego postępowania oraz nie cofać danej 
żonie przed rejentem Paszkowskim plenipotencji (...) do zarządzania samo-
rządnego dochodami i urządzenia sobie życia według własnej woli w kraju 
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lub zagranicą. Oświadczenie to kończyło się słowami: W razie niedokonania 
któregokolwiek z tych zobowiązań godzę się i zobowiązuję nie czynić żadnych 
trudności przy przeprowadzeniu separacji kościelnej i prawnej. Zobowiąza-
nie to podpisuję dobrowolnie z całym rozumieniem rzeczy, będąc zdrów na 
ciele i umyśle. Tekst oświadczenia jest wielkim świadectwem ustępliwości 
Karola i właściwie jego dobrej woli dla uczynienia wszystkiego, co mogłoby 
przywrócić dobre stosunki z Teresą. Jednocześnie nie jest on znakiem woli 
obrony stadła małżeńskiego za wszelką cenę, raczej stwarza podstawę dla 
stanu separacji pomiędzy małżonkami, jaki praktycznie zaistniał w 1911, gdy 
Teresa z synami wyjechała do Szwajcarii.

Karol pozostał w Warszawie, zamieszkał w wynajmowanej stancji przy 
Alejach Ujazdowskich, w domu, w jakim mieszkał jego stryjeczny brat Jan, 
syn Adama, którego również porzuciła żona. Najstarszy jego syn Tomasz 
bolał nad stanem separacji rodziców. Jeszcze po latach wspominał, że (...) 
Tatuś był powszechnie lubiany za swoją dobroć naturalną, uczucie � smutek 
głęboko chowany, ale przebijający się w piosenkach, a równocześnie poczu-
cie humoru i tęsknotę za radością życia. Lubił dzieci, jego stosunek do nas 
był tak serdeczny. Karol pozostawiony sam sobie, najprawdopodobniej zasto-
sował się do złożonych zobowiązań. Zarobkował jako prywatny nauczyciel 
muzyki, przypisując sobie tytuł �pedagoga muzycznego�. Napisał trzyak-
tową operę Wesele. Opracował do niej libretto według dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego. Została wystawiona 11 XII 1910 z okazji inauguracji Teatru 
Kukiełek, prowadzonego przez Mariana Dienstela Dąbrowę, który zaprosił 
Rostworowskiego do współpracy przy przygotowywaniu strony muzycznej 
spektakli swego teatru. Właściwa prapremiera Wesela odbyła się w lipcu 
1916 w Teatrze Polskim w Warszawie pod batutą dyrygenta Zdzisława Birn-
bauma. Partytura w instrumentacji organowej autora złożona była w Filhar-
monii Warszawskiej. Zwrócono się do dyrygenta Birnbauma i ten ponownie 
rozinstrumentował całość w oparciu o partyturę fortepianową wydaną przez 
Gebethnera i Wolffa w 1910 i w tej instrumentacji �Wesele� było grane. Zgo-
dę na wystawienie opery �Wesele� w imieniu nieobecnego kompozytora pod-
pisali jego dwaj kuzyni Antoni i Wojciech Rostworowscy. 

Zachowało się wspomnienie Marii z Bielskich Stanisławowej Kunickiej, 
która była siostrą matki Teresy Fudakowskiej. Pewnego dnia wracała ona 
z placu Trzech Krzyży w Warszawie. Gdy przechodziła ul. Smolną, nagle 
z Teatru Polskiego wypadła grupa młodzieży w strojach krakowskich � roz-
śpiewana, pełna wesołości. Kunicka zapytała ich � dlaczego są tak ubrani. 
Oni odrzekli, że uczestniczą w próbie w teatrze. Kunicka pytała � Jaka to 
sztuka? � To opera. � Jaka to polska opera? � Wesele Wyspiańskiego. � A czy-
ja to muzyka? � Rostworowskiego! � Trzykrotnie więc wybrała się do tea-
tru. Operę Rostworowskiego reklamowały afisze rozklejane na słupach. Na 
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afiszu umieszczona była fotografia Karola Rostworowskiego w mundurze 
rosyjskim, ponoć niezbyt udana. W prasie ukazało się parę recenzji. Józef 
Rosenzweig, pisząc na łamach pisma �Świat�, stwierdził, że kompozytorowi 
nie można odmówić talentu, jednakże w kompozycji jego występują pewne 
naiwności wynikające z niedokończonego wykształcenia fachowego.

Latem w 1913 Karol na okres dwóch tygodni dojechał do żony i synów 
przebywających we Fryburgu. Względnie spokojny okres życia kompozytora 
przerwał wybuch I wojny światowej. Rostworowski miał stopień chorążego 
rezerwy i został objęty mobilizacją. Chcąc uniknąć służby w piechocie, sta-
wił się ochotniczo do posług w Czerwonym Krzyżu. Przed sierpniem 1914 
do kraju przybyła jego żona Teresa wraz z synem. Spotkał się z nią na krótko 
w Żyrzynie, w majątku swej siostry Zofii Wesslowej. W pierwszych dwóch 
latach wojny angaż w Czerwonym Krzyżu uchronił Karola od bezpośredniego 
skierowania do linii. Potem jednak został wysłany na front rosyjsko-turecki 
do Trebizondy. W 1916 z kolei był już w Tbilisi w Gruzji. O swych kolejnych 
miejscach pobytu informował rodzinę listami, przychodzącymi z Erywania, 
a potem z tych tureckich miast zajmowanych przez Rosjan. Miejscowości 
Erzurmu i Trebizondy jego synowie poszukiwali na mapach. Pomocą finan-
sową nie służył, poza jednorazowym przesłaniem w liście 6 rubli. W okresie 
wojny jego sytuacja materialna była na pewno gorsza niż żony utrzymującej 
dzieci, ale przebywającej w istniejących jeszcze majątkach ziemskich. Od 
czasu rewolucji bolszewickiej Karol pozostawał w armii rosyjskiej na Kau-
kazie, która teraz stała się Armią gen. Antona I. Denikina. Otrzymał awans do 
stopnia kapitana. Od 1917 jego kontakt z rodziną całkowicie się urwał. Gdy 
bolszewicy rozbili Armię Denikina i doszli na Kaukaz, aresztowali wszystkich 
oficerów carskich i osadzili ich na wyspie na Morzu Kaspijskim. Rostworow-
ski podawał, że jego służba wojskowa w armii rosyjskiej skończyła się 11 V 
1920. Na owej wyspie, gdzie zgrupowano oficerów, panował głód, a słodką 
wodę do picia dowożono tylko raz w tygodniu. Karmiono ich natomiast śle-
dziami, a chlebem tylko w minimalnych ilościach. W tych warunkach wielu 
z jego kolegów zmarło. Po dłuższym tam pobycie pozostałych przy życiu 
zawieziono do innych więzień w Baku, Astrachaniu, Riazaniu, wreszcie do 
Moskwy, gdzie osadzono ich w więzieniu na Butyrkach. Karol malował karty 
do gry, zdobywał czerwoną farbę, a czarną robił z sadzy. Miał stąd pewien 
autorytet wśród kolegów i zarabiał na zakup papierosów. Z więzienia urato-
wała go akcja podjęta przez Antoniego Rostworowskiego z Milejowa, który 
jego nazwisko wpisał na listę osób narodowości polskiej, jakie miały być wy-
mienione za jeńców bolszewickich przebywających w Polsce. Karol został 
odszukany przez misję Czerwonego Krzyża. Dzięki tej wymianie w czerwcu 
1921 roku znalazł się w grupie osób uwolnionych wraz z biskupem Janem 
Cieplakiem i przybył do Warszawy.
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Zatrzymał się w warszawskim mieszkaniu Wesslów. Witały go siostra 
Zofia oraz żona Teresa z synem Tomaszem. Na powitanie żonie miał po-
wiedzieć: Jak ty ślicznie i młodo wyglądasz. Losami synów, według relacji 
Teresy, mało się interesował. Był skrajnie wychudzony i osłabiony. Chorował 
na szkorbut. Czas rekonwalescencji odbył w Żyrzynie u Wesslów, przeby-
wał też u swego bratanka Romika Rostworowskiego w Józefowie nad Wisłą. 
W I 1923 wyjechał do brata Tadeusza do Wilna. Zamieszkał w jego domu 
przy ul. Mostowej 5. Tadeusz pomógł mu znaleźć zatrudnienie na stanowi-
sku zastępcy naczelnika I Odcinka Elektrotechnicznego PKP w Wilnie. Tam 
przybył do niego Tomasz, prosząc go o udzielenie mu błogosławieństwa 
przed urzeczywistnieniem zamiaru wstąpienia do zakonu. Błogosławieństwo 
to otrzymał. 

W tym czasie Karol podjął starania w Komisji Przyjęć Oficerów Rezer-
wy Dowództwa Okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie o weryfikację w stop-
niu kapitana rezerwy w Wojsku Polskim. Świadectwo potwierdzające jego 
stopień oficerski, zgodnie z panującymi wymogami, złożyli dwaj oficerowie 
sztabowi, jego bratanek mjr szt. gen. Stanisław Rostworowski i dowódca 
1 dyonu samochodowego ppłk Wacław Sobański. Starania te świadczą, że 
Karol po tych długich latach wojny czuł się przede wszystkim wojskowym 
i zabiegał o uzyskanie statusu oficera polskiego, co ówcześnie czyniło wielu 
wojskowych przechodzących z armii państw zaborczych. W pracy natomiast 
długo nie wytrwał. Już z początkiem 1924 zwolnił się z PKP i przyjechał 
do Żyrzyna. Był chory na gruźlicę nerek. Żona Teresa, zajmując wobec nie-
go krytyczną postawę, stosunków z nim nie nawiązywała, a przeciwnie, sy-
nów starała się utwierdzić w przekonaniu, że ojciec nie może być dla nich 
przykładem. Karol pozostawał więc całkowicie pod opieką swej siostry Zofii 
Wesslowej. Ona też, gdy zachorował na zapalenie płuc, przewiozła go do 
szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Tam 8 XI 1927 zmarł, nie 
pożegnany przez rodzinę, mimo, że nawet w tym czasie jego najmłodszy syn 
Jurek uczył się na Bielanach u Ojców Marianów. Zofia Wesslowa wykupiła 
grób na Powązkach i tam też Karol został pochowany.

Gdy ukazało się w �Kurierze Warszawskim� ogłoszenie o jego śmierci, 
na pogrzeb przybyło wielu jego przyjaciół i towarzyszy z dawnej cyganerii. 
Z własnej woli przemówienia wygłosili Leon Reinschmidt i poeta Józef Re-
lidzyński. Mówił on ponoć bardzo pięknie: Chowamy biedaczynę Chrystuso-
wego. Tak, jak ten z Asyżu, kochał piękno, ludzi, o siebie nie dbał. Arystokrata 
z nazwiska, demokrata z przekonań, artysta z ducha. Ale w odczuciu Teresy 
Rostworowskiej Relidzyński uczynił też pewne krytyczne uwagi pod jej adre-
sem oraz Zofii Wesslowej jako przedstawicielek bogatej rodziny. Na pogrzeb 
przybyli synowie Tomasz z seminarium jezuickiego w Krakowie i Stefan 
przebywający na studiach w Antwerpii. Najmłodszy Jurek został o śmierci 
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ojca powiadomiony już po pogrzebie. Na cmentarzu obecni byli: Wojciech 
Rostworowski, Bronisław Fudakowski, Janostwo Kowerscy. Przemawiający 
nad trumną koledzy Karola podkreślali, że gdyby nie wydarzenia wojenne, 
to talent kompozytorski zmarłego przyniósłby ważkie dla kultury narodowej 
dzieła. Robili uwagi, że bogata rodzina nie umiała zadbać o utalentowanego 
muzyka. Tak więc Karol był chowany w atmosferze pewnych kontrowersji 
zgłaszanych nad grobem. Jego postać robi wrażenie artysty trudno adaptują-
cego się w życiu codziennym. Powołanego do tego, aby rozwijać swój talent 
kompozytorski tworzeniem nowych dział muzycznych, czemu na przeszko-
dzie stanęła wojna, jaka całkowicie zwichnęła życie tego artysty. Na grobow-
cu powązkowskim, zaprojektowanym przez brata Tadeusza Rostworowskie-
go, widnieje napis: Karol hr. Rostworowski � kompozytor � 1874�1927.

Bibliografia: Maria, opera z 1904, niewydana; Hania. Piosenka do słów L. Rydla, 
Wyd. Geberthnera i Wolffa Warszawa, b.r.w.; Mgły. Sześć pieśni na jeden głos z to-
warzystwem fortepianu, Wyd. Geberthnera i Wolffa Warszawa 1905; Wesele Opera 
w 3-ch aktach do słów Stanisława Wyspiańskiego, Wyd. Geberthnera i Wolffa War-
szawa, b.r.w.; Szumi las nade mną. Pieśń na tenor z chórem męskim, Słowa M. Rud-
nickiego, Drukarnia i Litografia B.A. Bukaty, Warszawa, Wspólna 46, b.r.w.; Pieśni 
na głos z fortepianem, ze wstępem Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Lublin 2006; 
Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich; listy Karola Rostworowskiego do 
brata Michała, Warszawa, 12 VII 1888, 20 IX 1893, Warszawa, b.d.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy krewnych: Tere-
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Michała Rostworowskiego: Kornelii Glogerowej, Garbacz, 20 I 1889; Zofii Rostworowskiej, 
Garbacz, 21 II 1889; Leonii Rostworowskiej, Wola Kamocka, 24 II 1889; Marii Rostworow-
skiej, Warszawa 23 III 1889; Zofii Rostworowskiej, Garbacz, 20 III 1889; Marii Rostworow-
skiej, Warszawa, 24 V 1889; Romana Rostworowskiego, Warszawa, 28 VI 1891; Jadwigi 
Rostworowskiej, Warszawa, 20 VII 1893; Romana Rostworowskiego, Stelmachów, 17 VIII 
1893; Zofii Rostworowskiej, Warszawa, 3 IX 1893; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 20 III 
1894, 17 V 1894, 29 VII 1894, 4 II 1890; Zofii Rostworowskiej, Garbacz, 26 VII 1890; Ma-
rii Rostworowskiej, Warszawa, 26 VI 1891; Romana Rostworowskiego, Warszawa, 10 VIII 
1891, 22 VIII 1891; Jadwigi Rostworowskiej, VIII 1891; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 
26 VIII 1891; Romana Rostworowskiego, Warszawa, 11 XII 1891; Marii Rostworowskiej, 
28 I 1895; Leonii Rostworowskiej, Warszawa, 30 V 1895; Jadwigi Rostworowskiej, War-
szawa, 29 VII 1895; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 7 VII 1896; Zofii Rostworowskiej, 
Warszawa 1895, Warszawa, 16 IV 1896, 1896; Marii Rostworowskiej, Jeżówka, 3 III 1898; 
Karola Rostworowskiego do Kornelii Glogerowej, Ryga, 30 IX 1897; Jadwigi Rostworow-
skiej, Ryga, 18 VIII 1898, 15 X br., Jeńki 1900; Metryka ślubu w parafii Rozesłania Apo-
stołów w Chełmie. List o. T. Rostworowskiego (Rzym) do ks. W. Wargowskiego (Nairobi) 
z 7 II 1972; korespondencja S.M. Rostworowskiego (Reims) z ks. kanonikiem W. Wargow-
skim (Nairobi) i ks. And. Wargowskim (Londyn) z lat 1972�1974; Archiwum Państwowe 
w Łodzi sygn. 698/V-40/3; T. z Fudakowskich Rostworowska, �Pamiętnik�, s. 191�192 
i inne, mps; tejże, �Pamiętniki matki o. Tomasza Rostworowskiego TJ�. �Myśli napisane 
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od wyjazdu Tomka z domu, tj. od 19 września 1923 r.�, mps; Mieczysław na Perejasławiu 
Jałowiecki, Karol hr. Rostworowski, mps.; Curriculum vitae, Karta identyczności, List do 
Wacława Sobańskiego, Pismo mjr. szt. gen. Stanisława Rostworowskiego w posiadania S.J. 
Rostworowskiego; S.M. Rostworowski, Ojciec Tomasz Rostworowski, mps 1974.
PUBLIKACJE: Michałowski, Opery, Encyklopedia XX wieku (błędnie data ur. 1875); Słownik 
muzyków polskich, red. J. Chomiński, Kraków 1967, t. II, s.151 (cała jego twórczość przy-
pisana Karolowi Hubertowi Rostworowskiemu); J. R[osenzweig], �Wesele�. Opera Karola 
Rostworowskiego, �Świat� 1916 nr 31 s. 6; S. Barbag, Polska pieśń artystyczna, �Muzyka� 
1927, nr 7�9, s. 104 (tu ponownie jego pieśni przypisane K.H. Rostworowskiemu); Księ-
ga pamiątkowa �Arkonii� 1879�9 V 1929, Warszawa 1929 (nr ewidencyjny 616); Szkice 
o kulturze muzycznej, pod red. Z. Chechlińskiej, Warszawa 1971, 31, oraz indeks nazwisk 
325 (błędnie Rostworowski Karol Hubert); ks. Andrzej Wargowski � artykuł w �Przeglą-
dzie Powszechnym�, Londyn 1972 (?); ks. Andrzej Wargowski, Lekki repertuar operowy 
w muzyce polskiej, Polski Kongres Współczesnej Wiedzy i Kultury, Londyn 1970 (?); List 
o. Tomasza Rostworowskiego do Teresy Rostworowskiej z 15 VIII 1944, [w:] �Chrześcijanie�, 
t. II, Warszawa 1986, s. 567; E. Bekier, Ojciec Tomasz Rostworowski SJ (1904�1974), [w:] 
�Chrześcijanie�, t. XII, Warszawa 1986, s. 152�156, 166�168; E. Orman, Rostworowski Ka-
rol Paweł, PSB, t. 32, s. 212�213; �Tygodnik Ilustrowany� 1965 nr 38, s. 707; E. Moszyń-
ski, Wspomnienia, Zaborów�Warszawa 1982, s. 65�66; T. Rostworowska Z dziennika matki, 
�Chrześcijanie�, t. XVIII, Warszawa 1987, s. 158; E. Bekier, Ojciec Tomasz, �Łódzkie Studia 
Teologiczne� Nr 4:1995, nadbitka, s. 3�4; T. Rostworowski SJ, Szerzyć Królestwo, Warsza-
wa 2004, s. 8, 10, 541; tenże, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 7 i nast.; M. Demska-Trębacz, 
Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory, Lublin 2005, s.120; M. Demska-Trębacz, 
O Autorze, [w:] Karol Rostworowski, Pieśni na głos z fortepianem, Lublin 2006, s. 3�4; S.J. 
Rostworowski, Karol Rostworowski (1874�1927) i Bibliografia, [w:] Karol Rostworowski, 
Pieśni na głos z fortepianem, op.cit., s. 27�35.
INNE: �Głos Prawdy� 1927, nr 39, s. 2 (nekrolog).
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ROZDZIAŁ XII

POKOLENIA XV–XVI

WYDZIEDZICZENI Z KOWALEWSZCZYZNY (2)
– STANISŁAW JAKUB ROSTWOROWSKI 
– ARTYSTA MALARZ I JEGO NAJBLIŻSI

POKOLENIE XV 
Drugi syn ROMANA hr. ROSTWOROWSKIEGO

Hr. STANISŁAW Jan Tadeusz, ur. 9 II 1858 w Kowalewszczyźnie, używał 
imion Stanisław Jakub, drugi z rzędu syn Romana i Marii z Glogerów, ar-
tysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu

Zanim został przyniesiony przez ojca Romana 28 II 1858 do chrztu do 
kościoła w Waniewie, ochrzczony został z wody, widocznie były obawy o jego 
życie. Podczas obrzędu kościelnego jego rodzicami chrzestnymi byli: Jakub 
Walenty Lewiński, b. generał b. wojsk polskich oraz Wiktoria ze Żmichow-
skich Lewińska, ciotka matki Stanisława. Jakub Lewiński (właściwe nazwisko 
Lewi), oficer wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, generał 
brygady w powstaniu listopadowym, szwagier Wiktorii, pochodził z franki-
stowskiej rodziny starozakonnych, przyjął chrzest katolicki, był człowiekiem 
zamożnym. Będąc ojcem chrzestnym Stacha, wywarł na pewno na niego pe-
wien wpływ, rodząc w jego sercu sympatię dla wyznawców judaizmu. Praw-
dopodobnie również przez szacunek dla ojca chrzestnego Stach przyjął drugie 
imię Jakub, które być może nadane mu zostało podczas bierzmowania. 

Młody Rostworowski szczęśliwe dzieciństwo spędził w Kowalewszczyź-
nie na Podlasiu. Uczył się w domu. W wieku 10 lat na rok szkolny 1868/1869 
został przez rodziców, razem z braćmi Stefanem i Tadeuszem, umieszczo-
ny w Poznaniu na stancji u pana Jakowickiego i tam uczęszczał do szkoły. 
Kształcenie domowe nie było na wysokim poziomie, bo okazało się, że ma 
duże braki i w początkowych ocenach miał 53 miejsce w klasie. Ale zarówno 
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on, jak i starszy brat Stefan, uczyli się pilnie i po jednym kwartale osiągnęli 36 
i 37 miejsce co do wyników w swej klasie. Jego brat Tadeusz często chorował 
i w jednym z listów informował rodziców: Póki ja nie chodzę do klasy, to Staś 
w moim futerku chodzi. Na lata 1870�1873 chłopcy zostali przeniesieni do 
gimnazjum realnego w Warszawie, gdzie mieszkali na stancji u państwa Ko-
nopczyńskich. Z tego czasu zachował się jeden list Stasia do rodziców, w któ-
rym pisał, że po jakiejś zabawie był w kościele na mszy św. i obserwował akt 
chrztu � i wtedy żal mu się zrobiło, że nie mógł być uczestnikiem udzielania 
tego sakramentu. Refleksja ta była wywołana tym, że jako starszy brat uczest-
niczył w chrzcinach swego młodszego rodzeństwa i ów obrzęd wykonywany 
w kościele przypomniał mu rodzimą parafię w Waniewie. W liście tym też 
pisał, że z kuzynem Tadeuszem Dmochowskim wybrał się w Warszawie na 
wystawę obrazów, na której zastał wiele nowych. Można więc wnioskować, 
że bywał na tych wystawach częściej. Natomiast najbardziej mu się podobał: 
Śliczny obraz przedstawiający Żydów w bożnicy, którzy rocznicę zburzenia 
Jerozolimy opłakują. Ta młodzieńcza jeszcze wrażliwość na sceny żydowskie 
jest jakimś ciekawym akcentem wrodzonej mu uczuciowości artystycznej. 
Gdy byli w szkołach, matka odwiedzała ich gimnazja i kontrolowała ich za-
chowanie i nauczanie, mając na uwadze wzmożoną akcję rusyfikacji szkol-
nictwa. W jednym z listów pisała: Stasia jeszcze będziemy się starali w szko-
łach utrzymać, a przy tym chcę koniecznie, żeby do niedzielnej bezpłatnej 
szkoły malarstwa uczęszczał w pałacu Paca pod Lechnickiego przywództwem 
� może zwróci uwagę, może jakie stypendium do szkoły sztuk pięknych w Pe-
tersburgu dostanie � to są wszystko szerokie i głębokie morza, ale ja się cza-
sem nimi zabawiam. Jakkolwiek wtedy to jeszcze były marzenia matki, ale 
świadczyły one o tym, że w swym synu już dostrzegała talent malarski. 

W 1876, kiedy sytuacja finansowa Kowalewszczyzny była zła, Stach wy-
jechał na studia do Petersburga, gdzie zapisał się na studia w Instytucie Tech-
nologicznym. Otrzymywał stypendium w wysokości 36 rb. Jednocześnie wstą-
pił jako wolny słuchacz na Akademię Sztuk Pięknych. Została ona założona 
w 1757 przez carycę Elżbietę, której wolą było spełnienie nakazu ojca, Piotra I, 
przywiązującego wielką wagę do kształcenia na poziomie europejskim rodzi-
mych artystów. Na Akademii hołdowano sztuce antycznej Grecji i Rzymu. 
Absolwenci otrzymali tytuł nieklassnyj chudożnik, jeśli w czasie studiów zdo-
byli co najmniej jeden mały srebrny medal. Wyższymi tytułami były klass-
nyj chudożnik I, II i III stopnia. III stopień przysługiwał tym, którzy podczas 
studiów zostali wyróżnieni wielkim srebrnym medalem, II stopień tym, któ-
rzy zdobyli mały złoty medal i I stopień laureatom wielkiego złotego medalu. 
Ci właśnie, którzy ten medal zdobyli, otrzymywali stypendia zagraniczne na 
okres od trzech do sześciu lat. Na razie zaś Staś w liście z okresu Wielkanocy 
1877 pisał: Nie uwierzą Rodzice o wiele się zmieniłem pod względem tempera-
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mentu. Dawniej dość ciężki do chodzenia, teraz latam jak briftreger z domu do 
Technologii, stamtąd do domu i zaraz na wyspę do Akademii, a stamtąd znowu 
do domu, jest to mniej więcej mila drogi. W liście tym niewiele pisze o Insty-
tucie Technologii, którego jest pełnoprawnym studentem. Natomiast pragnie 
się rodzicom pochwalić tym, że za pierwszym, już wstępnym miesiącem, egza-
mina rysunków dobrze się powiodły, na 100 rysunków Tadzio dostał pierwszy, 
a ja drugi numer. Podałem oprócz tego dwa szkice, za które mnie zaliczono do 
drugiej kategorii. Jest to na początek bardzo dobrze. Kategorii tych było pięć. 
Pierwsza i druga należały do najlepszych, dwie następne do dobrych, a piąta 
oznaczało to, że student musiał się jeszcze uczyć i nadal kopiować rysunki 
z modeli. Jest rzeczą ciekawą, że tematyka obu szkiców przedłożonych do 
oceny była biblijna. Jest zrozumiałe, że Stanisław nie mógł się odwoływać do 
tematów z historii Polski, a drugą dziedziną, którą znał, była Biblia. Tak więc 
szkic pierwszy był na temat Judasza, a drugi to wyzdrowienie chorego, który 
przez 30 lat leżał nad sadzawką w niemocy, a jedno słowo Chrystusa powró-
ciło mu zdrowie. Autor szkicu dodaje: Chory wstał i odszedł. Mnie więc ra-
dzili wybrać tę chwilę, kiedy już chorego nie ma. Ale się nie posłuchałem rady 
i zrobiłem w chwili właśnie, gdy Chrystus przemawia. Nieźle mi się szkic udał. 
Zatem wybór tematyki w jakimś stopniu musiał się wiązać z wyborem świa-
domego stanowiska religijnego. Artysta akcent postawił na roli ozdrowieńczej 
Chrystusa. Uczynił to wbrew podszeptom innych.

W liście tym jest jeden akcent związany z Instytutem Technologicznym, 
gdy Stach pisze: Pan Sezonko, wywdzięczając mi się za rysunek techniczny dla 
niego zrobiony, wystarał mi się o bilet paradysowy na Rossiego, który w roli 
Coriolana z Szekspira występował. Zachwyt mój był bez granic. Ta wzmian-
ka daje obraz drugiego wielkiego umiłowania artystycznego, którym żył Ro-
stworowski. Był on zakochany w muzyce, uznawał ją za najwyższą spośród 
wszystkich sztukę, dla niego pójście na koncert czy do opery było wielkim 
wydarzeniem. Późniejsze jego obrazy będą miały motywy muzyczne.

Z korespondencji można wnioskować, że pierwszym z braci Rostworow-
skich przybyłych do Petersburga był Tadeusz. Miało to miejsce z końcem 
VII 1876. Miał się starać za protekcją generała Łassowskiego o przyjęcie do 
Szkoły Morskiej, ale skoro nie zdał wstępnego egzaminu, wstąpił na Aka-
demię Sztuk Pięknych. W każdym razie, jak przyjechał do Petersburga, nikt 
go nie witał. Swoje pierwsze mieszkanie wynajął z udziałem kolegów. Sta-
cha jeszcze wówczas nie było. To Tadeusz przecierał mu drogi na Akademię. 
Stach zaczyna snuć plany życiowe: Gdybym w ten sposób dalej postępował, 
to bym w dwa lata Akademię ukończył i miał prawo konkurować na złoty 
medal, a potem zagranicą z pensją 900 rb rocznie. Jednocześnie jednak in-
formuje rodziców, że dwie sroki za ogon chwycić nie można, co oznaczało, 
że już w 1877 zamierzał zrezygnować z Instytutu Technologicznego. Brat 
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Tadeusz oceniał go nadzwyczaj dodatnio. Pisał o nim: Bo to wielki talent 
i ogromnie wszechstronny i energia wcale możebna, mały tylko nieład w inte-
resach finansowych. Pierwszy raz wziął się do rysowania na drzewie i rysu-
je prędzej, nawet lepiej od najstarszych weteranów na tym polu. Owo ryso-
wanie na drzewie młodzi Rostworowscy uprawiali dla celów zarobkowych. 
Obciążeni nauką i pracą myśleli o wakacjach, które zaczynały się 1 czerwca 
według kalendarza ruskiego. Wtedy mieli wyjechać do Warszawy, a stamtąd 
na Wołyń, tam bowiem, w Rachmanowie, osiedlili się rodzice po utracie uko-
chanej Kowalewszczyzny w ziemi tykocińskiej. Stanisław, przebywając na 
wakacjach, nie palił się do powrotu do Petersburga, z radością przebywał na 
wsi, ale niestety, już w sierpniu musiał powrócić do stolicy carów.

Trzeba dodać, że dla Stanisława zatopienie w obcej, rosyjskiej obyczajo-
wości, było trudnym przeżyciem. Akcenty tego jawią się w listach pisanych do 
rodziców, kiedy to konstatuje: Toteż karnawał tutejszy podobny był więcej do 
postu, a teraźniejszy post do upłynnionego karnawału [pewno z powodu alko-
holu]. Raz mi się tylko zdarzyło jeść bliny, potrawa tyle co u nas faworki lub 
pączki znacząca, ale o wiele im w smaku ustępująca. Również samym Peters-
burgiem nie był zachwycony. Pisał: Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego 
nie przedstawia, oprócz jedne-
go tylko soboru Izaaka, który ze 
swą ogromnej wysokości kopu-
łą wznosi się ponad całe miasto. 
Niemniej doceniał barwność 
Petersburga, odmienne stro-
je ludzi, statki przepływające 
Newą. Bracia Rostworowscy, 
wspólnie z innymi studentami 
Polakami, postanowili bronić 
się przed rusyfikacją i stworzyć 
front mowy narodowej. Oni, 
którzy nie mieli wiele pienię-
dzy, zobowiązali się, że każ-
dy z nich, kto wtrąci do naszej 
mowy jakieś tutejsze wyrażenie, 
to składa do puszki grosz na ja-
kiś szlachetny cel.

Obraz życia studenckiego 
Stanisława daje list z VIII 1877 
pisany do ojca, przebywającego 
w Rachmanowie. Po przyjeź-
dzie do Petersburga dla niego 

Stanisław Jakub Rostworowski (1858�1888), 
drugi z rzędu syn Romana z Kowalewszczyzny, 

artysta malarz
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i Tadeusza pierwszoplanowym zadaniem było znalezienie nowego mieszkania. 
Zbiegaliśmy więc co najmniej parę tysięcy schodów i wreszcie znaleźliśmy po-
kój dość dobry. Dopiero wówczas następowało przeniesienie rzeczy z przej-
ściowo wynajętego hotelu, wypakowanie i zagospodarowanie pokoju. Potem 
Stanisław musiał się przygotowywać do egzaminu w Instytucie Technologicz-
nym. Stroną materialną na razie zajmował się Tadeusz, który ojca informował, 
że pieniędzy na pierwszy miesiąc im starczy: Jeśli Stasiowi uda się nie zapłacić 
wpisu [prawdopodobnie do Instytutu]. Sam Stanisław nie miał jeszcze wizji 
tego, z czego będzie żył. Ojcu wyjaśniał: Co do przyszłego mojego zarobku nie 
będę żadnych próżnych słów nadziei pisał, aż dopiero gdy znajdę jakiś porząd-
ny i uczciwy sposób życia. Nie mógł bowiem liczyć na stałą pomoc finansową 
ojca, który na gospodarce w Rachmanowie ledwie dyszał. Tym bardziej piękne 
są jego słowa, gdy pisze: Kochany Ojciec próbuje teraz na nas wszystkich i na 
wszystkie strony rozsyłać bodziec do życia, bez którego ani rusz. Nie umiem 
jak tu wyrazić mojej wdzięczności, wiem tylko to, że zaledwie się z Kochanym 
Ojcem rozstałem, mógłbym mu znowu rękę ucałować. Są to słowa doceniające 
bodziec psychiczny, moralny, jaki Roman Rostworowski dawał swym licznym 
dzieciom, rozjeżdżającym się po świecie, nie mogąc aktualnie ich efektywnie 
wspierać pod względem materialnym. Bądź co bądź Stanisław zdawał sobie 
sprawę z tego, że to on, gdy starszy brat Stefan poszedł do wojska, zamiast 
studiować malarstwo, powinien pomagać staremu ojcu w prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego. A że ojciec tego od syna nie wymagał, to właśnie to budziło 
w nim wielką wdzięczność.

Nadchodząca jesień była dla Stanisława trudnym okresem. Miał liczne 
zajęcia, a przede wszystkim tzw. repetycje, więc, jak pisał Tadeusz, uczy się na 
gwałt i nie ma czasu się dopisać do listu dla Rodziców. Na Akademii był taki 
system, że co kwartał trzeba było zdawać z wykonania rysunku lub złożenia 
projektu architektonicznego. Gdy materiał otrzymał swą ocenę, to studentowi 
nadawano numer w klasyfikacji, nagrodę lub medal. W listopadzie 1877 Ro-
stworowski uczestniczył w Akademii w uroczystym akcie, kiedy w zakresie 
rzeźby duży złoty medal dostał zaprzyjaźniony z nim rzeźbiarz Pius Weloński. 
Wiadomo, że w Akademii przyjaźnił się z wybitnymi późniejszymi malarzami 
Józefem Pankiewiczem i Władysławem Podkowińskim, ale oni, jako moder-
niści nieakceptowani przez grono profesorskie, nagród nie otrzymywali.

Jesienią chłopcy zmienili mieszkanie. Atrakcją nowego był przede wszyst-
kim stary fortepian, którego obecność trzeba było opłacać kwotą dwóch rubli 
miesięcznie. Stach był gotów ponosić ten wydatek, nawet kosztem wydat-
ków na jedzenie, ale był zdania, że może schudnąć, bo ponoć utył i wyglądał 
jak �pomidor�. Przyszedł czas Bożego Narodzenia. Dla Stacha był to czas 
tęsknoty za domem, z Rodzicami dzielił się opłatkiem w myślach, ale także 
był to, wskutek nieuznawania polskiej daty Świąt, czas aż dwóch repetycji, 
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w tym jednej z fizyki. Widomym znakiem kontynuacji studiów Stanisława 
w Instytucie Technologicznym był jego udział w balu organizowanym przez 
tę uczelnię. Odbywał się w Resursie Kupieckiej i przybyło na niego pięć ty-
sięcy osób. Był tłok tak straszny, że nie było ani gdzie tańczyć, ani czym 
oddychać. W Resursie była sala tak zwana miertweckoj, w której piło się na 
umór. Stanisław opuścił ją z obrzydzeniem.

Na Wielkanoc 1878 zdecydował się na podróż do kraju. Największym 
wydarzeniem tego pobytu było spotkanie ze swym starszym bratem Stefanem, 
służącym w wojsku. Stefan był niemal jego rówieśnikiem, a na pewno powier-
nikiem i najukochańszym bratem z całego rodzeństwa. Przybysz z Petersburga, 
przebywając w Dębicach pod Kowlem, w majątku Starzeńskich, przeżył wiej-
ski dyngus. Ale pobyt w kraju miał i inne aspekty. Rostworowski odwiedził 
Wojciecha Gersona i został miło przyjęty. Był na koncercie Modrzejewskiej 
i widział ją z bliska w świetle elektrycznym. Zwiedził kilka wystaw ówczes-
nych malarzy. Złożył wizytę w Towarzystwie Zachęty i umówił się, że prześle 
z Petersburga dwa swoje studia, za które otrzyma 50 rb. Był zapraszany przez 
bogatych stryjostwa Karolinę i Janusza Rostworowskich, ale od obiadu wy-
mówił się, twierdząc, że nie przywiózł z Petersburga wizytowego ubrania.

Kolejny rok 1879 był dla Stanisława o tyle korzystniejszy, że w Akade-
mii przyznano mu stypendium, wynoszące co prawda bardzo małą kwotę, bo 
tylko 10 rb. Ale to już umożliwiło mu opłacanie wynajętego pokoju. Ponadto 
dla celów zarobkowych malował na drzewie. Wszystko to jednak nie star-
czało. Koszty wyżywienia powodowały wzrost długów. Postanowił starać się 
o jeszcze jedno stypendium, tym razem z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Miał je obiecane w poprzednim roku, ale, jak wyjaśniał 
rodzicom: Nie dopisało, ponieważ nie umiejąc jeszcze malować, nie mogłem 
stanąć do konkursu. Obecnie wystąpił o jednorazową zapomogę. Chcąc sta-
rać się o nią na miejscu, na Boże Narodzenie 1879 dojechał z Petersburga do 
Warszawy. Rzeczywiście uzyskał z Towarzystwa Zachęty zasiłek w wysoko-
ści 120 rb. Była to już kwota znaczna. Podczas pobytu w Warszawie widział 
się z siostrami i młodszymi braćmi, z rodzicami nie, gdyż przebywali nadal 
na Wołyniu. Ale obiecywał, że: napisze do nich list ze szczegółami o stanie 
naszych dusz, które potrzebują koniecznie wylania się, gdy napływ uczuć zbyt 
gwałtownie przybiera. Listy Stanisława ogromnie różniły się od tych, które 
słał do domu Tadeusz. Były pisane maleńkimi, nieregularnie kreślonymi li-
terkami, podczas gdy Tadeusz pokrywał papier dużymi, kształtnymi literami, 
przypominającymi nawet pismo techniczne. Pisał o sprawach konkretnych, 
o swoich pracach zarobkowych, sukcesach na uczelni, pieniądzach i stanie 
zdrowia. Natomiast Stanisław niemal wyłącznie o pewnych wrażeniach, uczu-
ciach lub nadziejach. Lecz z drugiej strony potrafił zjednywać sobie dochody. 
Na razie jeszcze uzyskanie stypendium z Towarzystwa Zachęty było uzależ-
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nione od tego, czy Stanisław w Warszawie stanie do konkursu i czy go wy-
gra. Tadeusz, który pozostał na Święta w Petersburgu, był przekonany o jego 
zwycięstwie. Do rodziców pisał: Wierzę w jego talent, który jest tak wielki, iż 
pomimo odmiennego kierunku od tego, jaki wymaga Akademia, otrzymuje od 
niej pierwsze nagrody. Na ostatnim egzaminie otrzymał za rysunek pierwszy 
numer, za malowanie pierwszy i za szkic pierwszy. Bo u nas w Akademii są 
trzy obozy: pierwszy obóz to starzy stuletni profesorowie, zasuszeni rutyniści, 
którzy uczą kopiować naturę nie tak jak ona jest w rzeczywistości, z całą 
swoją naturalną poezją, ale podług klasycznych wzorków i sposobów jej od-
twarzania; drugi obóz są to nasi wszyscy ziomkowie, którzy rozumieją sztukę 
tak, jak ją zrozumie cała ucywilizowana Europa, tj. w indywidualnej poezji 
i wyszukaniu takowej w naturze, przy wiernym jej odwzorowaniu i odwzo-
rowaniu tego, co piękne i wzniosłe. Trzeci obóz, najmniej szczęśliwy, to są 
tubylcy, którzy nie mając nic wspólnego ze sztuką, jak błędne owce nie wiedzą 
czego się trzymać i już to idą w ślady swych starych profesorów, nie postę-
pując ani kroku naprzód w zakresie sztuki narodowej albo wpadają w inną 
ostateczność, więcej odpowiadającą ich wewnętrznemu usposobieniu, a mia-
nowicie w gruby, niesmaczny realizm. To wszystko, co dotąd napisałem, tyczy 
się tylko malarstwa, bo z architekturą zupełnie inna sprawa. Na architekturze 
profesorowie wszyscy Niemcy, po większej części wykształceni, wszyscy byli 
czas jakiś za granicą, więc jakoś bardziej idą z postępem czasu. Otóż Stasia 
talent jest tak znaczny, że nawet uderza w oczy tych starych rutynistów i mimo 
woli oddają mu należne nagrody. Takiej oceny nie napisałby sam Stanisław, 
gdyż jego listy były zawsze skrótem, a tu, u Tadeusza, jest pełen wywód, cha-
rakteryzujący uczelnię, na której przyszło obu Rostworowskim studiować. 
Natomiast, gdy chodzi o konkurs, to Staś chyba go wygrał, bo Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych przyznało mu w tym jeszcze roku drugą zapomogę, 
i to większą, w kwocie 200 rb. Przebywając w Warszawie namalował dwa 
portrety rodzinne: siostry Leonii i portret Matki (1880). 

Otrzymane zasiłki pozwoliły mu kontynuować studia na Akademii, z tym, 
że z zajęć w Instytucie Technologicznym zrezygnował. Na przełomie lat 
1881/1882 znów był w kraju i wziął udział w konkursie krakowskiego Koła 
Literacko-Artystycznego na ilustracje do Balladyny Juliusza Słowackiego 
(scena 3 z aktu I). Swoją pracę nadesłał pod godłem �Gopło�. Jury tego zupeł-
nie nieznanego artystę oceniło bardzo dodatnio i wśród pięciu rozpatrywanych 
prac przyznało mu I nagrodę w wysokości 350 zł. Jak podaje Róża Biernacka 
w PSB, krytycy artystyczni zarzucali mu w wykonaniu tych ilustracji zbyt-
nie uleganie wzorom antycznym, twierdzono nawet, że profile sióstr (Aliny 
i Balladyny) wyglądają na studia modeli rzymskich. Było to zrozumiałe, skoro 
w Petersburgu malował głównie sceny antyczne. Niemniej podkreślano piękną 
kompozycję i wyborne wykonanie rysunku, a nagradzając �Gopło�, zobowią-
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zano artystę do wykonania jeszcze czterech dalszych ilustracji. Już w styczniu 
1882 Tadeusz pisał do Warszawy: Stasiu, czemu nie przyjeżdżasz? Jeśli Cię 
wstrzymuje myśl o długach, to ją porzuć. Zubkowa prosiła, żeby jej po jakieś 
5 albo 10 rb miesięcznie oddawać, co też będę robił od Nowego Roku. I Ty mo-
żesz się tak samo urządzić. Stare mieszkanie czekało już rok, nie dając znaku 
życia, to jeszcze parę miesięcy poczeka. Przyjeżdżaj Stasiu! bo już mi bardzo 
tęskno do Ciebie, a i w Akademii zaczynają się niepokoić. Czerkasow się od-
grażał, alem mu wyperswadował, że nie mogłeś przyjechać; w każdym razie za 
ostatni miesiąc nie chcieli mi już wydać dla Ciebie stypendium. 

Wcześniej już do Warszawy zjechali rodzice petersburskiego studenta, 
znajdujący się w krytycznej sytuacji materialnej. Stanisław ubiegał się w To-
warzystwie Zachęty o Stypendium im. Józefa Simmlera i mimo, że Tadeusz 
go wzywał listami do Petersburga, nie przyjeżdżał. Główną przyczyną był 
właśnie brak pieniędzy. Zrozpaczona matka napisała list błagalny do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, prosząc go wsparcie dla syna, który z braku pienię-
dzy nie może uczestniczyć w egzaminach konkursowych. Jej list miał tony 
wprost dramatyczne. Informowała Kraszewskiego: Ostatnim razem, kiedy 
trzeba było wracać do Petersburga dla konkursowania na ostatni już srebrny 
medal (piąty), staraliśmy się o fundusze na drogę, które trudno było znaleźć. 
Dzień za dniem ubywał, a każda godzina groziła opóźnieniem. Na szczęście 
ma już pieniądze na bilet � jedzie, przyjeżdża z nim o jedenastej, od godziny już 
konkurs rozpoczęto, wszystkie miejsca w pomieszczeniu pozajmowane. Ostatni 
przyszły, spóźniony, sadzi się na ziemi, tuż pod wzorcem, którego na medal 
ma namalować. Z dołu, pozycja najfatalniejsza, wołają z lewej strony żeby 
się usunął, bo zasłania i sam nic nie zrobi i drugim zepsuje. A jednak Stach 
pozostał i za rysunek zdobył pierwszy numer i w 1882 w klasie rysunkowych 
studiów z natury otrzymał wielki srebrny medal. Otwierało mu to drogę do 
ubiegania się o złoty medal, co było jago marzeniem, bo jak pisała matka: ten 
da mu to, czego pragnie przede wszystkim, możliwość kształcenia się dalszego 
pod włoskim niebem. Za złoty medal dostawało się niekiedy kilkuletnie sty-
pendium zagraniczne, ale do konkursu o zdobycie go mógł przystąpić dopiero 
za dwa lata. Stanisław w Warszawie otrzymał zasiłek w kwocie 223,20 rb, co 
mu umożliwiło dotarcie do Akademii Petersburskiej. Być może, że na decyzję 
o przyznaniu zasiłku w jakiejś mierze miało wpływ poparcie udzielone mu 
przez J.I. Kraszewskiego. W liście do tego wielkiego pisarza Maria Rostwo-
rowska bardzo pięknie pisała o uznaniu, jakim cieszy się jej syn w środowisku 
akademickim: Jest coś przyciągającego w każdym wielkim talencie, coś, przed 
czym nawet współzawodnicy ustępują. Gdy przyjdzie chwila takiej miary na-
tchnienia, on maluje, a inni koledzy po jednemu opuszczają swoje sztalugi, 
otaczają go w milczeniu, patrzą, a potem, gdy speszony pędzel porzuca, wszy-
scy szkolnicy wyciągają ku niemu ręce i ściskają go serdecznie. 
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Rostworowski, będąc już teraz w Petersburgu, malował głównie obrazy 
o treści mitologicznej. W 1883 za obraz Patrokles i Achilles (inaczej Tetyda 
przynosząca tarczę Achillesowi siedzącemu nad ciałem Patroklesa) został na-
grodzony małym złotym medalem. Obraz ten był także prezentowany na wy-
stawie w Petersburgu i zyskał bardzo przychylne oceny prasowe. W �Kraju� 
Edward Bogdanowicz pisał: Jest to rzecz niezaprzeczalnego talentu, poważ-
nych studiów, do jakich temat naturalne przedstawia pole. Kompozycja robi 
wrażenie silne, a sama też twarz Achillesa i strona z lirą na drugim planie wy-
różniają obraz spomiędzy innych. Artystyczne ugrupowanie osób, estetyczne 
pozy (np. ruch Achillesa), wyrazista charakterystyka i pewne panowanie nad 
kolorytem � są to cenne przymioty, zdobiące prace p. R. Zaznaczać by można 
chybioną trochę postać Tetydy i pobieżne wykonanie szczegółów (np. tarcza 
� owo arcydzieło Wulkana), lecz mimo tych wad, patrząc na obraz pana R. 
zapomina się prawie, że to malował dopiero uczeń Akademii. Rostworowski 
w tym czasie poświęcał wiele godzin na kopiowanie w Ermitażu dzieł mi-
strzów: Rembrandta, Tycjana, Veronese�a. 

Już pierwsza połowa 1884 przynosi mu dalsze sukcesy. Wiąże się to po 
części z tym, że talent swój zwrócił ku malarstwu historycznemu i zaczął 
tworzyć sceny z dziejów Rosji. Otóż obraz Iwan Groźny patrzący na pożar 
Moskwy został nagrodzony w 1884 dużym złotym medalem. Z kolei wielkie 
płótno zatytułowane Hołd posłów Jermaka przed Iwanem Groźnym przynio-
sło mu Wielki Złoty Medal I klasy, tytuł klassnyj chudożnik i stypendium 

Obraz Stanisława Jakuba Rostworowskiego Hołd posłów Jermaka przed Iwanem Groźnym 
� obraz nagrodzony Złotym Medalem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu
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na czteroletnie kształcenie się za granicą. Hołd posłów Jermaka został wy-
stawiony na ekspozycji zorganizowanej na Uralu przez Akademię, a potem 
jako obraz o treści syberyjskiej zawędrował do muzeum w Jekaterynbergu 
(Swierdłowsku), gdzie znajduje się po dziś dzień. Szkice obu nagrodzonych 
obrazów są w posiadaniu S.J. Rostworowskiego w Warszawie. Złoty Medal 
I klasy był tej rangi nagrodą, jaką dotąd przed Stanisławem zdobył tylko je-
den Polak, Henryk Siemiradzki. Sukces polskiego młodego malarza odno-
tował petersburski �Kraj� z listopada 1884, który nagrodzonemu obrazowi 
przypisał bardzo długi tytuł: Posłowie Jermaka przynoszą Iwanowi Groźne-
mu wiadomość o zawojowaniu Syberii i składają mu dary. Jak wspominał 
o Rostworowskim Ludwik Dębicki, redaktor naczelny krakowskiego �Cza-
su�: W północnej stolicy nic nie uronił z tego, co wyniósł z kraju i z domu, 
owszem spotęgował wiarę i uczucie polskie. Żadna zaraza nie tknęła jego 
ducha, okrom zmrożenia, co smutkiem i zamknięciem w sobie wyryło się na 
czole, a w piersiach pozostało zabójczym zarodem. W słowach tych zawarta 
była także aluzja do przyszłej choroby Stanisława. 

Tak więc zrealizował on swój program przyjęty w 1877 i z końcem 
czerwca 1884 opuścił Petersburg, udając się na razie do Warszawy, gdzie 
znów otrzymał jednorazowe stypendium z Funduszu Zachęty. Opuszczał Pe-
tersburg na zawsze, pozostawiając 
na pewno wiele swoich własnych 
rzeczy u brata Tadeusza. Ich ślad 
odnalazł syn Stanisław, gdy jako 
szef kwatermistrzostwa Frontu Li-
tewsko-Białoruskiego w 1919 prze-
bywał w Wilnie i często odwiedzał 
swego stryja Tadeusza. Wówczas 
widział zbiór rysunków swego ojca 
u stryja, o których odnotował jedną 
uwagę: takie były ładne. Stryj mu 
ich nie przekazał i najprawdopo-
dobniej zostały zniszczone podczas 
rabunków, jakich dokonali bolsze-
wicy, którzy zajęli Wilno w 1920.

Ale wróćmy do dziejów nasze-
go artysty malarza, który jest teraz 
w Warszawie. W związku z ogłosze-
niem konkursu na projekt pomnika 
Adama Mickiewicza w Krakowie, 
Rostworowski wspólnie z archi-
tektem Henrykiem Wojniewiczem 

Stańczyk. 
Rysunek Stanisława Jakuba Rostworowskiego
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opracował projekt tego pomnika, który został wystawiony w Zachęcie. Au-
torzy ukrywali się pod godłem �Grażyna�. Niemniej niektóre periodyki, jak 
np. �Przegląd Tygodniowy�, autorstwo tego projektu wyraźnie przypisywały 
Rostworowskiemu, korzystającemu jedynie z pomocy Wojniewicza. W piśmie 
tym dano zdecydowanie przychylną opinię projektowi, pisząc: (...) jest on na-
malowany wykwintnie, przedstawia się imponująco, a nawet po zaprowadze-
niu w nim pewnych uproszczeń i oszczędności, wyglądałby poważnie. Wprost 
twierdzono, że Projekt namalowany jest świetnie. Wiadomo, że wzniesiony 
w dziesięć lat po śmierci Rostworowskiego pomnik Adama Mickiewicza 
w Krakowie powstał według projektu prof. Teodora Rygiera, który na kon-
kurs rozpisany przez marszałka Mikołaja Zyblikiewicza zgłosił dwa projekty, 
oba przyjęte przychylnie. Wynikom tego konkursu poświęcony był artykuł 
T. Nieczui-Ziemięckiego, Sąd konkursowy (�Świat� 1888, s. 62�65 ), w którym 
jednak już Rostworowski jako prekursor-projektodawca nie jest wspominany. 

Po ukończeniu projektu młody malarz udał się do Krakowa. Tamtejszy 
pobyt przyniósł ważne wydarzenie w jego życiu, otóż w 1885 zaręczył się 
z Teresą Lubieniecką h. Rola, którą najprawdopodobniej wcześniej poznał 
w Garbaczu, w majątku swej szwagierki Józefy z Lubienieckich, żony jego 
starszego brata Stefana.

Tadeusz w Petersburgu daremnie wyczekiwał brata, gdyż on, mając pie-
niądze, wyruszył na dalsze studia za granicę, na razie do Monachium. Tam 
uprawiał nadal malarstwo tematycznie związane z antykiem. Spod pędzla 
jego wyszedł przynoszący mu rozgłos obraz Tannhäuser i Venus. W ramach 
kształcenia udał się z kolei do Rzymu. Pobyt w Wiecznym Mieście był dla 
niego okresem twórczym. Między innymi namalował wówczas obraz Chry-
stus uczący Modlitwy Pańskiej. O tej jego pracy dowiadujemy się z listu na-
rzeczonej z dnia 28 I 1886 wysłanego do Kornelii Glogerowej. Teresa Lubie-
niecka pisała w nim: Z Rzymu mam dobre wiadomości. Pan Stanisław maluje 
obecnie Głowę modlącego się Chrystusa. Rad z pracowni, którą ładnie ustro-
ił; ma w niej kominek, co mnie cieszy, bo podobno i w Rzymie zimno dokucza 
nieraz. Z obrazem tym wrócił do Polski, gdyż był on w 1886 wystawiany 
w Zachęcie i został wylosowany przez Józefa Wyleżyńskiego. Miał też Stani-
sław wykonać w Rzymie kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą 
ofiarował w darze papieżowi Leonowi XIII. Miała być umieszczona w ka-
plicy Ojca św. w Watykanie, ale o dzisiejszych jej losach nic nie wiemy. Ro-
stworowski w Rzymie utrzymywał żywe kontakty z innymi przebywającymi 
tam artystami polskimi. Świadczą o tym powstałe w tym czasie portrety jego 
kolegów: Portret rzeźbiarza Piusa Welońskiego, Portret rzeźbiarza Zygmun-
ta Langmana, Portret malarza Aleksandra Stankiewicza. Na owych studiach 
zagranicznych, które najprawdopodobniej były bardzo szczęśliwym okresem 
jego życia, przebywał krótko. W Krakowie oczekiwało go otwarte serce jego 
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narzeczonej. W drodze powrotnej zatrzymał się na krótko w Wiedniu. Z tego 
pobytu pochodzą dwie pospiesznie zrobione akwarele przedstawiające po-
mniki wiedeńskie: Statua św. Michała w kościele św. Piotra w Wiedniu i Po-
mnik Arcyksięcia Karola w Wiedniu.

Tymczasem Tadeusz listem z 24 VII 1886, pisanym z Petersburga do jego 
matki, informował: Czy wiecie, że już Stachowi zupełnie odebrali stypendium 
i nawet za maj mu nie posłali. W ciężkich więc musi być tarapatach. Pisałem 
o tym do Stefana (...) W tych dniach wynalazłem tu drogę do ministra, może 
jeszcze będzie można co zrobić, żeby się tylko wstrzymał na jakiś czas z oże-
nieniem. Wstrzymanie stypendium nastąpiło dlatego, iż regulamin Akademii 
przewidywał, że stypendysta zawierający związek małżeński traci prawo do 
stypendium. Nastąpiły więc tarapaty finansowe, bo Stanisław zaraz po przy-
byciu do Krakowa w kwietniu 1886 poślubił Teresę Lubieniecką. Co więcej, 
listem z 28 IX 1886 już informował drogą babunię Glogerową: Na maj spo-
dziewam się ewenementu, na który z upragnieniem oczekuję. Na razie jednak 
Teresa dopisana do tego listu, donosiła: My tu z powrotem tej drugiej zimy 
kaszlemy i kichamy po kolei, z upragnieniem wyczekując słońca. Stanisław 
nie tylko kaszlał, ale z zapałem malował portrety członków swej rodziny i no-
tabli krakowskich. Robił to częściowo dla celów zarobkowych, zagrożony 
utratą stypendium petersburskiego, na odzyskanie którego małe były nadzie-
je. Namalował wówczas bardzo piękny portret matki, Marii Rostworowskiej, 
która parę miesięcy przebywała w Krakowie, swego szwagra Jana Kantego 
Lubienieckiego, wuja Adama Łempickiego, Alfreda Romera, ciotki Amelii 
z Lubienieckich Morstinowej, portret redaktora �Czasu� Ludwika Dębickie-
go. Teresa o tej jego pracy pisała: Stachuś jak zawsze zapracowany, wykończył 
portrety, które przeszły wszelkie oczekiwania. W 1887 jeden z jego portretów 
przedstawiający mężczyznę w sile wieku został wystawiony w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie na ekspozycji poświęconej Janowi 
Matejce. Recenzent pisał: Portret jest pięknym odtworzeniem typowej szla-
checkiej twarzy (...) praca ta Rostworowskiego każe się po utalentowanym ar-
tyście spodziewać na przyszłość doskonałych utworów. Rok później recenzent 
�Tygodnika Ilustrowanego� poświęcił jego portretom więcej uwagi, pisząc: 
(...) zdobywał sobie Rostworowski wytrwale a stopniowo pewność modelowa-
nia i łatwość w chwytaniu cech indywidualnych. Ani jeden portret nie jest do-
skonały, ale prawie każdy ma w sobie jakiś rys charakterystyczny, niebanalny. 
Malował też w tym czasie inne obrazy, szczególnie bardzo udane akwarele, 
obrazy olejne i cykl ilustracji do dramatu Juliusza Słowackiego Lilla Weneda 
i do Balladyny � Skierko i Chochlik. Coraz więcej wystawiał. Już wcześ-
niej, w latach 1880, 1885 i 1886 jego obrazy przedstawiane były w salonach 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ale także w 1884 w Salonie Unruga 
w Warszawie oraz później, w latach 1886�1887, w salonach Towarzystwa 
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Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Wreszcie pod-
czas Pierwszej Wielkiej 
Wystawy Sztuki Polskiej 
w Krakowie w 1887.

W V 1887 przyszła na 
świat córka Maria, o której 
po jakimś czasie matka jej 
pisała: Do Mamy Rostwo-
rowskiej robi się podobna. 
Po urodzeniu córki Teresa 
starała się uspokoić swo-
ją teściową co do zdrowia 
syna, pisząc, iż jest teraz do-
bre: Najlepszy tego dowód 
jest, że wraca teraz z Bo-
bina, gdzie polował przez 
dwa dni (...) Staś jest teraz 
bardzo zajęty, już całe swe 
duże płótno podmalował. 
(...) Ale mimo, że go malar-
stwo absorbuje, znajduje 
czas na wszystko, grywa-
my teraz Wagnera �Pieśń 
do gwiazd� z Tannhäusera, 
cieszymy się, że ją Ojcu za-
gramy... Czytujemy także wiele (...) Wymawiają nam tylko, że się za mało 
udzielamy, obojgu nam równo trudno wybrać się z wizytami, przy zajęciu 
domowym, a figielki naszej córuni są najmilszą rozrywką. Z tych fragmentów 
listu Teresy łatwo odczytać genezę niektórych obrazów Stanisława, jak na 
przykład wielkiego olejnego � Pieśń bez słów czy akwareli Powrót z Bobina 
z pochodniami. Związki Rostworowskiego z Bobinem, majątkiem Konstancji 
z Lubienieckich i Alfreda Łosia (Alfred zmarł 3 II 1883), miały podłoże ro-
dzinne, gdyż była to posiadłość leżąca pod Nowym Brzeskiem, należąca do 
siostry jego żony. Jego szwagier Alfred w Bobinie wybudował nowy kościół. 
Stanisław chciał się przyczynić do wzbogacenia jego wnętrza. Na zasuwie 
pokrywającej obraz w głównym ołtarzu malował wizerunek św. Anny. Nie 
zdołał go skończyć. Na tym obrazie został u dołu umieszczony napis: Na 
wieczną pamiątkę w dowód życzliwości swym wujom Łosiom [chodzi o rodzi-
ców Alfreda], malowany został przez starszego brata Stanisława, skończył 
Tadeusz Rostworowski w 1889. 

Obraz Stanisława Jakuba Rostworowskiego �Lirnik� 
� akwarela
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Wracając jednak do treści wspominanej korespondencji, trzeba zauwa-
żyć, że Teresa w jednym z późniejszych listów, z 14 VI 1888, z większymi 
już obawami wspominała męża: Staś bardzo był w zimie zajęty, gdyż maluje 
duże płótno �Mojżesza wśród szemrającego ludu�. Znawcy tutejsi mówią, 
że go ten obraz postawi wśród pierwszorzędnych malarzy. Staś go maluje 
z wielkim zapałem i zamiłowaniem, tylko sił nadużywa i zdrowie jego trochę 
ucierpiało. Jutro wyjeżdża do Szczawnicy, by wypocząć trochę wśród gór-
skiego powietrza. Ja z córunią wyjeżdżam na wieś do Łagiewnik, a potem 
mamy się w Garbaczu ze Stasiem zjechać. W Łagiewnikach mieszkała jej 
siostra Helena z Lubienieckich Tańska, a w Garbaczu druga siostra Józefa, 
zamężna za Stefanem Rostworowskim. Plan zdarzeń rodzinnych był zatem 
ustalony. Nie wiadomo, czy Stanisław go w pełni akceptował, bo może nie 
chciał tracić czasu na rozjazdy rodzinne, chcąc czas ten szczędzić na pracę 
nad Mojżeszem. Widoczne to było z jego dopisku zrobionego do listu żony, 
gdzie o sobie dawał taką relację: W swojej się robocie tak zaabsorbowałem, 
że jak gąsienica o całym świecie jakby z drugiego pokoju słuchałem. I praw-
dę rzekłszy, dopiero po zupełnym zakończeniu obrazu z motowidła motyl się 
wydostanie, znowu zdolny do ucieszenia się rodziną całą. W każdym razie 
nieprędko to nastąpi, bo mi kuracja szczawnicka najlepszy czas do malowa-
nia zabierze. To był już ostatni list tego artysty. Wiadomo, że przed wyjazdem 
do Szczawnicy od 6 rano do zmroku poświęcał swe siły na malowanie, nie 
bacząc na to, że był chory na płuca.

Obraz Stanisława Jakuba Rostworowskiego Mojżesz uśmierza bunt Żydów na puszczy
(niedokończony) � spalony przez Niemców w 1940
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Tymczasem z domu �Atylla� w Szczawnicy, gdzie przebywał, zaczęły 
nadchodzić złe wiadomości. Znamy je z relacji jego siostry Zofii piszącej list 
do brata Michała: Onegdaj przychodzi list Stefana tak zatrważający o zdrowiu 
Stasia. Ból gardła ciągle się zwiększa. Połykanie tak utrudnione, że nic a nic 
jeść nie może, chociaż przedtem mógł tylko jajko i mleko przełykać. Wskutek 
tego głód mu dokucza i rozdenerwowany jest okropnie, a przy tym kasa w naj-
smutniejszym stanie. W tej sytuacji Stefan Rostworowski z Garbacza jedzie 
do Szczawnicy nieść pomoc finansową. W jakimś stopniu Stasiem opiekowała 
się ciotka Konstancja Łosiowa, siostra żony, bo sama Teresa, będąca już w po-
ważnym stanie, niewiele mogła zdziałać. Potem przychodzą różne wiadomości 
od Stefana, że Staś lepiej przełyka, od jego żony Józefy, że mu wysmarowali 
gardło kokainą i to trochę pomogło. Mamy jeszcze jeden list z 18 VII 1888 jego 
siostry Zofii: Staś wyjechał już z Terenią ze Szczawnicy do Krakowa, gdyż znów 
ten ból gardła się zwiększył i przełykanie znów trudniejsze.(...) Mama w nie-
dzielę rano pojechała do Krakowa, skąd przesłała telegram: Okropnie wyglą-
da, mięsem pożywia się, mocno kaszle. � To niemal ostatni list z tych dni, tym 
razem matki chorego. Umarł Staś, nasz kochany! We czwartek, w dniu imienin 
Ojca, a dziś Go chowamy, w sobotę. Choroba była ciężka, śmieć sama stosun-
kowo lekka � chodził do ostatniego tchnienia. Współczucie wielkie. A zatem 
nie tylko żona Teresa, ale i matka była przy jego łożu śmierci. Umierał 9 VIII 
1888 w świadomości, że największe dzieło jego życia, Mojżesz uśmierzający 
bunt Żydów na pustyni, nie zostało dokończone. Nachylającej się nad nim żonie 
gasnącym głosem mówił: Nic po mnie nie pozostanie.

Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jak zapisano: 
Za żałobnym karawanem ciągnął się długi szereg rzeźbiarzy i malarzy kra-
kowskich. Rzecz dziwna, mimo swego zapracowania artystycznego Stanisław 
podczas bardzo krótkiego pobytu w Krakowie zdołał pozyskać sobie przyjaźń 
wielu artystów krakowskich. Miano cenić sobie jego zapał do sztuki, uprzej-
mość i prostotę w obcowaniu. Jak wspomniano, pochowany został na cmen-
tarzu Rakowickim, ale jego grób tam był tymczasowy, bowiem wnuk mala-
rza, Ludwik, w 1979 przeniósł trumnę do grobu rodzinnego Rostworowskich 
w Pępowie, pow. Gostyń. Jest rzeczą ciekawą, że ten, który swą drogę twór-
czą rozpoczynał od wzruszeń nad obrazem przedstawiającym Żydów opła-
kujących zburzenie Jerozolimy, swe życie artysty dokonał przy ogromnym 
płótnie, obrazującym wielkość Mojżesza. Obecność starozakonnych i świata 
biblijnego w jego twórczości była stałym elementem, o czym mogą świadczyć 
jego obrazy Agar, Żyd i inne. Z zachowanej współczesnej korespondencji wart 
przytoczenia jest jeszcze jeden list z 21 XII 1888, tym razem Romana Rostwo-
rowskiego do syna przebywającego we Francji: Kochany mój Michałeczku! 
Syna, syna urodziła Terenia w środę dziewiętnastego grudnia o godzinie wpół 
do piątej po południu. Dzieciątko jest zdrowe i spokojne � będzie mu na imię 
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Staś. Z tą dobrą wiadomością witam Cię syneczku na ziemi francuskiej. Jest to 
wiadomość o narodzinach pierworodnego i jedynego syna zmarłego malarza, 
który po ojcu, jako pogrobowiec, przejął imię Stanisław i niemało je wsławił.

Po śmierci młodego malarza odbyły się wystawy, w których w szcze-
gólny sposób eksponowane były jego obrazy: już w 1888 w Sukiennicach 
w Krakowie, na której pokazany był po raz pierwszy publicznie Mojżesz, 
w 1889 w warszawskim Salonie Krywulta, a ponadto w Petersburskiej Zachę-
cie (1889), w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w 1890; 
potem inne jego obrazy znalazły się na Wystawie Sztuki Polskiej we Lwowie 
w 1894, na wystawie retrospektywnej nieżyjących malarzy polskich w War-
szawie w 1898, ponownie w Salonie Krywulta w 1906, ale już na wystawie 
Sto pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach w kamienicy Baryczków 
w Warszawie z 1918 jego obrazów nie było. Powoli schodził w zapomnienie. 
Na tle wcześniejszych wystaw jawiły się liczne oceny twórczości malarza. 
Na przykład korespondent pisma �Świat� w 1888 pisał: W kompozycjach, 
obok niezaprzeczonej siły twórczej i polotu poetyckiego, znać było w jego 
wykonaniu pewną akademickość krępującą pędzel artysty.(...) Do najudań-
szych obrazów Rostworowskiego zaliczylibyśmy może Tannhäuser i Venus, 
który układem i pewnym poczuciem harmonii barw zainteresował nawet su-
rowych znawców. Ten sam autor o Mojżeszu nadmieniał: W ostatniej tej krea-
cji, energicznie i z zapałem podmalowanej, najwymowniej błysnął jego talent, 
miłujący temata zbratane z poezją. Należy odnotować, że także inni krytycy, 
np. K. Bartoszewicz na łamach petersburskiego �Kraju�, chwalili płótno Ro-
stworowskiego Tannhäuser i Venus. Obraz ten, jak stwierdzała żona malarza, 
był wysoko wyceniony na 600 do 1200 rb; został zapewne sprzedany i dla-
tego jego dalsze losy są nam nieznane. Z kolei na tle innej wystawy obrazów 
malarza pisano, iż talent jego charakteryzuje � czystość rysunku, wyborna 
perspektywa, niezwykła umiejętność grupowania, siła kolorytu i charaktery-
styki. Każdy zaś szkic czy obraz owiany jest pewną dozą szczerej, nienacią-
ganej poezji. Tak pochlebne oceny padły wówczas, gdy wdowa po artyście 
w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawiła wszystkie posiadane przez 
nią obrazy. Wtedy dopiero stwierdzono, jak niepowetowaną i wielką wraz 
z jego śmiercią sztuka polska poniosła stratę.

Nadszedł czas na podsumowania dorobku życiowego tego zmarłego 
w trzydziestym roku życia artysty, który pozostawił po sobie tak różne dzieła 
malarskie � obrazy olejne, akwarele, portrety, rysunki, a jest ich około 130. 
Redaktor naczelny �Czasu�, Ludwik Dębicki, mówił o nim: Była to natura 
głębsza, co nic na zimno tworzyć nie zdoła. Ostatnią zimę poświęcił kreacji, 
która niewątpliwie stawiała go w pierwszym rzędzie malarzy polskich: �Moj-
żesz uśmierzający bunt Żydów na puszczy� � myśl przewodnia nie bez związ-
ku i analogii ze społeczeństwem, które błąkając się po puszczy porozbioro-
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wych dziejów, zaczyna niekiedy szemrać i wątpić lub palić na ołtarzach ofiary 
obcym bogom. O ile Dębicki na dzieło Rostworowskiego spojrzał z punktu 
widzenia historiozoficznego, o tyle w krakowskim �Echu Muzycznym, Te-
atralnym i Artystycznym� w 1889 Wojciech Gerson podjął się analizy arty-
stycznej ostatniego dzieła zmarłego artysty eksponowanego w salonie Kry-
wulta. Zapis jego myśli warto przytoczyć w całości, gdyż jest to analiza dzieła 
już dziś nieistniejącego. Oto słowa sławnego malarza: Chwila obrana przez 
Rostworowskiego jest szczerze dramatyczna � Wzburzony tłum zrywa się do 
kamieni, aby zwyczajem praktykowanym w narodzie izraelskim ukamienować 
swego wodza i proroka. Na ogromnym płótnie (5 x 4 m) zamieszczony pomysł, 
mnóstwem postaci wzbogacony, wyraża się zupełnie jasno. Słońcem olśnione 
głowy tłuszczy, zapełniającej dolinę aż po namioty, zdaje się jakby w sposób 
łanu pszenicznego falowały, wrzawą wstrząsając powietrze. Stanowią one 
skończoną głębię obrazu. Przód obrazu składają pełne życia, pomstujące gro-
na chwytających się do kamieni, głodnych, spragnionych i znużonych; te są 
niedokończone i tylko pośrodku nich czarnym płaszczem odziana, groźna po-
stać Mojżesza, spokojnie kroczy, nieustraszonym przeszywając je wzrokiem. 
Ona też najwięcej skończona, daje miarę tego czym by mógł być obraz cały. 
Głowa, a nawet ruch ręki lewej, zatopionej w zwoje ogromnej brody, są pa-
rafrazą posągu Michała Anioła, słynnego i znanego, parafrazą wszakże o tyle 
dobrze użytą i wnikającą w całość pomysłu, że usprawiedliwia ją patrzący 
i niemal za konieczność niezbędną uznaje. Z powodu właśnie ukończonej po-
staci Mojżesza, a więc zaokrąglenia i zaznaczenia myśli przewodniej, obraz 
Rostworowskiego na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie skończonego.(...) 
W tej postaci głównie skupia się cała potęga pomysłu. W tym dziele znajdu-
jemy przymioty prawdziwie wysokiego pokroju. Pod względem technicznym 
obraz Rostworowskiego nie pozostawia nic do życzenia. Można tu dodać, że 
jeden z recenzentów �Tygodnika Ilustrowanego� napisał: Kto raz spojrzy na 
tego Mojżesza, ten o nim nie zdoła zapomnieć. 

Zarówno za życia jak i po śmierci obrazy Rostworowskiego były wy-
stawiane w warszawskim Salonie Aleksandra Krywulta. Z tej okazji w wy-
chodzącym w Sokołówce �Przeglądzie Tygodniowym� w 1889 ukazało się 
omówienie twórczości zmarłego artysty. Znów ze względu na to, że kładzie 
ono akcent na charakterystykę Mojżesza, warto przytoczyć jego duży frag-
ment: Był to talent duży i niezaprzeczalny, o czym najlepiej świadczy bodaj ta 
cząstka spuścizny artystycznej, jaką udało się skupić p. Krywultowi. W obraz-
ku �Venus i Tauchauser� ładnie namalowany jest akt kobiecy. W �Pieśni bez 
słów� scena ma dużo poezji, a nie brak jej zalet czysto technicznej natury. 
Ale największym dziełem, które niewątpliwie postawiłoby Rostworowskie-
go w rzędzie w Europie znanych, jest nieskończone olbrzymich rozmiarów 
płótno �Mojżesz wśród rzeszy�. Kompozycja wyobraża chwilę, gdy Mojżesz 
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po długim pobycie na górze Synai, schodzi do swego ludu. Stoi on pośród 
tłoczących się ku niemu groźnych postaci z okiem ciskającym błyskawice, 
z czołem groźnie zmarszczonym, ale spokojny i silny. Po prawej stronie jego 
gęsta masa ludzi, po lewej kobiety i mężczyźni leżący i siedzący, a w tyle obóz 
ciągnący się daleko w głąb doliny. Rozmaitość tu ogromna, rozmaitość scen 
i epizodów, układu i ruchu figur, wyrazu twarzy i typów, nawet ubiorów. Po-
mimo tego kompozycja posiada jasność i wyrazistość, gdyż główny charak-
ter rokoszu odtworzony doskonale, a wszystko koncentruje w sobie środkowa 
postać Mojżesza, pomyślana oryginalnie, ale uwydatniająca potężną wolę, 
energię i siłę przywódcy ludu. Jeśli dodamy głębszy plan, perspektywę po-
wietrza, skracania i proporcji, wszystko to jest dobre, jak tylko życzyć sobie 
można, to wypadnie nam ubolewać, że obraz ten niepospolity nie został do 
drobnych szczegółów ukończony.

Ostatecznie właściwa nazwa tego największego dzieła Rostworowskiego 
brzmiała: Mojżesz uspokajający bunt Żydów na pustyni. Obraz ten po zakoń-
czeniu I wojny światowej został umieszczony w pałacu w Gębicach, pow. 
gostyński, należącym do Zofii z Mycielskich i Stanisława Rostworowskich. 
Pan domu był jako pogrobowiec synem malarza. Obraz wisiał w hollu pałacu. 
Gdy istniała pewność, że wybuchnie II wojna światowa, obraz został zwinię-
ty i umieszczony w ukryciu na strychu. Naturalnie w akcji tej uczestniczył 
służący Franciszek Piotrowski. Pozostałe obrazy, jakie posiadali małżonko-
wie Rostworowscy, zostały wywiezione do Kalisza, gdzie płk Rostworowski 
sprawował funkcję wojskową, a po ustąpieniu 25 Dywizji Piechoty z Kalisza 
były wiezione samochodem w stronę Warszawy. Niepewność drogi oraz sy-
tuacji wojennej, Rostworowscy przejeżdżali przez teren toczącej się bitwy 
nad Bzurą, przesądziła o tym, że obrazy te zostały umieszczone u przygod-
nych znajomych w jakimś domu w Sochaczewie. Dom ten podczas wojny 
w połowie został zbombardowany, lecz obrazy znajdowały się w jego części, 
która ocalała. Po wojnie zostały odebrane przez wnuka malarza, Ludwika 
Rostworowskiego, i odtąd zdobiły ściany kolejnych mieszkań wdowy po gen. 
Stanisławie Rostworowskim, jej dzieci i wnuków.

Natomiast los obrazu Mojżesz był inny. W czasie okupacji pałac w Gę-
bicach zajmował przesiedlony z Kurlandii baron Joachim Hahn. Widział 
on znak po wielkim płótnie na ścianie hollu gębickiego. Wezwał służące-
go Franciszka Piotrowskiego i przymusił go do wskazania, gdzie się obraz 
znajduje. Baron Hahn był człowiekiem kulturalnym, ale służbistą. Wydobył 
obraz, zawiesił na dawnym miejscu i o znalezieniu zabytkowego płótna po-
wiadomił Landrata (starostę) gostyńskiego. Ten z kolei powiadomił prof. dr. 
Hansa Schleifa, generalnego pełnomocnika do zabezpieczenia niemieckiego 
mienia kulturalnego na byłych obszarach polskich. I tak SS Hauptsturmführer 
prof. dr Hans Schleif pismem z datą 31 VII 1940 wydał Landratowi gostyń-
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skiemu rozporządzenie zniszczenia obrazu Rostworowskiego przez spalenie. 
Powodem było to, że przedstawiał on scenę o tematyce żydowskiej. Do Gębic 
przybył Landrat i dopilnował zniszczenia dzieła, które ze względu na swą 
wielkość zostało pocięte na trzy części, z których każda kolejno miała być 
wrzucana do paleniska lokomotywy napędzającej młockarnię. Czynność ta 
była pilnowana przez strażnika niemieckiego. Mimo to Jan Krysiak, kowal 
gębicki, zaangażowany do palenia obrazu, jedną jego część przerzucił przez 
płot, jednakże strażnik niemiecki to zauważył i kazał przerzuconą część przy-
nieść i patrzył na to, jak była ona palona. 

Tak też zostało zniszczone dzieło, którego tworzenie przyniosło śmierć 
artyście. Należy wspomnieć, że w rok po śmierci malarza, w 1889, Jan Ce-
gliński zobowiązał się urządzić w Petersburgu wystawę obrazów. Na wysta-
wę tę były przesłane dwa obrazy Rostworowskiego Mojżesz i Tannhäuser 
i Venus. Trwałym znakiem pamięci stało się to, że wdowa po zmarłym Teresa 
w kościele Ojców Dominikanów w Krakowie, w tzw. kaplicy Małachow-
skich, umieściła medalion z brązu � tablicę epitafijną, przypominającą jej 
męża Stanisława Rostworowskiego. Ona też sporządziła pierwszy spis obra-
zów, jakich twórcą był Stanisław.

Niemal w 120 rocznicę jego śmierci, 28 IV 2007, w Tykocinie została 
otwarta wystawa 41 obrazów i szkiców Rostworowskiego urządzona przez 
mgr. Jana Maciejewskiego. Szczęśliwy zbieg przypadków sprawił, że powró-
cił on niejako do swej ziemi rodzinnej i tu został uczczony. Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku ma pod swą opieką w Tykocinie dwa miejsca za-
bytkowe: wspaniałą synagogę i dom talmudyczny, w którym mieści się Mu-
zeum im. Zygmunta Glogera. Zbieżność owego wątku żydowskiego i panu-
jącego w tykocińskim muzeum kultu rodziny Glogerów sprawiła, że wystawa 
dorobku twórczego Stanisława Jakuba Rostworowskiego w tym środowisku 
została dobrze przyjęta. Dodatkowo w Tykocinie w dniu otwarcia wystawy 
odbywał się zjazd 90 członków rodziny Rostworowskich, wśród których było 
dwoje wnucząt malarza: Maria z Rostworowskich Dietlowa i Stanisław Jan 
Rostworowski. W opracowaniu Jana Maciejewskiego, scenarzysty i komisa-
rza wystawy, ukazało się pięknie ilustrowane wydawnictwo zatytułowane: 
Z Kowalewszczyzny przez Petersburg do Krakowa. Malarstwo Stanisława 
Jakuba Rostworowskiego 1858�1888, w którym znajdowały się dwie pra-
ce omawiające twórczość artysty: Jana Maciejewskiego i Joanny Tomalskiej 
oraz tekst pt. Rostworowscy na Podlasiu Tykocieńskim, autorstwa Stanisława 
Jana Rostworowskiego. Waga tego wydarzenia, jakim była wystawa, była 
duża. Sam fakt zbieżności wystawy ze Zjazdem Rostworowskich sprawił, że 
wiedza o tej ekspozycji rozeszła się po całym kraju. W okresie od kwietnia 
do końca sierpnia wystawę odwiedziło około 20 000 przybyłych do Tykocina 
turystów. Sprawiło to, że płótna artysty oglądali znawcy i ludzie ze sztukami 
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pięknymi stykający się rzadko. W rok później autoportret Rostworowskiego 
(olej) był prezentowany na wystawie zorganizowanej przez Krystynę Ko-
złowską w Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy od lipca 
do sierpnia 2008. Wystawa urządzona była pod hasłem: Zachować pamięć. 
XIX-wieczny portret szlachecki w rodzinnych zbiorach warszawiaków. 

Krótkie życie Stanisława Jakuba sprawiło, że niewiele pozostało po nim 
dokumentów, pozwalających odtworzyć idee, które go nurtowały. Był to czło-
wiek od młodości oddany sztuce malarskiej. Zwiedzał wystawy, interesował 
się sztuką. Studia kończył w bardzo trudnych pod względem materialnym 
warunkach. Do końca życia był człowiekiem niezamożnym. Tym niemniej 
dynamizm jego życia określał niewątpliwy talent malarski, który mógłby mu 
w dalszej perspektywie czasowej przynieść naprawdę ogromną sławę. Był 
człowiekiem religijnym i to odbiło się w jego sztuce. Ponadto interesowa-
ły go sceny biblijne w wydaniu judaistycznym, a także antyk oraz sylwetki 
znanych mu ludzi, co potwierdzają dużej klasy portrety, jakie pozostawił po 
sobie. Jego związek z rodziną nie był najsilniejszy, poza braćmi Stefanem 
i Tadeuszem, w końcowym okresie swego życia większe oparcie znajdował 
u Lubienieckich, krewnych swej żony. Może nawet rodzice go najlepiej nie 
znali, o czym może świadczyć wypowiedź matki z 1889: Nasz Staś kochany, 
który czuł w sobie geniusz, a nie rachował się z wymogami talentu i którego 
koledzy we wszystkim ubiegli, a ten stworzywszy sobie przedwcześnie rodzinę, 
już biec za nimi nie mógł, tylko dopóty zabijał się portretami, aż sił zbrakło 
� ta charakterystyka syna wydaje się zbyt powierzchowna, jak gdyby tyl-
ko funkcjonalna. Czas zaborów i I wojny światowej przyćmił pamięć o nim 
i jego malarstwie, pamięć, która jest tak bardzo warta przypomnienia, choćby 
po to, by zaprzeczyć wypowiedzianym przez niego na łożu śmierci słowom: 
Nic nie pozostanie po mnie.

Twórczość malarska: Portret Leonii Rostworowskiej; Portret Matki Marii z Glo-
gerów Rostworowskiej � zakupione przez Stefana Rostworowskiego (1880); Trzej 
młodzieńcy w piecu (rys. 1880); Hektor ciągniony przez Achillesa (1881); Westalka 
� własność Danuty Rostworowskiej-Convain w Warszawie; Mój ideał � u Tadeusza 
Dmochowskiego; Amor i Psyche, Portret Piotrowicza (1882) � ołówkowy u Węc-
ławowiczów w Mińsku Litewskim; Achilles i Patrokles lub inaczej Tetyda przyno-
sząca tarczę Achillesowi siedzącemu nad ciałem Patroklesa � nagrodzony małym 
złotym medalem; obraz Matki Boskiej dla kaplicy więziennej w Warszawie; pięć 
ilustracji do Balladyny � nagroda Koła Literacko-Artystycznego w Krakowie (1883) 
i własność Koła Literackiego; Portret Pani Pilitz; Portret Aleksandra III; Cyganka 
� zakupiony przez Bogusława Rostworowskiego w Krakowie, Iwan Groźny patrzą-
cy na pożar Moskwy � w zbiorach Ermitażu w Petersburgu, olejny szkic u Stani-
sława Jana Rostworowskiego w Warszawie � nagrodzony dużym złotym medalem; 
Hołd posłów Jermaka przed Iwanem Groźnym � własność Galerii Sztuk RRF Pe-
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tersburg�Moskwa, znajduje się w Galerii Malarstwa w Swierdłowsku � nagrodzony 
złotym medalem I kl. oraz olejny szkic tego obrazu � własność S.J. Rostworow-
skiego w Warszawie; Obraz św. Dominika; Obraz św. Józefa; Portret Pana Jabłoń-
skiego; Portret Pani Maliszewskiej; Portret Czistiakowa (1884); Portret Ditrycha; 
Portret Bolesława Jacuńskiego (rzeźbiarza), rysunek kredką � własność Muzeum 
Narodowego w Warszawie; Amorek strzelający z łuku � własność Wojciecha Ro-
stworowskiego w Warszawie; Portret Mizneli � u Stefana Rostworowskiego; Projekt 
pomnika Adama Mickiewicza (wspólnie z Henrykiem Wojniewiczem), wystawiany 
w Zachęcie w Warszawie; Chrystus ukrzyżowany � kościół w Waniewie; Tannhäu-
ser i Venus, wystawiany w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
w latach 1886�1890 oraz na wystawie krajowej w Sukiennicach w 1887 (oceniony 
na 600 do 1200 rb), U wróżki (1885) � obraz w salonie Zachęty wylosował August 
Niepros; Portret Mężczyzny, olej (1885); Katedra w Monachium (1885); z Rzymu 
pochodzą: Natura i sztuka; Irydion i Elsinoe przed posągiem Amphilocha; Petrarka; 
Głowa Rzymianina � akwarela; Paolo i Francesca da Rimini � własność S.J. Ro-
stworowskiego; Rzymianka � własność Bogusława Rostworowskiego w Krakowie; 
siedem Studiów włoskich; Chrystus uczący Modlitwy Pańskiej � obraz wylosowa-
ny na wystawie Zachęty przez Józefa Wyleżyńskiego; kopia Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej ofiarowana papieżowi Leonowi XIII, który ją umieścił w domowej 
kaplicy; Portret Piusa Welońskiego (rzeźbiarza) � reprodukcja w �Tygodniku Ilu-
strowanym� 1897 półr. II, s. 657; Portret Zygmunta Langmana (rzeźbiarza), włas-
ność Wojciecha Langmana w Krakowie; Portret Aleksandra Stankiewicza (malarza) 
� własność Muzeum Narodowego w Warszawie;, Portret Stefana Bakałowicza za-
kupiony do Wilna, w Wiedniu namalował: Statua św. Michała w kościele św. Piotra 
w Wiedniu, akwarela; Pomnik Arcyksięcia Karola w Wiedniu, akwarela. W kraju 
powstały: Portret Karoliny z Kofflerów Rostworowskiej, był u Janusza Rostworow-
skiego w Warszawie; Portret Stefana Rostworowskiego na koniu; Portret Ireny Łoś; 
Główka malowana w Krakowie; Irydion � zakupiony przez p. Czosnowską za 300 
fl; Pieśń bez słów (1886) (500 rb), własność Magdaleny Rostworowskiej we Wroc-
ławiu; Cykl ilustracji do dramatu Juliusza Słowackiego �Lilla Weneda�, zakupiony 
przez książąt Woronieckich; Ilustracja do poematu �Lilla Weneda� Juliusza Sło-
wackiego, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie; Skierko i Chochlik, ilu-
stracja do Balladyny, zakupiona przez Konstancję Łosiową; Agar żona Lota, włas-
ność Wojciecha Rostworowskiego w Warszawie; Portret Jana Lubienieckego (200 
rb), własność Stanisława Kalinki w Krakowie; Portret Teresy Lubienieckiej (żony); 
Portret Adama Łempickiego (wuja), spalony w Warszawie w 1944; Portret Marii 
z Glogerów Rostworowskiej (matki), własność firmy POL-MOT Holding w Warsza-
wie; Portret Amelii z Lubienieckich Morstinowej (ciotki); Portrety Celiny Dębickiej 
i Ludwika Dębickiego, redaktora �Czasu�, znajdowały się na zamku w Jaworowie 
pod Lwowem, Portret Ludwika Dębickiego, uratował się, obecnie nabył go prof. To-
masz Dietl zamieszkały w Warszawie; Portret Góreckiego, wnuka Adama Mickie-
wicza; Portret Pilitza; Portret Pani Modlińskiej; Portret Alfreda Romera; Portret 
Wacława Szymanowskiego � własność Muzeum Narodowego w Warszawie; Auto-
portret � własność Danuty Rostworowskiej-Convain w Warszawie; Portret Józefa 
Unierzyckiego (malarza), własność Muzeum Narodowego w Krakowie. Rysunko-
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we portrety artystów znajdujące się w Muzeum Narodowym w Krakowie: Adama 
Chmielowskiego, Jacka Malczewskiego, Tadeusza Błotnickiego, Józefa Wodzińskie-
go, Józefa Kruszewskiego, Wojciecha Kossaka, Kazimierza Pochwalskiego, Piotra 
Stachiewicza, Tadeusza Barącza, Stanisława Tondosa, szkic do portretu nieznanego 
artysty oraz Hamlet i Ofelia, akwarela na papierze; rysunek Autoportret i na rewersie 
rysunek Stańczyka, własność Bożeny Rostworowskiej w Warszawie; pięć Studiów 
pejzażowych, Mojżesz uspakajający bunt Żydów na pustyni (niezakończony) (6000 
rb), spalony przez Niemców w majątku syna Stanisława Rostworowskiego w Gębi-
cach (powiat gostyński) w 1940 � pozostała fotografia (1887), Autoportret u Jana 
Brzezińskiego w Myślenicach, Portret Litwina. Rysunki i szkice do obrazów w po-
siadaniu Magdaleny Rostworowskiej we Wrocławiu. Przed śmiercią rozpoczął prace 
nad obrazami: Domine quo vadis i św. Augustyn przed św. Ambrożym. Obrazy o nie-
ustalonej dacie powstania: Iwan Groźny, akwarela, własność Muzeum Narodowego 
w Warszawie; Powrót z Bobina z pochodniami � akwarela; Emir Rzewuski, akware-
la; Pomnik Piotra Wielkiego, akwarela; Pejzaż, akwarela, wszystkie cztery własność 
Wojciecha Rostworowskiego w Warszawie; Hamlet, akwarela na papierze, własność 
prof. Tomasza Dietla w Warszawie; Portret Liszta, akwarela, własność Marii Diet-
lowej w Warszawie; Portret Włocha i Głowa Górala oraz Portrecik Córki Marysi, 
własność Jadwigi Jaglarzowej w Krakowie; Głowa Żyda i Pan Jezus, własność Jana 
Brzezińskiego w Myślenicach; Pan Jezus przy studni, własność Anny Zborowskiej 
w Warszawie; Zburzenie Jerozolimy; Bunt Gladiatorów; Nad Sieniawą; wystawia-
ny we Lwowie w 1894. Akwarele: Hamlet dwukrotnie, Głowa Chrystusa; Maryna 
Mniszchówna; Król Łokietek; Romeo i Julia; Portret mężczyzny; Główka w oknie; 
Fantazja; Wieczorek wiejski; O zmroku; Studium drzew; Portrecik Rózi Łempickiej; 
W parku u hr. Łosiowej. Ponadto obraz św. Anny malowany dla kościoła w Bobinie, 
powiat Nowe Brzesko, który po śmierci artysty wykończył w 1889 jego brat Tadeusz 
Rostworowski. 

ŹRÓDŁA
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24 XI 1876; Tadeusza Rostworowskiego do Rodziców, Poznań, 23 I 1869, Petersburg, 8 XI 
1877, 25 XI 1877; Marii Rostworowskiej do Narcyzy Żmichowskiej, b.d. i m.w.; Stanisława 
Rostworowskiego do Rodziców, Petersburg, 16 XII 1877 i do Marii Rostworowskiej, Peters-
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gerowej, Kraków 28 I 1886; Teresy z Lubienieckich Rostworowskiej do Marii Rostworow-
skiej, Kraków, 16 II 1887; Stanisława Rostworowskiego do Kornelii Glogerowej, Kraków, 
28 IX 1886, Kraków 14 VI 1888; Leonii Rostworowskiej do brata Michała, Warszawa, 28 
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VI 1888; Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Warszawa, 1 VII 1888; Karola Rostwo-
rowskiego do brata Michała, Garbacz, 12 VII 1888; Marii Rostworowskiej do syna Michała, 
Garbacz, 14 VII 1888; Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Garbacz, 18 VII 1888; Marii 
Rostworowskiej do syna Michała, bez daty i Warszawa, 31 I 1889, Warszawa, 23 III 1889, 
Warszawa, 7 IV 1889; Teresa Rostworowska, Spis obrazów malowanych przez Stanisława 
Rostworowskiego (rps w posiad. S.J. Rostworowskiego);
PUBLIKACJE: Korespondencja �Tygodnika Powszechnego� � Kraków w październiku, �Ty-
godnik Powszechny� 1882, nr 46, s. 727, E.B. [Edmund Bogdanowicz], Kronika petersbur-
ska, �Kraj� 1882, nr 14, s. 13, 1883 nr 47, s. 13, 1884, nr 45, s. 143; Kronika tygodniowa, 
�Tygodnik Ilustrowany� 1882, półr. II, s. 263; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki 
i sztuki, �Kłosy� 1884, nr 972, s. 111; 1885, nr 1036, s. 303; Echa warszawskie, �Przegląd 
Tygodniowy� 1885, nr 16, s. 188�189 i nr 42, s. 530, Sprawozdanie TZSP z 1885, s. 7, 1886, 
s. 10; 1888, s. 62�63; Ruch. Kalendarz encyklopedyczny za r. 1887, Warszawa 1888; Katalog 
pierwszej wielkiej wystawy sztuki, Kraków 1887; J.K., Kronika tygodnia, �Tygodnik Ilustro-
wany� 1887, nr 215, s. 103, �Biblioteka Warszawska�, 1883, t. 1, z. 1, s. 55; t. 2, s. 91; Inne: 
Nekrologi, 1888, t. 4, s. 156�157; Nekrologia, �Kronika Rodzinna� 1888 nr 17, s. 544; �Kło-
sy� 1888, nr 1209, s. 139; 1889, nr 1231, s. 75; J.K., Wystawa obrazów ś.p. Stanisława Ro-
stworowskiego, Kronika tygodnia, �Tygodnik Ilustrowany� 1888, nr 304, s. 263; �Prawda� 
1888, nr 45, s. 354; J. Kołaczkowski, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej 
Polsce, Kraków 1888, s. 651; L.D. (Ludwik Dębicki), Wspomnienie o Stanisławie Rostwo-
rowskim, �Czas� nr 184 z 12 VIII 1888, s. 2; tenże, Stanisław Rostworowski, �Tygodnik 
Ilustrowany� 1888, nr 295, s. 118�119; W. Łuszczkiewicz, Wystawa obrazów śp. Stanisława 
Rostworowskiego w Sukiennicach, �Czas� 1888, półr. II, s. 1; [Z. Sarnecki] Radost, Stanisław 
Rostworowski � wspomnienie pośmiertne, �Świat� 1888, s. 401�402 (rysunek przedstawiają-
cy malarza); �Kraj� 1888, nr 32, s. 4; Średnik [K. Bartoszewicz], Z daleka i z bliska, �Kraj� 
1888, nr 42, s. 9; Wojciech Gerson, Trzy obrazy [Rostworowskiego, Hellquista i Rosena], 
�Echo Muzyczne i Teatralne� 1889, nr 282, s. 86�87; O S. Rostworowskim, �Przegląd Ty-
godniowy�, Sokołówka, 24 III 1889; Ze świata, �Kurier Warszawski� 1889, nr 334, s. 4; 
�Rola� 1889, nr 6, s. 70; Katalog nieustannej wystawy zjednoczonego TPSP we Lwowie, 
[Lwów 1892]; S. Cyrankiewicz, Książkowy przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza 
i Zwierzyńca, Kraków, bdw, s. 306, 307; J. Mycielski, Sto laty dziejów malarstwa w Polsce 
1760�1860, Kraków 1902, s. 709 (błędnie: Roztworowski i data ur. 1856); [St. Tomkowicz] 
�Rocznik Krakowski� 1902, t. 5, s. 41; Księga jubileuszowa �Kuriera Porannego� 1877�
1902, wyd. z powodu 25-lecia pisma, red. F. Fryze, Warszawa 1903, s. 247; E. Świeykowski, 
Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854�1904, Kraków 1905, 
s. 243�244 (biogram); H. Świeykowski-Piątkowski, Album sztuki polskiej, Warszawa 1908, 
s. 67�68; H. Piątkowski, Dział artystyczny, �Tygodnik Ilustrowany� 1909, półr. II, s. 1056; 
Sprawozdania TZSP 1908, s. 18; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, za-
bytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 1927, s. 21; 
[A. Madeyski], �Sztuki Piękne� VI, Kraków�Warszawa1930, s. 12 (błędnie: data ur. 1856); 
J. Kostrzewski, Przyczynki do poznania �kultury� niemieckiej XX wieku, �Życie Literackie� 
Poznań 1945, nr 13/14, s. 14�15; N. Żmichowska, Listy, t. I, op.cit., s. 438, 705; N. Żmichow-
ska, J. Baranowska, Ścieżki przez życie. Wspomnienia, Wrocław 1961, s. 320; J. Wiercińska, 
Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1860�1919, Wrocław 1969, s. 314�315; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, op.cit. 
(ilustracje), s. 261, 286, 363; Polska bibliografia sztuki 1801�1914, t. I, cz. 1, Malarstwo 
polskie, opr. J. Wiercińska i M. Liczbińska, Wrocław 1975, 1209, t. I, cz. II, Wrocław 1976, 
9781�9787, t. III, Rzeźba, opr. jw. oraz H. Faryna-Paszkiewicz, Wrocław 1986, 2136, 3517, 
t. IV, Architektura, cz. 2, Topografia, opr. H. Faryna-Paszkiewicz, T, Grygiel, A. Marciszew-
ska-Skarbucha, Warszawa 2001, 14103; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo 
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Łomżyńskie, opr. Maria Kałamajska-Saaeb, op.cit., (Waniewo), s. 78�81; Polscy uczniowie 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w XIX i na początku XX w. Katalog wystawy, MNW, 
Warszawa 1989; Róża Biernacka, Rostworowski Stanisław, PSB, t. 32, s. 227�229; J. Czap-
ski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Kraków 1992, s. 30; H. Stępień, 
M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828�1914. Materiały 
źródłowe, Warszawa 1994, s. 60; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy-
pospolitej. Województwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska, t. 7, Wrocław 1995, s. 315; 
S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 106, 238, 331, 332; 
A. Lewicka-Morawska, M. Machowski, M.A. Rudzka, Słownik malarzy polskich od śred-
niowiecza do modernizmu, t. 1, Warszawa 1998, s. 174 (biogram); Malarze Podlasia, wstęp 
Joanna Tomalska, Białystok 2004, s. 57; Z Kowalewszczyzny przez Petersburg do Krakowa. 
Malarstwo Stanisława Jakuba Rostworowskiego, Białystok 2007, w tym: J. Maciejewski, 
O Stanisławie Jakubie Rostworowskim � artyście malarzu, s. 3�8; J. Tomalska, Kilka uwag 
o twórczości Stanisława Jakuba Rostworowskiego, s. 9�10, S.J. Rostworowski, Rostworow-
scy na Podlasiu Tykocińskim, s. 11�30; Zachować pamięć. XIX-wieczny portret szlachecki 
w rodzinnych zbiorach warszawiaków, wstęp K. Kozłowska i M. Ochnio, Warszawa 2008, 
s. 13 i reprodukcja autoportretu, nr kat. 19; J. Budzyńska-Topolowska, Dziewiętnastowieczny 
portret szlachecki w zbiorach prywatnych, �Wiadomości Ziemiańskie� 2008, nr 36, s. 103.
INNE: Autoportret (olej) własność Danuty Rostworowskiej-Convain w Warszawie; Autopor-
tret (węgiel) własność Bożeny Rostworowskiej w Warszawie; Autoportret Rostworowskie-
go wraz z żoną w obrazie Pieśń bez słów (1887 własność Magdaleny Rostworowskiej we 
Wrocławiu; medalion z portretem Rostworowskiego, przez Piusa Welońskiego wykonany na 
grobie na cmentarzu w Pępowie, pow. Gostyń; tablica pamiątkowa Rostworowskiego z me-
dalionem dłuta Stanisława Romana Lewandowskiego w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej 
w kościele OO. Dominikanów w Krakowie; gipsowy medalion z podobizną Rostworowskie-
go i akwarelowy autoportret � własność Jana Brzezińskiego w Myślenicach.

TERESA Jadwiga Maria Gabriela z hr. LUBIENIECKICH hr. ROSTWOROW-
SKA herbu Rola, ur. 18 XII 1857 w Balicach pod Buskiem Zdrojem jako 
córka Hipolita Jakuba i Jadwigi z Łempickich h. Junosza, żona Stanisława 

Była ich dziewiątym, najmłodszym dzieckiem. Ówcześnie Balice nale-
żały do parafii Janina. W tejże parafii w aktach z roku 1857 pod pozycją 103 
zachował się akt chrztu następującej treści: Balice � działo się w Janinie dnia 
dwudziestego siódmego grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego 
roku o godzinie drugiej po południu stawił się Jaśnie Wielmożny Hrabia Hi-
polit Lubieniecki, dziedzic dóbr Balice z przyległościami, lat 49 mający, w Ba-
licach zamieszkały w obecności Szymona Krańskiego, kamerdynera swego 
dworu, lat 39, i Walentego Kargola, kucharza, lat 36 mających, w Balicach 
zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Balicach dnia 
osiemnastego grudnia bieżącego roku o godzinie jedenastej z wieczora z jego 
małżonki Pani Wielmożnej Jadwigi z Łempickich lat 38 mającej. Rodzicami 
chrzestnymi dziecka byli Jaśnie Wielmożny Hrabia Gabriel Rostworowski 
i Pani Wielmożna Konstancja Lubieniecka. Akt chrztu podpisali proboszcz 
ks. Wojciech Jeziorski i ojciec dziecka Hipolit Lubieniecki. Przytoczony tu 
akt z parafii Janina wskazuje na rzecz istotną, jak bliskie stosunki utrzymy-
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wali Lubienieccy ze spokrewnionymi ze sobą Rostworowskimi, co potwier-
dza zaproszenie Gabriela na ojca chrzestnego. Matką chrzestną została siostra 
Teresy, późniejsza Alfredowa Łosiowa, mająca w momencie chrzcin 15 lat. 

Wielkie tradycje rodu Lubienieckich omówiliśmy, kreśląc życiorys jej 
siostry Józefy Stefanowej Rostworowskiej. Może warto dodać, że jej dziadek 
Jan Kanty Lubieniecki (1768�1846), poseł na Sejm Czteroletni, był jeszcze 
właścicielem 30 wsi i miasteczka Buska, które już wtedy stawało się uzdro-
wiskiem. W 1783 otrzymał austriacki tytuł hrabiowski. O jego możliwoś-
ciach finansowych świadczy to, że za swego życia wzniósł pałace i dwory 
w Balicach, Łękach, Święcianach, Soboszowie i Zimnowodzie. Po upadku 
powstania kościuszkowskiego, podczas którego własnym sumptem wystawił 
spory oddział wojskowy, siedem lat spędził w Neapolu, gdzie zajął się mu-
zyką oraz zbieraniem numizmatów i starodruków. Zgromadzone przez niego 
zbiory stanowiły piękne wyposażenie wnętrza pałacu w Balicach. Jej ojciec 
Hipolit w 1845 otrzymał potwierdzenie tytułu hrabiowskiego od rządu rosyj-
skiego. Matka Teresy, Jadwiga z Łempickich, była szwagierką Gabriela Ro-
stworowskiego, syna Stanisława szwoleżera, właściciela Pruszyna, żonatego 
z Konstancją z Łempickich, oraz jego siostry Marii, zamężnej za jej bratem 
Karolem Łempickim, właścicielem Kucic. Natomiast sama Teresa przez swe-
go brata Włodzimierza była szwagierką Jadwigi Rostworowskiej, córki tegoż 
Gabriela. Tak że związki rodzinne w tym kręgu osób trwały co najmniej od 
poprzedniego pokolenia. Przez mariaż swego ojca z Łempicką Teresa była 
krewną Łubieńskich, Morawskich, Michałowskich i Kossakowskich. Gdy jej 
najstarsza siostra Helena 16 V 1856 brała ślub z Karolem Tańskim, rodzice 
panny młodej wyprawili wesele z udziałem stu przybyłych gości, którzy w Ba-
licach zabawiali się kilka dni. Ale to było jeszcze na rok przed urodzeniem się 
Teresy. Natomiast ona sama uczestniczyła już w 1871 w innej uroczystości 
� zaślubin swego brata Jana Kantego, podówczas właściciela Balic. Ślub ten 
odbywał się w Krakowie: Przez dwa dni wielkie obiady i bale w hotelu Saskim 
z doskonałą muzyką wojskową pułku hanowerskiego uczcie ślubnej towarzy-
szyły. Przy obiedzie ślubnym toasty wznieśli: Stanisław Rőmer, Aleksander 
Kłobukowski, Zdzisław Lubieniecki, Adam Łempicki, Antoni Zaleski, zna-
komity malarz i rysownik, Hieronim Przeciszewski i inni. Dalej pan młody 
wspominał: Tłumy gawiedzi krakowskiej na ulicach Św. Jana i Sławkowskiej 
hotel otaczały, wykrzykując swoje wiwaty, za co też hojnie obdarzani przeze 
mnie byli. To są zdarzenia świadczące o zasobności jej gniazda rodzinnego, 
które Teresa w swej pamięci odnotować musiała.

Atmosfera domu, w którym się wychowała, była skarbnicą bardzo wielu 
wartości, zarówno patriotycznych, jak kulturowych, co znalazło odzwiercied-
lenie w jej wychowaniu, gdyż władała językami francuskim i angielskim. Jej 
dziad był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego, ojciec powstania listo-
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padowego, brat Włodzimierz powstania styczniowego. To ostatnie powstanie 
przyniosło rodzinie Lubienieckich prawdziwą klęskę. W 1864 ze zmartwień 
zmarł właściciel Balic Hipolit, na emigracji znaleźli się bracia Teresy, Zdzisław 
i Włodzimierz, a najstarszy Jan Kanty został aresztowany i miał być zesłany 
na katorgę, czemu po dłuższym jego przebywaniu w więzieniu w Modlinie za-
pobiegły jednie starania spokrewnionych z Łempickimi hrabiów Kossakow-
skich. Dobra zostały zdewastowane. Był czas, że musiała nimi zarządzać osa-
motniona matka tak wielu dzieci. Opiekunem trzech najmłodszych jej córek 
po śmierci ojca został jej brat Adam Łempicki z Planty. Trzeba powiedzieć, że 
całość tych zdarzeń związanych z powstaniem nie korespondowała z pogląda-
mi samych Lubienieckich, którzy raczej hołdowali ideologii konserwatywnej 
i nie byli zwolennikami nacechowanych romantyzmem zrywów narodowych. 
Charakterystyczna dla poglądów na przykład Jana Kantego Lubienieckiego 
była jego wypowiedź: Wstrętem mnie przejmuje każda rewolucja, czy z dołu, 
czy z góry pochodzi, ale wierzę w sprawiedliwość Bożą, że ona tych pyszałków 
i despotów, co miliony gnębią, za życia jeszcze sprawiedliwą ręką swoją ukaże. 
Lubienieccy byli przede wszystkim ludźmi wysokiej kultury. Obraz tego dają 
Wspomnienia brata Teresy, Jana Kantego, który jeżdżąc za granicę odwiedzał 
muzea, kontaktował się z najświatlejszymi ludźmi swej epoki, osobiście znał 
niemal wszystkich pisarzy polskich tego okresu i utrzymywał z nimi przyja-
zne kontakty. Miał uzdolnienia literackie, posiadał dar żywej narracji, o czym 
świadczą jego Wspomnienia, opublikowane dopiero po II wojnie światowej. 
Również Teresa sięgnęła po pióro, opisując Balice i dzieje swej rodziny. Ale 
uczyniła to mając 82 lata, poprzednio natomiast pisała ogromną ilość listów, 
które odzwierciedlają jej życie.

Nie jest wiadomo, gdzie poznała swego przyszłego męża, ale najpraw-
dopodobniej podczas swego pobytu w Garbaczu u swej siostry, dokąd mógł 
przybyć pan Stanisław. Narzeczeństwo jej błogosławiła matka Jadwiga Lu-
bieniecka, co wynika z jej listu pisanego do Kornelii Glogerowej, w którym 
deklarowała, że: Pana Stanisława już uważam za jedno z dzieci moich i łączę 
go z nimi w moich modlitwach. Również duchem religijnym była przepojona 
korespondencja Teresy z przyszłą babcią Kornelią, gdy pisała: Błogosławień-
stwo i święte jej modlitwy, ufam, przyniosą nam szczęście. Wychowanie Te-
resy musiało być nieco staroświeckie, co jakby wynika z jej listu, gdy pisała 
do babci Korneli: Będę sobie uważać za szczęśliwe te chwile, kiedy mi wolno 
będzie uściskać kolanka Babuni. Dodaje też: a będę się usilnie starać, by 
zdobyć choć maleńkie miejsce w Jej sercu. 

Teresa żyła wszystkim, co dotyczyło jej męża. Z jej listów można wnio-
skować, że owe dwa lata i parę miesięcy spędzonych ze Stachem, pomię-
dzy kwietniem 1886 i sierpniem 1888, były szczęśliwym okresem jej życia. 
W maju 1887 przyszło na świat pierwsze oczekiwane przez nich dziecko, 
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Marynia, o którym jej szwa-
gierka Zochna pisała: Zewsząd 
dochodzą nas słuchy, że taka 
śliczniutka i rozumna i że do 
was obojga podobna. W 1887 
Teresa i Stach mieli obchodzić 
swoje pierwsze święta Bożego 
Narodzenia we trójkę. Dru-
ga szwagierka Jadwiga pisała 
do niej: Kochanej Terenieczce 
życzę, żeby to szczęście, o któ-
rym wspominała w swym liście, 
przedłużyło się na życie całe 
i na te chwile, kiedy białe włosy 
otoczą jej główkę, wnuki i pra-
wnuki otoczą cię żywym wia-
nuszkiem. Teresa już u kresu 
zimy 1888 zaczęła oczekiwać 
drugiego dziecka, ale kolej-
nych świąt Bożego Narodze-
nia z mężem już nie doczeka-
ła. Stanisław zmarł w sierpniu. 
Otwarty został przed nią długi 

okres życia spędzanego we wdowieństwie. W grudniu 1888 urodził się syn 
Stanisław, następca nieżyjącego męża. 

Trzeba powiedzieć, że Teresa, mimo że po śmierci męża znajdowała się 
w poważnym stanie, to jednak z miejsca okazała ogromną energię w uczynie-
niu wszystkiego, co możliwe, dla upamiętnienia artysty, który odszedł z tego 
świata. Wzniosła mężowi grobowiec na cmentarzu Rakowickim. Dostarczyła 
wszystkie posiadane jego szkice i obrazy na wystawę w Muzeum Narodowym. 
Dopiero dzięki tej wystawie miłośnicy sztuki zorientowali się, jak wielkim 
talentem dysponował Stanisław Rostworowski i jak wielką wyrwę w dorobku 
polskiego malarstwa uczyniła jego śmierć. Ponownie w lutym 1889, dzięki 
jej wysiłkowi, obrazy męża zostały wystawione w Salonie Aleksandra Kry-
wulta. W pierwszych dniach grudnia tegoż roku nastąpiło uroczyste odsłonię-
cie w kościele Ojców Dominikanów w Krakowie pięknej tablicy poświęconej 
pamięci Stanisława Rostworowskiego, z jego medalionem wykonanym przez 
rzeźbiarza S.R. Lewandowskiego. Prasa współczesna wspominała o tym 
wydarzeniu, podnosząc to, że Stanisław miał wielu przyjaciół wśród rzeź-
biarzy i malarzy krakowskich. Pomagali oni na pewno Teresie w realizacji 
jej dokonań, niemniej ona sama musiała być inicjatorką i w dużej mierze 

Teresa z Lubienieckich Rostworowska (1857�1944) 
� życie poświęciła swym dzieciom i wnukom 

[fot. St. Brzański]
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realizatorką stawianych sobie 
zadań. Wiadomo, że Teresa la-
tem 1889 wypoczywała, będąc 
razem ze swą matką i dziećmi 
w Garbaczu. Nawiązała wtedy 
żywą przyjaźń ze szwagierką 
Zosią Rostworowską. To ona 
właśnie pisała o Teresie: Po-
kochałam ją tak serdecznie jak 
rodzoną siostrę.(...) Pomimo tej 
boleści jeszcze żywej, pomimo 
tylu trudów przy dzieciach, jest 
taka pogodna, wesoła, umie 
wszystko pogodzić i wszystkie 
dzienniki przeczytać i robótki 
zrobić, i jeszcze chwilkę znaj-
dzie na przebiegnięcie po ogro-
dzie. Kolejne spotkanie Zosi 
z Teresą odbyło się dopiero 
wczesnym latem 1891 w Kra-
kowie, kiedy znów pisała ona: 
Prawdziwie nie ma słów dla 
opisania jej dobroci, z jaką przyjmowała nas. Zosia w Krakowie była razem 
z Leonią. Te serdeczne słowa szwagierki są o tyle ważne, iż rzeczywiście od-
dają charakter Teresy Rostworowskiej, której osobowość nacechowana była 
wielką dobrocią. Niemniej jednak była solidarna z klanem Lubienieckich, 
bowiem gdy nastąpiły konflikty z Józią, wdową po jej szwagrze Stefanie Ro-
stworowskim, stanęła po stronie Józefiny, a nie po stronie Rostworowskich. 
Stało się to wbrew przewidywaniom jej teściowej Marii Rostworowskiej, 
która sądziła, że Teresa zdoła się wyzwolić � jak pisała: spod tyranii i presji 
swej siostry Józefiny. Tymczasem Terenia wysłała list do teściowej, w którym 
kategorycznie opowiadała się po stronie Józi. Ochłodziło to bardzo sympatię 
Marii dla swej synowej, która nawet napisała do syna Michała: Cieszę się, że 
te wszystkie stosunki [w Krakowie] wyrobiłeś sobie bez pośrednictwa Tereni. 
Teresa jednak zachowała dobre stosunki ze szwagrem Michałem i jego żoną 
Maryś. Gdy wracali w 1894 do Krakowa, wyszukiwała im mieszkanie. Sama 
zajmowała apartament przy ul. Pijarskiej 11. Dość dużo podróżowała. Lato 
1894 spędziła z dziećmi w Zakopanem. Całą swą osobowość poświęciła wy-
chowaniu owych dwojga dzieci. Miała rezultaty bardzo dobre. Gdy w kwiet-
niu 1896, razem z Tańskimi, zawitała w Warszawie, choć mieszkała u swej 
siostry Józefiny, to jednak kilkakrotnie składała wizyty w domu dziadków 

Dzieci Stanisława Jakuba i Teresy: 
Staś i Marysia Rostworowscy
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swoich sierot. Otóż jak pisała Zochna: Dzieciaki przedstawiły się nam w jak 
najlepszym świetle. Nie mogą być dzieci w ogóle przyjemniejsze i lepsze od 
tych naszych dziecinek, takie to serdeczne, kochające, pamiętające o wszyst-
kich. (...) Ojciec ujęty był wdziękiem Dzidzi i z przyjemnością patrzył na wnu-
częta, takie bliskie i kochane a nie ceremonialne.

Dla Teresy ta opinia najbliższej rodziny musiała być niemałą pociechą 
w jej życiu. Gdy jej syn przebywał na studiach w Fryburgu, dużo podróżowała, 
zapraszana stale do majątków swych sióstr: do Łagiewnik pod Chmielnikiem 
przez Helenę Karolową Tańską, do Jazdowiczek przez Konstancję Alfredową 
Łosiową i do Pławowic pod Brzeskiem Nowym przez Amelię (Melunię) Ludwi-
kową Morstinową. Tak, że niekiedy całe miesiące letnio-jesienne spędzała poza 
Krakowem. Ale musiała się dostosowywać do wyższego standardu dworów, 
które odwiedzała. Z zasady na siebie nic nie wydawała. Ale synowi w jednym 
z listów wyznała: Dziś sobie sprawiłam porządną czarną suknię, żeby Meluś 
na mnie nie gderała. Meluś to siostra, współwłaścicielka Pławowic. Wdowa po 
Stanisławie nie była osobą zamożną, ale gdy chodziło o wydatki związane z po-
trzebami dzieci, nie czyniła żadnych oszczędności. W 1909 jej syn Stach mu-
siał stawić się przed austriacką komisją poborową. Matka liczyła się z tym, że 
może zostać wcielony do wojska. Chciała jednak, aby odbywał służbę zgodnie 
z tradycją rodową w kawalerii. Zgłosiła więc oficjalnie na piśmie do komisji 

Pierwsza i druga strona paszportu Teresy Rostworowskiej wystawionego w imieniu 
Najjaśniejszego Franciszka Józefa, Cesarza Austrii, Króla Czech i Apostolskiego Króla Węgier
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poborowej, że jest w stanie utrzymać konia dla potrzeb wojskowych syna. Na 
szczęście komisja uznała Stacha za niezdolnego do służby wojskowej. 

Teresa była lubiana, w jej domu zatrzymywali się liczni krewni przyby-
wający na krótsze lub dłuższe pobyty do Krakowa. Byli to zarówno krewni 
ze strony Rostworowskich, głównie jednak Lubienieckich. W listach swych 
Teresa pisała, że w jej domu panuje ciągły harmider. W 1911, zapewne w na-
stępstwie sprzedaży Balic, otrzymała swój fundusz spadkowy. Lokowała go 
na procent, podobnie jak poprzednio fundusze przyznane dzieciom przez 
stryja Janusza Rostworowskiego, na dobrach Jaworów w Lwowskiem, na-
leżących do zaprzyjaźnionego Ludwika Zygmunta hr. Dębickiego, którego 
interesy reprezentował w Krakowie dr Tadeusz Starzewski. Nosiła się nawet 
z zamiarem nabycia jakiegoś domu w Krakowie lub okolicach. Teresa w za-
sadzie nie lubiła Krakowa. Nie mogła znieść tego, że szczególnie latem mia-
sto było (...) zapełnione tylko Żydami i chałaciarzami litwakami, którzy się 
tu wszędzie panoszą i zapełniają Planty nieznośnym szwargotem. Natomiast 
bardzo lubiła przebywać na wsi, szczególnie u siostry w Pławowicach, które 
były jej drugim domem. Z Morstinami niekiedy grywała w brydża. W tym 
okresie jej sytuacja materialna była na tyle dobra, że rok wcześniej, jeszcze 
za życia swej teściowej, jesienią wybrała się z córką Dzidzią do Włoch. Były 
w Weronie, Wenecji i najdłużej w Rzymie. Stamtąd pisała do syna: Niech 
sobie Wyspiański co chce mówi, nigdy póki Rzym istnieje, ludzkość się nie 
wyzwoli od wpływu przeszłości, tak się tu czuje ten nieprzerwany łańcuszek 
łączący wieki. Podczas pobytu syna za granicą przesyłała mu pieniądze z uzy-
skiwanych procentów, w mniejszych ilościach, gdy był w Getyndze, bo wtedy 
już Stach był zaangażowany jako asystent. Codziennie też wieczorem robiła 
krzyżyk na jego czole widocznym na fotografii syna, ustawionej na czoło-
wym miejscu w jej sypialni. Gdy doszła ją wieść, że syn w Getyndze głęboko 
zainteresował się osobą jakiejś Niemki imieniem Totka, zdecydowanie tej 
znajomości się przeciwstawiała. W Krakowie musiała się zajmować sprawa-
mi gospodarczymi domu, w którym mieszkała. Syna informowała: Mamy no-
wego gospodarza, pejsatego Żyda, obrzydliwego, ale zostawia nas w spokoju 
do 1 kwietnia na dawnych warunkach i może nam elektrykę zaprowadzi. Gdy 
zbliżały się święta Bożego Narodzenia w 1911 pisała do syna do Getyngi: Po-
ślę ci pieniądze na drogę, co tam będę mogła zaoszczędzić, straszna tu droży-
zna i z każdym dniem większa, co życie utrudnia. A zatem wspomagała Stacha 
podczas studiów. Gdy był on jeszcze we Fryburgu, u wujostwa Kowalskich, 
miał mieszkanie i obiady, ale inne wydatki ona pokrywała. 

Gdy Starzewski chciał jej zwrócić ulokowane pieniądze, największym 
jej tytułem do dumy było to, że fundusze pochodzące ze spadku po Januszu 
Rostworowskim, zarówno syna, jak i córki, ochroniła od uszczuplenia. Sama 
żyła nadzwyczaj oszczędnie. Jej córka z triumfem informowała swego brata 
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przebywającego w Getyndze: Wyobraź sobie, że Mamusia po nie wiem ilu 
latach poszła ze mną do dentysty i zaplombowała zęba. Obeszło się bez bólu, 
ale i tak nad tym wydatkiem strasznie lamentowała. Gdy wybuchła wojna 
światowa, syn Jej wstąpił do Legionów Polskich. Na odchodnym napisał do 
niej: Moja najdroższa Matuś! (...) Byłaś mi Ojcem i Matką, jakiej drugiej nie 
ma chyba na świecie. Wychowany w takiej miłości macierzyńskiej, miałem ży-
cie tak szczęśliwe, że nawet nie bierze mnie strach przed jego zakończeniem. 
Teresa towarzyszyła stale swojej córce, a gdy w 1914 Krakowowi zagrażała 
inwazja rosyjska, udała się na Węgry. Przebywała w ośrodku zapasowym 
Legionów, w tzw. kadrze w Nagy-Szöllös, od miesięcy zimowych aż do maja 
1915. Potem z córką i jej dziećmi wróciła do Osieczan, gdzie przywracały po-
rządek po minionych wydarzeniach związanych z pobytem wojsk rosyjskich. 
Przez cały czas wojny, gdy Stach służył na froncie w Legionach Polskich, 
troskała się o syna, a on jej odpisywał: Ale też Matusia dobrze syna z daleka 
modlitwą ochrania, że w tych bitwach Bóg mnie strzegł od kul. Potem gdy 
leczył się w Zakopanem, modliła się o skuteczność jego rekonwalescencji.

Chcąc zwiększyć swój kapitał rodzinny, zabiegała o możliwość sprzedaży 
Mojżesza � obrazu swego męża. Liczyła na to, że może będzie zakupiony do 
galerii na Wawelu w Krakowie. Do 1919 przebywała w Osieczanach, towa-
rzysząc córce, której mąż wpierw był na froncie, potem internowany, a gdy 
zbliżał się czas niepodległości, przebywał w Krakowie, gdzie organizował 
2 pułk ułanów. W tym czasie turbowała się losem syna w Warszawie, które-
go wskutek kryzysu brzeskiego ominęła okresowo nominacja na rotmistrza 
i z tych samych względów zimą 1918 nie otrzymywał gaży adiutanta Rady Re-
gencyjnej. Na uroczystość ślubną swego syna, jaka miała miejsce 25 IX 1918, 
dojechała razem z córką do Gębic (a ówcześnie było to państwo pruskie). Na 
ślubie tym była też jej siostra Amelia z synem Alfredem Morstinem. Prowa-
dzona przez nią ogromnie liczna korespondencja z synem wskazuje na to, że 
posiadała zdolność zdrowej oceny występujących współcześnie zdarzeń. Na 
przykład w grudniu 1918 pisała: Ta wojna z Rusinami, niestety konieczna, ale 
taka niesympatyczna, dobrze, że Stach w niej udziału nie bierze. Takich ocen 
można by cytować znacznie więcej. W III 1919, gdy zdymisjonowany z woj-
ska Jan Brzeziński powrócił do Osieczan, przeniosła się do Myślenic na ulicę 
Stradom, gdzie utrzymywała się z lekcji francuskiego. Miała trzech uczniów. 
Nie chciała być ciężarem dla córki, a poza tym bała się zięcia, który nieraz 
�gderał�. Niemniej wyznawała: Trochę mi będzie dziko z początku w Myśleni-
cach w tej samotności. Utrzymywała się nadal z procentów od kapitału, który 
miała szczęśliwie ulokowany aż na 9%, z lekcji i od syna raz po raz dostawała 
po 300 koron i więcej. Wkrótce po wojnie swemu zięciowi przekazała 30 mln 
marek na podratowanie interesów ekonomicznych Osieczan. Paliła papierosy. 
Nawet synowa czasem przysyłała jej po kilka paczek.
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W lutym pisała do syna: Zdrowa jestem, tylko się trochę postarzałam, 
więc nie ma co fotografować. W związku ze złym stanem zdrowia córki Ma-
rysi często musiała opiekować się jej dziećmi. W związku z tym od czerwca 
1920 przeniosła się do Osieczan, by na jesień tego jeszcze roku znów po-
wrócić �na swoje� do Myślenic. Zanim jej syn został skierowany na Śląsk, 
przybyła do Poznania, gdzie mieszkali wówczas Rostworowscy z synkiem 
Andrzejem. Był to czas, kiedy poznała bliżej swą synową i jak pisała � zżyła 
się z Zulą. Z kolei wiosną 1922 skorzystała z zaproszenia swej siostry i udała 
się do Pławowic. Wówczas to, w maju nastąpiło pewnego rodzaju pożegna-
nie z zięciem Brzezińskim, którego jednak Teresa oceniała jako człowieka 
nadmiernie konfliktowego, nazywała go typem fredrowskim, który musi się 
spierać o granice. Lecz jednocześnie stwierdzała, że Jaś z natury jest człowie-
kiem dobrym. Nie uznawała tego, że ona sama była nadmiernym ciężarem 
w jego domu, gdyż wielokrotnie była wykorzystywana do opieki nad dzieć-
mi, a w Osieczanach służby było mało i pracy wiele, ponadto umeblowała 
swoimi meblami wnętrze nowego dworku w Osieczanach, którego uroczyste 
poświęcenie odbyło się w 1922. 

Tymczasem nagle zdewaluowały się jej fundusze umieszczone dla wyż-
szego procentu w Fabryce Owoców w Myślenicach, bowiem fabryka zban-
krutowała. Teresa zdeponowała tam 24 000 koron, a po bankructwie otrzy-
mała 5 zł. Odtąd już była osobą pozbawioną własnych środków do życia. 
Gdy 7 X 1929 sporządziła swój testament, podawała, że nie ma żadnych fun-
duszy i pozostaje na utrzymaniu swego syna Stanisława i zięcia Jana Dunin-
-Brzezińskiego. Gdy przyszedł kolejny rok 1923, swój czas dzieliła pomiędzy 
pobyty ponownie w Osieczanach i ponownie w Pławowicach. Przebywając 
w Osieczanach, starała się jednakże opłacać zięciowi koszt swego utrzyma-
nia. Wciąż myślała o sprzedaży Mojżesza, ale uważała, że otrzymana zapłata 
powinna przejść w ręce jej syna. Była przeświadczona, że mąż-artysta cie-
szyłby się, gdyby jego dzieła mogły dać utrzymanie dzieciom.

Jej siostra, zwana Melunią, była naprawdę jej opatrznościowym przyjacie-
lem. Świadczą o tym nawet drobne wzmianki z korespondencji Teresy, kiedy na 
przykład pisała do swej synowej: Pospieszam cię zawiadomić, że już mój paltot 
jest zapłacony, gdyż kochana Melunia mi to zafundowała, tak mnie rozczuliło, że 
twoim złotym serduszkiem o tym myślałaś. W 1925 przebywała w Osieczanach 
i wówczas gdy córka udała się na kurację do Rabki, zarządzała całym domem. 
Miała sporo zajęć, ale mówiła sobie: (...) najważniejsze jest to, że Bóg dał mi 
zdrowie i jeszcze dosyć sił i mogę zastąpić Marysię i przydać się zięciowi, który 
jest dobry dla mnie. Na jesień wybierała się do syna do Gębic, ale pisała, że nie 
ma floty � tak nazywała pieniądze, bo z honorarium syna z �Czasu� wypłacili 
jej tylko 9 zł 90 gr, a bilet trzeciej klasy do Poznania kosztuje 18 zł. Gdy po 
przewrocie majowym z 1926 ppłk. Rostworowskiego przeniesiono z Poznania 
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do Hrubieszowa, jego teściowa Iza Mycielska radziła zięciowi, by zrezygnował 
ze służby i przeszedł do cywila. Natomiast matka pisała do niego, że chyba dla 
�widzimisię� Izy nie zrezygnuje z kariery wojskowej, a przeciwnie jego żona 
z dziećmi powinna z Poznania przenieść się do Hrubieszowa. 

W latach następnych nadal wędrowała między Osieczanami � Krako-
wem a Pławowicami. Jej córka w 1928 odnotowała: Mamusia zdrowa, nawet 
do Drogini spaceruje piechotą. Droginia to miejscowość leżąca nieopodal 
Myślenic. Jeżdżąc do Krakowa, obserwowała życie towarzyskie środowiska 
ziemiańskiego. O wszystkich balach, zaręczynach i ślubach relacjonowała 
żywym stylem w listach synowi. W Osieczanach natomiast kontentowała się 
lekturą książek historycznych, jakie z Krakowa dość licznie przywoził jej 
zięć. W sierpniu 1929 po raz drugi od czasu ślubu syna odwiedziła Gębice 
i była zachwycona zasobnością tego majątku. Jej zięć Jaś prosił Zulę Ro-
stworowską, by zatrzymała Babcię możliwie jak najdłużej, bowiem u niego 
kryzys i brak jest na wszystko pieniędzy. Po powrocie do Osieczan otaczała 
opieką młodsze dzieci swej córki � Jędrka i Zosię. Sama była osobą bardzo 
religijną i wywarła chyba spory wpływ na to, że niektóre dzieci córki posta-
nowiły obrać stan zakonny i kapłański. Co prawda wojna wyrwała Jędrka 
z seminarium, ale był już przed jej wybuchem alumnem, natomiast Zosia po-
została klaryską w Starym Sączu. Zajmowała się też najmłodszym wnukiem 
Jasiem, którego bardzo kochała.

W listopadzie 1935 zmarła jej ukochana córka Marysia. Postanowiła wte-
dy przenieść się do swego syna Stanisława, którego od dawna nazywała swym 
najlepszym opiekunem. Do syna i synowej pisała: Czy ja też mogłam przypuś-
cić, że przeżyję Marysię, której służyłam przez całe życie i że was będę teraz 
nudzić moją starością. Z Osieczan wywoziła kufry i obrazy. W jej ewakuacji 
do Gębic otaczał ją opieką syn Stanisław. W pałacu gębickim miała osobny 
pokój. Warunki egzystencji miała dobre. Różniła się bardzo temperamentem 
ze swą synową, ale była pobożna, uczuciowa i delikatna, i to pozwalało jej 
współżyć z panią domu gębickiego. Jeszcze wciąż miała pewne symboliczne 
dochody ze swych lokat pieniężnych, lecz były one bardzo skromne. Paliła 
papierosy, które kupowała w miejscowym sklepiku, ale bardzo się wstydzi-
ła tego nałogu. Miała dobry apetyt, ale zgodnie z ówczesnym zwyczajem, 
mało nabierała sobie na talerz. Przeważnie więc chciała jeszcze dobrać, ale 
robiła to tak, że częstowała półmiskiem wszystkich wkoło biesiadników, co 
było wskazówką, że sama by chętnie jeszcze coś zjadła. Miała wykształcenie 
muzyczne i grała z synem na fortepianie. Swymi wnukami w Gębicach się 
już nie zajmowała, gdyż była zbyt wiekowa. Gdy spodziewano się wybuchu 
wojny i jej syn został powołany do wojska, a synowa musiała jako żona ofi-
cera opuścić leżące blisko granicy Gębice, wyjechała z synową do Kalisza 
i w pierwszych dniach września podróżowała dalej samochodem z rodziną 
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syna w stronę Warszawy. Gdy jednak dojechano do Szymanowa, gdzie w Za-
kładzie Sióstr Niepokalanek przebywała jej wnuczka Mysia, pozostała tam 
właśnie, natomiast Mysia pojechała dalej z rodzicami do Warszawy. W tymże 
Szymanowie przebyła okres walk, by następnie udać się do Osieczan. 

W związku z tym, że jej zięć Jan Brzeziński przed wojną poślubił drugą 
żonę Natalię z Dzieduszyckich, Brzezińscy po wybuchu wojny znaleźli się 
na terenie Lwowskiego. W toku wydarzeń wojennych, gdy upadł Lwów, ppłk 
Brzeziński został internowany przez Rosjan i zaginął na terenie Sowietów. 
Natomiast jego drugiej żonie Natalii z jego dziećmi, Teresą, Zosią i Jasiem, 
udało się wyjechać spod okupacji sowieckiej i przybyć do Osieczan. Pod-
czas nieobecności właścicieli dwór w jakimiś stopniu został ograbiony. Te-
raz zarządczynią domu stała się Natalia Brzezińska, Teresie Rostworowskiej 
mało znana. W połowie 1940 przybyła tam również synowa Zula z dziećmi, 
już jako wysiedlona z Gębic. W niewielkim folwarku trudno było się utrzy-
mać. Babcia Teresa �flotę� zdobywała w ten sposób, że sprzedawała chło-
pom swoje rzeczy z ubrania. Czasem syn jej przysłał jakąś kwotę z Rumunii. 
Jej synowa Zofia Rostworowska wkrótce z dziećmi wyjechała do Igołomi. 
Gospodarstwem rolnym w Osieczanach na razie zarządzała wnuczka Teresa 
Brzezińska, ale już z końcem 1940 majątek przejął treuhänder niemiecki. Te-
resa Brzezińska z bratem Jasiem została wysiedlona do szkoły wybudowanej 
przez ich ojca, Zosia zamieszkała w Myślenicach, a babcię Teresę przyjął jej 
siostrzeniec Ludwik Morstin w Pławowicach, gdzie znalazła się we wrześ-
niu 1940. Jej ukochana siostra Melunia już nie żyła, zmarła bowiem w 1936 
w Krakowie, dokąd się przeniosła po przekazaniu majątku swemu synowi.

Do Teresy Rostworowskiej jeszcze w Osieczanach doszła pierwsza kart-
ka jej ukochanego syna, pisana z Bukaresztu. Odtąd płk Rostworowski w li-
stach rodzinnych dla konspiracji był nazywany �Basią�. Teresa sama pisała 
do niego częste listy oraz niecierpliwie oczekiwała odpowiedzi. On jednak, 
prowadząc w Rumunii po części tajną pracę, nie mógł sobie pozwolić na 
liczną korespondencję, niemniej nawet przysyłał matce pewne kwoty pie-
niędzy. Gdy potem przebywał na Węgrzech, korespondencja się urwała. Na-
tomiast jego żona Zofia nie zapominała o swej teściowej. W listach Teresy 
jawią się niejedne podziękowania: Dziękuję bardzo za przesłaną cieplutką 
kołderkę z taką piękną podpinką, za łapki do mycia, tak mi potrzebne i za 
ciepłe rękawiczki, o których tak marzyłam, bo moje dawne zgubiłam w tych 
podróżach zimowych, to wszystko dyktowane twoim dobrym przewidującym 
sercem. I dalej pisała: W tej chwili Nina [Morstinowa] oddała mi 50 zł, któ-
rych się zupełnie nie spodziewałam. 

U Ludwikostwa Morstinów, u których przebywała, było jej bardzo do-
brze. Spotykała się tam z ich ciekawymi gośćmi: Są tu różni literaci, poeci, 
rozmowa zawsze interesująca, jedni pomagają w gospodarstwie, drudzy dają 
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lekcje panienkom � informowała synową. Gospodarze domu jednak pieniędzy 
jej nie dawali, natomiast to, co otrzymywała od synowej, było jej niezbędne, 
by mogła zakupić znaczki pocztowe. W swych listach nieustannie wspomi-
nała syna �Basię� i aresztowanego wnuka Lula. Od syna otrzymywała pacz-
ki, w których była chałwa, nugat i figi. Gdy jednak pułkownik przeszedł do 
tajnej pracy na Węgrzech, kontakt się urwał. Wspominała: Ja tu pisałam do 
Basi Mikuckiej [pseudonim nadany synowi], ale widocznie mój list ją nie 
doszedł, bo żadnej odpowiedzi nie mam, a bardzo to przykre i coraz smutniej, 
że jest tak bardzo osamotniona. Nie ma żadnej nawet nadziei, żeby można 
się z nią widzieć, choćby gdzie ja spotkać w Peszcie lub w Wilnie. Do wnuka 
chciała pisać listy do Oświęcimia, ale nie wiedziała, czy może po polsku, 
a niemieckiego nie znała. Losem Ludwika bardzo się martwiła i zastanawia-
ła się, czy nie mogłaby się zgłosić do Oświęcimia w zamian za więzione-
go Lula. Ofiarowała Bogu to, że może utracić wzrok, jeśli Ludwik zostanie 
zwolniony z obozu. Podobnie godziła się na śmierć, jeśli jej syn powróci do 
kraju. Intencje jej się sprawdzały, gdyż Ludwik został zwolniony i wkrótce 
po odzyskaniu wolności przybył do niej do Pławowic. Potem przesyłał jej na-
wet pierwsze zarobione pieniądze. We wrześniu 1942 odwiedziła ją też Zula 
Rostworowska z dwoma synami, jej wnukami. Sama listy często pisywała do 
wnuczki Mysi Rostworowskiej, od której otrzymywała odpowiedzi na swe 
rodzinne zapytania.

Jej ofiary zostały przyjęte. Po zwolnieniu wnuka z Oświęcimia zaczę-
ła tracić wzrok. Syn Stanisław przeszedł przez zieloną granicę z Węgrami 
i znalazł się w Polsce, o czym dobrze wiedziała. Ostatnie znane jej listy są 
datowane z 1942. Przyszedł już czas oczekiwania na śmierć, która nastąpi-
ła 2 II 1944 w Pławowicach. Uroczystości żałobne odbyły się w Bobinie. 
W kościele tamtejszym w głównym ołtarzu jest obraz malowany przez jej 
męża. Obraz ten podczas mszy żałobnej był odsłonięty. Przed zamknięciem 
trumny widziała ją jej synowa Zofia Rostworowska, która zapisała: Leżała 
przybrana w jedwabną suknię i w koronkowym szalu na głowie, co bardzo 
estetycznie wyglądało. Swój krzyżyk ulubiony przyciskała do serca. Jej malut-
ka trumienka została złożona w grobowcu rodzinnym obok trumien Łosiów. 
Jedynie obecnej na pogrzebie bliskiej krewnej, Zofii Rostworowskiej, przy-
padło w udziale rozdzielanie rzeczy pozostawionych po zmarłej. Jedną z osób 
mających przywileje spadkowe była wnuczka zmarłej, Jadwiga Jaglarzowa. 
W liście do cioci Zuli stwierdzała ona, że nie zamierza przejąć żadnych rze-
czy po babci. Pisała także: Te koronki czarne też się mogą cioci więcej niż 
mnie przydać, Wszystko, co Babcia miała, to właściwie już przed wojną roz-
dała, więc testament ma znaczenie raczej symboliczne. 

Odeszła osoba wielkiej religijności, wielkiej dobroci, wielkiej szlachet-
ności, która siły swe kładła w służbie rodziny swej córki, natomiast uczu-



~ 510 ~

ciami serca była zawsze zwrócona do syna, którego już od 1906 widywała 
z rzadka, ale którego kochała najbardziej.

U Stanisława Jana Rostworowskiego w Warszawie pozostał wygodny fo-
tel, na którym babunia robiąc na drutach przesiadywała w Gębicach. Zacho-
wało się też 200 listów, jakie Teresa Rostworowska napisała do swego syna, 
jego żony i parę do jego córki, ale w listach pisanych do członków najbliższej 
rodziny zawsze była mowa o Stachu lub o nim pod pseudonimem �Basi�.
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POKOLENIE XVI
Potomkowie STANISŁAWA i TERESY z Lubienieckich

Hr. MARIA (Dzidzia, Marysia), ur. 20 V 1887 w Krakowie, jedyna córka 
Stanisława i Teresy z Lubienieckich

W rok po jej urodzeniu, 14 VI 1888, Teresa Rostworowska pisała do Kor-
nelii Glogerowej, babki swego męża: Jak bym pragnęła Babuni przedstawić 
naszą pocieszkę, która z rysów do Mamy Rostworowskiej robi się podobna, 
a z usposobienia do Stasia zupełnie podobna, równie żywa, energiczna i czyn-
na jak Staś i gaworzy po całych dniach w swoim języku. Niestety Marysia 
urodziła się w roku poprzedzającym śmierć swego ojca. Tak, że całkowicie 
ciężar jej wychowania spoczął na matce. W 1891 Marysi przypadło 10 000 
rbs z zapisu testamentowego jej hojnego stryja Janusza z Warszawy. Okolicz-
ność ta, że siostry jej matki dość bogato powychodziły za mąż, sprawiała, że 
Dzidzia w dziecięcych latach wiele miesięcy spędziła w różnych dworach 
ziemiańskich, gdzie wzrastała w dobrym otoczeniu, zasobnych warunkach 
i niekiedy w ciekawym towarzystwie. Jeździła więc wraz ze swym bratem 
Stachem do Łagiewnik Tańskich, do Pławowic Morsztynów. Są tego ślady 
w pisanych przez nią listach: U Cioci Tańskiej miałam bardzo miłą towarzysz-
kę w Manulce Czerniewicz i z nią rysowałam dużo kwiatów z natury. Dalej 
wspomina: Stachu zaczyna już przygotowywać się do matury, a w chwilach 
wolnych urządzamy długie wyprawy z kuzynkiem Morstinem na rowerach, 
z mapą zwiedzamy okolice Krakowa. Wdowę po Stanisławie przyjmowały 
również inne spokrewnione domy Rostworowskich, a więc ciocia Zosia Wes-
slowa w Kęble i Żyrzynie i jej siostra Józefa Rostworowska w Garbaczu. Dzi-
dzia często wyjeżdżała z Krakowa do różnych dworów w Królestwie. Może 
dlatego swe lata dziecinne i panieńskie najlepiej w życiu swoim wspominała. 
Szczególnie Garbacz zachowała w pamięci jako siedlisko swego dzieciństwa. 
Przyjechała tam już jako panna. Do brata przebywającego za granicą pisa-
ła: Wyobrażasz sobie z jaką przyjemnością odnajduję wszystkie kąty w domu 
i w ogrodzie, gdzie tyle wspomnień dziecinnych na każdym kroku, drzewa 
porosły... Wykształcenia wielkiego nie otrzymała, podobnie jak inne panienki 
tego czasu, chodziła na pensję w Krakowie. Brała lekcje malarstwa, ale pew-
no ze względów materialnych, tylko �od wiosny�, bo uważała, że w ciemne 
dni zimowe nie byłoby rezultatów. Zamierzała specjalizować się w malar-
stwie pejzażowym lub w sztuce stosowanej. Podejmowała też pewien rodzaj 
pracy społecznej, chodziła trzy razy w tygodniu do ochronki i podczas robót 
czytała starszym dziewczętom książki. Jej kuzynka Mariola Romiszowska 
pisała do brata Marii: Dowiedziałam się jak Dzidzia oddaje się filantropii, 
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bardzo to pięknie, ale boję się, by 
to ją za nadto nie oderwało od 
świata bawiącego się. Tymczasem 
Dzidzia, mieszkając w Krakowie, 
uczestniczyła z matką w różnych 
obchodach i akademiach, jak na 
przykład w obchodzie jubileuszu 
papieża Piusa X. Utrzymywała 
kontakty z młodzieżą rówieśni-
czą, przyjeżdżającą do Krakowa, 
z Andzią Kicińską, Izą Szczuką, 
a najczęściej z Alfredem i Ludwi-
kiem Morstinami. W karnawale 
chodziła na bale, choć też pisała, 
że w projekcie jest bal kostiumo-
wy u Franciszków Potockich, ale 
wątpię, żeby nas tam zaprosili, 
a zresztą kostiumy dla mnie i dla 
Mamy byłyby rzeczą kosztowną, 
a potem na nic się nie przydają. 
Mimo, że nie należała do najwyż-
szej elity krakowskiej, to jednak, 
jak wspominała, na dzień jej imie-
nin w jej domu salon był pełen gości. W zimowe wieczory matce czytywała 
książki. Do brata pisała, że dnie przyjemnie, choć cicho schodzą. 

W 1911, mając 23 lata, poznała swego przyszłego męża. Odtąd cała spra-
wa �szła galopem�, bo prawdopodobnie gdzieś w lutym 1912 już była z nim 
�po słowie�. Tak wynika z listu brata, który w tym czasie sprawował funkcję 
asystenta na uniwersytecie w Getyndze. W liście tym, adresowanym do mat-
ki, pisał on, iż swojemu przyszłemu szwagrowi stawia żądania, by (...) był 
porządnym człowiekiem, miał delikatność uczuć, której Marysi potrzeba i by 
miał poczucie rodzinne, które da rękojmię, że i żonę będzie kochał i dla mamy 
mojej będzie drugim synem. Wiele z tych oczekiwań, choć nie wszystkie, się 
sprawdziły. Stach jeszcze jedną czynił słuszną uwagę, iż po raz pierwszy się 
cieszy, że Marysia nie ma dużego posagu, bo jeśli pan Jan ją wybrał, to widać 
nie przez materialistyczne względy. 

W każdym razie w 1912 Marysia poślubiła w Krakowie w kościele refor-
matów Jana Piotra Feliksa Dunin-Brzezińskiego h. Łabędź, ur. 30 XII 1883 
w Łazanach pod Wieliczką, syna Juliana Dunina ze Skrzynna Brzezińskiego 
i Eweliny z Morawskich. Ojciec był właścicielem Latoszyna, powiat Dębica 
i Łazan, powiat Wieliczka, zmarł w 1891, a matka Ewelina, ur. w 1847 we 

Maria z Rostworowskich Dunin-Brzezińska 
(1887�1935) � ziemianka, współwłaścicielka 

Osieczan pod Myślenicami
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Lwowie, kształciła się w Instytucie Panny Fröhlich w Baden, była córką ad-
wokata, lecz także właściciela dóbr ziemskich. Kochana bardzo przez syna, 
zwana �Matulą�, mieszkała w Osieczanach i tam zmarła 15 III 1928. 

Huczne wesele Marysi i Jasia odbyło się w Hotelu Saskim w Krakowie. 
Majątkiem rodowym Dunin-Brzezińskich były Łazany w Krakowskiem, ale 
dobrami tymi zarządzał brat Jana, Zdzisław Brzeziński. Młodej parze przy-
padł więc w udziale inny stosunkowo niewielki majątek, Osieczany pod My-
ślenicami. Dlaczego Janostwo Brzezińscy stali się właścicielami Osieczan, 
dziś już nietrudno na podstawie badań Aleksandra Mysińskiego odpowie-
dzieć. Majątek ten został zakupiony przez Ewę z Rostworowskich Sobolew-
ską, wówczas, gdy po 1832 otrzymała ona przepisany jej testamentem udział 
w spadku po swej ciotce Helenie Chrapowickiej. Majątek ten pozostawał 
przez dwa pokolenia w rękach Sobolewskich, wpierw syna Ewy Marcele-
go, potem jej wnuka Feliksa. Feliks Sobolewski w 1886 sprzedał Osieczany 
Wiktorowi Morawskiemu z Brzączowic pod Myślenicami. Po śmierci Wik-
tora majątek przeszedł na jego żonę Janinę z Bzowskich, lecz ta też zmar-
ła w 1893. Wówczas w 1896 prawną właścicielką Osieczan stała się siostra 
zmarłego bezdzietnie Wiktora Morawskiego, Ewelina, zamężna za Julianem 
Brzezińskim. W 1911 majątek został oficjalnie przekazany jej synowi Janowi 
Brzezińskiemu. 

Tak więc Marysi przypadło życie spędzać na wsi, choć od dzieciństwa 
była przyzwyczajona do miejskiego stylu życia w Krakowie. Zmiany tej nie 
oceniała za korzystną. Zasobność Osieczan była nikła, tym więcej, że w tych 
latach kolejne pory roku dla rolnictwa okazywały się niekorzystne. Jan po-
szukiwał więc posady administratora większych dóbr, gdyż stanowisko takie 
przynosiłoby znaczniejszy dochód. W Osieczanach tymczasem rodziły się 
córki: Terasa w 1913 i Jadwiga w 1914. Jan miał ukończone studia rolnicze 
w Hoenhein w Alzacji i kursy mleczarskie w Szwajcarii, znał biegle język 
francuski i niemiecki. W latach 1913�1914 był członkiem Towarzystwa Rol-
niczego. Już wcześniej odbył służbę w 1 pułku kawalerii austriackiej i uzy-
skał stopień podporucznika. Identyfikował się ze swoją rangą oficera austria-
ckiego, gdy wybuchała wojna, zgłosił się do służby wojskowej. W sierpniu 
1914 dzięki własnym staraniom otrzymał przydział na stanowisko oficera or-
dynansowego do c. i k. Komendy Legionów w Krakowie, z którą w połowie 
października znalazł się na Węgrzech. Dzielnie wypełniał funkcje adiutanta 
Komendy podczas krwawej bitwy pod Mołotkowem 29 października 1914 
i zaraz po niej, to jest w pierwszych dniach listopada został mianowany ko-
mendantem 3 szwadronu ułanów Legionów Polskich. Początkowo wydawało 
mu się, że jest po prostu oficerem austriackim przydzielonym do jednostek 
pospolitego ruszenia. Powoli zaczął rozumieć, że jest oficerem tworzące-
go się wojska polskiego. Brał udział w kampaniach Legionów karpackiej 
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i naddniestrzańskiej. Nabawił się reumatyzmu. Gdy szwadrony kawalerii 
II Brygady stawały do szarży pod Rokitną, on, niezdolny do siadu na konia, 
kurował się na swojej kwaterze. Już po szarży doszła do niego wiadomość, 
że 4 VI 1915 został mianowany rotmistrzem. Od 14 VI 1915 do 1 I 1916 peł-
nił funkcję dowódcy II dywizjonu ułanów, którym dowodził podczas pierw-
szych miesięcy kampanii wołyńskiej i z którym żegnał się słowami pięknie 
napisanego rozkazu z 31 XII 1915. W rozkazie tym dawał wyraz ideologii 
II Brygady Legionów, do której dotychczas należał dowodzony przez niego 
dywizjon. Ideologii przetrwania, opartej o braterstwo broni braci legionowej, 
która w Karpatach i nad Dniestrem prowadziła w bardzo ciężkich warunkach, 
z dala od kraju, niezliczone ilości bitew, potyczek i patroli, niezłomna, przez 
swych żołnierzy i innych wojskowych nazywana Żelazną Brygadą. Dowódcy 
Janowi Brzezińskiemu za godną wyróżnienia służbę ułanom, oficerom dzię-
kował też płk Ferdynand Küttner, komendant II Brygady Legionów specjal-
nym rozkazem Komendy nr 355 wydanym 31 XII 1915.

W pierwszych latach toczącej się wojny żona rotmistrza, Marysia, też 
przeżywała ciężkie chwile. W 1914 Moskale zbliżali się do Krakowa i trzeba 
było uciekać. Bitwa pod Limanową, toczona od 25 XI do 10 XII 1914 między 
znajdującymi się w ofensywie wojskami rosyjskimi i broniącymi się woj-
skami austro-węgierskimi oraz towarzyszącymi im Legionami Piłsudskiego, 
objęła również teren Myślenic, powodując niemałe zniszczenia w gospodar-
stwie Osieczan. W rezultacie Maria Brzezińska ze swą matką i córkami za-
wędrowały na okres zimy i wiosny 1915 na Węgry do Nagy-Szölös, gdzie 
stała kadra kawalerii legionowej. Dopiero w maju tego roku wróciła ona do 
Osieczan i wspólnie z zarządczynią dworską Katarzyną Sarnecką ratowała 
zdewastowane gospodarstwo. W liście z 6 VI 1915 pisanym do matki przez 
jej brata Stanisława znalazła się taka oto wzmianka: Dzielna kobiecina ta na-
sza Marysia. Jak dobrze sobie radzi. Odnosiło się to właśnie do jej zdolności 
zarządzania Osieczanami w warunkach, gdy niemal wszyscy męscy pracow-
nicy dworscy byli w wojsku. Jak pisała jej matka: Marysia zajęła się kopa-
niem kartofli, ogromnie obrodziły. Maryś się trapi, że sprzedać będzie trudno, 
ma ich przeszło 500 m. Na przyszły tydzień zacznie się młocka tą mniejszą 
maszyną z Łozan. Będąc w domu Marysia dla uspokojenia nerwów z zapałem 
zajmowała się robieniem fotografii i ich wywoływaniem. Z końcem żniw 
pojechała na spotkania rodzinne z Morstinami do Krakowa, co świadczyło 
o tym, że sytuacja w Osieczanach została opanowana. Odwiedzała też męża 
na kwaterach frontowych. 16 III 1916 urodził się jej pierwszy syn Andrzej. 

Mąż tymczasem był daleko na froncie wołyńskim. Pełnił funkcję dowód-
cy I dywizjonu w 2 pułku ułanów, był też zastępcą dowódcy pułku rtm. Juliu-
sza Ostoi-Zagórskiego. W dniach od 5 do 7 VII 1916 brał udział w bitwie pod 
Polską Górą, kiedy Rosjanom udało się przełamać trzymaną przez brygady 
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legionowe linię frontu pod Wołczeckiem. 3 VIII 1916 ponownie brał udział 
w bardzo ciężkich walkach w rejonie Rudki Miryńskiej, gdzie Rosjanie zno-
wu przełamali front austro-węgierski. Od X 1916 wraz z pułkiem przeszedł 
poza linię frontu do Łotwicz na Litwie, a następnie do Mińska Mazowieckie-
go. W pierwszym kwartale 1917 otrzymał skierowanie na stanowisko szefa 
Krajowego Inspektoratu Zaciągu do WP w Kielcach. W jego pojęciu było to 
skierowanie do cywilnej roboty politycznej, której z natury nie lubił, więc 
w czerwcu 1917 wystąpił o zwolnienie z działalności werbunkowej. Podczas 
wielkiego kryzysu legionowego przebywał na urlopie. Wierny ideologii II 
Brygady, stanął na stanowisku obowiązku kontynuowania działalności legio-
nowej. 17 VIII 1917, po odwołanym rtm. Ostoi-Zagórskim, objął dowódz-
two 2 pułku ułanów, który teraz był częścią Polskiego Korpusu Posiłkowego 
(PKP) skierowanego początkowo do Medyki, a później na Bukowinę. W Me-
dyce odwiedziła męża Maria Brzezińska, która zawsze starała się w chwilach 
przełomowych być przy nim blisko. Po kilku przesunięciach pułku w rejony, 
gdzie dostępny był furaż dla koni, ostatecznie miejscem jego postoju stało się 
Synowódzko. 17 XI 1917 rtm. Brzeziński zdał dowództwo płk. Romanowi 
Kaweckiemu i począł ubiegać się o zwolnienie ze służby wojskowej. Nie 
uzyskał go do 18 II 1918, kiedy po przejściu II Brygady na stronę rosyjską 
niezdemobilizowana część 2 pułku ułanów została w Synowódzku interno-
wana przez Austriaków. Rtm. Brzeziński internowany bez ostrych rygorów 
znalazł się w Szeklenczach na Węgrzech. Tam jego i jego kolegów legioni-
stów znów odwiedziła Maria Brzezińska. 

Rotmistrz z internowania zwolniony został w kwietniu 1918. Udał się 
do Osieczan, gdzie został mianowany dowódcą POW na teren Myślenic. 
Wraz z plutonowym W. Łukasikiem organizował i ćwiczył oddział liczący 60 
ochotników. POW pełniła straż przy ważniejszych obiektach w Myślenicach. 
Oddział posiadał broń, gdyż rtm Brzeziński uzyskał ją od swego szwagra Jó-
zefa Cyrus Sobolewskiego, męża Wandy z Brzezińskich, pułkownika wojsk 
austro-węgierskich, któremu podlegały magazyny wojskowe w Myślenicach. 
Od wczesnej jesieni 1918 do Osieczan zjeżdżali z różnych stron ziem pol-
skich byli oficerowie 2 pułku, wszystkich ich przyjmowała ze staropolską 
gościnnością pani domu Maria Brzezińska. Z datą 2 IX 1918 ukazał się roz-
kaz nr 3 Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, podpisany przez gen. bryg. 
Bolesława Roję, zawierający m.in. taką oto treść: Rotmistrzowi Janowi Du-
nin-Brzezińskiemu polecam zorganizować 2 pułk ułanów. Wówczas rotmistrz, 
mając już nominację, z Hotelu Saskiego, w którym rezydował, wydał rozkaz 
mobilizacyjny 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich (tak miał on początkowo 
nazwę). Rozkaz ten został wydrukowany w kilku gazetach: Baczność Uła-
ni! 1) Wszyscy ułani 2 Pułku Legionów Polskich winni się jak najspieszniej 
zgłosić do służby. 2) Adiutantura 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i biura 
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zaciągu mieści się przy ul. Długiej 48. Kraków, listopad 1918 r. Brzeziński, 
rotmistrz i dowódca pułku. Do wyposażenia tworzonego pułku w znacznym 
stopniu przyczynił się z własnych funduszy. Sprzedał część lasu, zdobył pie-
niądze, nabył materiały, a w Myślenicach szyto mundury ułańskie. W tym 
czasie majątkiem w Osieczanach znów sama zarządzała Marysia. Jednak już 
15 XI 1918 dowództwo pułku objął płk Roman Żaba. Natomiast Brzezińskie-
go gen. Roja mianował majorem i zastępcą dowódcy pułku. Gdy jednak płk 
Żaba złożył dymisję z dowództwa pułkiem, Brzeziński także złożył wniosek 
o przeniesienie w stan spoczynku. Pułk był już zorganizowany oraz pierwsze 
szwadrony poszły na front. Brzeziński niespodzianie 12 III 1919 został zwol-
niony z dowództwa pułku, nazwanego teraz 2 pułkiem szwoleżerów. Sam 
zaś, otrzymawszy stopień majora, przeszedł do rezerwy. Nowy dowódca puł-
ku, płk Roman Żaba, wystosował do niego list pożegnalny, w którym m.in. 
zawarte były słowa mówiące o majorze: Uczestnik wszelkich walk, a wódz 
w wielu bitwach i potyczkach zapisał się złotymi literami w historii Legionów 
polskich w wojnie światowej. A gdy nareszcie O j c z y z n a  zmartwychwsta-
ła, pospieszył Major Brzeziński jeden z pierwszych pod sztandar pułku i jego 
inicjatywie, jego organizator-
skim zdolnościom zawdzięcza 
pułk w pierwszej linii powstanie 
i odrodzenie. Żegnam Pana Ma-
jora imieniem pułku, życząc Mu 
szczęścia i powodzenia w dal-
szych kolejach życia. 

Gdy od XI 1918 Brzeziń-
ski był w Krakowie, towarzy-
szyła mu żona, gdyż nie mógł 
się bez niej obejść, zapraszał ją 
nawet na zebrania oficerskie. 
Teraz, gdy powrócił do domu, 
już od jesieni 1919 zaczął budo-
wać nowy dwór w Osieczanach. 
W okresie inwazji bolszewickiej 
w 1920 zgłosił się ochotniczo 
do wojska i został szefem kadry, 
a według relacji swego szwagra 
Rostworowskiego � dowódcą 
5 pułku strzelców konnych. Na 
stanowisku tym został miano-
wany podpułkownikiem z datą 
starszeństwa od 1 czerwca 1919. 

W polu w Osieczanach 
� dzieci Marii i Jana Dunin-Brzezińskich: Teresa, 

Zosia, Jaś (bez Andrzeja i Jadzi)
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Zaraz po zakończeniu wojny został zwolniony z wojska i otrzymał emerytu-
rę. Osiadł w Osieczanach i zajął się gospodarką w swoim majątku, mającym 
70 ha gruntów oraz 150 ha lasu. W 1919 Brzezińskim urodziła się córka Zo-
fia, a w dziesięć lat później, w 1929, ostatnie dziecko, najmłodszy syn Jaś. 
W międzyczasie, jesienią 1920, Marysia wyjechała dla podratowania zdrowia 
do Tyrawy Wołoskiej pod Sanokiem, był to majątek jej szwagra Stanisława 
Brzezińskiego. Stan chorobowy Marysi się utrzymywał. Jeszcze w V 1921 
jej mąż pisał: Dzięki Bogu, że od paru dni gorączka trochę spadła, lecz kaszel 
wciąż jednaki. Marysia zatem znowu wybierała się do Tyrawy. 

Dworek, który Brzezińscy odziedziczyli po Sobolewskich, był za ciasny 
dla rozrastającej się rodziny oraz niezdrowy. Marysia nie mogła w nim miesz-
kać. Podpułkownik teraz energicznie przystąpił do budowy nowego dworu. 
Ukończył go jesienią 1922 i zaraz odbyło się w nim duże spotkanie rodzin-
ne. Amelia Morstinowa pisała: Tak mi się dom w Osieczanach podobał, taki 
przytulny, ciepły, czysty. Bywało w nim potem nieraz gwarno, gdy zjeżdżali 
się tu oficerowie legionowi, czy też dawni austriaccy. W Osieczanach bywali: 
gen. Józef Haller, gen. Zygmunt Zieliński, gen. Andrzej Galica, gen. Leonard 
Dunin-Brzeziński, kuzyn majora, potem pułkownik Stanisław Rostworow-
ski, major, wkrótce podpułkownik Klemnes Rudnicki, mjr Henryk Hubal-
Dobrzański, spokrewniony przez Lubienieckich z Marią Brzezińską, a nawet 
komendant Legionów, marszałek Józef Piłsudski, którego wielkim wielbi-
cielem stał się teraz Brzeziński. Bywali też członkowie Związku Ziemian, 
których Brzezińscy często rewizytowali w ich majątkach. Gościnne drzwi 
domu w Osieczanach otwierała zawsze pani Maria, teraz już pani pułkowni-
kowa. Życie jej jednak zbyt szczęśliwe nie było. Charakter męża ukształto-
wała wpierw służba w wojsku austriackim, a potem długie lata wojny świa-
towej i wojny z bolszewikami. Zrobił się człowiekiem twardym, ceniącym 
sobie dryl wojskowy i posłuch, i co w życiu rodzinnym było szczególnie 
uciążliwe, nie znoszącym jakiegokolwiek sprzeciwu. Dla delikatnej psychiki 
Dzidzi-Marysi współżycie małżeńskie było twardą próbą życiową. A zdrowia 
dobrego nie miała. Od czasu urodzin Zosi często chorowała. Wśród swych 
codziennych trosk pociechę znajdowała w przeżyciach religijnych. Raz po 
raz, jako przynależna do stowarzyszenia Dzieci Maryi, wyjeżdżała z Osie-
czan, by wziąć udział w zamkniętych rekolekcjach.

Podpułkownik natomiast promieniował energią. Już w 1919 został wy-
brany wiceprezesem powiatowego Towarzystwa Rolniczego. W Osieczanach 
stał się założycielem Straży Pożarnej, z własnych funduszy wyposażył ją 
w mundury, sprzęt strażacki, ręczną pompę oraz oddał ze swego majątku par-
celę pod budowę remizy. Przyjął też stanowisko komendanta straży. W 1927 
zainteresował się żywo konserwatywnym stronnictwem chłopskim orga-
nizowanym przez Tadeusza Łubieńskiego. W lutym tego roku był obecny 
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w Jodłowniku, gdzie odbyło się zgromadzenie zwolenników Łubieńskiego. 
Do jego stronnictwa razem z Jasiem zapisało się 200 osób. Brzeziński okazał 
też znaczącą pomoc materialną dla budowy nowej szkoły w Osieczanach. 
Dał parcelę z ogrodem, drzewo na drzwi i okna, pieniądze na opłacenie ro-
bocizny. Był organizatorem miejscowego kółka rolniczego a w Myślenicach 
prezydentem rady nadzorczej Spółki Rolniczo-Handlowej. Został członkiem 
Powiatowej Rady Szkolnej. Podpułkownik był wielkim przyjacielem harcer-
stwa. Niemal co roku w parku dworskim Osieczan rozbijały swe obozy dru-
żyny harcerskie, m.in. w 1936 drużyna Czarna Trzynastka z Gimnazjum im. 
Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa. Dawny rotmistrz ułanów zasiadał 
niekiedy przy ognisku harcerskim i snuł gawędę wspomnieniową z lat walk 
legionowych, wzbudzał ducha patriotycznego w sercach swoich słuchaczy 
� harcerzy. Jego aktywność i ofiarność świadczona na różnych polach spra-
wiła, że w 1934 w drodze wyborów otrzymał urząd burmistrza Myślenic. 
Stanowisko to piastował do czasu wybuchu nowej wojny. Za jego kadencji 
został powołany komitet budowy gimnazjum, do którego weszło paru naj-
znaczniejszych obywateli Myślenic. Członkiem komitetu był również ppłk 
Brzeziński. Głównie dzięki staraniom jego i lekarza powiatowego dr. Wła-
dysława Szumskiego znalazły się środki finansowe niezbędne dla budowy 
gimnazjum. Sfery wojskowe przekonano tym, że budynek może być łatwo 
dostosowany do potrzeb szpitala wojskowego. Gmach budowano przez trzy 
lata. Pierwszymi jego użytkownikami stali się niestety Niemcy. 

Burmistrz Brzeziński przyczynił się też najbardziej do szybkiej odbu-
dowy mostu na Rabie, który w 1936 zniszczyła powódź. Most odbudowało 
wojsko. Znany był z tego, że wszystkie ulice kazał obsadzać drzewami, przez 
co upiększył miasto. Był czuły na biedę ludzką. Przewodniczył komitetowi 
pomocy zimowej dla biednych i bezrobotnych. W Myślenicach programowo 
starał się szerzyć kult marszałka Piłsudskiego. Podczas reorganizacji admini-
stracji państwowej w 1937 miał być zlikwidowany powiat myślenicki. Dzięki 
bezpośredniej interwencji ppłk. Brzezińskiego u premiera gen. Felicjana Sła-
woja Składkowskiego do likwidacji siedziby władz powiatowych w Myśle-
nicach nie doszło.

Działalność społeczną prowadziła również Maria Brzezińska. Jej po-
wołaniem było udzielanie pomocy mieszkańcom Osieczan w razie choroby 
lub połogu. Ta jej praca wspominana była przez mieszkańców Osieczan na 
zebraniu Związku Samopomocy Chłopskiej jeszcze w 1956. Przy licznych 
zajęciach męża, wychodzących poza sprawy Osieczan, właściwie sama stale 
zajmowała się gospodarką majątku. Według relacji męża jej dzień od rana 
do wieczora był wypełniony przeróżnymi zajęciami. Zapisał on: Wstaje mię-
dzy 7 a 7,30, je śniadanko jedno, potem drugie, szyje, zajmuje się ogro-
dem, wydaje na obiad, zajdzie z południa i na wieczór do doju, po południu 



~ 519~

drzemkę urządza, wieczorem Majówkę celebruje, a po kolacji gazety czyta. 
Że jej to służy, to najlepszy dowód, że tak się roztyła, aż twierdzić muszę, że 
mam drugą żonę, pierwszą miałem chudą. Także jej matka jeszcze w 1928 
pisała: Marysia bardzo zapracowana w gospodarstwie i ogrodzie, i zmianą 
całej służby. Nowy rządca Ślązak dosyć się nadał. Zmiany służby powodo-
wane były tym, że właścicielka Osieczan nie była w stanie zatrudnionym 
płacić wyższych wynagrodzeń, odchodzili więc nawet starzy pracownicy. 
W Osieczanach na ogół brakowało pieniędzy. W tymże 1928 niemałą ra-
dość sprawiło to, że Alfred Morstin wypłacił Marysi jakąś kwotę pieniędzy, 
jaką w spadku zapisał jej zmarły właściciel Pawłowic, wuj Ludwik Morstin. 
Większej skali wydarzeniem było to, że zgodnie z wolą zmarłej w 1929 ciot-
ki Zofii z Rostworowskich Wesslowej z Żyrzyna Marysia otrzymała 10 000 
zł. Kwotę tę przeznaczyła na pokrycie długów, jakie powstały w gospodarce 
Osieczan.

W domu swym życie miała dosyć smutne, bo, jak pisała jej matka: Jaś 
w strasznych nerwach, a Marysia już nie może z nim dać sobie rady. Chęt-
nie więc wyjeżdżała z domu, na dalsze, na przykład zagraniczne podróże, 
jednak brakło pieniędzy. Jedyne możliwe wyjazdy były do Rabki z dziećmi. 
Pobytami tam się bardzo cieszyła. Sama już nie miała najlepszego zdrowia. 
Przeszła operację na żołądek i niespodziewanie 14 XI 1935 zmarła w Osie-
czanach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 listopada w Myślenicach. 
W ogłoszonym w prasie artykule pt. Z galerii dzielnych Polek pisano: Trumnę 
śp. Pułkownikowej Brzezińskiej ponieśli na cmentarz przy dźwiękach marsza 
pogrzebowego dawni legioniści i młoda rezerwa. Wśród wieńców i depesz 
kondolencyjnych znalazło się wiele od kół pułkowych legionowych, zarządów 
związków i dawnych towarzyszów broni. Za trumną, przy boku ojca, szły trzy 
córki, starszy syn � kadet i najmłodszy 6-letni Jaś, cieszący się � jak to dziec-
ko � �że mamusia ma taki piękny, jakby wojskowy pogrzeb�. Maria spisała 
testament, w którym podawała, że żadnymi kwotami nie dysponuje. Posiada 
trochę biżuterii, którą przekazuje swoim dzieciom oraz dwa drobne upomin-
ki dzieciom swego brata, Ludwikowi i Marii Rostworowskim. Właśnie ten 
ostatnio zapis świadczył o tym, jak bardzo czuła się związana z rodziną Ro-
stworowskich.

Żegnając Marię z Rostworowskich Brzezińską, trzeba wspomnieć o jej 
dzieciach: najstarsza Teresa (6 V 1913�5 II 1995) była niezamężna, adopto-
wała Annę Nowak, ur. 18 VII 1949, zamężną, mającą troje dzieci. Jadwiga, 
ur. 6 VII 1914, poślubiła Zbigniewa Jaglarza (24 VI 1913�25 XI 1988), pro-
fesora krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, z którym miała troje dzie-
ci: Krzysztofa, ur. 19 VI 1941, Marka, ur. 23 I 1945 i Marię, ur. 24 VIII 1950. 
Pierworodny syn, radca prawny, Andrzej (16 III 1916�IV 1986), ożeniony 
z Marią Witkiewicz (22 X 1924�7 VII 1967), miał z nią córkę Danutę, ur. 
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21 II 1959, zamężną Matuszek i mającą dwoje dzieci. Był ponownie żonaty 
z Katarzyną Bednarską, ur. 24 XI 1924, z którą potomstwa nie miał. Kolejna, 
trzecia córka, Zofia (11 XI 1919�20 XI 1999) � zakonnica, wstąpiła do klasz-
toru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Najmłodszy, syn Jan, ur. 7 XI 1929, 
mgr sztuki, muzyk, nauczyciel muzyki, żonaty z Anną Żądło, ur. 9 IV 1937, 
sędzią w Myślenicach. Ma z nią dzieci: Joannę, ur. 20 VII 1961 � mgr inż. 
architekta, Beatę, ur. 3 XI 1966 � doktora medycyny, zamężną za lekarzem 
Markiem Kolarzem, Katarzynę, ur. 1 IX 1978 � prawnika.

Tak więc nie ma już męskich potomków ppłk. Jana Dunin-Brzeziń-
skiego. W 1939 poślubił on we Lwowie Eugenię Natalię hr. Dzieduszucką 
h. Sas (ur. 27 III 1888 w Korolówce � zm. 5 IX 1978 w Mieroszowie), córkę 
Tomasza, właściciela dóbr Korolówka powiat Zaleszczyki i Dominiki z La-
chowskich h. Pilawa. 1 voto była ona zamężna 12 VI 1912 za Henrykiem 
Juszkiewiczem, z którym jej małżeństwo w 1920 zostało we Lwowie anu-
lowane. 20 IV 1920 poślubiła Franciszka hr. Wolańskiego, który jednakże 
w 1932 zmarł. Jej małżeństwo zawarte z Janem Brzezińskim było już jej trze-
cim mariażem. Potomstwa nie przyniosło. Ppłk Brzeziński, gdy wybuchła 
nowa wojna światowa, mając 56 lat, zgłosił się ochotniczo do służby wojsko-
wej. Otrzymał przydział do sztabu dowódcy obrony Lwowa gen. Władysława 
Langnera. Lwów kapitulował wobec Rosjan. Brzeziński został internowany 
w Starobielsku, skąd przesłał do Osieczan kartkę z pozdrowieniami. W 1979 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża powiadomił jego syna Jana, 
że ppłk Jan Dunin-Brzeziński został przewieziony ze Starobielska do Ko-
zielska. Jest to wiadomość uzyskana 27 II 1940 przez Rumuński Czerwony 
Krzyż dzięki pośrednictwu Konsulatu Polskiego w Bukareszcie. Jest rzeczą 
niewątpliwą, że wiadomość ta nadeszła dzięki poszukiwaniom wszczętym 
przez jego szwagra, płk. Stanisława Rostworowskiego, który w tym czasie 
oficjalnie piastował stanowisko wicekonsula w Rumunii i ppłk. Brzezińskie-
go poszukiwał. Nazwisko Jana Dunin-Brzezińskiego nie figuruje na spisach 
oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Być może, że 
został już zamordowany w lutym 1940 podczas transportu do Kozielska, do 
którego z niewiadomych przyczyn był skierowany. Myślenice uczciły pamięć 
swego burmistrza, nadając jednej z ulic jego imię. Osobie podpułkownika 
poświęcone są liczne publikacje autorów piszących o kawalerii legionowej 
oraz artykuły zamieszczane w krakowskim �Czasie Przeszłym� i w prasie 
myślenickiej, najczęściej autorstwa Andrzeja Rybickiego, Ryszarda Sobko-
wicza, Mieczysława Szancera, Stanisława Zająca. W artykułach tych niekie-
dy podnoszona jest sprawa zwrotu resztówki w Osieczanach synowi podpuł-
kownika, co jednak nie ziściło się. Brzezińscy z Osieczan zostali usunięci na 
podstawie dekretu o reformie rolnej, a dworek wybudowany przez podpuł-
kownika został zrównany z ziemią.
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A. Rybicki, Dwór w Osieczanach, �Zorza� 1991 nr 24, s. 12; A. Rybicki, Jan Dunin-Brze-
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Zarys dziejów parafii św. Wojciecha w Drogini, Kraków 1993, s. 80�82, mps powielany; 
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Hr. STANISŁAW, ur. 19 XII 1888, jedyny syn Stanisława Jakuba i Teresy 
z Lubienieckich, generał brygady – jego biografii będzie poświęcony osob-
ny rozdział
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ROZDZIAŁ XIII

POKOLENIA XV–XVI

WYDZIEDZICZENI Z KOWALEWSZCZYZNY (3)
– TADEUSZ ROSTWOROWSKI 

– ARCHITEKT I ARTYSTA MALARZ 
ORAZ JEGO NAJBLIŻSI

POKOLENIE XV
Trzeci syn ROMANA hr. ROSTWOROWSKIEGO

Hr. TADEUSZ Maria Józef, ur. 21 III 1860 w Kowalewszczyźnie, trzeci syn 
Romana i Marii z Glogerów, architekt i artysta malarz, ziemianin

Podczas chrztu, kiedy to do kościoła parafialnego w Waniewie przyniósł 
go ojciec Roman Rostworowski, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego, świad-
kami dokonanego aktu wprowadzenia go do społeczności wiernych Kościo-
ła katolickiego byli jedynie oficjaliści dóbr Kowalewszczyzna, Franciszek 
Janka i Jan Majsa. Do chrztu trzymała go starsza siostra Jadwiga. Tadeusz 
wczesne dzieciństwo spędził w Kowalewszczyźnie. Odbył podróż do Drezna 
i Warszawy. Od 1868 przebywał na stancji u państwa Jakowickich w Pozna-
niu. Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Przechodził różne cho-
roby, o których donosił w listach pisanych do matki. Skarżył się głównie na 
reumatyzm. W szkole, gdy uczęszczał do najniższej klasy, miał dobre wyniki, 
bo nie borykał się z tymi zapóźnieniami w nauce, z którymi przybyli jego 
starsi bracia. Z zapałem uczył się niemieckiego. W liście z I 1869 pisał do 
rodziców, że pan Jakowiecki miał chłopcom dawać na zakupy po talarze na 
miesiąc, ale on poprosi, żeby mu dał za całe pięć miesięcy: To bym sobie kupił 
taki zegarek, co go tutaj nazywają cybula, to jest taki, który ma maszynę jak 
ścienny zegar. Od 1870 pobierał nauki w IV Klasycznym Gimnazjum w War-
szawie. Mieszkał na stancji u pana E. Konopczyńskiego. W jednym z listów 
do matki pisał: W środę czytał nam pan inspektor stopnie i wszyscy mamy 
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dobre. Chodziło tu także o star-
szych braci: Stefana i Stanisła-
wa. Ostatecznie jednak maturę 
zdał w 1876 jako uczeń szkoły 
realnej w Warszawie. W wie-
ku 16 lat został przez rodziców 
skierowany do Szkoły Morskiej 
w Petersburgu. Przyjęcie do tej 
szkoły wymagało wielu starań, 
bowiem Tadzio był niepełnolet-
ni. Rodzicom Tadeusza udało się 
uzyskać drogę protekcji do gen. 
Łassowskiego w Petersburgu, 
ale gdy Tadeusz do niego dotarł, 
generał oświadczył, że wszystko 
będzie zależało od egzaminu, 
że jeżeli zda, to go przyjmą. Do 
Szkoły Morskiej jednak na 20 
miejsc było 130 kandydatów. 
Wcześniej 1 IX 1876 odbył się 
egzamin do Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. Tu się 
Tadeuszowi bardzo powiodło. 
Rodziców informował: Wszyscy 
rysowali jedną głowę, tak mi się powiódł mój egzamin, że rysunek mój był 
drugi z rzędu, z reszty przedmiotów zdawałem tylko z matematyki. Co więcej, 
zwiedzający Akademię cesarz brazylijski Pedro Segundo przypadkowo zoba-
czył studenta Rostworowskiego, jak odrysowywał jakiś model i bardzo po-
chwalił jego dzieło. Już 29 IX 1876 Tadeusz donosił rodzicom, że egzaminu 
na Szkołę Morską nie zdał, natomiast został przyjęty na Wydział Architektury 
Akademii Sztuk Pięknych bez obowiązku opłacania wpisowego. Bojąc się, że 
ojciec niezbyt chętnie zaakceptuje jego studia w gruncie rzeczy artystyczne, 
w listach pisanych do rodziców ciągle powracał do niezrealizowanego nigdy 
projektu zapisania się w Petersburgu do tamtejszego Instytutu Leśnego. 

Młody student uczelni petersburskiej w otoczeniu rosyjskim nie czuł się 
najlepiej. W listach słanych do Kowalewszczyzny pisał: Teraz dopiero pozna-
łem co to jest ojczyzna, kiedy w niej nie jestem, wszystko, co mnie otacza, takie 
jest dla mnie obce, mogę powiedzieć prawie obrzydliwe (...) im się jest dalej od 
rodzinnego kraju, tym się silniej odczuwa tę różnicę, tym kraj dla nas staje się 
milszym i droższym. Na Akademii Sztuk Pięknych studiowało wówczas spo-
ro Polaków utrzymujących ścisłą więź koleżeńską. W tym czasie, jak donosił 

Bracia Tadeusz i Michał Rostworowscy 
w Kowalewszczyźnie
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w swych listach Tadeusz, w Petersburgu był także Piłsudski, ale on nie umiał go 
odszukać. Podczas dwóch pierwszych lat jego studiów rodzice jeszcze miesz-
kali w swych dobrach rodowych w Kowalewszczyźnie, ale pomoc finansowa 
od zagrożonych bankructwem właścicieli do ich synów dochodziła w coraz 
mniejszym wymiarze. Wskazuje na to cytat z listu pisanego już w 1877: Ciągle 
czekaliśmy na list z pieniędzmi [w Petersburgu był już wtedy studentem na ASP 
starszy brat Stanisław], który, jak z telegramu sądzić można, powinien był już 
przyjść, tymczasem jak nie widać, tak nie widać. Tadeusz żył szalenie skromnie. 
Dla niego obiad w cenie 50 kop. prezentował już cenę wygórowaną, niemoż-
liwą do zapłacenia. Niedożywienie spowodowało u niego osłabienie wzroku, 
tak że musiał sobie sprawić okulary. W X 1876 jego rozrachunki wyglądały tak 
oto: Z przesłanych 20 rb. oddałem dawnej gospodyni 10, a za drugie 10 przez 
pół miesiąca może wytrzymam, wprawdzie będę musiał kolegom oddać za po-
życzone mi bilety obiadowe i mieszkanie za 15 dni 5 rb.

Mimo niewątpliwej biedy uważał, że życie na studiach upływa mu dość 
wesoło. Miło spędzał czas w Akademii, gdzie naprawdę więcej słychać język 
polski niż ruski. Po przedpołudniowych zajęciach z kolegami udawał się do 
polskiej restauracji Rabkiewicza, tam opłata za obiady przez cały miesiąc 
wynosiła 7 rb. O 17 wracał na dwie godziny do Akademii, na ćwiczenia z ry-
sunków, a wieczorem szedł do biblioteki, by oglądać sztychy i fotografie, 
w niedzielę natomiast do galerii obrazów, gdzie ćwiczył się w kopiowaniu 
dzieł sztuki. W wolnych chwilach pisał wiersze, wyrażające tęsknotę za kra-
jem, ale na razie niezbyt udane. 

Pomoc z domu była tak nikła, że już w listopadzie zdawało się, że nie 
utrzyma się na studiach. Egzamin kwartalny poszedł mu nie najlepiej, gdyż 
przynaglony, zaczął już zarobkować czasochłonnym i mało płatnym malowa-
niem na drzewie. Zima 1877 dla Tadeusza była ciężka. Choć rzadko się żalił, to 
jednak do rodziców napisał: Tylko co przyleciałem z Akademii po wieczornych 
rysunkach; w tym roku zajęcia w Akademii dają mi się we znaki, gdyż muszę 
dwa razy dziennie po trzy wiorsty robić. Powracam do domu bardzo zmęczony 
i z tego powodu o żadnym zarobku nie mogę myśleć. Trochę jest mi chłod-
no chodzić bez palta, a zdarza mi się sposobność tanio kupić takowe, więc 
może sobie na nie zaoszczędzę. Nędzne życie nie dało się dłużej wytrzymać 
i Tadeusz podjął pracę u znanego architekta petersburskiego Wasyla Kennela. 
Na zajęcia w Akademii nie uczęszczał. Pojawił się dopiero przed czerwcem 
1878. Nie chciano go wtedy dopuścić do konkursu na złoty medal, a jedynie 
na stopień. Przemęczony i zirytowany tym faktem doznał jakiejś zapaści na 
tle zaburzeń pracy serca i całą noc musiał przeleżeć w służbowym mieszkaniu 
pracownika Akademii. Złożony szkic mu przyjęli, a to otwierało mu drogę do 
startowania po złoty medal. Jednakże sam stwierdzał: Przerachowałem się wi-
docznie z siłami z tym wyjazdem do Petersburga. Jednak pozostał nad Newą, 
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z tym, że więcej pracował niż studiował. Zaczął malować akwarele, sprzeda-
wać i miał z tego niezłe dochody. Gdy z kolei robił wieczorami rysunki przy 
świetle gazowym, to odczuwał zmęczenie oczu. A jednak wytrzymał i w po-
łowie grudnia 1879 mógł rodzicom donieść o swoich sukcesach: Za projekt 
tarasu krytego nad wodą w parku, rodzaj wielkiej altany, dostałem pierwszy 
numer, a drugi triumf, wprawdzie niezupełnie zasłużony, że jako jedyny ar-
chitekt między malarzami rysujący z natury modele, dostałem drugi numer. 
Pierwszy i drugi numer w klasyfikacji upoważniły do występowania w kolej-
nych konkursach o medale. Stopniowo też poprawiała się sytuacja materialna 
Tadeusza, u którego zamówiono zrobienie jakiegoś projektu dla budowy drogi 
żelaznej Oremburskiej. Ponadto zdołał on wykupić z powrotem swoje futerko, 
ale pisał: Za to inne części mojej garderoby są w opłakanym stanie. 

Stopniowe sukcesy budziły w nim nadzieję, że niedługo przystąpi do 
konkursu na razie o srebrny medal. Ale naprawdę godne odnotowania było 
to, że wtedy już myślał o osiągnięciu takiej pozycji życiowej, która mu po-
zwoli nieść pomoc rodzicom. W liście z 18 XII 1879 pisał: Myśl moja ciąg-
le wkracza w granice przyszłości, kiedy to nareszcie przyjdą te czasy, kiedy 
będę mógł spłacić dług wdzięczności za wychowanie, które otrzymałem z rąk 
Kochanych Rodziców i zabezpieczyć im spokojne życie w jakim cichym wiej-
skim ustroniu. Z kolei w liście ze stycznia 1880 otworzył przed rodzicami 
swoje wnętrze, pisząc o zmianach, jakie w jego psychice wywołały przeżycia 
tak trudnego okresu studiów petersburskich. Twierdził, że zmieniał się jego 
charakter, dając mu nieznośnie zimną krew: Jedno mnie pociesza, że to tylko 
powierzchowne, że w środku bardzo często mi się tam gotuje i wre, ale mi-
mowolna jakaś siła zmusza mnie do zdławienia tego wrzątku. Na wielkie wa-
kacje w 1880 Tadeusz, jak nigdy dotąd, bo zawsze pracował, zdecydował się 
pojechać do kraju. W drodze powrotnej przyjął zaproszenie do Putkowic, ma-
jątku Starzeńskich pod Ciechanowcem. Godne odnotowania są jego reakcje 
na to, co zobaczył: Pałac w bardzo spokojnym stylu, porządnie zbudowany, 
bardzo dobry rozkład i wprowadzone możliwe ulepszenia. A zatem na świat 
już patrzył okiem architekta. 

W Petersburgu nadal biedował, umiejąc rozróżnić dwa pojęcia � pierw-
sze to obiady, z którymi nie było takiego kłopotu, bo dawano je na kredyt, 
drugie to mieszkanie, które niestety trzeba było opłacać regularnie. W tym 
czasie dorabiał dawaniem lekcji rysunków i robieniem rycin do podręcznika 
dla historyków sztuki. Powoli przychodziły też zamówienia poważniejsze, 
zrobienia projektu budowy domu letniskowego i budynku szkolnego, a za 
taki projekt dostawał po 100 rb. Pomagał też odpłatnie kolegom w robieniu 
prac konkursowych. Pracował nadal u architekta Kennela, a ponadto zdawał 
kolejne kwartalne egzaminy konkursowe. W 1881 otrzymał dyplom ukończe-
nia studiów, ale na razie bez żadnych medali. Dopiero w 1882 dwa jego pro-
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jekty zostały wyróżnione tzw. małymi medalami, czyli srebrnymi, jeden to 
Projekt galerii obrazów. Po otrzymaniu medali uzyskał miesięczne niewiel-
kie stypendium, wynoszące 15 rb. Podjął też stałe zatrudnienie w pracowni 
znanego architekta Alfreda Parlanda, który przystąpił do konkursu na projekt 
cerkwi dla dawnego cesarza. Jeden z dwóch jego największych przyjaciół pe-
tersburskich Miłosz (drugim był Tadeusz Dmochowski) w liście do jego brata 
Stanisława przebywającego w Warszawie z datą 31 VII 1882 informował: 
Tadzio zdrów, żywy i rumiany, od półtora miesiąca siedzi w Petersburgu (...), 
obiadujemy razem, a czasem i wieczorne odbywamy spacery, ale to rzadko, 
bo młodzieniec ten, chcąc sobie dobrze nabić portmonetkę, zaciągnął się do 
dwóch aż architektów: Parlanda i Kennela. Mieszka u tegoż Kennela, w sa-
mej Akademii. Dalej autor listu o Tadeuszu wspomina: razem ze mną kupił 
sobie koszulę, idąc za przykładem twoich dwunastu par gaci, w krótkim więc 
czasie będzie gotów do żeniaczki. List ten wskazuje, że Tadeusz w Petersbur-
gu gruszek w popiele nie zasypiał. Podjął coś w rodzaju praktyki-asystentury 
aż u dwóch znanych architektów petersburskich. W 1883 uzyskał stopień ar-
chitekta III klasy. Jego matka uznawała to, że (...) był najzdolniejszy z całej 
plejady kolegów, mając w duszy to przekonanie, że dla jego zdolności wszę-
dzie brakowało dość szerokiego pola. 

Pobyt w Petersburgu stał się dla Tadzia szkołą jego samodzielności życio-
wej i zaczynem jego dalszych niewątpliwych sukcesów. Wtedy ukształtowała 
się jego indywidualność i jego twardy charakter. Latem i jesienią 1884 prze-
bywał w Warszawie, z zamiarem podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie: Sta-
ram się tu o robotę lub miejsce � pisał do swego brata Michała, który teraz stu-
diował w Petersburgu. Byłem u Arcybiskupa Popiela, gdyż jest prezydującym 
w komitecie rozszerzenia kościoła św. Aleksandra. Byłem u Wielopolskiego, 
wybieram się także do Blocha i innych Żydów, ale dotychczas wszyscy dopiero 
obiecali przyobiecać. Wizyty te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W styczniu 1885 postanowił wracać do Petersburga, ale po drodze za-
trzymał się w Wilnie i tam został ugoszczony przez Tyszkiewiczów. Na razie 
nie miał zamówień, ale podjął współpracę z rzeźbiarzem Bolesławem Ja-
cuńskim, któremu pomógł zrobić karton do pomnika Mickiewicza. Nazwi-
sko jego jako współwykonawcy figurować nie mogło, gdyż zapieczętowana 
koperta z nazwiskiem Jacuńskiego była już wysłana przy glinianym szkicu. 
Poznał też najznaczniejsze polskie rodziny w Wilnie, a także w Ponarach 
odwiedził swych krewnych Lubienieckich. W połowie V 1885 wyjechał do 
Petersburga, gdzie musiał złożyć projekt w konkursie na medal. Jednocześnie 
zachował swoją pracownię w Wilnie. Na tamtejsze zamówienia miał z Peters-
burga przesyłać rysunki. W Akademii przedłożył Projekt pałacu Wielkiego 
Księcia w stolicy, który stał się jego pracą dyplomową i przyniósł mu w 1885 
tytuł artysty architekta II stopnia. 
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W 1886 nadal przebywał w Petersburgu, gdzie podjął pracę u malarza 
Bekkera. Twierdził, że robi tam różne studia rysunkowe z dużą korzyścią 
dla siebie. W 1887 otrzymał I nagrodę w konkursie na projekt plafonu Zwy-
cięstwo piękności do petersburskiego pałacu milionera Naczajewa-Malcewa. 
Zdobył pierwszą nagrodę, mimo że praca jego była tylko rysowana, a nie ma-
lowana. Prawdopodobnie sukces ten przyniósł mu stopień architekta I klasy 
(według życiorysu spisanego własnoręcznie przez T. Rostworowskiego z datą 
7 XII 1923) oraz wysoką, nawet jak na ówczesne czasy, nagrodę w kwocie 
1000 rubli. Wyglądało na to, że zwycięski laureat konkursu będzie zobowią-
zany malować plafon w pałacu Naczajewa. Tadeuszowi się to nie uśmiecha-
ło, gdyż na wysokościach miał zawroty głowy. Chowając zatem do kieszeni 
otrzymaną gotówkę, czym prędzej udał się w zagraniczną podróż.

Na razie zatrzymał się u swego brata Stanisława w Krakowie. W liście z 28 
III 1887 jego bratowa Teresa Rostworowska pisała do swej teściowej: Tadzio 
nas tu rozwesela, bardzo jest światowy, ma różne zaproszenia i ma ogromne 
powodzenie w tutejszym towarzystwie. Wzmianki te oddają charakter Tadeu-
sza, który był człowiekiem pogodnym, dowcipnym i zarazem szarmanckim. 
Z Krakowa udał się do Paryża, gdzie brał udział w konkursach i, rzecz wy-
jątkowa, zgłaszane przez niego projekty wygrywały. W Paryżu zdobył nawet 
I nagrodę za projekt dworca kolejowego. Potem udał się do Wiednia, gdzie 
trafił na wspaniałe Święto Kwiatów, w czerwcu 1887 przebywał nieco dłużej 
z powodu choroby w Monachium, przed powrotem do kraju zatrzymał się 
jeszcze we Wrocławiu. Następnie odbył podróż przez Warszawę, Wilno do 
Petersburga, sądził, że zdoła tam zarobić nieco pieniędzy i pospłacać wie-
rzycieli. W lutym 1888 znalazł się w Wilnie, gdzie otrzymał pierwsze wiel-
kie w swoim życiu zamówienie od Jana hr. Tyszkiewicza � budowę domu 
w Mołodecznie za 4000 rb. Mieszkał także w domu Tyszkiewicza na Zawal-
nej, w mieszkaniu wspólnym z malarzem Ludomirem Janowskim, co miało 
wpływ na kierunek jego ówczesnej działalności artystycznej.

Zajmował się czynnie malarstwem, jak zwykle akwarelą, a także ma-
lował portrety: Jadwigi Oskierczanki, narzeczonej Edwarda Horwatta, oraz 
panny Wereszczakówny � najpiękniejszej osoby w Wilnie. Wspominał też 
o tym, że właśnie kończy obraz św. Anny. W liście do matki pisał: Dotychczas 
malarstwo mi więcej przynosi niż architektura. Z Wilnem związał się już na 
całe życie. Jedynie od kwietnia 1891 przebywał w Bielsku, naprawdę zaś był 
zaangażowany przy budowie pałacu cesarskiego w Białowieży z miesięczną 
pensją 300 rb. Prace były prowadzone pod kierownictwem N.J. hrabiego Ro-
cheforta. W tym czasie zaczął pomagać materialnie matce.

Po powrocie do Wilna szybko pozyskał zamówienia na budowę i rozbu-
dowę dworów i pałaców. Bywał na przyjęciach u Tyszkiewiczów w Wace, 
przyjaźnił się z Potockimi, z Gustawem Platerem, Janem Lubienieckim i in-
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nymi znanymi ziemianami z Wileńszczyzny. W 1890 przeniósł się na plac 
Świętego Ignacego do domu [Karola] hr. Zabiełły. Jeździł też do Garbacza, 
by wraz z wdową po bracie Stefanie uczestniczyć w radzie familijnej.

W latach 1890�1896 nadzorował budowę pałacu dla Puttkamerów w Bol-
cienikach pod Lidą, zaprojektowanego w stylu angielskiego neogotyku. Janina 
z Puttkamerów Żółtowska pisała o nim: Szkic do tej gotyckiej i angielskiej ar-
chitektury rysował p. Tadeusz Roztworowski, bardzo utalentowany architekt, 
ale za młodu obałamucony modą angielszczyzny, bo o wiele piękniejszy od Bol-
cienik Landwarów także wystawił w tym stylu. Krytyczna ocena angielszczyzny, 
uczyniona przez Żółtowską, nie korespondowała z ówczesnymi oczekiwania-
mi bogatych ziemian wileńskich. Oni właśnie chcieli mieć pałace gotyckiego 
stylu, robiące wrażenie starych budowli wywodzących się aż ze średniowiecza. 

Neogotycki pałac w Landwarowie pod Wilnem, 
którego rozbudowa była projektowana przez Rostworowskiego dla Władysława Tyszkiewicza
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Rostworowski, przyjaźniąc się z rodziną Wańkowiczów, wspólnie z Bronisła-
wem Mineyko opracował projekt budowy dworu w Rudakowie na Polesiu Mo-
zyrskim. W 1893 rozbudował osiemnastowieczny, drewniany dwór Chomiń-
skich w Olszewie nad Straczą, poczta Łyntupy. Do 1899 wspólnie z belgijskim 
architektem de Waegh przeprowadził w stylu neogotyckim rozbudowę pałacu 
Władysława Tyszkiewicza w Landwarowie pod Wilnem.

Bardzo znaczny rozgłos przyniosły mu dwa przedsięwzięcia zrealizowane 
w samym Wilnie. W 1895 stworzył bowiem projekt rekonstrukcji pałacu Igna-
cego Korwin Milewskiego przy ul. Świętojerskiej. Pałac odnowił w stylu neo-
barokowym. Jednakże sławę powszechnie już cenionego wybitnego architekta 
wileńskiego przyniosła mu budowa hotelu, który w pierwotnym zamyśle miał 
być wzniesiony dla Tyszkiewiczów. Ostatecznie jednak koszt budowy hotelu, 
który nazwał St. Georges, sam sfinansował, być może korzystając także z wpły-
wów gotówki spadkowej po stryju Januszu Rostworowskim. Otrzymał 10 000 

Hotel St. Georges w Wilnie 
projektowany przez Tadeusza Rostworowskiego, stanowiący jego własność
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rbs, ale w jego ręce oddały także swe fundusze siostry Jadwiga, Zosia i Leoncia 
Rostworowskie. Przyjął je na 7%, ale dopłacał często do 10%. Tadeusz już 
wówczas dzięki swej pracy był człowiekiem niezależnym finansowo i zamoż-
nym. Otwarcie hotelu nastąpiło w I 1894. Jak pisała jego matka: Wszystko jest 
tam solidnie obmyślane; na dole restauracja, kuchnia, pralnia, łazienki, a na 
pierwszym, drugim i trzecim piętrze pokoje, numerów 45, na drugim piętrze 
sala balowa lub koncertowa, jadalnia, bouduar dla dam i fumoir dla panów, 
wszystkie pokoje i korytarze wyłożone a hauteur d�appuit lamperią dębową. 
Po dwóch latach Rostworowski odsprzedał hotel spółce obywatelskiej, której 
głównym udziałowcem był Baliński. Zachował jednak dla własnych potrzeb 
apartament. Hotel St. Georges został podczas II wojny światowej w 1944 spa-
lony przez Niemców. Po wojnie go odbudowano i obecnie nosi nazwę Vilnius.

Rostworowski, zyskując coraz większą sławę, był od 1900 roku często 
wzywany do projektowania budowy lub przebudowy kościołów na Litwie 
i na Podlasiu. Do jego najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie budowni-
ctwa sakralnego należą prace architektoniczne przy kościołach w Malatach, 
Landwarowie, Białej Wace, Solecznikach, Krewie, Parafianowie i Bieniako-
niach oraz wzniesienie kaplicy w kształcie rotundy w Mołodowie, dawnym 
majątku Skirmunttów, a także nad innymi, łącznie około 30 świątyniami. 
Dzięki tak szerokiej palecie zamówień Rostworowski stał się człowiekiem 
bogatym. W Wilnie posiadał na własność trzy kamienice czynszowe i fabrykę 
ołówków �Fortuna�. Co prawda w 1895 fabryka ołówków się spaliła, ale po 
czterech tygodniach jej produkcja została wznowiona i przynosiła tygodnio-
wo 600 rb czystego dochodu. Majątek jego był szacowany na 300 tys. rubli.

Dla zainteresowań własnej rodziny często był nieuchwytny. Czasem 
przez pół roku nie odpowiadał na słaną do niego korespondencję. W jednym 
z listów wyjaśniał: Zawsze narzekają na mnie wszyscy, że jestem niepiśmien-
ny, kiedy ja innych listów, jak o pieniądze albo ze scenami nie odbieram, więc 
mnie do tego doprowadzili, że jak długo nie mam listu, to znaczy, że dobrze 
i spokojnie i prawie lepiej.

Siostry, chcąc się z nim widzieć, zdecydowały się na podróż do Wilna. 
Taką podróż w XII 1889 odbyły Zosia i Józefa, wdowa po zmarłym starszym 
bracie Stefanie, która żywo interesowała się osobą swego byłego szwagra, 
chcąc go teraz poślubić. Jak zapisała jego matka Maria Rostworowska: obie 
panie (...) zachwycone były robotami Tadzia. Takie prześliczne jego akwa-
rele, że się Józia nie mogła wydziwić i masę tam tego jest � powiadają, że 
koniecznie Tadzio to musi gdzieś wystawić, bo nie można tego trzymać pod 
korcem. Jest to ważna współczesna relacja, zawarta w liście do Michała Ro-
stworowskiego z 6 XII 1889, która sygnalizuje dorobek malarski Tadeusza 
Rostworowskiego, który historykom sztuki jest mało znany. W 1896 Tadeusz 
w Wilnie, jak zapisała Zosia, miał też malować jakiś obraz dla Tykocina. 
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Trzeba także wspomnieć, że Tade-
usz wielokrotnie bywał w Garbaczu, 
w majątku Józefy z Lubienieckich 
Rostworowskiej, m.in. pracował nad 
wymalowaniem portretu swego zmar-
łego brata. Podczas tych pobytów 
w Garbaczu Józefina nie była Tadeu-
szowi całkowicie obojętna. Niemniej 
przyszedł czas, że nastąpiło pomiędzy 
nimi zerwanie. Zachował się tekst 
bardzo osobistych wynurzeń Tade-
usza, w którym czytamy: Spotkanie 
z Józią już na mnie żadnego wrażenia 
nie robiło. Jakem ją przestał kochać? 
Sam i sam nie wiem. Rozeszliśmy się 
bez żadnych scen i wypytywań. Nie 
śmiałem sam spytać siebie, czy mnie 
ona kochała. Zdaje mi się, że nigdy. 
Słabości dziecinne mogła mieć, ale 
dla mnie miłości � nigdy! Wkrótce po 
tym oświadczeniu był w Warszawie 

karnawał, na który Tadeusz przybył do stolicy. Poznał wówczas dwie panny 
Zarembianki, Stasię i Wandzię, i był pod ich silnym urokiem, jednak nie umie-
jąc stwierdzić, która mu się bardziej podoba: Wandzia miała w moich oczach 
więcej uroku kobiecego, tamta uroku siły i powagi � pisał. 

W tym czasie rodzice, Romanostwo Rostworowscy, przenosili się na 
wieś do Jeniek, folwarku Kowalewszczyzny. Tadeusz był rzecznikiem po-
bytu rodziców w Jeńkach, bo sądził, że tam będzie stabilniej i taniej. Odwie-
dził nawet rodziców. Wkrótce jednak powstały długi z powodu kosztów tego 
wiejskiego pobytu i znów on musiał je regulować. 

Gdy uzdolniony architekt i malarz przebywał w Królestwie, był zapra-
szany na różne fety i bale, podczas których budził zainteresowanie panienek 
na wydaniu. Między innymi zarysowała się perspektywa romansu z niejaką 
Marylką nieznanego nazwiska. W każdym razie w tymże roku 1891 miało 
dojść do mariażu Tadeusza z ową Marylką, ale nawet do zaręczyn nie doszło. 
Z kolei z listu jego siostry Zosi z czerwca 1895 pisanego z Wilna dowiadu-
jemy się, że: Tadzio był w doskonałym humorze, chodził na wyścigi i był na 
balu u Sianożęckich � o swoich matrymonialnych projektach mówił z nami 
zupełnie szczerze i otwarcie. Pani Sianożęcka jest mu przeciwna, a panna 
Sianożęcka nie bardzo mu się podoba, �nie tak, że aż strasznie�, jak sam 
powiada, przy czym ile razy ma iść tam z wizytą i wchodzi na schody, robi mu 

Tadeusz Rostworowski (1860�1926),
trzeci syn Romana z Kowalewszczyzny 

� architekt wileński i artysta malarz, ziemianin
[fot. Jan Mieczkowski]
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się mdło, niedobrze i czym prędzej zbiega ze schodów. � Przypomina nam to 
jego konkury o Marylkę, gdy wchodził na Smolną, już go mdliło. Dziwna to 
przypadłość, ale i natura dziwna. 

Być może z powodu tych skłonności do robienia się niedobrze Tadeusz 
dość długo był kawalerem. A jednak na dzień 11/23 VI 1898 w Wilnie, w Ka-
plicy Ostrobramskiej, wyznaczył ślub z Zofią Oskierczanką. Panna młoda 
była córką ostatniego żyjącego członka Rządu Narodowego z czasów po-
wstania styczniowego, który przez dziewięć lat przebywał na zesłaniu w Uso-
lu, po czym po ogłoszonych amnestiach powrócił do kraju. Matka Tadeusza 
3 III 1898 pisała do syna Michała: Czy miałeś już list od Tadzia, że się żeni? 
Myśmy tu otrzymali telegram �fiance officielement�... ale listu żadnego, jaki 
on musi być szczęśliwy po takich długich utrapieniach. Po pewnym czasie 
jednak zapraszał całą rodzinę na pierwsze dni czerwca do Wilna, gdzie miał 
się ślub odbyć. Zapewniał, że noclegami będzie służył hotel St. Georges. 

Małżeństwo z Oskierczanką związało Rostworowskiego z wybitnymi 
rodzinami ziem kresowych, z Horwattami i Mineykami, Grabowskimi, Skir-
munttami, Wańkowiczami, Skarbek-Ważyńskimi, Wereszczakami, a przede 
wszystkim z owymi dwoma pierwszymi, do których na drodze mariaży weszły 
siostry jego żony, Jadwiga i Maria. Jak wspominał Stanisław Kazimierz Kossa-
kowski w swoich Pamiętnikach, małżeństwo to nadało duży prestiż towarzyski 
młodemu architektowi. Rodzina Oskierków na Litwie od dawna była znana. 
Protoplasta jej, Jerzy Karwat Murdelio, przybył z Kroacji do Polski za panowa-
nia Kazimierza Jagiellończyka. Stawał dzielnie przeciwko Wołochom pod Bu-
kowiną, zginął w 1491. Jego wnuk Kasper Karwat z przydomkiem Młodawski, 
starosta szmelsztyński i rotmistrz królewski, stawał przeciwko Szwedom w In-
flantach, był ranny, więziony, w zapisie z 1529 wspominany jest jako ten, który 
dał dowód odwagi. Jego syn Hrehory już w 1501 wziął udziały we wsi zwanej 
Oskierka. Odtąd na Litwie, w województwie mińskim, w powiecie mozyrskim 
wołany był Oskierka, a herb dla swego domu przyjął Murdelio. Był dzielnym 
pułkownikiem za czasów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Później już 
Oskierkowie stale piastowali urzędy ziemskie mozyrskie. Tak więc poślubienie 
Zofii Oskierczanki korzystnie sytuowało Tadeusza w litewskiej tradycji. 

Gdy przyszły na świat dzieci Rostworowskich: Andrzej i Róża Maria, ro-
dzice posłali je na wieś do Narowli nad Prypecią w powiecie mozyrskim, do 
majątku Jadwigi z Oskierków i Edwarda Horwattów. Tam też bardzo często 
dojeżdżał Tadeusz Rostworowski. Pan domu, Edward Horwatt, lubował się 
w malarstwie ściennym. Tadeusz, chcąc zaspokoić jego oczekiwania, sku-
tecznie rozwinął swój talent malarski. Znanych było kilka jego malowideł 
ściennych: Amor i Psyche, Sąd Parysa, Powrót Diany, które tworzyły pan-
neau w pałacu narowlańskim. Wykonywał też portrety domowników, w tym 
swego synka Andrzeja, którego często przedstawiał jako Amorka. 
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Pobyty Rostworowskiego na wsi były jednak krótkie. Wracał do Wilna, 
gdzie teraz projektował budowę wielopiętrowych domów czynszowych lub 
własnościowych, jakie znajdują się po dziś dzień przy ul. Szopena (obec-
na Sodu) i na ówczesnym przedmieściu Pohulanka. Czteropiętrowe kamie-
nice, powstałe przy ul. Sodu 17 i Sodu 1 z lat 1893�1894, cechuje dobre 
wykończenie wnętrz. Mają liczne pokoje o zróżnicowanej wielkości, trafnie 
i swobodnie rozłożone. Budowa tych ogromnych kamienic hołdowała cha-
rakterystycznemu dla absolwentów Akademii Petersburskiej monumentalne-
mu klasycyzmowi, w wykonaniu Rostworowskiego w połączeniu ze stylem 
neobarokowym i elewacjami opracowanymi w duchu eklektyzmu. Przy ul. 
Szopena 3 powstał też dom o funkcjach handlowych, wzniesiony dla I. Smaż-
niewicza. Rostworowski był pierwszym architektem w Wilnie, który zaczął 
projektować korpusy podwórza.

Od 1908 miał nowe mieszkanie oraz własne Biuro Budowlane przy ul. Wi-
leńskiej 33, które prowadził wspólnie z technikiem budowlanym Kazimierzem 
Zimmermanem. Sporządzało ono projekty i kosztorysy domów czynszowych, 
kościołów, willi, pałaców, wnętrz oraz zapewniało nadzór techniczny. W 1913 

Rostworowski zbudował 
dwie duże kamienice dla 
M. Dajona (przy ul. Ka-
cziałowa 9) i dla J. Ślizienia 
(przy ul. P. Ćwirki 4). Są to 
już domy znacznie nowo-
cześniejsze z oświetlony-
mi klatkami schodowymi 
i windami. Wkrótce po 
ślubie jedną z wybudowa-
nych przez siebie kamienic 
przy ul. Zawalnej zamienił 
na majątek ziemski Leśna, 
leżący w gminie Lejpuny 
(dziś: Leipalingis), powiat 
Sejny, w guberni suwal-
skiej. Miało to znacznie, 
bowiem Leśna leżała na 
ziemiach Królestwa Pol-
skiego, na terytorium, na 
którym można było uży-
wać języka polskiego. Gdy 
do Druskiennik, leżących 
po drugiej stronie Niemna, 

Kamienica w Wilnie 
projektowana przez Rostworowskiego dla Jana Ślizienia
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przybył poeta El i chciał słuchaczom recytować polskie wiersze, okazało się, 
że jest to zakazane. Wówczas zarząd zdrojowiska zorganizował sześć dużych 
łodzi i przewiózł publiczność przez Niemen do Leśnej, gdzie odbył się w domu 
� jak zapisano � hrabiego Rostworowskiego oczekiwany wieczór poetycki. 
Tadeusz do swego majątku przeniósł się w 1906. Zapraszał do niego rodziców, 
którzy jednak już na Wileńszczyznę nie dojechali.

Leśna miała 150 ha ziemi ornej oraz 150 ha lasów. Ponadto aż trzy jeziora, 
mogła mieć więc w sumie 600 ha. Tadeusz uważał, że powinno tam powstać 
gospodarstwo nastawione na produkcję mleczną. Drewniany dom mieszkalny, 
rodzaj letniskowej willi, wzniesiony był wśród sosnowego lasu. Andrzej, syn 
nowego właściciela, tak oto pisał o otoczeniu tego domu: Zatrzęsienie było 
grzybów, które � jak rydze � rosły na klombach, między różami. Borowiki zaś 
wszędzie, gdzie było trochę igliwia i mchu pod drzewami. Którejś wiosny na 
świerku koło domu tokował głuszec. Cietrzewi pełno było w Szumieliszkach, 
a na wysepce na stawie młyńskim rokrocznie wywodziły się dzikie kaczki. Leś-
na leżała nad niewielką rzeczką Awernicą, której wody napędzały młyn i trak 
tartakowy tzw. gater. W oddalonym o 12 km Liszkowie (dziś: Liskiava) znaj-
dował się kościół parafialny, z podominikańskimi zabudowaniami klasztor-
nymi. W kościele tym w jedną niedzielę kazania i suplikacje były po polsku, 
w drugą po litewsku. Na wsi przeważała ludność litewska. 

Status ekonomiczny majątku był dobry. Leżał on po części nad Niemnem, 
a na przeciwnym brzegu rzeki znajdowały się Druskienniki, uznawane już 
wówczas za ośrodek leczniczo-wypoczynkowy. Z Leśnej przez rzekę po parę 
razy dziennie przewożono jarzyny, owce i mleko, nabywane bezpośrednio 
przez druskiennickie pensjonaty. Tak więc Leśna, dzięki swemu położeniu, 
była majątkiem dochodowym. 

W zimie naturalnie wszystko zamierało, bo i dojazd był ciężki. Ale latem 
dom Rostworowskich nawiedzali architekci i malarze. Wnętrze tego domu 
było piękne, ze starymi meblami, obrazami z dobrych szkół malarskich, 
z gablotami wypełnionymi starą porcelaną. Nabycie majątku ziemskiego na-
dało Tadeuszowi splendoru. W Amoriale rodzin książęcych i hrabiowskich 
w Polsce, wydanym przez hrabiego de Saint Obin w Paryżu w 1907, Ro-
stworowski wymieniany jest jako artysta malarz i architekt oraz ziemianin, 
właściciel Leśnej. Nazwany został szefem hrabiowskiej rodziny Rostworow-
skich. W tym czasie także poznała go Teresa z Fudakowskich Karolowa Ro-
stworowska, jego bratowa. Napisała o nim: Tadeusz � miły, dowcipny, mało-
mówny, zdolny architekt, jednocześnie malarz portrecista. Znany był w Wilnie 
i w tamtych stronach, bardzo lubiany w towarzystwie i tam zostawił dużo por-
tretów ładnych pań, malowanych akwarelą.

Właściciel Leśnej często przebywał w Wilnie. Tam musiał go napotkać 
Jerzy Warchołowski, współpracownik prasy zajmującej się sztuką i malar-
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stwem. Warchołowski po powrocie do Warszawy w piśmie �Architekt� ogło-
sił drukiem swoje wspomnienia z Wilna. Tekst ten oparł w najznaczniejszej 
części o szkic przewodnika, jaki dał mu Rostworowski, który oprowadzał 
go po Wilnie. W owej relacji Rostworowskiego są omówione wszystkie naj-
piękniejsze zabytki miasta, które, jak widać, Tadeusz bardzo pokochał. Jego 
opisy owych zabytków są fachowe, ale zrazem barwne, a niekiedy nawet 
zabawne. Na przykład o kościele św. Anny mówił: Jest on arcydziełem sztu-
ki murarskiej. Zadaniem budowniczego było uzyskanie efektu płomiennego, 
bez użycia jakiegokolwiek snycerskiego, rzeźbiarskiego materiału. Oprowa-
dzający lubował się w stwierdzeniach, że gros zbytków wileńskich wznieśli 
polscy arystokraci. Wyjaśniał: Tu nigdy, żadnych kwestii socjalnych, żadnych 
buntów chłopskich, wrzenie tylko między sobą, najazdy szlacheckie nawet 
z wojskiem, ale to w swoim kółku, między znajomymi. Ta równość sprawia-
ła, że niejeden możny szlachcic myślał sobie � przecie ja nie ułomek, mogę 
zafundować Boży domek. Właśnie z tego chcenia bycia kimś powstawały 
wspaniałe budowle kościelne wznoszone przez Sapiehów, Radziwiłłów, Pa-
ców, Pociejów, Brzostowskich. Rostworowski uważał, że budowle te były 
wznoszone w pośpiechu, bowiem wspomniani możnowładcy mieli dobra na 
Litwie, Ukrainie i Podolu, a wszędzie trzeba coś było wznieść, to pałac, to 
szkołę, to kościół, więc wskazany był pośpiech, żeby te różne dzieła wyko-
nać. U oprowadzającego znamienna jest dogłębna znajomość krzyżowania 
się stylów architektonicznych, ich odpływów i powrotów, a także znakomite 
wyczucie piękna szczegółów. Rostworowski, wchodząc do każdego kościoła 
czy pałacu, umiał swego gościa podprowadzić do tego, co może ukryte, ale 
w tej budowli było najgodniejsze dostrzeżenia. Tak więc Warchołowski, który 
bądź co bądź był znawcą sztuki, zrezygnował z przedstawiania publiczności 
warszawskiej własnej wersji wrażeń wileńskich, a posłużył się tekstem-ga-
wędą przekazaną mu przez Tadeusza, którego nazywał architektem hrabią. 

Artykuł Warchołowskiego wskazuje, jakim prestiżem cieszył się w Wil-
nie Tadeusz Rostworowski w relacjach z bardziej lub równie znanymi tamtej-
szymi osobistościami jak Ferdynand Ruszczyc, Antoni Wiwulski czy Andrzej 
Tupalski, członek zarządu miejskiego. Cały ten świat, ta otoczka już wkrótce 
bezpowrotnie zaginęła, wraz z wybuchem I wojny światowej. Po poniesionej 
w sierpniu 1914 klęsce 2 Armii rosyjskiej gen. Aleksandra W. Samsonowa 
pod Tannenbergiem do Niemna zaczęli zbliżać się Niemcy, których społe-
czeństwo na Litwie jeszcze wtedy uważało zdecydowanie za wrogów. Ro-
stworowscy ewakuowali się do Rudakowa w powiecie rzeczyckim, leżącego 
w odległości 14 km od Chojnik, a od Dniepru o 36 wiorst. Posiadłość ta była 
szczególnie bliska Rostworowskiemu, gdyż to on w latach 1905�1906 pro-
jektował budowę miejscowego pałacu. Nie zdecydował się jednak pozostać 
w Rudakowie. Pożegnał rodzinę i wrócił do Wilna, które dopiero rok później 
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zostało zajęte przez Niemców. Już z końcem 1915 Rostworowskiego linia 
frontu odcięła od jego rodziny. 

Tadeusz był człowiekiem o duszy artystycznej, dla którego kultywowa-
nie atmosfery rodzinnej nie było głównym powołaniem. W Wilnie należał 
do elity towarzyskiej, której członkowie najczęściej spotykali się w domu 
Marii ks. Ogińskiej, wdowy po szambelanie rosyjskiego domu carskiego 
ks. Michale. Dom ten nawiedzali Antoniostwo Tyszkiewiczowie, Stanisław 
Łopaciński z synem Euzebiuszem, Antoni Wiwulski � rzeźbiarz, Aleksan-
der hr. Iliński-Kaszowski, zwany Olutkiem, Kazimierzostwo Dmochowscy, 
ona Emma z Jeleńskich � pisarka, Jan Obst � historyk, redaktor �Dziennika 
Wileńskiego�, Maria z Jeleńskich Jeleńska � opiekunka tajnie działającego 
zakonu żeńskiego, Stanisław Montwiłł � dobroczyńca, ks. Karol Lubianiec, 
prowadzący zakłady dla ubogiej młodzieży rzemieślniczej. Rostworowski dla 
warsztatów ślusarskich i stolarskich ks. Lubianca, prowadzonych na przed-
mieściu za Wielką Pohulanką, wykonywał rysunki i projekty ołtarzy, konfe-
sjonałów, balasek, a także mebli, drzwi, okien. 

Z tymi meblami to była osobna sprawa. Tadeusz nie tylko że gustował 
w pięknych meblach, ale też na ich stylach znał się znakomicie. Do niego 
zjeżdżali się antykwariusze, także z Warszawy, głównie Żydzi, m.in. Gustaw 
Wilhelm Bisier, sławny kolekcjoner-numizmatyk. Z nim to Rostworowski 
wędrował po antykwariatach i składowiskach starych mebli. Wynajdywali 
różne stylowe przedmioty. Potem z Kazimierzem Zimmermanem nabywali 
puste mieszkania, wyposażali je w stylowe meble i odsprzedawali po zawy-
żonej cenie. Józef Breza wspomniał w jednym ze swoich listów, że nabył od 
Rostworowskiego za biuro i stolik czeczotkowy marmurowy posąg Wenus 
Medycejskiej. Tadeusz odsprzedał mu tę rzeźbę, która stała w pokoju jadal-
nym. Jednakże kucharka, zrażona nagością Wenus, posąg ten obdarzała nie-
parlamentarnymi wyzwiskami, które wypowiadała w obecności pani domu 
oraz córki Róży. Okoliczności te skłoniły Tadeusza do odsprzedania posągu 
pięknej Wenus. Przed wybuchem wojny ów antykwaryczny handel przynosił 
Rostworowskiemu niemałe dochody. 

Gdy jednak wybuchła zawierucha wojenna, działalność twórcza Tadeu-
sza została znacznie przyhamowana. Nie było zamówień na nowe prace ar-
chitektoniczne, w lokalu biura kwaterowali Niemcy. Okres wojny wpłynął 
na znaczne uszczuplenie dochodów Rostworowskiego, a nawet na pewne 
jego osobiste zubożenie. Z Niemcami w Wilnie dawał sobie nieźle radę. Go-
rzej było z bolszewikami, którzy Wilno zajęli w styczniu 1919. Prowadzili 
rewizje, a po nich najczęściej właścicieli bogatszych mieszkań aresztowali. 
Podczas jednej z rewizji już i z Rostworowskim było marnie. W pewnym 
momencie przerzucający w mieszkaniu sprzęty bolszewik wyciągnął czer-
wone safianowe buty, które pozostały po zespole artystycznym �Achów�, dla 
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którego Tadeusz pisywał skecze. Rostworowski widząc owe buty w rękach 
bolszewika, zawołał: Kakoj ja biełyj, kogda i sapagi u mienia krasnyje. Bol-
szewik roześmiał się i rewidenci opuścili mieszkanie.

Gdy w kwietniu 1919 wojska polskie wygnały bolszewików z Wilna, Ro-
stworowski udał się do Warszawy, by odetchnąć życiem towarzyskim mniej 
zagrożonego środowiska stolicy Polski. Szybko jednak powrócił do Wilna po 
to, by podjąć ważną dla jego kierunku życiowego decyzję. W 1920 przyjął 
bowiem propozycję Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, by zostać jej etatowym 
pracownikiem i zająć się projektowaniem budowy dworców kolejowych, 
które podczas wojny uległy zniszczeniu. Zakładał, że zubożenie społeczeń-
stwa nie pozwoli mu nadal utrzymywać się z robienia projektów architek-
tonicznych pałaców i kościołów, i trzeba zdecydowanie spuścić z tonu. Był 
teraz pracownikiem najemnym zatrudnionym w dziale budowlanym przy od-
budowie gmachów stacyjnych. Dawne jego biuro pozostało pod zarządem 
Zimmermana, a Rostworowski był w nim jedynie doradcą. 

W Wilnie dość długo stacjonował sztab gen. Stanisława Szeptyckiego, 
dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego. Był to czas polskich zwycięstw, 
kiedy armia nasza dochodziła do Połocka. Zrodził się zamiar ustanowienia 
Odznaki Frontu Litewsko-Białoruskiego. Projekt jej pierwowzoru opracował 
właśnie Tadeusz Rostworowski. Trzeba powiedzieć, że Wilno w tym czasie 
miało swój dobry okres. Rozwijało się życie kulturalne. Tadeusz utrzymy-

Drezdeńska kryształowa karafka
z kompletu naczyń do picia wody z sokiem, 

ozdobionego herbami Nałęcz, 
który należał do T. Rostworowskiego 

w Wilnie
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wał żywe kontakty z całym światem muzycznym, koncentrującym się wokół 
nowo powstałego teatru muzycznego � operetki wileńskiej. W lipcu 1920 
miasto znów zostało zajęte przez bolszewików, ale Rostworowski ten krótki 
okres ponownej okupacji jakoś szczęśliwie przetrzymał. Gdy Wilno zostało 
wyzwolone, tym razem przez gen. Lucjana Żeligowskiego, i nadeszło zakoń-
czenie wojny, można się było wziąć za odbudowę kraju. 

Rostworowski m.in. zaangażowany był przy rozbudowie wielkiego zespo-
łu architektoniczno-pałacowego w Łyntupach, w majątku Józefa Biszewskie-
go. Ziemianinowi temu Cyganka przepowiedziała, że jak skończy jakąś rozpo-
czętą inwestycję budowlaną, to umrze. Dlatego też Biszewski podjął odbudowę 
w stylu neorenesansowym swego zniszczonego częściowo podczas wojny pa-
łacu, ale do tego dochodziło szereg innych, nigdy nie kończonych budów, rów-
nież gospodarczych, które Rostworowski właśnie dla tego bogatego ziemia-
nina projektował. Głównie jednak był zaangażowany w inwestycje Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych. Zaprojektował wówczas budowę dworców 
kolejowych w Białej Podlaskiej, Pińsku, Lidzie, Wołkowysku. Także szereg 
mniejszych stacyjek na linii Wilno�Wołkowysk�Siedlce oraz Wilno�Moło-
deczno i odnogi linii kolejowej od Lidy na Baranowicze�Łuniniec. Planował 
monumentalną budowlę dworca kolejowego w Brześciu nad Bugiem. Budynek 
dworca miał tu być podobny do zamku w Piaskowej Skale czy Nidzicy, miał 
mieć bastiony na czterech rogach. Do ukończenia dworca według tego projektu 
jednak nigdy nie doszło. Natomiast według projektu Rostworowskiego została 
dokonana przebudowa gmachu Zarządu Kolei Żelaznych Polskich czyli Dy-
rekcji Wileńskiej PKP na Pohulance � róg ul. Słowackiego. 

Zdobyty autorytet sprawił, iż Rostworowski nie mógł się uchylać od funkcji 
społecznych. Wkrótce po wojnie wspólnie z inżynierami Piegułkowskim i Nie-
ciengiewiczem przez ks. Lubianca stał się współzałożycielem Polskiego Towa-
rzystwa Techników w Wilnie. Gdy umarł inicjator tego przedsięwzięcia, inż. 
Adolf Piegułkowski, Rostworowski został prezesem Towarzystwa. Funk cję 
tę pełnił do końca życia. Był także sekretarzem Towarzystwa Nauki i Sztuki.

Nabyty majątek w Leśnej przejęły władze nowo powstałej Republiki 
Litewskiej. Po zakończeniu wojny Rostworowski już utracił niejako status 
ziemianina i stale zamieszkiwał w Wilnie. Około 1926 kupił dom przy Zauł-
ku Montwiłłowskim, który niegdyś projektowało jego biuro. Dom ten miał 
być przeznaczony dla córki Róży. Często jednak przebywał w swoim apar-
tamencie w hotelu St. Georges. Tu właśnie niespodziewanie 21 VIII 1928 
dosięgnął go śmiertelny atak serca, którego doznał przechodząc przez holl 
swego ulubionego hotelu. Na jego pogrzeb, który skupił liczną rzeszę ludzi 
w Wilnie, spośród członków rodziny poza najbliższymi przybyły: siostry Zo-
fia Wesslowa, Leoncia Wierusz-Kowalska, córka brata Duda Rostworowska 
oraz synowie braci: Stanisław i Stefan Rostworowscy. Mszę św. odprawiał 
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wielki przyjaciel zmarłego, ks. prałat Karol Lubianiec, a na chórze grał bez-
interesownie kwartet Tchórza z Hotelu Georges�a. 

Odszedł człowiek niewątpliwie wybitny, należący do czołówki najbardziej 
twórczych członków Rodziny Rostworowskich. Był wybitnym architektem, 
malarzem, a także, jak ujawnił jego syn, poetą lirycznym. Znał się na heraldy-
ce, koligacjach rodzinnych, był rozkochany w polskiej poezji. Znał na pamięć 
znaczne fragmenty Pana Tadeusza, ale także utwory Asnyka, Fredry, Słowa-
ckiego, Krasińskiego, Tetmajera oraz poetów włoskich i francuskich. Miał 
bardzo cenione wśród ludzi, którzy go znali, poczucie humoru, znał ogromną 
ilość różnych anegdot, historyjek i powiedzonek. Zakres jego czynności archi-
tektonicznych i malarskich był naprawdę wielki. Poezje nie dotrwały do na-
szego czasu, zaginione w Wilnie. Tadeusz Rostworowski został pochowany na 
Rossie. Piękny jego grobowiec, wzniesiony według projektu architekta Hipo-
lita Hryncewicza, sąsiaduje z zaprojektowanym przez niego samego grobow-
cem jego teścia, Aleksandra Oskierki, ostatniego członka Rządu Narodowego. 
Dorobek Tadeusza Rostworowskiego po dziś dzień jest zbyt mało znany, choć, 
jak napisał o nim Edmund Małachowicz: Był jednym z najbardziej zasłużonych 
działaczy kultury w Wilnie i postacią ogólnie znaną i cenioną. Należałyby mu 
się oznaki pamięci bardziej trwałej, chociażby przez nazwanie jego imieniem 
jednej z ulic w Wilnie, czy nawet w Białej Podlaskiej.

Grób Tadeusza Rostworowskiego na Rossie w Wilnie 
[fot. S.J. Rostworowski]
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Twórczość architektoniczna: Projekt tarasu krytego nad wodą w parku (1879); pro-
jekt domu handlowego (1880); projekt budynku szkolnego (1880), projekt galerii 
obrazów (1882); projekt pałacu Wielkiego Księcia w stolicy (1885); projekt karto-
nu do Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie dla Bolesława Jacuńskiego (1887); 
projekt banku w Wilnie (1888); dom w Mołodecznej dla Jana Tyszkiewica (1890); 
projekt budowy w stylu angielskiego neogotyku, przy użyciu czerwonej cegły, pa-
łacu Wawrzyńca Puttkamera w Bolcienikach koło Lidy (lata 1890�1896); projekt 
budowy cesarskiego pałacu w Białowieży w 1891 (pod kierunkiem N.J. de Roche-
forta); dostawienie murowanych oficyn do XVIII-wiecznego dworu Chomińskich 
w Olszewie nad Straczą w 1893; Projekt budowy pałacu Stanisława Kognowickiego 
w Łączynowie, powiat trocki; restauracja XVIII-wiecznej kaplicy i dworu w Mo-
żejkowie Wielkim Stanisława Grabowskiego; zrobienie projektu stylowej bramy 
wjazdowej do pałacu w Narowli koło Mozyrza; przebudowa w stylu neobarokowym 
w 1895 pałacu Ignacego Korwin-Milewskiego w Wilnie przy ul. Świętojerskiej 
(obecnie Syrvido); rozbudowa w stylu neogotyckim do 1899 pałacu Władysława 
Tyszkiewicza w Landwarowie koło Wilna; budowa w latach 1905�1906 nowego 
dworu Stanisława Kostki Wańkowicza w Rudakowie koło Chojnik (wspólnie z Wła-
dysławem Mineyko); od końca XIX wieku prace przy rozbudowie kompleksu archi-
tektoniczno-pałacowego pod Wilnem w Łyntupach Józefa Biszewskiego; w 1900 
budowa dwukondygnacyjnej werandy dworu Władysława Mineyki w Widzach 
Łowczyńskich w guberni kowieńskiej, budowa dwubiegunowych schodów pałacu 
w Nowomalinie; rozbudowa w 1904 dworu w Biżerewiczach koło Pińska; budowa 
kwadratowej oficyny w Żyrzynie koło Puław (dziś część pałacu w Żyrzynie), na zle-
cenie Pauliny Houwaldowej zrobienie w 1908 projektu budowy dworu w Raklisz-
kach Nowych koło Wilna; przebudowa dworu w Wiżunach, powiat Wiłkomirski, 
należącego do Edwarda Meysztowicza; przebudowa w 1914 głównego wejścia do 
pałacu Józefa Tyszkiewicza w Duniłowiczach koło Wilna (wspólnie z Kazimierzem 
Zimmermanem); zrobienie projektu budowy pałacu Włodzimierza ks. Czetwertyń-
skiego w Żołudku, poczta Żołud, w województwie wileńskim, który to projekt został 
uzupełniony przez architekta Marconiego; dworek myśliwski dla Witolda Wagnera 
w Pawłowie, przeniesiony do Skobejek, powiat Szczuczyn, jako dwór dla syna An-
drzeja Rostworowskiego. Ponadto syn jego wymienia jeszcze prace przy dworach 
i pałacach w Dobośni Bułhaków, w Gierwanach Platerów, w Złotym Potoku (może 
Raczyńskich), w Bończy, Mołodowie, Bieniakoniach, Lebiodce oraz przy pałacu 
Tyszkiewiczów w Wilnie przy ul. Nadrzecznej (późniejszy Instytut Wschodni), 
Budownictwo miejskie: budynki czynszowe na przedmieściu Pohulanka w Wilnie; 
w 1893 czteropiętrowy dom na ul. Szopena (Sodu 17); w 1894 w sąsiedztwie ul. Szo-
pena 1 czteropiętrowy dom, potem Szopena 3 takiż dom handlowy I. Smażniewi-
cza. W jego podwórzu czteropiętrowa oficyna; projekt i budowa hotelu St. Georges 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 20, otwartego w 1894; drugi budynek w 1897 na 
Pohulance przy ul. Basarzowicza 15 dla J. Smażniewicza; w 1897 rekonstrukcja pry-
watnego domu A. Skurczyńskiego przy ul. Odmieniu; prywatny dom przy obecnej 
ul. Komsomolców 4 wybudowany w latach 1898�1901; w 1913 dwa czteropiętrowe 
domy dla M. Dajona przy ul. Kacziałowa 9 i dla J. Ślizienia przy ul. P. Ćwirki 4 
(zapewne przy dawnej ul. Gdańskiej). Ponadto Hotel Bristol oraz dochodowy dom 
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własny przy ul. Zawalnej, sprzedany p. Świętożęckiej i dom dla Kończów, odku-
piony przy ul. Montwiłłowskiej 12. Gmach Izby Kontroli przy ul. W. Pohulanka 10, 
gmach dawnego Zarządu Stadnin Państwowych. 
Budownictwo sakralne: budowa pomnika nagrobnego Stefana Rostworowskiego 
na Powązkach w Warszawie (1889); przebudowa neorenesansowej kaplicy w Para-
fianowie koło Wilna; projekty budowy kościołów w Bieniakoniach (1901), Landwa-
rowie, Malatach koło Wilna, Krewie koło Oszmiany, Białej Wace i Solecznikach 
nieopodal Wilna, oraz w Rudce, Wawiórce, Gawiach, Sobotnikach i Sobakińcach, 
w latach 1905�1908 kaplica pałacowa w kształcie rotundy, nakryta kopułą, w Mo-
łodowie, majątku Skirmunttów, kaplice w Wielkim Możejkowie i Narowli, kaplica 
grzebalna w Żyrzynie, łącznie około 30 kościołów i kaplic na Litwie i Podlasiu; 
w 1911 budowa grobowca Aleksandra Oskierki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. 
Budownictwo kolejowe: projekty drogi żelaznej Oremburskiej (1879); projekt 
dworca kolejowego w Paryżu (1887); projekty dworców w Białej Podlaskiej, Pińsku, 
Lidzie, Wołkowysku, w takich miejscowościach jak: Czeremcha, Różanka, Skrzy-
bowce, Lida, Bastuny, Bieniakonie, przerobionego na dom mieszkalny w Mostach, 
przerwanego w połowie realizacji dworca w Brześciu nad Bugiem robionego wspól-
nie z inż. arch. Hipolitem Hryncewiczem; kolonii urzędniczej w Łapach i mieszkań 
kolejarzy w Wołkowysku, przebudowy ogromnego gmachu Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych na Pohulance w Wilnie; elektrownia na stacji kolejowej Wilno; 
schematyczne projekty dworca dużego, średniego i małego.
Projekty różne: projekty ołtarzy, konfesjonałów, balasek, mebli, drzwi, okien dla 
warsztatów rzemieślniczych Zakładu ks. Karola Lubiańca w Wilnie; projekt Odzna-
ki Frontu Litewsko-Białoruskiego wykonany w 1919. 
Malarstwo ścienne: plafon w dworze w Dobośni w majątku Edgara Bułhaka (1902); 
plafon sali bibliotecznej pałacu w Narowli w majątku Edwarda Horwatta; w sali 
jadalnej pałacu w Narowli kilka obrazów o treści mitologicznej, takich jak Apollo 
i Muzy, Powrót Diany z polowania, Eros i Psyche; owale nad lustrami w pałacu na-
rowlańskim wypełniał olejnymi portretami najpiękniejszych pań z okolicy. 
Malarstwo sztalugowe: we dworze w Widzach Łowczyńskich znajdowało się pięć 
portretów akwareli: Portret Jadwigi Oskierczanki (1890), Portret panny Wereszczaki 
(1890); Portret chłopczyka Jeleńskiego (1891), Portrety dzieci Platerowej w Szatej-
kach (1891), Portret Jana Hołyńskiego (z fotografii � 1891); Portret Stanisława Ro-
stworowskiego; Portret Stefana Rostworowskiego (1891), w 1904 wystawił w Wil-
nie dwie akwarele; Obraz syna Andrzeja trzymającego sztandar z Orłem Białym 
z 1905 był w Narowli; jego pędzla był obraz w kościele w głównym ołtarzu w Na-
rowli; dokończył obraz św. Anny, zaczęty przez brata Stanisława, przeznaczony do 
ołtarza kościoła parafialnego w Bobinie; we dworze w Łobzowie koło Nowogródka 
był Portret Anny z Szostakowskich Tadeuszowej Giedroyciowej; Obrazy św. Piotra 
i św. Pawła w bocznych ołtarzach kościoła parafialnego w Żyrzynie; Portret Marii 
Rostworowskiej (Muszki); Portret Karola Rostworowskiego; Portret Tomaszka Ro-
stworowskiego.
Rysunki: projekt plafonu do pałacu Naczajewa-Malcewa w Petersburgu � Zwy-
cięstwo piękności (1887); Portret rysunkowy Ludomira Janowskiego z 1888 znaj-



~ 542 ~

duje się w Muzeum Narodowym w Warszawie; Rysunek kościoła parafialnego 
w Okrzei. 
Twórczość literacka: pisał wiersze okolicznościowe, a także teksty dla kabaretu 
�Achów� w Wilnie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWALIA, ZBIORY: Akta urodzeń i chrztu od 1854�1862 parafii Waniewo, poz. 27/1860; 
własnoręczny życiorys T. Rostworowskiego spisany 7 XII 1923 w posiadaniu Witolda Ro-
stworowskiego w Krakowie; Kossakowski, Pamiętniki, t. III; Teresa z Fudakowskich Ro-
stworowska, Pamiętniki, mps, s. 95�96; listy Józefa Brezy do Zofii Rostworowskiej, Staw 
18 V 1958; S.M. Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego, Reims 4 II 1962 (w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego); AGAD, 82/II, 42, Media in category; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY 
ROSTWOROWSKICH: Listy: Tadeusza do matki Marii Rostworowskiej, Poznań od VI 1869 do 
XI 1872; do rodziców, Poznań, 23 I 1869, Petersburg; [1876], do matki, Petersburg, 4 VIII 
1876; do ojca Romana Rostworowskiego, Petersburg, 7 VIII 1876; do rodziców, Petersburg, 
1 IX 1876, 8 IX 1876, 29 IX 1876; do matki, Petersburg [1876]; do rodziców, Petersburg, 
2 X 1876, 18 X 1876, 9 XI 1876, 16 XII 1876, 4 I 1877, [1877]; Wiersze; do ojca, Petersburg, 
12 VIII 1877; do rodziców, Petersburg, 25 X 1877, 8 XI 1877, 16 XII 1877, 3 I 1788, 24 IX 
1878, 18 XII 1879, 4 I 1880; do brata Michała, Wilno, 14 VIII 1880; do matki, Petersburg, 
24 VII 1880; do rodziców, Petersburg, 1 I 1881, 15 III 1881, 8 X 1881, 4 I 1882; Miłosza do 
Stanisława Rostworowskiego z 31 VII 1882; Tadeusza Rostworowskiego do brata Michała, 
Warszawa, 28 IX 1884, 3 X 1884, Wilno, 5 I 1885; do matki, Wilno, 31 I 1885, 15 II 1885; 
do rodziców, Wilno 13 V 1885; do matki, Petersburg, 27 I 1886, 24 VII 1886, Garbacz, 1887;
do rodziców, Paryż, 1887, Monachium, 1887, Monachium, 10 VI 1887; do matki, Wilno 
[1887]; Listy Tadeusza Rostworowskiego do brata Michała, Wilno, 1 X 1887; do matki, 
Petersburg, 1 XI 1887, 2 II 1888; Teresy i Stanisława Rostworowskich do Marii Rostworow-
skiej z 28 III 1887; Tadeusza Rostworowskiego do matki, Wilno, 25 II 1888, 19 X 1888; do 
brata Michała, Wilno, 28 X 1888; Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Warszawa, 1 VII 
1888; Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 7 IV 1889 i 6 XII 1889; Tadeusza 
Rostworowskiego; do matki, Wilno, 24 IX 1889, 24 XII 1889, [1890], Bielsk, 2 IV 1891; 
do rodziców [1891]; Romana Rostworowskiego do syna Michała, Warszawa, 26 VI 1891; 
Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 25 VIII 1891, XI 1891, 1 XII 1891, 
1 XI 1894; Jadwigi Rostworowskiej do brata Michała, 1 XII 1891; Marii Rostworowskiej do 
syna Michała, Warszawa, 19 I 1895, Warszawa, 13 II 1895; Zofii Rostworowskiej do brata 
Michała, Warszawa, 20 VI 1895; Marii Rostworowskiej do Michała, Warszawa, 21 IX 1896, 
Jeżówka, 3 III 1896; Zofii Rostworowskiej do Michała [1896]; Tadeusza Rostworowskiego 
do matki, kwiecień 1896, Wilno, 21 V 1898, 29 V 1898; Fair-part Zofii Oskierki i Tadeu-
sza Rostworowskiego, Wilno 11/23 VI 1898; Tadeusza Rostworowskiego do brata Michała, 
Wilno 1898; do matki, Wilno, 6 VII 1898; do siostry Zofii, Wilno, 31 VII 1898; do matki, 
Wilno, 7 VIII 1898, 26 VIII 1898, 1906, 1907, 2 VIII 1910; [Wynurzenia osobiste Tadeusza 
Rostworowskiego].
PUBLIKACJE: S.K., �Tygodnik Ilustrowany� 1885, półr. II, s. 351; 1894, półr. I, s. 387; Kon-
kurs na plafon, �Kraj� 1887, nr 51, s.11; �Biesiada Literacka� 1888, półr. I, s.74. 1904 półr. II, 
s. 535; Comte de St. Obin, Armorial des familles princières et comtales de Pologne, L�Institut 
Généalogique International, Paris 1907, s. 43; J.W. (Jerzy Warchołowski) (i Tadeusz Rostwo-
rowski), Wilno (wrażenia), �Architekt� 1913, s. 165�178; S.N. Kondakov, Spisok russkich 
chudożnikov..., [Petersburg 1914] (jako Rastworowski); Katalog Salonu Richlinga z Warsza-
wy, Wilno 1914; Noty L. Uziębły; H. Mościcki, Wilno, Wilno 1922, s. 51, 55, 57; J. Wiśniew-
ski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskim, Skalbmierskim 
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i Wiślickim, Marjówka 1927, s. 21; K. Hoffman, �Kurier Warszawski� 1928, nr 247, s. 9 
(nekrolog); Z notatnika wspomnień, �Ondyna� 1929, z. 2 (Druskienniki); S. Łoza, Słownik 
architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce przebywających, wyd. 2, 
Warszawa 1931; Tenże, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954 (z mylną 
informacją, że projektował pomnik Mickiewicza); J. Kłos, Wilno, b.r.w., wyd. 2, s. 249; 
N. Żmichowska, Listy, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romanków-
na, t. 1, Wrocław 1957 , s. 705 i t. 3, Wrocław 1967; I. Żółtowska, Inne czasy, inni ludzie, 
wyd. III, Londyn 1998, s. 15, 270; N. Żmichowska, J. Baranowska, Ścieżki przez życie, 
Wrocław 1961, s. 321; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, opr. I. Lelewel-
Friemanowa, Wrocław�Warszawa�Kraków 1966, s. 456; Dzienniki, wspomnienia, relacje: 
A. Śnieżko, Rossa � miasto umarłych. Groby zasłużonych, Wrocław 1970, cz. III, s. 380�2 
(mps); Polska bibliografia sztuki 1801�1944, t. 1, cz. 1, Wrocław 1975, L. Grajewski, Bi-
bliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i początku XX w., 1972; T.S. Jaroszewski, 
O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981; S. Lorentz, Album Wileńskie, War-
szawa 1986, s. 49; N. Luksionyte, Tadeusas Rostworowskis, �Statyba ir Architektura� [�Bu-
downictwo i Architektura�], 1985 nr, s. 31�32; R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, 
T. I, II, III, IV, V, XI, Warszawa 1986�1988; S.M. Rostworowski, Glogerówna z Dobrochów, 
�Kontakty� 1987, nr 46, s. 10; S. Kieniewicz, Oskierka Aleksander, PSB, t. 24, s. 355; R.M. 
Kunkel, Rostworowski Tadeusz Maria, PSB, t. 32, s. 240�241; E. Małachowicz, Cmentarz 
na Rossie w Wilnie, Wrocław 1993, s. 294, 297 (życiorys); Stanisław Rostworowski, Listy 
z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 126�127 i nast.; T.S. Jaroszewski, Siedziby 
ziemiańskie w Polsce od schyłku wieku XVIII do roku 1914. Przegląd najważniejszych kon-
cepcji, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, Kraków 1996, s. 162; 
H. Buber, Śladami wileńskiego twórcy, �Nasza Gazeta� 1997, nr 46 (Wilno); J. Mineyko, 
Wspomnienia z dawnych lat, Warszawa 1997, s. 132 i nast.; Andrzej Rostworowski, Ziemia, 
której już nie zobaczysz, opr. S.J. Rostworowski, Warszawa 2001, s. 7�8 i nast.; tenże, Na 
dawnej lidzkiej ziemi, cz. I, �Wiadomości Ziemiańskie� 2006, nr 25, s. 23�29, cz. II, nr 
26, s. 20�26; tenże, Życie nasze i praca społeczna na Nowogródczyźnie, mps w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego; J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956�1963, t. II, Warszawa 2009, s. 489; 
A. Wierzbicka, Rostworowski Tadeusz Maria, [w:] Słownik Artystów Polskich (w druku); 
INNE: �Tadeusz Maria Rostworowski� (zdjęcia 15 budynków wzniesionych według projek-
tów Tadeusza Rostworowskiego), internet; portret (może autoportret � rysunek) Tadeusza 
Rostworowskiego w posiadaniu Magdaleny Rostworowskiej we Wrocławiu. 

ZOFIA Janina z OSKIERKÓW hr. ROSTWOROWSKA h. Murdelio, ur. 20 VIII 
1873 w Wielkim Możejkowie, powiat Lida, córka Aleksandra i Teodozji 
z Grabowskich h. Topór, ziemianka, żona Tadeusza

Nad dzieciństwem jej zaciążyły okoliczności życia jej ojca. Był on znaną 
postacią na Wileńszczyźnie, zamożnym ziemianinem, właścicielem majątku 
Rajowszczyzna koło Mołodeczna. Ale nie zajmował się tylko gospodarką, 
gdyż udzielał się też czynnie w polskim życiu kulturalnym, m.in. publiko-
wał artykuły w �Kurierze Wileńskim�. Gdy wybuchło powstanie roku 1863, 
został członkiem Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy, to znaczy 
powstańczego Rządu Narodowego. Po aresztowaniu Jakuba Kazimierza 
Gieysztora, pierwszego prezesa Wydziału, Aleksander Oskierka przejął po 
nim prezesurę. Kiedy został ujęty przez Rosjan, został przez sąd skazany na 
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karę śmierci. Kara ta została zawieszona wskutek głosu wstrzymującego się 
jednego z sędziów � wojskowych rosyjskich. Oskierka został zesłany na do-
żywotnią katorgę wpierw do Nerczyńska, potem do Usolu za Irkuckiem. Do 
Usolu przybyła jego narzeczona Teodozja Grabowska, pochodząca z Wiel-
kiego Możejkowa. Tam nastąpił ślub Aleksandra z Teodozją. Z małżeństwa 
tego przyszły na świat cztery córki. Dwie pierwsze, Jadwiga i Kasylda, 
urodzone na Syberii. Zofię urodziła matka na Litwie, w swoim domu ro-
dzinnym w Możejkowie. Młodszą jej siostrą była Maria. Dzięki ogłaszanym 
amnestiom kara nałożona na Aleksandra Oskierkę w swym wymiarze uległa 
skróceniu. Po 12 latach wrócił do Polski, zamieszkał początkowo w Nałę-
czowie, potem w Warszawie, gdzie był pierwszym redaktorem wydawane-
go tu �Ateneum�, z końcem lat życia zezwolono mu zamieszkać w samym 
Wilnie. Teodozja Oskierczyna zmarła około 1900 w Nałęczowie, jej mąż 
Aleksander, ostatni członek Rządu Narodowego, zmarł w 1911 w Wilnie. 
Jego córka Zofia w dzieciństwie przebywała w Wielkim Możejkowie, ma-
jątku brata swej matki Stanisława Grabowskiego (Rajowszczyzna została 
skonfiskowana przez rząd carski), a potem z matką w Nałęczowie, a z ojcem 
w Warszawie oraz w Wilnie. 

W lutym 1898 zaręczyła się z Tadeuszem. Jej narzeczony pisał do swego 
brata Michała: Myślę, że się moja Zosia doskonale do naszej gromadki dopasuje 
i że nam będzie bardzo dobrze. Zosia najbardziej zaprzyjaźniła się ze swą szwa-

gierką Leoncią. Jej list pisany 
przed ślubem do Leonci wska-
zuje na to, że przywiązywała 
dużą wagę do jak najlepszych 
stosunków z rodziną męża. 
Chciała, aby wszyscy krewni 
przyjechali do Wilna w wigilię 
ślubu, po to by mogli wspól-
nie spędzić czas i wspólnie się 
pomodlić. Huczne wesele nie 
było przewidziane, z uwagi na 
żałobę po niedawno zmarłej 
siostrze Zosi. W parafii ostro-
bramskiej w Wilnie dnia 11 VI 
1898 Zosia, mająca 25 lat, po-
ślubiła Tadeusza Rostworow-
skiego, mającego wówczas 
38 lat. Niemal zaraz po ślu-
bie została zaproszona do roli 
matki chrzestnej do państwa 

Zofia z Oskierków Rostworowska (1873�1953),
ziemianka, właścicielka Skobejek, pow. Szczuczyn
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Aleksandrostwa Lubańskich, znanych ziemian, mających m.in. majątek Lubań 
w powiecie wileńskim i Worończę pod Nowogródkiem. 

Nowożeńcy zamieszkali wspólnie w domu z ojcem Zosi, Aleksandrem 
Oskierką. Zajmowali górne piętro, gdyż dla pracowni malarskiej pana domu 
było tam więcej słońca. Tadeusz na budowy wychodził o godz. 10 i o 12.30 
wracał na śniadanie. Stołowali się wspólnie z ojcem, zwanym Papcikiem. 
Zajmowane przez nich mieszkanie było bardzo obszerne, obejmowało salon, 
gabinet, stołowy, sypialny, toaletowy, łazienkę, pokój dla kucharki, kuchnię. 
O 17 jedli obiad, po którym małżonkowie odbywali spacer. Po powrocie pili 
herbatę i szli spać. Bywali trochę u Tyszkiewiczów i Jeleńskich. Rozrywką 
była gra w pokera. Na Boże Narodzenie udali się do Jenk w odwiedziny do 
rodziców. Po świętach karnawał � zdaniem Zosi � był smutny: Wszystkie pa-
nie mają dobre bardzo chęci, ale brak odwagi, żeby raz zacząć. 

W Wilnie przyszły na świat jej dzieci, Andrzej w 1899 i Maria Róża 
w 1903, lecz w 1902 miała poronienie, a wtedy już bardzo chciała mieć córkę, 
która narodziła się rok później. Jej siostry to Kasylda, która zmarła w 1897, Ja-
dwiga, która poślubiła Edwarda Horwatta, właściciela wielkich dóbr Narowla 
w powiecie mozyrskim i Maria poślubiona Władysławowi Mineyce, właści-
cielowi majątków Widze Łowczyńskie w powiecie nowoaleksandrowskim 
i Stachowce w powiecie święciańskim. Świetne koligacje córek Aleksandra 
Oskierki świadczyły także o tym jak wielkim autorytetem cieszył się on w ów-
czesnym środowisku ziemiańskim. Zofia uczuciowo była szczególnie zwią-
zana ze swą starszą siostrą Jadwigą (Gusią) Horwattową. Opiekowała się za-
równo nią, gdyż Gusia chorowała na płuca, jak i jej synem Danielem, zwanym 
Dolo. Ówcześnie na Kijowszczyźnie najczęściej podróżowało się statkami po 
Prypeci i Dnieprze. Zimą 1902 pojechała z Dolem na egzaminy do Kijowa 
i musiała czekać aż Prypeć odmarznie. Natomiast z Gusią wyjeżdżała do róż-
nych uzdrowisk, w 1905 do Abacji w Istri we Włoszech, w drodze powrotnej 
do Grazu w Austrii, innym razem do Merano, na Riwierę, a także w 1906 do 
nabierającego sławy uzdrowiskowej Zakopanego. Analogiczne trasy odbywa-
ła i w kolejnych latach 1907�1908. Już w 1904 udała się z Wilna do Narowli. 
Tam pod opieką najętych niań i wychowawczyń osadziła swoje dzieci. 

Zaabsorbowanie jej męża pracą artystyczną nie wiązało jej zbyt silnie z ży-
ciem rodzinnym. Sama była osobą pełną życia i energii, kobietą nie pozbawio-
ną uroku, pozyskującą zainteresowanie i przyjaźń właścicieli majątków czy 
domów, w jakich przebywała. Była w odróżnieniu od swoich sióstr urodzo-
nych na Syberii osobą zdrową i wysportowaną, potrafiła duże odległości prze-
bywać konno. Miała zamiłowania malarskie. Jej syn w swych wspomnieniach 
zapisał: Moja Matka kopiowała olejne obrazy, umiejąc trafić kolor i patynę. 

W 1908 opuściła Wilno i zamieszkała w nabytym przez męża majątku Leś-
na w guberni suwalskiej. W Leśnej bardzo często gościła swoją chorą siostrę 
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Gusię. Sama potrafiła okazywać dużą energię, gdy chodzi o właściwe wykształ-
cenie dzieci. Ponosiła odpowiedzialność za ich wychowanie, w czym chyba 
całkowicie wyręczała swego męża. Syna dowoziła do Krakowa i ostatecznie 
umieściła go w świetnym Zakładzie Ojców Jezuitów w Chyrowie, znajdują-
cym się w zaborze austriackim na terenie innej już administracji państwowej. 
Córkę skierowała do dobrej szkoły zakonnej w Szymanowie pod Warszawą. 

Gdy wybuchła I wojna światowa, ewakuowała się z Leśnej do Rudakowa 
w powiecie rzeczyckim. Był to majątek niegdyś należący do Henryka Oskierki, 
lecz gdy jego córka Helena poślubiła Stanisława Kostkę Wańkowicza, przeszedł 
do rąk Wańkowiczów. Przebywając na dalekim Polesiu, znów potrafiła zadbać 
o właściwą kontynuację nauk swego syna, umieszczając go wpierw w Warsza-
wie, a potem w Moskwie. Sama musiała zmieniać miejsca pobytu, gdyż do Ru-
dakowa napłynęła tak duża liczba różnych uciekinierów, że w 1916 przeniosła 
się z córką do niezbyt odległej Borysowszczyzny, majątku Michała Jastrzęb-
skiego, a potem do Narowli. Była osobą ruchliwą, nie obawiającą się wojennych 
niewygód i podróży, a przede wszystkim przedsiębiorczą. Po umieszczeniu syna 
w Moskwie, udała się do Helsinek, gdzie przebywała na leczeniu Gusia ze swo-
im również chorym na gruźlicę kiszek synem Danielem Horwattem. 

Gdy wybuchła rewolucja bolszewicka 1917, była w Narowli i z niej udała 
się do Charkowa, potem do Kijowa, w tych pełnych grozy latach była odcięta 
linią frontu od męża. Telegramem wezwała syna Andrzeja, aby wstąpił do 
Korpusu gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. W tych niespokojnych czasach 
sama odbyła w 1918 podróż z Kijowa do Bobrujska, by zobaczyć jak się sy-
nowi w wojsku polskim powodzi. Z Bobrujska wróciła do Kijowa, z miasta 
tego zdoła w 1918 wyjechać i dotrzeć do Warszawy, gdzie znalazła oparcie 
u siostry swego męża, Zofii Wesslowej. Nie chcąc być jednak ciężarem dla 
krewnych, podjęła pracę zarobkową w Biurze Ewidencji Ludności. W I 1919 
w Warszawie pochowała swą ukochaną siostrę Jadwigę Horwattową. 

Zajęcie przez wojsko polskie Wilna w IV 1919 przywróciło jej kontakt 
z mężem, niemniej nadal pracowała w Warszawie. Gdy jednak w sierpniu 
1920 bolszewicy zbliżali się do Warszawy, z Wesslami udała się do ich mająt-
ku w Żyrzynie koło Puław. Żyrzyn też był później miejscem, do którego chęt-
nie przybywała. Około 1924 zakończone zostały podziały spadkowe wielkich 
majętności możejkowskich po zmarłym wuju Zofii, Stanisławie Grabowskim. 
Na nią przypadło 7/36 części Wielkiego Możejkowa. Majętność tę, nazwaną 
teraz Skobejkami, mającą 780 ha, przekazała swemu synowi Andrzejowi. Nie 
zrzekła się jednak własności tego majątku, gdyż jako właścicielka Skobejek 
była członkiem Kresowego Związku Ziemian. Co więcej, wspólnie z cór-
ką przystąpiła do zakładania parku i ogrodu w Skobejkach. Póki jednak nie 
był wybudowany dwór, nie mogła tam mieszkać. Przebywała więc w Wilnie, 
w którym mąż w 1926 zakupił dla córki dom, projektowany przez niego, ale 
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początkowo odsprzedany Kończom. Ponieważ jednak w domu tym straszyło: 
cukiernica z zamkniętego bufetu przez zamknięte drzwi przelatywała i wy-
sypywała cukier na stole w salonie, i wiele innych tego typu dokonywało się 
zdarzeń, więc Kończowie chętnie dom odsprzedali na powrót Rostworowskie-
mu. Znajdował się on przy ul. Montwiłłowskiej 12. Był to obszerny dom, na-
dający się na zamieszkania dla licznej rodziny. Miał parter i dwa piętra. Okna 
z salonu wychodziły na plac Łukiski i kościół św. Jakuba. Wnętrza zostały 
pięknie wyposażone meblami, sprowadzanymi przez Tadeusza. Jednocześnie 
w budowanym i już wykańczanym przez syna dworze w Skobejkach były 
dla niej przeznaczone pokoje. Ponadto była teraz żoną �kolejarza�, bowiem 
jej mąż był zatrudniony etatowo w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. 
Miała bilet ulgowy, mogła więc dużo podróżować po kraju. Najczęściej wy-
jeżdżała do Warszawy, zatrzymując się w mieszkaniu Wesslów. 

Od czasu śmierci męża stale przebywała w Wilnie, mieszkając razem 
z córką Różą, zatrudnioną przez Kazimierza Zimmermana. Tu doczekała się 
wojny i wkroczenia do Wilna Sowietów, którzy początkowo Wileńszczyznę 
przekazali Litwinom. Stwarzało to względnie łagodne warunki okupacji. Ro-
stworowska wspólnie z córką Różą mieszkały przy Montwiłłowskiej, miały na 
tyle dobre warunki materialne, że mogły wysyłać paczki do przebywającego 
w oflagu w Niemczech syna i brata Andrzeja. Po przyłączeniu Litwy do ZSRR 
warunki się pogorszyły. Możność wysyłania paczek została ograniczona do 
jednej w ciągu dwóch miesięcy. Zaczęły się też wywózki rodzin polskich na 
Syberię, czego szczęśliwie panie Rostworowskie uniknęły. Prawdopodobnie 
jednym z głównych źródeł ich utrzymania była praca w ogrodzie. W każdym 
razie przetrzymały kolejne okupacje: litewską, sowiecką, niemiecką i ponow-
nie sowiecką. Po wejściu Rosjan Zofia Rostworowska pracowała jako pielęg-
niarka w klinice neurologicznej. W ramach tzw. repatriacji 12 VIII 1945 wyje-
chała z Wilna. Skierowano ją do Kościana w Wielkopolsce. Jako obywatelka 
polska została zarejestrowana 25 IX 1945. Rozpiętość tych dwóch wymienio-
nych dat daje obraz jak długotrwała i uciążliwa była ta ewakuacja. 

Zofia Rostworowska początkowo zamieszkała w Puszczykowie pod Po-
znaniem i nie była nigdzie zatrudniona. Nikłe zarobki jej córki oraz potrzeba 
uzyskania emerytury spowodowały, iż od 1 I 1947 podjęła pracę w charak-
terze kasjerki w Państwowym Zakładzie Chowu Koni w Białczu pod Koś-
cianem, uzyskując wynagrodzenie w kwocie 1000 zł. Jej stan zdrowia nie 
pozwolił jednak kontynuować tej pracy. W 1948 wyjechała do Szczytna 
w Olsztyńskiem. Schorowana udała się do Warszawy, gdzie zmarła w 1 III 
1953. Została pochowana na cmentarzu w Laskach. 

Sylwetkę jej charakteryzuje opowiadanie Dominika Horodyńskiego, któ-
ry wspomina, że wkrótce po zakończeniu wojny zgłosiły się do niego dwie 
panie Zofia i Róża Rostworowskie i przekazały mu komplet sreber z herbem 
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Gieczewiczów Leliwa. Powodem tego aktu było to, że matka Horodyńskiego 
była z domu Gieczewicz i panie Rostworowskie uznały, że uratowane z Wilna 
srebra należą się potomkowi tej rodziny, której herbem są ozdobione. Ho-
rodyński wspomina, że obie panie były skromnie ubrane i bynajmniej nie 
robiły wrażenia zamożnych, przekazywane srebra mogły sprzedać, a jednak 
zdobyły się na gest ofiarowania ich temu, któremu uznały, że według trady-
cji rodzinnej się należą. Na tle tego zdarzenia można wnioskować, że Zofia 
z Oskierków Rostworowska była osobą wielkoduszną.
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POKOLENIE XVI
Dzieci Tadeusza i Zofii z Oskierków

Hr. ANDRZEJ, jedyny syn Tadeusza i Zofii z Oskierków jako założyciel linii 
skobejkowskiej zostanie omówiony odrębnie

Hr. Maria RÓŻA, ur. 22 I 1903 w Wilnie, córka Tadeusza i Zofii z Oskierków

Całe dzieciństwo spędziła pod opieką matki, wędrując z nią wspólnie po 
dalekich przestrzeniach kresów północnych i wschodnich. Jej najwcześniej-
sze dzieciństwo to Wilno, potem Narowla i Leśna. W Narowli opiekowała 
się nią mademoiselle Louise Chigniac, tak iż od dzieciństwa miała kontakt 
z językiem francuskim. W 1907 jej matka pisała: Rózia urosła i robi wraże-
nie wysmukłej dziewczyneczki. Przechodziła wówczas dezynfekcję z powodu 
kokluszu i w Narowli mieszkała w osobnym domu tylko z panią Louisą. Gdy 
w Narowli odbywał się zjazd polskich właścicieli ziemskich, została zapro-
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szona do Wodowicz, w powiecie mozyrskim, do Ludomira Oskierki, który ją 
bardzo pokochał i jeździł dla niej do miasta po cukierki. Od 1908 przebywała 
w Leśniej. W 1914 opuściła ją, by podczas toczącej się wojny przebywać 
kolejno w Rudakowie, Borysowszczyźnie, Narowli, a po wybuchu rewolucji 
bolszewickiej w Charkowie i Kijowie, skąd w 1918 przybyła do Warszawy. 

Od IX 1919 zaczęła uczęszczać do Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szy-
manowie. Wakacje najczęściej spędzała na wsi w domu wujostwa Wesslów 
w Żyrzynie. Tam przechodziła pewnego typu praktykę prowadzenia gospodar-
stwa domowego i gotowania pod nadzorem świetnego kucharza Kowalskiego. 
Jej towarzyszami zabaw wakacyjnych były przede wszystkim dzieci wujostwa 
Wierusz-Kowalskich, również wiele czasu spędzające w Żyrzynie. Po ukończe-
niu gimnazjum szymanowskiego w 1924 na okres roku została posłana przez 
matkę do Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego Cecylii Platerowej w Chyliczkach 
pod Piasecznem. Potem przybyła do Skobejek, gdzie brat Andrzej budował 
dom rodzinny i zakładał park. Ukończyła wówczas dwa kursy ogrodnicze, li-
cząc się z tym, że mogą jej być użyteczne podczas prac w Skobejkach. 

Jej ojciec na jej nazwisko zakupił dom mieszkalny przy ul. Montwiłłow-
skiej 12 w Wilnie. Tak, iż przez ojca została �uwłaszczona�. Wyjechała do 
Wilna, w 1929 uzyskała pracę naczelnej sekretarki w Biurze Budowlanym 
prowadzonym przez Kazimierza Zimmermana i inż. Teofila Szopę. Wskutek 
śmierci inż. Szopy Zimmerman Biuro Budowlane przeniósł w 1939 do War-
szawy, gdzie miał zamówienia od inwestorów wojskowych. Rostworowska 

Maria Róża Rostworowska (1903�1961) � jedyna córka Tadeusza, 
radca w Ministerstwie Przemysłu Rolnego i Spożywczego
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jednak nadal, aż do wybuchu II wojny światowej, pracowała w filii Biura 
w Wilnie. Okres okupacji litewskiej, sowieckiej, niemieckiej spędziła w Wil-
nie, pracując w dzierżawionym ogrodzie. Przynajmniej w jej pierwszym okre-
sie utrzymywała żywą korespondencję z członkami rodziny z terenu General-
nego Gubernatorstwa i z zagranicy. Po ponownym wejściu Rosjan do Wilna 
pracowała jako pielęgniarka w klinice neurologicznej. Wilno opuściła razem 
z matką 12 VIII 1945. Okres ewakuacji zakończyła 25 IX 1945 w Kościanie. 
Podjęła pracę na stanowisku sekretarki-kasjerki w Stadninie Koni w Białczu 
Starym, powiat Kościan. Była tam zatrudniona do 15 IV 1948. Z datą 1 II 
1947 otrzymała członkostwo Związku Zawodowego Robotników i Pracow-
ników Rolnych RP. Zły stan zdrowia matki zmusił ją do zmiany miejsca pra-
cy i przeniosła się do Nadleśnictwa Szczytno, gdzie została zatrudniona od 15 
IV w charakterze pomocnika rachunkowego z IX grupą uposażenia. 

Po dwóch latach udało się jej przenieść do Warszawy. Tutaj z datą 21 VII 
1950 otrzymała pracę w Zjednoczonych Zakładach Przemysłu Kosmetycz-
nego w charakterze starszego rachmistrza z IV grupą uposażenia. Wkrótce 
jednak została przesunięta o jedną grupę wzwyż i od 1 X 1951 otrzymała 
stanowisko księgowej w dziale administracyjno-finansowym. Cieszyła się 
sympatią dyrektora przedsiębiorstwa Stanisława Rychtera, który z okazji 35 
rocznicy Rewolucji Październikowej przyznał jej dyplom uznania Za ofiarną 
pracę w okresie realizacji planu 6-letniego i utrwalenia pokoju międzynaro-
dowego. Niestety w przedsiębiorstwie wybuchł spór ze Stanisławem Dzie-
nisiewiczem o wypłatę gotówki, zakończony wyrokiem sądu z 17 III 1953, 
przesądzającym na korzyść Rostworowskiej, niemniej zaczęła ona myśleć 
o zmianie miejsca pracy. Na Święto 1 Maja 1953, po szczęśliwie zakończo-
nym sporze, Róża Rostworowska otrzymała jeszcze jeden dyplom uznania. 
W tym czasie ukończyła kurs dla księgowych i od 1 VII 1954 przeszła na 
stanowisko starszego radcy do Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożyw-
czego, awansowana do IV grupy uposażenia. 

Był to korzystny okres w jej pracy. Nabrała pewnego rozmachu życiowe-
go, zajmowała się nawet turystyką. Od 1 IX 1956 została członkiem Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ten dobry okres nie trwał 
długo. W Ministerstwie nastąpiła reorganizacja i z datą 30 VI 1958 otrzyma-
ła wypowiedzenie. Na krótko już podjęła pracę w Inwalidzkiej Spółdzielni 
Emerytów Nauczycieli �Wspólna Sprawa�. Udało jej się jednak z datą 27 XII 
1958 otrzymać tzw. II grupę inwalidzką, co pozwoliło jej zwolnić się z pracy 
i przejść na rentę, którą otrzymywała w wysokości 897 zł. 

Niestety, stwierdzono, że jest chora na raka. Leczyła się w przychodni rejo-
nowej przy ul. Książęcej w Warszawie. Przeszła dwa okresy kryzysowe, kiedy 
od 9 V do 19 V 1959 i od 15 VI do 13 VII 1960 przebywała w szpitalach. Miała 
przerzuty na płuca, odczuwała silne bóle obojczyka, kolan i krzyża. Zdawała 
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sobie sprawę z tego, że jej stan jest beznadziejny, ale zachowywała się dzielnie. 
Żywiła wielki kult dla Miłosierdzia Bożego, a także dla Matki Boskiej Często-
chowskiej i Matki Boskiej z Lourdes. Odmawiała Litanię do Miłosierdzia Bo-
żego, powtarzała słowa: Jezu, ufam Tobie. Opis jej ostatnich chwil odnotował 
o. Tomasz Rostworowski w jednym ze swoich listów. Zapisał: (...) zastałem ją 
wychudzoną, zmienioną ogromnie na twarzy, siedząca w łóżku i trochę otuma-
nioną, jak to nazwała, bo pod wpływem morfiny i innych środków znieczulają-
cych.(...) Zdawała sobie sprawę, że gaśnie! Cierpienia ofiarowywała z pełną 
świadomością po chrześcijańsku za najbliższych, zwłaszcza Andrzeja, Tadeu-
sza i Jasia Wierusz-Kowalskiego. Przed śmiercią wyraziła kategoryczne życze-
nie, by być pogrzebaną w Laskach, na tym cmentarzu, na którym leży Antoś 
Rostworowski z Milejowa. Wreszcie, przecierpiawszy wiele, zmarła 10 V 1961 
w szpitalu przy ul. Kasprzaka w Warszawie, opatrzona św. sakramentami. 

Wszystkimi sprawami związanymi z jej pogrzebem, a więc zakupem trum-
ny, daniem ogłoszenia do �Życia Warszawy� za 500 zł i, co najważniejsze, 
wyjednaniem u Antoniego Marylskiego zgody na pogrzebanie Róży na cmen-
tarzu w Laskach, zajął się o. Tomasz Rostworowski. Tak więc mogła zostać 
pochowana 20 V na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Na po-
grzeb przybyli jej brat Andrzej, bratanek Tadeusz (w marynarskim mundurze), 
Teresa i Heniś Rostworowscy, Nik, Hanka, żona Andrzeja Rostworowskiego, 
Kita z Adziem Morawskim. Przybyła też delegacja Ministerstwa Rolnictwa, 
co świadczyło o tym, jakim szacunkiem była otaczana w miejscu swojej pra-
cy. W homilii o. Tomasz mówił, że: Róża przez całe życie starała się cicho 
dobrze czynić i była na wskroś duszą franciszkańską, dlatego jej miejsce jest 
tu, wśród tych ptaków śpiewających franciszkańską pieśń chwały Panu Bogu 
i wśród sióstr żyjących z cichej, pełnej miłości Bożej pracy dla niewidomych. 
Staraniem O. Tomasza została wykonana płyta nagrobna dla mogiły śp. Róży. 
Jej mała mogiła niemal sąsiaduje z grobem Antosia Rostworowskiego. 
ŹRÓDŁA
ARCHIWALIA, ZBIORY: list Zofii Rostworowskiej do teściowej Marii Rostworowskiej, Wilno, 
1 II 1907, 9 X 1907; Archiwum rodzinne Witolda Rostworowskiego w Krakowie; listy i kartki 
Róży Rostworowskiej pisane z Wilna do Stanisława Rostworowskiego w Bukareszcie z 6 IV, 
12 V, 28 VI 1940; list Marii Łubieńskiej do S.M. Rostworowskiego, Kraków, 5 VII 1959; listy 
o. Tomasza Rostworowskiego do Stefana M. Rostworowskiego, Lublin, 26 IV 1961, Lublin, 
8 V 1961, Opole Śląskie, 2 VI 1961 i do Andrzeja Rostworowskiego, Lublin, 10 VI 1961; list 
Andrzeja Rostworowskiego do Zuli Rostworowskiej z 17 V 1961 (donoszący o śmierci siostry);
PUBLIKACJE: S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 111, 223, 368 (mylnie 
podane, że przed wojną była dyrektorem Departamentu Ogrodownictwa w MRiRR); Andrzej 
Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, op.cit., s. 8 i nast.; o. T. Rostworowski, 
O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 142 i nast.; B. Janik, S. J. Rostworowski, Dzieje rodzin 
fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011, s. 183.
INNE: �Życie Warszawy� nr 112 z 11 V 1961; �Tygodnik Powszechny� 1961, nr 22, s. 2 
(nekrologi).
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ROZDZIAŁ XIV

POKOLENIA XV–XVI

WYDZIEDZICZENI Z KOWALEWSZCZYZNY (4)
– MICHAŁ ROSTWOROWSKI 

– PROFESOR I REKTOR UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO ORAZ JEGO NAJBLIŻSI

POKOLENIE XV
Czwarty syn ROMANA hr. ROSTWOROWSKIEGO

Hr. MICHAŁ Cezary Jan, ur. 27 VII 1864 w Dreźnie, czwarty syn Roma-
na i Marii z Glogerów, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, założyciel Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, uczestnik odbudowy 
struktur prawnych Rzeczypospolitej, sędzia Stałego Trybunału Sprawiedli-
wości Międzynarodowej w Hadze

Urodził się w Dreźnie podczas pobytu rodziców u ciotki Zofii Rostwo-
rowskiej. Saksonię opuścił w 1865 i do początku 1867 mieszkał z rodzicami 
w Warszawie. Będąc już w Polsce, zachorował na krwawą dyzenterię; była 
poważna obawa o jego życie. Potem przybył do majątku rodziców w Kowa-
lewszczyźnie; tam spędził swoje dzieciństwo. Jeszcze przed 1877, rokiem 
upadku ekonomicznego Kowalewszczyzny, został przez rodziców posłany do 
Warszawy, gdzie uczęszczał do III gimnazjum. W 1883 zdał maturę i zapisał 
się na Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym 
zajęcia były prowadzone w języku rosyjskim. Zniechęcony atmosferą panu-
jącą na uczelni, postanowił przenieść się na Wydział Prawa do Petersburga, 
gdzie w tym czasie studiowali dwaj jego starsi bracia Stanisław i Tadeusz. 
W Petersburgu utrzymywał się z tzw. kondycji, to znaczy pracy nauczyciela 
domowego. Najdłużej dawał korepetycje w domu Ambrożego Zaborowskie-
go, znanego adwokata petersburskiego. Studiował prawo międzynarodowe 
pod kierunkiem cenionego w kręgach naukowych internacjonalisty prof. Fio-
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dora F. Martensa. Ponadto w latach 1887�1888 studiował pod kierunkiem 
prof. Mikołaja I. Karejewa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Pe-
tersburskiego. W 1888 przedłożył swą rozprawę dyplomową Concordatum 
Calixtinum i uzyskał stopień kandydata praw. Jako kandydat do pozyskania 
stopnia docenta pozostał przy Katedrze Prawa Międzynarodowego pod kie-
runkiem prof. Martensa. 

W tym czasie zaprzyjaźnił się z synem pułkownika, a może nawet ge-
nerała rosyjskiego. Rodzice zaproponowali mu, aby udał się z ich synem do 
Francji. Jego ojciec Roman wyrażał zadowolenie, że Michał wyjeżdża do 
kraju o cieplejszym klimacie. Napisał do niego: (...) podróż ta � wedle mego 
zapatrywania przynosi tylko zaszczyt i uznanie w powierzeniu Ci widocznie 
Benjaminka rodziny. 

Michał 10 XII 1888 wyjechał do Paryża, a 18 XII ze swym podopiecznym 
zamieszkał w Hotelu Gassion w Pau, w atrakcyjnej miejscowości położonej 
w Pirenejach. Tam poznał Marie-Rose Christin, pochodzącą z arystokratycz-
nej rodziny bretońskiej. Uczucia baronówny w bardzo zdecydowany sposób 
skierowały się ku przybyłemu Polakowi. Michał w korespondencji z rodziną 
w Warszawie dość oględnie dzielił się swymi wrażeniami i przeżyciami z Pau. 
Zaczęły więc napływać do niego listy z radami i ostrzeżeniami. Pierwsza na-
pisała jego siostra Leonia: Jestem najzupełniej i najmocniej spokojna, że swo-
ich uczuć patriotycznych nie posiejesz w górach Pirenejskich, tylko krajowi 
naszemu przybędzie jeden rozumny i obyty człowiek. Także matka z umiarem 
komentowała wiadomości o pobycie Michała w Pau, pisząc: Chciałabym wie-
rzyć, że jest on naprawdę takim dla wyrobienia sobie większego spokoju i nie-
zależności osobistej, a nie że jest jednym z najniebezpieczniejszych sposobów 
na przynętę biednych serduszek niewieścich, bo pamiętaj � podkreślała z troską 
� o tym Michasiu, że zawsze się boję, żebyś nie był un semeur de chagrins.

Tymczasem Michał, czytając te wszystkie ostrzeżenia, już 2 I 1889 zde-
cydował się złożyć wizytę baronowej Amelii Christin. O dziwo, został bardzo 
przychylnie przyjęty nie tylko przez nią, ale nawet jej męża Karola, a gdy 
wspominał, że pragnie odbyć jeszcze trzyletnie studia w Paryżu, baronostwo 
orzekli, że mogą mu ten zamiar sfinansować. Bezpośrednim efektem jego 
prezentacji wobec baronowej było zaproszenie go na Poniedziałek Wielka-
nocny do siedziby baronostwa na zamku w La Morlaye. 

Michał postanowił powiadomić rodziców w Warszawie o swym zamiarze 
poślubienia Marie-Rose. Wiadomość ta wywołała istną burzę. Popłynęły do 
niego listy pisane zarówno przez rodziców, jak przez bardzo go kochające 
siostry. Ojciec w bardzo długim liście m.in. napisał: Nic nie powiem o wybo-
rze osoby, której ani cnót, ani przymiotów nie znam, wiem z Twego listu, że 
jest baronówną i Francuzką, że ma rodziców zamieszkujących w Bretanii, że 
może w wianie swoim przynieść 4 do 5 tysięcy franków renty rocznej. Żebyś 
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ze swej strony mógł jej zapewnić taką samą rentę, co się we Francji prakty-
kuje ogólnie, i godność Twoja i byt wasz byłby zagwarantowany. W niemoż-
ności uczynienia zadość przygotowywa się obu stronom niejasna i groźna 
przyszłość, od której zażegnąć się byłoby za późno. Roman liczył także na to, 
że baron Christin, który według jego przypuszczeń będzie się kierował roz-
sądkiem, nie zgodzi się wydać córki za pozbawionego funduszy młodzieńca. 
Także i matka wyraziła głęboki żal z powodu zamiarów syna. Liczyła na to, 
że będzie on podporą starości rodziców, natomiast gdy poślubi Francuzkę, to 
iluzją jest to, że ona pokocha kraj i że dzieci także będą kochać kraj.

W kwietniu, kiedy owa korespondencja dochodziła do rąk Michała, na-
pisał on list do swej narzeczonej przebywającej w La Morlaye, w rezydencji 
swych rodziców. Kończył go następującymi słowami: Czarne myśli jeszcze 
niepokoją mój umysł, ale wierzę w Twój charakter, Maryś jedyna, że mnie nie 
opuścisz w tych dniach rozterki, że będziesz mi zawsze, zawsze towarzyszyć, 
że zdołasz zrozumieć ideał mojego życia i pomożesz mi go osiągnąć. Twój do 
ostatniego tchu Miche (przekład z francuskiego). Tymczasem w Warszawie 
następowała z wolna zmiana stanowiska. Wpłynął też na to bardzo ostry list 
Michała, który napisał, że skoro rodzina się go wyrzekła, nie ma po co wracać 
do kraju. Przeszedł czas, że w Poniedziałek Wielkanocny ojciec napisał do 
syna: Na Twoje serdeczne odezwanie się do serca rodziców Twoich musimy 
Ci powiedzieć, wypowiedziawszy poprzednio wszystkie nasze pragnienia, że 
takiemu synowi jak Ty nim zawsze byłeś błogosławieństwa rodzicielskiego ni-
gdy się nie odmawia, szczególniej gdy wybór jego nie pada na przedmiot nie-
godny. Także i matka, choć ze znacznym opóźnieniem, bo dopiero w czerwcu 
napisała: Kochany Michasiu, kiedy taka jest Twoja wola i takie postanowie-
nie, niechże się według niej stanie... Na Twoje czoło kładę krzyżyk błogosła-
wieństwa i pocałunek macierzyński. Siostra Leonia go zapewniała, że jeśli się 
zwiąże węzłem nierozerwalnym z żoną, to ona kochać ją będzie i cenić, choć-
by dlatego tylko, że Twoje złote i szlachetne serce pozyskała. W następstwie 
owej zmiany stanowiska wywiązała się korespondencja pomiędzy ojcem Mi-
chała a baronem Christin. Wynikało z niej, że baron proponuje 4000 rocznej 
renty, później nawet 15 000 franków. Roman to przyjmuje, ale twierdzi, że 
jego syn wpierw przed ślubem powinien zdobyć jakieś stanowisko zawodo-
we. Intencją ojca było utrzymanie stanowiska, które by chroniło godność i ho-
nor rodzinny. Trudność sprawiało też to, że zła sytuacja materialna Rostwo-
rowskich nie pozwalała im udać się do Francji, nad czym bolała baronowa, 
słusznie twierdząc, że ślub to doskonała okazja do wzajemnego poznania się. 
Rodziców miał zastąpić przyjazd Stefana z żoną, do którego nie doszło z po-
wodu złego stanu jego zdrowia. Ostatecznie ślub Michała Rostworowskiego 
z Marie-Rose Christin odbył się 23 VII 1889 w La Morlaye, w bretońskiej 
rezydencji rodziców panny młodej. Dramat jednak polegał tym, że równo 
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miesiąc później zmarł brat pana młodego, Stefan Rostworowski. W każdym 
razie para młoda zdecydowała się przybyć do Warszawy.

Michał i Maryś, bo tak była nazywana baronówna, przebywali w War-
szawie aż do połowy IX 1889. Maryś na rodzinie męża zrobiła świetne wra-
żenie, wszyscy ją polubili i odtąd, gdy powróciła do Francji, rodzice i trzy 
siostry męża słały do niej listy w języku francuskim, gdyż polskiego poza 
paru słowami się nie nauczyła. 2 X Michał udał się do Paryża, by rozpocząć 
studia na sekcji dyplomatycznej w École Libre des Sciences Politiques. Już 
2 II 1890 musiał opuścić Paryż, by przez Królewiec udać się do Petersburga. 
Istniała bowiem konieczność uregulowania spraw podległości wojskowej. 
W Petersburgu, rzecz zrozumiała, panują mrozy. Zaniepokojona o zdrowie 
syna matka pisze do niego: Żebyś się tak był urządził, żeby do Tadzia wstąpić, 
choć na dzień jeden lub na pół dnia, to byś od niego mógł był wziąć ten cie-
pły paltot po Stefanie, bo tak jest grubo watowany, że może starczyć za futro, 
a tak to może byłby Ci Tadzio futro pożyczył. Wzmianka ta z listu świadczy, 
że sławne futro braci Rostworowskich, jedno na trzech studiujących w Pe-
tersburgu, przetrwało do 1890. Najprawdopodobniej Michał z Tadziem się 
spotkali, gdyż młodszy brat chciał namówić starszego, by on w zamian sta-
nął do stawki wojskowej. Rodzice przewidywali, że kombinacja ta Tadziowi 
się nie spodoba. Tymczasem 4 marca miała miejsce superrewizja i wypadła 
szczęśliwie dla Michała, który przez teściów na cel zjednania sobie rewiden-
tów miał przeznaczoną pewną sumę franków. Dwa dni później Michał udał 
się do Warszawy, gdzie u stęsknionych rodziców spędził trzy dni. 9 marca już 
zmierzał do Paryża, by kontynuować studia. 

Owe miesiące z najbliższych lat są dla Michała okresem dużego wysiłku 
intelektualnego, który przynosił mu sukcesy i sprawiał, że Rostworowski sta-
wał się osobą znaną, zarówno w środowiskach naukowych, jak i politycznych 
nadsekwańskiej stolicy. W lutym 1891 referował na posiedzeniu Grupy Pra-
wa Publicznego swą napisaną po francusku rozprawę O międzynarodowym 
stanowisku Stolicy Apostolskiej. W maju tegoż roku asystował podczas pub-
licznych dyskusji toczących się na forum Izby Deputowanych. W czerwcu 
był gościem balu wydanego przez Aleksandra Ribot, przewodniczącego Partii 
Republikańskiej, pełniącego funkcję ministra spraw zagranicznych. Wresz-
cie w dniu 29 VI 1891 nastąpił uroczysty akt wręczenia mu dyplomu Szko-
ły Nauk Politycznych, którą ukończył wyróżniony przez przyznanie mu La 
Grande Distinction. Cała rodzina przyjęła entuzjastycznie jego sukces. Zoch-
na pisała z Chotowa: Co za radość niesłychaną sprawił nam Twój triumf, mój 
Braciszku najdroższy, taki niepospolity triumf i kosztem tak strasznie ciężkiej 
pracy zdobyty. Prawdziwie na laurach możesz wypocząć!

Gdy po spędzonym urlopie w La Morlaye z końcem września przybywał 
wraz ze swą żoną do Krakowa, można powiedzieć, że był to powrót do rodzin-
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nego kraju naprawdę tryumfal-
ny. Co prawda przybycie 23 
IX 1891 Rostworowskich do 
Podwawelskiego Grodu odby-
ło się dość niefortunnie, gdyż 
bratowa Teresa Rostworowska 
przebywała poza miastem i nikt 
ich nie witał. Teresa miała mu 
przecierać szlaki w kontaktach 
z profesorami z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale okazało 
się, że absolwent tylu uczelni 
doskonale sam sobie dał radę. 
Ale początek jego kariery na-
cechowany był umiarem. Zapi-
sał się na Wydział Prawa UJ po 
to, by uzyskać stopień doktora. 
Jednocześnie w Warszawie do-
konały się ważne wydarzenia. 
Umarł stryj Janusz Rostworow-
ski, który stryjecznemu bratan-
kowi zapisał 10 000 rb. Kwotę 
tę ojciec przesyłał do przyjacie-
la Michała, Józefa Błociszew-
skiego, do Wiednia, więc stała 
się już osiągalna. Józef Błoci-

szewski był bardzo oddanym Michałowi jego przyjacielem. Świadectwem 
tego jest m.in. zachowana, bogata z nim korespondencja. Przebywał stale 
w Wiedniu, gdzie dawał lekcje jako nauczyciel domowy, lecz jednocześnie 
był publicystą historycznym na dużą skalę, publikującym głównie w �Anna-
les�, wydawnictwie Instytutu Prawa Międzynarodowego w Lozannie.

Wracając do dziejów Michała, trzeba powiedzieć, że skomplikowana dla 
niego okazała się sprawa rezygnacji z obywatelstwa rosyjskiego i uzyskania 
tym samym obywatelstwa austriackiego. W Warszawie formalności załatwia-
ły matka i siostra Jadwiga. Ta starsza siostra w jednym z listów z 1891 pisała 
do niego: W Twoim liście do Ojca widać te wszystkie uczucia, to serce z daleka 
unissimo z nami bijące, tą samą gotowość i miłości dla Rodziców, ową część 
i pragnienie zabezpieczenia ich przyszłości. Syn wtedy proponował, by cała 
rodzina skupiła się koło Krakowa, zakupiwszy uprzednio jakiś mająteczek. 
W marcu 1892 Michał udał się do Wiednia, by powitać przybywającą do 
Polski baronową Amelię Christin. Przywiózł ją do Krakowa, gdzie teściowa 

Michał Rostworowski (1864�1940),
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przebywała do 19 marca. Zatem silna osobowość Rostworowskiego zdołała 
do Polski przyciągnąć nie tylko swą żonę, ale nawet jej matkę, która z Kra-
kowa udała się do Warszawy, by poznać rodziców swego zięcia. Zachowała 
się pewna charakterystyka męża Marii-Rosy, w której konstatowano: Ten do-
bry, łagodny profesor ukrywa pod pozorną słodyczą wolę silną, despotyczną 
prawie i niby naginając się do twoich oczekiwań, przeprowadza to, co chce, 
z całą konsekwencją. 

W tym czasie w umyśle Michała zrodził się zamiar przeszczepienia z Pa-
ryża na grunt polski koncepcji dydaktyczno-formacyjnej paryskiej Szkoły 
Nauk Politycznych. O uczelni tej wygłosił w Krakowie odczyt na posiedzeniu 
Związku Literackiego. W tym też roku ukazała się w Paryżu jego rozprawa 
dyplomowa z paryskiej Szkoły Nauk Politycznych La situation internationa-
le du Saint-Siège au point du viu juridique. W związku z edycją tej pracy udał 
się na krótko do Paryża, gdzie został wyróżniony nagrodą. Swoją rozprawę 
dopiero po paru latach przesłał matce, która napisała: Zdumiona byłam ze-
wnętrzną formą twojej prozy, jak Ty swobodnie władasz językiem francuskim. 
Jak wypowiadasz się jasno i konsekwentnie.

Michał odbył w Krakowie III i IV rok studiów prawniczych. 18 VII 1893 
miała miejsce jego uroczysta promocja na doktora praw Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Wakacje tego roku Rostworowscy spędzili w La Morlaye. We 
wrześniu wspólnie z baronową odbyli wycieczkę do Saint Malo. Dopiero 
1 X 1893 Michał wyruszył do Paryża, a potem do Berna. Była to inicjacja jego 
kontaktów szwajcarskich, które później bardzo się rozwiną. W Bernie podjął 
studia nad ustrojem związkowym Szwajcarii. Przebywał tu do 28 II 1894, 
a na Święta Wielkanocne udał się do La Morlaye. Był to już ostatni pobyt, 
gdyż baronostwo sprzedali tę rezydencję i przeprowadzili się do Paramé.

Podczas swych licznych podróży Rostworowski poznał wiele wybitnych 
osobistości ze sfer prawniczych. Stał się osobą znaną, uczestniczącą w róż-
nych ważkich spotkaniach naukowych. W dniach od 27 do 31 III 1894 wziął 
udział w sesji Instytutu Prawa Międzynarodowego w Paryżu. Był jednym 
z czterech sekretarzy tej konferencji. Rodzice jego byli coraz bardziej dum-
ni z syna. Roman pisał do niego: Cieszę się, że w pracy energii nie tracisz 
i dążysz stale i konsekwentnie do zamierzonego celu, a ja myślą i sercem 
towarzyszyć Ci będę i otuchy dodawać, choć tej już dziś nie potrzebujesz. 
Kilka obrazów z waszego obecnego życia bardzo mnie zajęły i ta troskliwość 
wasza o Ojca i Matkę, ta miłość przywiązanie wzajemne w waszym pożyciu 
małżeńskim, to wasze szczęśliwe pożycie, to pociesza na moją zbliżającą się 
dużymi krokami starość. Matka dziękowała mu za stałe przesyłanie pewnych 
sum pieniędzy na jej utrzymanie. Pożycie małżeńskie Michała było szczęś-
liwe, lecz niestety dwoje dzieci, Jerzy i Rafaela, zmarły po urodzeniu. Bo-
lączką był więc brak potomstwa. W okresie letnim Michał współtowarzyszył 
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swym teściom, którzy z Paramé przenieśli się do Vannes. Dopiero 13 X 1894 
wyjechał do Wiednia. Na tamtejszym uniwersytecie uczęszczał na wykłady 
z międzynarodowego prawa prywatnego. Jeszcze Wigilię spędził w domu 
swego przyjaciela Józefa Błociszewskiego, by z kolei 28 XII 1894 przybyć 
do Krakowa, w którym pozostał na stałe. 

Jeszcze wcześniej w liście do siostry Zochny pisał: Skończyłem mój ar-
tykuł. Obecnie dyktuję go Baronowej i Maryś, które go na czysto przepisują. 
Zepsuł mi trochę moje wakacje, gdyż cały ranek od 7 do 12 przy biurku spę-
dziłem, pomimo pięknego czasu, pomimo upajającego szumu fal morskich. 
List ten daje obraz wytrwałej pracowitości przyszłego profesora. W latach 
1893�1894 współpracował z wydawanym w Paryżu �Revue de Droit Inter-
national Public�. Ponadto w latach 1895�1898 ogłosił dwie prace w języ-
ku francuskim: Studium o Międzynarodowym Związku ogłaszania traktatów 
oraz Jurysdykcja karna na okrętach handlowych w portach zagranicznych. 
W związku z tymi edycjami w maju 1895 przebywał w Paryżu, zaś latem 
w Anglii na Uniwersytecie Cambridge. Drugą z wymienionych publikacji 
(�Jurysdykcję�) jeszcze w tym samym roku wydał również po polsku w Kra-
kowie, w Drukarni Anczyca. Tekst francuski tej publikacji rozsyłał różnym 
osobistościom, szczególnie prawnikom we Francji i w Niemczech. Można tu 
wymienić takie osobistości, jak: dr Felix Stoker, profesor prawa z Greifswal-
du, P. Pradiereux Hodéré, konsultant sądowy w Lyonie i członek Instytutu 
Prawa Międzynarodowego, dr von Bar, generalny konsultant sądowy, profe-
sor prawa z Gottingen, Charles Lyon Caen, profesor prawa, członek Instytutu 
Prawa Międzynarodowego, dr Lammasch, profesor prawa, Feraud Giraud, 
honorowy prezes Sądu Kasacyjnego. W 1895 Michał Rostworowski przeby-
wał w Berlinie, gdzie nawiązał kontakty z prawnikami specjalizującymi się 
w prawie morskim. W maju 1895 odwiedził wraz z żoną Józefa Błociszew-
skiego w Wiedniu. 9 V 1896 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim 
jako docent prawa narodów. Habilitacja później została rozszerzona na prawo 
polityczne ogólne i austriackie. Dopiero 1 VIII 1896 Rostworowski uzyskał 
zwolnienie z poddaństwa rosyjskiego, a 12 IX tegoż roku otrzymał obywatel-
stwo austriackie. 

Starania o uzyskanie zmiany obywatelstwa trwały ponad rok. Wpierw 
trzeba było uzyskać zgodę Namiestnika Galicji we Lwowie na to, że przyj-
mie kandydata na obywatelstwo austriackie. Wydany przez niego dokument 
trzeba było poświadczyć w konsulacie rosyjskim we Lwowie. I dopiero 
z tym dokumentem można było wystąpić pisemnie do Oberpolicmajstra Mia-
sta Warszawy wnosząc odpowiednie opłaty. Najkorzystniej było uzasadniać 
prośbę względami majątkowymi, które powodują konieczność zamieszkania 
w Galicji. W każdym razie Michał głównie dzięki staraniom matki w Ratu-
szu warszawskim uzyskał zmianę obywatelstwa. Dopiero wtedy mógł zostać 
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mianowany docentem na UJ, otrzymał po prof. Franciszku Kasparku Katedrę 
Prawa Narodów i rozpoczął wykłady z międzynarodowego prawa prywatnego 
i karnego. W IX 1896 odbył jeszcze wraz z żoną turystyczną podróż do Wene-
cji. Na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny w 1899 doczekał się radosnej 
wiadomości, że jego żona powiła córkę, którą nazwano Muszką (Marią).

W trzydziestym drugim roku życia osiągnął już samodzielne stanowisko 
naukowe oraz uzyskał ugruntowaną pozycję w międzynarodowych kręgach 
prawniczych. Miał wszechstronne przygotowanie, rozległą wiedzę, znajomość 
świata i ludzi. Cechowała go miła powierzchowność, lecz zarazem pewna nie-
śmiałość. Styl jego bycia wyrażał się w jakiejś skłonności do utrzymywania dy-
stansu wobec otoczenia i niechęci do narzucania swego zdania wobec innych, 
nawet studentów, którymi winien był kierować. Można było odnieść wrażenie, 
że jest to człowiek nadmiernie wysublimowany, choć świadomy swych wro-
dzonych wartości, które są jakby nieprzetłumaczalne na pojęcia otaczającego go 
środowiska przypadkowych ludzi. Prawdopodobnie doświadczenia jego życia, 
utrata pozycji materialnej rodziców, bardzo trudne początki studiów w Peters-
burgu, wędrówki po uczelniach Europy Zachodniej, doświadczenia człowieka 
uzależnionego materialnie od innych, wszystko to było zakodowane w jego 
świadomości. Wiedział, że nie może być przedmiotem wynurzeń wobec współ-
cześnie otaczających go osób. Może to właśnie było przyczyną jego dystansu 
wobec otoczenia. Takie przynajmniej ferowali o nim opinie ludzie, którzy go 
znali z tamtych czasów (zob. B. Łomżanin w Straty kultury polskiej).

Zachowała się też jedna opinia jego ucznia, późniejszego wybitnego pub-
licysty emigracyjnego Wacława A. Zbyszewskiego. Ocenił on Rostworow-
skiego, że nie był oryginalnym umysłem, ale za to wybornym pedagogiem. 
Podał też niektóre �prawdy� wiedzy, jakie profesor starał się wszczepić swych 
słuchaczy. Na wykładach miał mówić, że: (...) dyplomacja zaczynająca się od 
noty, a nawet aude-mémoire nie posiada żadnego znaczenia prawnego, a już 
tak zwane rozmowy dyplomatyczne nic absolutnie nie znaczą, tylko traktaty 
mają wartość prawną. Zbyszewski przypominał też z aprobatą, iż Rostwo-
rowski głosił, iż konieczna jest rzeczywista odpowiedzialność ministra czy 
wysokiego urzędnika, natomiast odwoływanie się do odpowiedzialności sej-
mu, rządu, partii jest zajęciem fikcyjnym. 

W 1898 udziałem profesora stały się jeszcze dwa nowe, zaszczytne wy-
różnienia. Został członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, w ramach 
której był współpracownikiem Komisji Prawnej. W roku następnym został 
powołany na stanowisko sekretarza Komitetu do Dziejów Polski Porozbioro-
wej, co w znacznej mierze określiło drogę jego dalszych badań naukowych. 
Szersze znaczenie miało to, że został powołany na członka Instytutu Prawa 
Międzynarodowego w Lozannie, którego prezydentem był Louis Renault, 
z którym utrzymywał przyjazne stosunki. Od czasu, gdy został członkiem 
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Instytutu, uczestniczył niemal we wszystkich jego sesjach naukowych, jakie 
odbywały się w różnych stolicach europejskich. Zadaniem Rostworowskie-
go było m.in. podjęcie prac na polu kodyfikacji prawa międzynarodowego. 
W 1900 Rostworowski jako profesor Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz 
członek Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie przyczynił 
się do powstania �Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego� oraz został 
sekretarzem jego redakcji. 

Od 28 VII do 10 VIII 1900 przebywał w Londynie. Był zaproszony na 
sesję poświęconą sylwetce współczesnej kobiety. Po przyjeździe złożył na-
tychmiast wizytę w ambasadzie austriackiej, ale później odwiedził też amba-
sadę francuską. Mieszkał w wytwornych hotelach, jadał lunche ze znanymi 
osobistościami londyńskiego świata. Zarazem od razu zainstalował się w Bi-
bliotece British Museum i wykorzystywał czas dla poszerzenia swej wiedzy.

Znany był ze swej pracowitości. Do wykładów prowadzonych w Krako-
wie przygotowywał się z wielką skrupulatnością. Nie dysponował szczególną 
swadą słowa, więc podczas wykładów posługiwał się tekstem napisanym, 
który odczytywany przez niego odzwierciedlał jasność myśli i klarowność 
koncepcji. Władze Uniwersytetu oceniły dodatnio jego pracę dydaktyczną, 
mianując go 18 IX 1903 profesorem nadzwyczajnym prawa narodów i pra-
wa politycznego. Pięć lat później, 15 VIII 1908, został mianowany profeso-
rem zwyczajnym tychże dyscyplin. W tym czasie Rostworowski związał się 
uczuciem przyjaźni z dwoma profesorami UJ. Pierwszym z nich był Józef 
Milewski, który habilitował się na UJ już w 1886. Podobnie jak Rostworow-
ski kształcił się w różnych ośrodkach uniwersyteckich, w Berlinie, Lipsku, 
Paryżu, gdzie uzyskał rozległą wiedzę i rozeznanie w kwestiach politycz-
nych, również w wymiarze europejskim. Naukowo specjalizował się w za-
gadnieniach prawa spadkowego i agrarnego. W latach 1894�1900 był posłem 
do Parlamentu austriackiego. W 1906 opuścił jednak Kraków, przeniósł się 
do Lwowa, gdzie objął stanowisko dyrektora Banku Krajowego. Drugim był 
Włodzimierz Czerkawski. Studiował w Berlinie i Paryżu, habilitował się trzy 
lata wcześniej od Rostworowskiego na UJ. Zainteresowania Czerkawskiego 
były rozległe. Obejmowały problematykę agrarną, statystykę ludnościową 
i skarbową. Stał on na stanowisku, że jednostka ma prawo domagać się od 
państwa uprawnień materialnych niezbędnych dla swego bytu. Dlatego też 
państwo powinno stanowić ustawy przynoszące korzyści biednym, nawet 
kosztem bogatych. W wymiarze politycznym poglądy Czerkawskiego szły 
w kierunku katolicko-narodowym. W Galicji dość znaczny rozgłos zdobyło 
Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, kierowane przez ks. Stanisława Sto-
jałowskiego. W 1906 zjednoczyło się ono z powstałym już w 1898 Stron-
nictwem Katolicko-Narodowym. Ze zjednoczenia tego w 1906 powstało 
Polskie Centrum Ludowe pod prezesurą ks. Ludwika Pastora. Skupiało ono 
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księży, chłopów oraz przedstawicieli inteligencji, w tym sfer uniwersytec-
kich. Należeli do niego m.in. Włodzimierz Czerkawski, Michał Rostworow-
ski, Maurycy Straszewski i Antoni Beaupré, ówczesny redaktor �Głosu Na-
rodu�. Stronnictwo stawiało sobie za cel obronę wiary, moralności, rodziny 
i własności. Rostworowski z jego ramienia uczestniczył w akcji pierwszych 
wyborów powszechnych w Galicji w 1907. Występował poza Krakowem na 
zebraniu, które miało poprzeć któregoś z członków Centrum Ludowego, ale 
gdy gwałtowana reakcja sali doprowadziła do rozerwania zebrania, zniechęcił 
się do wszelkich tego typu akcji i później już w nich nie uczestniczył. W 1908 
Polskie Centrum Ludowe rozpadło się, co przywróciło podmiotowość dwóm 
istniejącym poprzednio i tworzącym je stronnictwom.

Rostworowski, mimo pewnego, raczej formalnego zaangażowania po-
litycznego, nie ujawniał jednak uzdolnień działacza politycznego. Zbyt for-
malnie, a nawet naukowo podchodził do przejawów życia politycznego, nie 
miał też umiejętności występowania publicznego na zebraniach i większych 
zgromadzeniach. Natomiast w dziele kształcenia świadomych i ugruntowa-
nych orientacji politycznych wśród młodzieży Rostworowski odegrał bardzo 
poważną rolę przez fakt założenia w 1911 Polskiej Szkoły Nauk Politycznych 
w Krakowie. Ten człowiek myślący kategoriami głęboko narodowymi prag-
nął, aby młodzież polska mogła kształtować myśl polityczną nie w oparciu 
o przemyślenia austriackie, niemieckie, francuskie czy angielskie, lecz by 
mogła sięgać do wzorów polskiej myśli i kultury politycznej. Prof. Rostwo-
rowski zaobserwował, że młodzież polska przybywająca do Krakowa z Kró-
lestwa, Litwy i Rusi, podejmująca tu najczęściej studia rolnicze, uzupełniane 
studiami prawniczymi na UJ, zapoznaje się wyłącznie z prawem dostosowa-
nym do ustroju państwa austriackiego. Ponadto studia prawne na UJ trwa-
ją siedem lat. Dla studentów Polaków tak długi pobyt w Krakowie przera-
stał ich możliwości finansowe, tym więcej, że zdobywana wiedza była dla 
niech nieużyteczna do tego, by podjąć pracę w urzędach powiatowych czy 
gubernialnych. Z tych też względów Rostworowski zamierzał założyć szko-
łę, której pełen kurs trwałby dwa lata, a przyjmowani byliby młodzi ludzie 
mający maturę gimnazjum filologicznego lub realnego. Program dałby się 
ująć tak: (...) prawo polityczne Rosji, Prus, Austrii, z uwzględnieniem oddzia-
ływania na nasze społeczeństwo i jego rozwój, dalej ustrój administracyjny 
tych państw, łącznie z samorządem. W udzielonym przez siebie wywiadzie 
wyjaśniał: Omówienie pewnych specjalnych działów administracji, jak drogi, 
szkolnictwo, stosunki wyznaniowe, skarbowość. W dziele ekonomii mniej te-
orii, a raczej polityka ekonomiczna, szczególne uwzględnienie statystyki ziem 
polskich oraz historii XVIII wieku w Polsce, zwłaszcza epoki Stanisława Au-
gusta. Dalej mówił: Osobno przyszłoby studiować administrację Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, dwóch tworów administracyj-
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nych, które świadczą chlubnie o naszym organizatorstwie i pracy twórczej. 
Dla idei mającej powstać szkoły Rostworowski pozyskał współpracę swego 
przyjaciela, prof. Włodzimierza Czerkawskiego i innego wybitnego prawni-
ka, prof. Władysława Leopolda Jaworskiego. Szkoła miała działać w ścisłej 
łączności z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Starania o założenie szkoły podjęto w 1909. Powołano wówczas To-
warzystwo Polskiej Szkoły Nauk Politycznych jako instytucji prywatnej, 
która miała zebrać 200 000 rb jako niezbędny fundusz założycielski. Prze-
wodniczącym Towarzystwa został obrany prof. Michał Rostworowski. Do 
kierownictwa TPSNP należeli znani profesorowie UJ: Stanisław Estreicher, 
Władysław Leopold Jaworski, Stanisław Kutrzeba, Bolesław Ulanowski, dr 
S. Starowieyski. C. K Dyrekcja Policji w Krakowie dnia 17 IX 1909 oznaj-
miła, że reskryptem C. K. Namiestnictwa z dnia 11 IX 1909 nie nakazuje się 
rozwiązania Towarzystwa PSNP, co faktycznie oznaczało zgodę na powstanie 
szkoły. Wówczas Rostworowski jako prezes Towarzystwa wystąpił z obszer-
nym pismem adresowanym �Do Świetnego Wydziału Prawa i Administracji 
UJ�, w którym przedkładał program dydaktyczny szkoły, pisał m.in.: Stara-
niem naszym jest przede wszystkim zwrócić baczniejszą uwagę na sprawy 
polityczne polskie i wynagrodzić niejako wcześniejsze zaniedbania płynące 
z nazbyt rozpowszechnionego u nas pociągu do rzeczy obcych. Do słów tych 
dodawał: Staraniem naszym dalej jest unikać i drugiej ostateczności � utknię-
cia na mieliźnie partykularyzmu dzielnicowego, tak uczuciem, miłością naszą 
obejmujemy całą Polskę. 

Polska Szkoła Nauk Politycznych zaczęła funkcjonować w roku akade-
mickim 1911/1912. Miała charakter ośrodka dydaktycznego, którego praca 
wyrażała się w organizowaniu stałych kursów oraz odczytów, dyskusji i kon-
ferencji, a także konkursów na wydawnictwa naukowe, zjazdów naukowych, 
wycieczek o charakterze poznawczym. Prowadziła też działalność wydawni-
czą. Wykładali na niej profesorowie i znawcy różnych dyscyplin naukowych 
z Warszawy, Poznania, Lwowa, Wilna, także z odległego Petersburga czy 
Kijowa. Liczne wykłady prowadził prof. Włodzimierz Czerkawski, ale i inni 
profesorowie UJ: Stanisław Kutrzeba, ks. Kazimierz Zimmerman, Leopold 
Caro, Adam Krzyżanowski, Stanisław Estreicher, Władysław Leopold Jawor-
ski, Władysław Konopczyński, Stefan Surzycki, doc. Kazimierz Kumaniecki, 
dr Bohdan Winiarski oraz wielu innych. Prowadzone wykłady winny były dać 
obraz życia narodowego i ekonomicznego całości ziem polskich rozdartych za-
borami. Niełatwo było pozyskiwać prelegentów spoza terenu Galicji, bowiem 
refundacja kosztów podróży i honoraria przewyższały skromne możliwości 
finansowe szkoły. Mimo to dyrektor sprowadzał wykładowców nawet innych 
narodowości, najczęściej Francuzów. Rostworowski w wywiadzie udzielonym 
dla �Czasu� tak rekapitulował dążenia istniejącej już Polskiej Szkoły Nauk 
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Politycznych: Celem naszym jest dać wyższe obywatelskie wykształcenie stu-
dentom naszych uczelni, którzy zamierzają poświęcić się na niwie społecznej 
lub politycznej, zaprawiać do systematycznej pracy politycznej. 

Powołana placówka nie była pierwszą spośród istniejących na ziemiach 
polskich. Pierwsza tego typu szkoła powstała w 1902 we Lwowie z inicjaty-
wy Władysława Ochenduszki, profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego. 
W Krakowie funkcjonowała też Szkoła Nauk Społeczno-Politycznych, której 
statut został zatwierdzony w 1907. Jej dyrektorem był Wilhelm Feldman. Wy-
kładowcami byli ludzie pochodzący z ówczesnych środowisk lewicowych, tacy 
jak Bolesław Limanowski, Ludwik Krzywicki, Feliks Perl, Józef Piłsudski. 
Na łamach pisma �Krytyka� głoszono, że powołanie przez Rostworowskiego 
nowej szkoły jest świadomym aktem konkurencyjnym konserwatystów kra-
kowskich wobec istniejącej już niezależnej placówki o profilu postępowym.

Ataki te nie powstrzymały profesora, który w pierwszym rzędzie znalazł 
lokalizację dla PSNP. Mieściła się ona w domu po prof. Edwardzie Krzy-
muskim. Dzięki zbiorom bibliotecznym, jakie zgromadzili Rostworowski, 
Czerkawski i Jaworski, dysponowała pokaźnym księgozbiorem pozycji pol-
skojęzycznych i powstałych w kręgu kultury innych narodów. Ciosem dla 
młodej placówki była przedwczesna śmierć prof. Czerkawskiego, która na-
stąpiła w 1913. PSNP funkcjonowała w latach 1911�1914. Na jej pierwszy 
rok akademicki zapisały się 24 osoby, w tym trzy studentki. Wybuch wojny 
światowej wstrzymał jej działalność. Została reaktywowana w 1921, a prof. 
Rostworowski pozostał na stanowisku jej dyrektora do 1930.

W roku akademickim 1912�1913 podjął jeszcze jedną inicjatywę. Otóż 
postarał się o wprowadzenie do programu Wydziału Filozoficznego i Wydzia-
łu Prawa i Administracji UJ kursu nauczycielskiego, który obejmował wykła-
dy z nauki obywatelskiej. Celem tego kursu było danie minimum wiadomości 
o roli i stanowisku obywatela w państwie. Zajęcia dydaktyczne prowadzili tu 
doc. Kazimierz Kumaniecki i Antoni Peretjatkowicz.

Rostworowski od czasu, gdy został mianowany profesorem, wypełniał róż-
ne ważne funkcje związane z Wydziałem Prawa i Administracji. Był delegatem 
Kolegium Profesorów Wydziału Prawa do Senatu Akademickiego. Funkcję tę 
sprawował w latach 1909�1912, po czym został wybrany dziekanem Wydziału 
Prawa na rok akademicki 1912/1913. Lata poprzedzające wybuch wojny świa-
towej są też najważniejszym okresem jego działalności wydawniczej. W 1900 
ogłosił drukiem pracę O Austriackiej Izbie Panów. Jej czynniki składowe. Da-
wała obraz genezy i funkcji polityczno-prawnych dwuizbowego parlamentu, 
za formą którego autor wyraźnie się opowiadał. Wkrótce jego zainteresowania 
zwróciły się ku materii badawczej polskich struktur prawno-politycznych. Wy-
razem tego był artykuł Prawno-polityczna struktura budżetów Królestwa Kon-
gresowego (1816�1830), jaki w 1905 ukazał się w �Czasopiśmie Prawnym�.
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W 1906 pod osobistym zwierzchnictwem profesora prowadzone były 
w Warszawie badania archiwalne akt polskich władz rządowych z XIX wieku. 
Akta te znajdowały się w Archiwum Namiestnikowskim, ówczesnym Generał-
gubernatorskim przy ul. Jezuickiej. Dzięki dużemu wysiłkowi Rostworowskie-
go dokonane zostały odpisy tych akt, które weszły w skład zbiorów Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Stanowiły podstawę dla późniejszych publikacji pro-
fesora. Na zlecenie Akademii Umiejętności Rostworowski przystąpił do przy-
gotowania sześciotomowej edycji Dyariusza sejmu z r. 1830�1831. Odnośne 
akta były poprzednio wywiezione z Polski, lecz uratowane, trafiły do Krako-
wa. Przygotowanie tego dzieła do druku było niewątpliwie największym aktem 
twórczym Michała Rostworowskiego. Poszczególne tomy ukazywały się w la-
tach 1907�1912. Zwięzły wstęp przygotowany przez wydawcę ukazywał prze-
obrażenia prawne i polityczne, jakie przeszedł Sejm Królestwa Polskiego, stając 
się sejmem rewolucyjnym, domagającym się niezależności politycznej narodu.

W kolejnych latach ukazały się nakładem �Głosu Narodu� dwie niewiel-
kie prace Profesora: Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskie-
go, Kraków 1911 oraz Prawna geneza Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego, Kraków 1915. Pierwsza przedstawiała krzyżowanie się polskich 
przedrozbiorowych tradycji politycznych z wpływami nowożytnej myśli 
ustrojowej państw zachodnich. Autor poświęcił szczególną uwagę kompe-
tencjom, jakie przysługiwały trzem odrębnym podmiotom władzy: Radzie 
Ministrów, Radzie Stanu i elektorowi saskiemu, który zgodnie z postanowie-
niami Napoleona wypełniał rolę księcia warszawskiego.

W drugiej pracy, wydanej już podczas wojny, Rostworowski po raz pierw-
szy postawił tezę o dwojakich źródłach kształtowania się bytu politycznego 
państw nowożytnych, to jest przez unifikację lub emancypację. Księstwo 
Warszawskie drogą emancypacji � wydzielenia zostało wyłączone z zaboru 
pruskiego i 22 VII 1807 w Dreźnie Napoleon nadał mu konstytucję, określa-
jącą jego kształt ustrojowy. Państwo to jednak miało charakter buforu-barie-
ry, jaka w planach Napoleona miała oddzielać Prusy i Rosję. Usytuowanie 
to narażało je na walki z państwami ościennymi. Pierwszy konflikt wojenny 
nastąpił z sąsiadującą Austrią, a zwycięstwo Rosji w wojnie z Napoleonem 
zadecydowało o upadku Księstwa. Niemniej została wskrzeszona koncepcja 
prawna państwa, którego pozycję na kongresie wiedeńskim car Aleksander I 
podniósł do rangi Królestwa Polskiego. Została mu nadana nowa konstytucja 
z 27 II 1815 oraz władza królewska, a funkcje zarządzające sprawował mia-
nowany Rząd Tymczasowy. Istniała nawet szansa rozszerzenia terytorium 
Królestwa Polskiego na ziemie litewsko-ruskie, wcześniej włączone do Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Niezdolność adaptacji polskich dążeń patriotycznych 
do tradycji samodzierżawia carskiego spowodowała wybuch powstania listo-
padowego, które położyło kres wysiłkom emancypacyjnym Polaków. 
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Samo przedstawienie wątku myślowego tej pracy oraz ukazanie systemu 
kojarzenia faktów historycznych na płaszczyźnie prawno-politycznej jest waż-
ne do obrazu intencji leżących u podstaw twórczości badawczo-pisarskiej Ro-
stworowskiego. Szczególną zasługą Profesora było stawianie akcentu na rolę 
prawnych ustaleń międzynarodowych, często kształtujących struktury pań-
stwowe narodów niezależnie od ich woli i dążeń emancypacyjnych. Publikacje 
Rostworowskiego pełniły ważną rolę, gdyż wskazywały na to, iż naród nasz 
winien się liczyć z siłą stanowiącą układów międzynarodowych. Same dążenia 
niepodległościowe � zdaniem profesora � większej lub mniejszej społeczno-
ści narodowej nie są jeszcze dostatecznym gwarantem osiągnięcia stawianych 
sobie przez nią celów. Dążenia te bowiem wchodzą w konflikt z interesami 
państw ościennych, a rodzące się w związku z tym sprzeczności na ogół roz-
strzygane są ustanowieniami międzynarodowymi, wprowadzającymi postano-
wienia, jakie dla danej społeczności mogą być korzystne lub niekorzystne.

Ukazanie opinii publicznej owego aspektu presji międzynarodowej dla wy-
robienia poglądów Polaków miało duże znaczenie, gdyż ostrzegało ich przed 
podejmowaniem spontanicznych poczynań, lekceważących właśnie ów aspekt 
stanowienia międzynarodowego. Polacy, wychodzący z założenia, że państwa 
ościenne z natury są ich wrogami, szukali oparcia w rzekomo przychylnej im 
opinii światowej, która winna bezwzględnie poprzeć ich dążenia emancypacyj-
ne, lecz w praktyce jej wpływ, jak się okazywało, miał mierne znaczenie.

W duchu owej edukacji narodowej Rostworowski pisał dalsze swoje 
prace, wydawane w toku I wojny światowej. Pierwszą była Wojna a spo-
łeczeństwo polskie, wydana w 1915. Autor wyraził w niej pogląd, że okres 
napoleoński sprzyjał tendencjom emancypacyjnym Polaków, bowiem cesarz 
Francuzów osiągnął przewagę nad nieprzyjacielskimi uczestnikami zmagań 
wojennych. Natomiast w toczącej się obecnie wojnie żaden z zaborców nie 
osiągnął dominacji nad przeciwnikiem, co nie stwarza możliwości dla odtwo-
rzenia nawet szczątkowej państwowości polskiej. Pisząc to jeszcze w pierw-
szej połowie 1915, kiedy Niemcy i Austro-Węgry nie miały przewagi nad 
Rosją carską, Rostworowski jednocześnie stawiał tezę, że w Rosji i Prusach 
dążności emancypacyjne Polaków nie mogą znaleźć zadośćuczynienia. Wy-
nika to z tego, że w państwach tych ukształtował się trwały typ absolutystycz-
nej zaborczości. Dążenia polskie mogą natomiast znaleźć zrozumienie w sfe-
deralizowanej Monarchii Austriackiej, której typ państwowy nie jest jeszcze 
ukształtowany. Tak więc autor oceniał, iż dobrze się stało, że Legiony Polskie 
powstały przy boku Austrii. Ideologia legionowa może się także odwoływać 
do dwóch ostatnich powstań polskich, skierowanych przeciwko Rosji.

Kolejna praca Rostworowskiego z tego czasu Wojna i traktat pokojowy 
(1916) podnosiła tezę, że po zakończeniu wojny układ międzynarodowy z na-
tury rzeczy zmierza do pokojowego ukształtowania stosunków opartych o za-
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sady prawa międzynarodowego. Funkcje prawa międzynarodowego ujaw-
niają się również w okresie wojny, gdyż obejmują sprawy ochrony ludności 
cywilnej, jeńców, praw państw neutralnych. Natomiast odgrywają one za-
sadniczą rolę u kresu wojny, szczególnie w okolicznościach, gdy uczestniczy 
w jej przebiegu przeważająca część niezależnych organizmów politycznych 
Europy. Dla pokojowego uregulowania stosunków między nimi konieczne 
będzie odbycie międzynarodowego kongresu pokojowego. Tenże kongres 
określi kształt polityczny powojennej Europy.

W innej z kolei pracy z lat wojny pt. Jak powstaje państwo w naszych 
czasach (1916) Rostworowski wrócił do swego wcześniejszego wykładu mo-
tywów powstania państwa w obecnych czasach na drodze bądź emancypacji, 
bądź zjednoczenia. Powiadał, że do wyodrębnienia się nowej państwowości 
mogą przyczynić się bądź prowadzona walka zbrojna, bądź ustalenia kon-
gresu międzynarodowego, bądź wreszcie połączenie własnych dążeń eman-
cypacyjnych z dążeniami innych narodów wchodzących w skład państwa 
wielonarodowego. Równocześnie w czasach nowożytnych ujawnia się dru-
ga tendencja unifikacyjna, w wyniku której nastąpiło na przykład zespolenie 
Anglii ze Szkocją i Irlandią, w rezultacie którego powstała Wielka Brytania, 
innymi jej przykładami było powstanie Związku Szwajcarskiego i Stanów 
Zjednoczonych. W swych rozważaniach wskazywał na alternatywność dróg 
prowadzących do odrodzenia bytu politycznego Polski. Uznawał, że przed 
Polską otwiera się zarówno droga emancypacji pokojowej, jak i droga fede-
racji z którąś z byłych potęg zaborczych. Wskazywał, że państwa powołane 
do bytu politycznego na mocy ustaleń kongresów międzynarodowych mają 
na ogół charakter buforowy, to znaczy tworzone są po to, by służyć interesom 
któregoś z decydujących partnerów odbywającego się kongresu.

W gruncie rzeczy próba analizy możliwości stojących przed Polską na 
owej drodze unifikacji z którąś z potęg zaborczych została zawarta w kolejnej 
pracy Rostworowskiego zatytułowanej Listy do Sąsiadów (Kraków 1916). 
Składały się na nią trzy teksty: Do przyjaciół Moskali, Do przyjaciół Austria-
ków i Węgrów oraz Do przyjaciół Niemców. Pierwszy z owych listów został 
także wydrukowany w �Kronice Polskiej�, ukazującej się na terenie Szwaj-
carii, w Rapperswilu. Punktem wyjścia rozważań autora były odezwy skie-
rowane do Polaków przez różne czynniki, przeważnie nierządowe, państw 
zaborczych u samego początku wojny. Jednym z takich orędzi był Manifest 
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyj-
skiej, który zapowiadał powstanie Polski wolnej pod względem swej wiary, 
języka i samorządu oraz zjednoczonej z ziemiami zaboru pruskiego i austriac-
kiego. Rostworowski, przypominając ten Manifest, wracał myślą do trakta-
tu wiedeńskiego z 1815, który w jego ocenie otwierał perspektywę porozu-
mienia polsko-rosyjskiego i zjednoczenia Królestwa Polskiego z ziemiami 
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litewsko-ruskimi. Do porozumienia tego, zdaniem autora, nie doszło z kilku 
względów. W rosyjskich sferach rządowych nie było czynników, które mo-
głyby zrozumieć sens aspiracji politycznych Polaków. Porozumienie nie mo-
gło dojść do skutku pomiędzy tymi, którzy uznawali się za panów, i tymi, któ-
rych chciano traktować jak niewolników. Polacy liczyli się z tym, że wszelkie 
zobowiązania caratu mogą zostać cofnięte, wtedy kiedy rząd carski znajdzie 
się pod naporem żądań własnych obywateli. Bowiem wtedy sprawy Polaków 
jako innorodców zostaną społeczeństwu rosyjskiemu rzucone jako danina na 
pożarcie. W rezultacie tok zdarzeń prowadził jedynie do zlewania się czynni-
ka narodowego polskiego z państwowością rosyjską, co było nieszczęsnym 
historycznym nieporozumieniem. W pojęciu Rostworowskiego ogłoszony 
z początkiem wojny Manifest, zapowiadający zjednoczenie ziem polskich 
i ustalenie na nich polskiego samorządu, mógł znaleźć oddźwięk w aspira-
cjach politycznych Polaków, choć rzecz zrozumiała, że tragiczne doświad-
czenia przeszłości nie mogły wytrzebić trwającej wciąż nieufności.

W Liście do przyjaciół Austriaków i Węgrów autor wskazywał, że w toku 
toczącej się wojny strona austriacka wzywa głównie do wyzwolenia się Po-
laków spod jarzma rosyjskiego. Nie określa jednak żadnych perspektyw po-
lityczno-prawnych dla wyzwolonej Polski. Aspiracje Polaków wyraża na-
tomiast Naczelny Komitet Narodowy, działający w Krakowie. Dąży on do 
połączenia Galicji z Królestwem, a w miarę dalszych porażek militarnych 
Rosji � również z ziemiami litewsko-białoruskimi. Powstałaby wówczas Pol-
ska obejmująca dawny zabór austriacki, Śląsk Cieszyński, zabór rosyjski oraz 
ziemie wcielone do państwa carów. Polska taka wchodziłaby w skład Mo-
narchii Austriackiej, w której już obecnie istnieje system federalny. Działają 
sejmy, rządy i administracja dzielnicowa. Rostworowski lansował tezę, że 
państwo austriackie może skupić na równych prawach trzy główne zamiesz-
kujące je narodowości: Austriaków, Węgrów i Polaków. Rozwiązanie to było 
zwane trialistycznym. Autor przeciwstawiał się rozwiązaniu dualistycznemu, 
w imię którego obszary polskie byłyby podporządkowane Austrii tylko jako 
jedna część składowa Monarchii Austro-Węgierskiej.

List do przyjaciół Niemców był najkrótszy. Jego zasadniczą treść stano-
wiło zapytanie, czy Niemcy jako główny partner sojuszu państw centralnych, 
obejmując ziemie polskie zaboru rosyjskiego, zdołają zrozumieć aspiracje 
polityczne Polaków i co zechcą uczynić dla ich zadośćuczynienia.

Listy do Sąsiadów wyrażały otwarcie ówczesne poglądy Rostworowskie-
go. Stanowiły próbę politycznej analizy szans przyjęcia przez Polskę drogi 
unifikacji państwowej z którymś z byłych zaborców. Rostworowski zatem 
nie stał na gruncie niepodległości Polski lecz autonomii. Brał pod uwagę 
możliwość uzyskania autonomii bądź w ramach Cesarstwa Rosyjskiego, bądź 
Monarchii Habsburskiej, przychylając się zdecydowanie bardziej ku rozwią-
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zaniu proaustriackiemu. Powstania Polski pod egidą Prus, których system po-
lityczny znał najsłabiej, w ogóle nie brał pod uwagę, a on właśnie niebawem 
stał się bardzo realny.

Kalkulacje poglądów profesora mieściły się naturalnie w kręgu cało-
kształtu orientacji polskiej prawicy politycznej, jaka zakładała stałość systemu 
prawno-politycznego opartego o niezmienne podstawy ustrojowe. Ten punkt 
widzenia nie uwzględniał roli rewolucji społecznych w historii Europy. Nie 
przeczuwał roli nurtu rewolucyjnego, jaki śmiertelnie wstrząsnął państwem 
carów, monarchią habsburską, a nawet Niemcami, i który stworzył zupełnie 
nowe perspektywy dla niepodległości całości ziem polskich. Należy także 
zauważyć, że spekulacje Rostworowskiego jedynie częściowo były zbieżne 
z dążeniami obozu ideowego Józefa Piłsudskiego. Autor publikacji oceniał 
dodatnio działalność militarną Legionów, lecz polski czyn zbrojny widział 
jedynie w kontekście politycznego rozwiązania proaustriackiego, a nie jako 
wyraz polskich dążeń niepodległościowych. Nie można też uważać, iż po-
glądy Rostworowskiego zbliżały się do orientacji narodowo-demokratycznej 
Romana Dmowskiego. Jakkolwiek autor przywiązywał wielką wagę do roli 
przyszłego kongresu pokojowego, to jednak jego funkcji nie wiązał ze zwy-
cięstwem państw Ententy. Przewidywał raczej, że przyszły kongres będzie 
wyrazem ugody politycznej wszystkich państw uczestniczących w wojnie. 

Autor Listów, podejmując krytykę wizji odrodzonej Polski ustanowionej 
przez kongres pokojowy jako państwo buforowe, wciśnięte między świat ger-
mański i rosyjski, nie nawoływał do niepodległości, lecz był zwolennikiem 
autonomicznego rozwiązania sprawy polskiej. Poglądy jego były zbliżone 
najbardziej do tych, których wyrazicielem był prof. Michał Bobrzyński, wy-
bitny polityk galicyjski, który zakładał, że Polska pomiędzy imperializmem 
pruskim i rosyjskim samodzielnie ostać się nie może, dlatego opowiadał się 
za proaustriackim trializmem. Poprawność tej tezy potwierdził w historii na-
szego narodu rok 1939, rok wspólnej agresji Niemiec i Sowietów, lecz wcześ-
niej zaprzeczył jej rozpad monarchii habsburskiej w 1918. 

W konkretnym wymiarze politycznym ówczesne poglądy Rostworowskie-
go najwyraźniej odpowiadały stanowisku Naczelnego Komitetu Narodowego, 
w którym tak ważną rolę odgrywał zaprzyjaźniony z nim prof. Władysław 
Leopold Jaworski. W 1916 został członkiem Komitetu Instytutu Ekonomicz-
nego NKN, działającego pod przewodnictwem prof. Adama Krzyżanowskie-
go. Instytut prowadził akcję wydawniczą oraz kursy ekonomiczno-społeczne, 
głównie dla legionistów superarbitrowanych. NKN-owi również podlegał De-
partament Wojskowy, kierowany przez Władysława Sikorskiego, który tak-
że przyjmował orientację proaustriacką, przeciwną Rosji, niechętną Prusom 
i sprzyjającą Francji oraz Anglii. Szef Departamentu Wojskowego ppłk Sikor-
ski już w kwietniu 1915 udał się do Szwajcarii, by złożyć życzenia z okazji 
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siedemdziesięciolecia Henrykowi Sienkiewiczowi. Treść polityczna tego wy-
jazdu wyrażała się jednak w tym, że Sikorski w Bernie odbył poufne spotkanie 
z udziałem 26 osób i gronu temu starał się szczegółowo wyjaśnić intencje po-
lityczne NKN. W 1916 tenże Sikorski za pośrednictwem Ludwika Hieronima 
Morstina i Edwarda Ligockiego starał się dotrzeć do miarodajnych czynników 
politycznych w Paryżu, by im wyjaśnić, że Legiony Polskie mogą walczyć 
z wojskami rosyjskimi, ale nigdy nie zwrócą się przeciwko Francji. W 1917 
myślano nawet o wysłaniu do Paryża stałego przedstawiciela, mającego w sfe-
rach politycznych ujawniać rzeczywiste zapatrywania NKN czy Tymczaso-
wej Rady Stanu. Chodziło o to, aby pozyskać rząd francuski jako orędownika 
sprawy polskiej w perspektywie mającego się odbyć po zakończeniu wojny 
kongresu pokojowego. W każdym razie politycy galicyjscy nie przyjmowa-
li żadnych rozwiązań jednoznacznych. Orientując się na Austrię, zakładając, 
że przewagę militarną utrzymają państwa centralne, zarazem nie wykluczali 
oni tego, że na rozwiązanie sprawy polskiej dodatni wpływ mogą wywrzeć 
państwa zachodnie � Francja i Anglia. Dążyli więc do utrzymania kontaktów 
politycznych po dwóch stronach walczących ze sobą sił, nie orientując się jed-
noznacznie tak, jak początkowo Roman Dmowski na zwycięstwo Rosji, ani 
jak Władysław Stadnicki na decydujące znaczenie Niemiec. Przywiązywali 
oni istotne znaczenie do roli państw neutralnych, wśród których u początku 
wojny znajdowały się jeszcze Stany Zjednoczone, a na kontynencie europej-
skim rożne mniejsze państwa, takie jak Szwajcaria, Holandia, Szwecja i inne.

Rostworowski, mający rozległe koneksje w całej ówczesnej Europie, szyb-
ko został wciągnięty do współpracy z Biurem Prasowym, kierowanym przez 
dr. Stanisława Kota, a działającym w ramach Departamentu Wojskowego. Biu-
ro Prasowe podejmowało starania o założenie swych agend w państwach zaan-
gażowanych w wojnie po stronie Austrii, lecz również w krajach neutralnych. 
Gdy w 1918 Biuro, dotąd podległe NKN, zostało podporządkowane Departa-
mentowi Spraw Politycznych rządu Jana Kucharzewskiego powołanego przez 
Radę Regencyjną, wówczas to wśród placówek działających w państwach neu-
tralnych poważniejsze znaczenie polityczne posiadały ekspozytury berneńska 
i sztokholmska. Tą ostatnią kierował dr Stanisław Windakiewicz. Pierwszą na-
tomiast, pod nazwą Centralnego Biura Prasowego, od października 1916 kie-
rował prof. Michał Rostworowski, obejmując swym zwierzchnictwem także 
istniejącą do 1915 delegaturę polską w Rapperswilu. Jego współpracownikami 
byli Krystyn hr. Ostrowski, Jan Starzewski i Edward Ligocki.

Rostworowski do Berna przybył już w lipcu 1916, skierowany tam przez 
Naczelny Komitet Narodowy, za aprobatą Leona Bilińskiego, prezesa Koła 
Polskiego w Wiedniu. Placówka berneńska wypełniała funkcje informacyjne 
o działalności politycznej obozu aktywistycznego, dążącego do odbudowy 
państwa polskiego we współpracy z mocarstwami centralnymi i jednocześnie 
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zabiegała o utrzymanie przyjaznych kontaktów z wpływowymi sferami poli-
tycznymi we Francji i w Anglii. Utrzymywała naturalnie poprawne stosunki 
z poselstwem austro-węgierskim i niemieckim w Bernie. Ale Rostworow-
ski także w społecznościach zachodnich cieszył się zasłużonym autorytetem. 
Był członkiem Instytutu Prawa Międzynarodowego, mającego właśnie swą 
siedzibę w Lozannie, zarządu Towarzystwa Profesorów Prawa Międzynaro-
dowego w Bernie. Przedstawicielowi NKN w Szwajcarii udało się wyrobić 
dobre stosunki wśród dyplomatów reprezentujących na tamtejszym gruncie 
rządy Francji i Anglii. Stwierdził on, że w obozie Ententy jest dużo sympatii 
dla Austrii. Uznał to za dobry prognostyk dla sprawy polskiej. Latem 1917 
przyjechał do Polski. Na zebraniu 12 lipca w mieszkaniu Michała Bobrzyń-
skiego przedstawił swój plan, który zakładał, że działający w Rosji Aleksan-
der Lednicki mógłby uzyskać określenie wschodnich granic Polski, obejmu-
jących Litwę i Białoruś. Natomiast on sam, rezydując w Szwajcarii, mógłby 
nakłonić rządy Koalicji do poparcia tych ustaleń. Dla słuchaczy jego wystą-
pienia plan ten wydał się dość nierealny. 

W Szwajcarii już w 1915 powstał silny ośrodek endecko-realistyczny 
(konserwatywny) kierowany przez Dmowskiego, zdecydowanie opowiada-
jący się po stronie państw zachodnich i liczący na zwycięstwo Ententy w to-
czącej się wojnie. Występował on wpierw pod nazwą Koła Politycznego, a od 
sierpnia 1917 został przekształcony w Komitet Narodowy Polski. Jego agen-
dą była Centralna Agencja Prasowa funkcjonująca w Lozannie. Pomiędzy 
Biurem Prasowym kierowanym przez Rostworowskiego a Centralną Agencją 
Prasową inspirowaną przez Dmowskiego utrzymywał się nieustanny konflikt 
poglądowy i toczyły swoiste boje polityczne. Popularnie mówiło się o Agencji 
Berneńskiej i przeciwstawnej Agencji Lozańskiej. Nie wykluczało to jednak 
wzajemnych kontaktów. Na przykład Marian Seyda, znany działacz endec-
ki, wspominał, iż na jego wykład, jaki miał w IV 1918 w Centralnej Agen-
cji Prasowej, przybył Rostworowski. Wykład Seydy zapowiadał zwycięstwo 
w toczącej się wojnie państw Ententy. Tymczasem w dyskusji Rostworowski 
przekonywał uczestników spotkania, że po zawartym pokoju z Rosją podczas 
ofensywy skierowanej na Paryż zwyciężą Niemcy.

W Warszawie, w styczniu 1917, ukonstytuowała się Tymczasowa Rada 
Stanu. Już 27 lutego przez tę namiastkę rządu polskiego Rostworowski zo-
stał powołany w skład 12 konsultantów Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej, 
której przewodniczyli marszałek koronny Wacław Niemojowski i ks. prałat 
Henryk Przeździecki. Pracował w podkomisji sejmowej, której zadaniem 
było przygotowanie ordynacji wyborczej oraz postanowień konstytucji, które 
miały dotyczyć prac sejmu i statusu posłów. Kilkakrotnie był też jako eks-
pert w sprawach przepisy międzynarodowego wzywany przez Departament 
Spraw Politycznych, którego dyrektorem był jego kuzyn Wojciech Rostwo-
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rowski. Jemu to faktycznie podlegał, gdy Departament Spraw Politycznych 
1 I 1918 przejął od NKN jego misje i biura informacyjne z Berna, Sztokhol-
mu, Wiednia, Berlina, Budapesztu, Sofii, Hagi i Konstantynopola. Placówki 
te przesyłały swoje serwisy informacyjne do sekcji zagranicznej Departa-
mentu Spraw Politycznych w Warszawie.. 

Gdy po ustąpieniu TRS w Warszawie została powołana Rada Regencyjna, 
Departament Spraw Politycznych przekształcono w Departament Stanu Rady 
Regencyjnej. W jego imieniu prof. Rostworowski pełnił rolę dyplomatycz-
nego przedstawiciela Polski. Na stanowisko to został faktycznie powołany 
dopiero 25 V 1918 przez premiera rządu polskiego Jana Kantego Steczkow-
skiego. Z perspektywy września 1918 prof. Jerzy Mycielski, jego kolega uni-
wersytecki, wybitny historyk sztuki, tak oceniał działalność polskiego przed-
stawiciela dyplomatycznego: Dwa lata temu (...) podziwiałem, zwłaszcza te 
jego pierwsze kroki dyplomatyczne, tak niezmiernie utrudnione tym, że niby 
nie miał być polskim ambasadorem, a właściwie nim był. Kroki rozważne, 
delikatne, pełne taktu i prawie niepolskiej wstrzemięźliwości. Toteż od razu 
zyskał sobie stanowisko wyjątkowe wśród dyplomatów państw centralnych, 
państw neutralnych, a może i innych, a wszystko to, co zdziałał i dotąd działa, 
ma swoje źródło w tej rodowej konsekwentnej energii, która pod płaszczem 
cichej wytworności działa i posuwa naprzód polską sprawę na zagranicznym 
gruncie. W dniu 7 X 1918 Rada Regencyjna wydała Odezwę do Narodu Pol-
skiego zapowiadającą nadejście zupełnej niepodległości Polski. Odezwa ta 
oznaczała oderwanie się od politycznego zwierzchnictwa Niemiec i Austrii. 
16 X 1918 prof. Rostworowski osobiście wręczył tekst odezwy prezydentowi 
szwajcarskiej Rady Związkowej Feliksowi Calonderowi, a dopiero później 
noty z tekstem orędzia otrzymały poselstwa we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Stanach Zjednoczonych i w Holandii. W Bernie Rostworowski 
pozostawał do listopada 1918, kiedy w Polsce już niepodległej powstał rząd 
Jędrzeja Moraczewskiego.

Powrócił do Krakowa, by kontynuować pracę profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Niemal natychmiast został powołany do składu Referatu ds. 
Rewokacji Zbiorów Naukowych, jaki pod kierownictwem Mariana More-
lowskiego działał przy Biurze Prac Kongresowych. Biuro to podlegało Ko-
mitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu i przygotowywało różne eksper-
tyzy i memoriały na rzecz akcji dyplomatycznych w sprawie rewindykacji 
polskich. Według składu ustanowionego 15 II 1919 członkami referatu byli: 
Jarosław Wojciechowski, prof. Marian Lalewicz, dyrektor Bronisław Gemba-
rzewski, ks. biskup Adolf Szelążek, prof. Stanisław Kętrzyński, prof. Michał 
hr. Rostworowski, prof. Jerzy hr. Mycielski, Mieczysław Dunin, dyrektor 
Władysław Kłyszewski, Marian Morelowski. Głównym dążeniem człon-
ków referatu było odzyskanie zbiorów Biblioteki Załuskich zrabowanych 



Dokument wydany dn. 1 listopada 1918 przez Królestwo Polskie z podpisem zcy szefa misji 
Augusta Zaleskiego, stwierdzający, że Michał hr. Rostworowski jest przedstawicielem Rządu 

Królestwa Polskiego w Bernie w Szwajcarii
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przez Rosjan. Dorobkiem powołanego zespołu było opracowanie dokumentu 
Prawne i historyczne umotywowanie rewindykacji zabytków skonfiskowanych 
i przewiezionych do Rosji w XVIII, XIX i XX wieku. Dokument ten, liczący 
152 stron tekstu maszynowego, do którego powstania niemało przyczynił się 
Rostworowski, miał być materiałem informacyjnym dla przedstawicielstwa 
polskiego na kongresie pokojowym. Został przekazany kierownikowi Biura 
Prac Kongresowych Franciszkowi Pułaskiemu.

Trzeba wspomnieć, że Rostworowski przebywając w Bernie, nie przery-
wał własnej pracy naukowej. Przyjmował kolejne zlecenia Akademii Umie-
jętności, tak iż w 1918 w Krakowie mógł wydać drukiem pierwszy tom Ma-
teriałów do dziejów Komisji Rządzącej z 1807 r. Materiały te przypominały 
krótki okres okupacji francuskiej na części ziem polskich przed momentem 
formalnego powstania Księstwa Warszawskiego. Były to czasy podobne do 
tych, w jakich tworzyło się �Niepodległe Królestwo Polskie� pod okupa-
cją niemiecko-austriacką po wydaniu Aktu 5 listopada z 1916. W 1807 owa 
Komisja Rządząca sprawowała władze na obszarze sześciu departamentów 
wydzielonych z zaboru pruskiego. Jej prezesem był Stanisław Małachowski, 
stryj Izabeli, żony Franciszka Ksawerego Rostworowskiego, brata pradziad-
ka profesora. A zatem badana materia mogła być bliska Rostworowskiemu 
również ze względów rodzinnych.

W przedmowie do Materiałów napisał: Nie w rzadko zwoływanych sej-
mach, ale w Rządzie, w Radzie Stanu i w Radzie Ministrów, później w Radzie 
Administracyjnej tworzyła się i w pewnym poczuciu ciągłości urzeczywistnia-
ła się polska myśl polityczna, której tylko zewnętrzne i nie wszystkie objawy 
dochodziły do świadomości społecznej. Zdanie to świadczy, iż Rostworowski 
uważał, że w polskim systemie politycznym struktury rządowe dominowały 
nad sejmami, nad władzami ustawodawczymi. 

Stałość zainteresowań polityczno-ustrojowych profesora przesądziła za-
pewne o tym, że w 1919 został powołany do prac w tzw. Komisji ankietowej. 
W Polsce 26 I 1919 odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Sejm ten 
już 20 II 1919 w formie uchwały określił zasadnicze ramy organizacji naczel-
nych władz w Państwie Polskim. Uchwała ta, odnosząca się przede wszystkim 
do funkcji Naczelnika Państwa, zwana była Małą Konstytucją. Jednocześnie 
przystąpiono do prac mających na celu przygotowanie projektu konstytucji 
regulującej całokształt życia państwowego. W Sejmie została powołana Ko-
misja Konstytucyjna pod przewodnictwem Edwarda Dubanowicza, profesora 
prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Punktem 
wyjścia jej prac był projekt opracowany z udziałem Rostworowskiego przez 
Komisję Konstytucyjno-Sejmową Tymczasowej Rady Stanu. Wówczas za-
kładano, że Polska będzie miała ustrój monarchiczno-konstytucyjny i z tego 
względu dawniejszy projekt nie mógł być wykorzystany. 
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Poważną trudność stwarzało zróżnicowanie polityczne partii uczestni-
czących w sejmie. Odrębne projekty przedkładali ludowcy z �Wyzwolenia�, 
socjaliści, endecy, konserwatyści. Sejm Ustawodawczy odbył 34 posiedzenia 
nad założeniami konstytucji, które nie przyniosły rezultatów. Wówczas rząd 
zdecydował się być także projektodawcą ustawy konstytucyjnej. Z inicjatywy 
rządu i osobiście premiera Ignacego Paderewskiego powstała już 25 I 1919 
druga komisja, zwana ankietową, która działała pod przewodnictwem prof. 
Michała Bobrzyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityka o orienta-
cji konserwatywnej. Głównym referentem komisji był prof. Zygmunt Cybi-
chowski, a świat naukowy w jej składzie reprezentowali: Michał Rostworow-
ski, Stanisław Starzyński i Stanisław Wróblewski. Pozostali jej członkowie 
również byli znani ze swego udziału w ciałach opiniotwórczych. Byli to Sta-
nisław Bukowiecki, Stanisław Horwatt, Bolesław Koskowski, Władysław 
Maliniak, Konrad Niedziałkowski, Feliks Ochimowski, Aleksander Święto-
chowski i były premier rządu Rady Regencyjnej Józef Świeżyński. Efektem 
jej prac zakończonych już w marcu było przygotowanie projektu deklaracji 
konstytucyjnej, wniesionej pod obrady sejmu 6 V 1919 oraz projektu usta-
wy konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonego w dniu 3 XI 1919. 
Rząd jednak projekt Komisji ankietowej przedstawił jako projekt prywatny, 
dlatego nie był on oficjalnie dyskutowany na forum Komisji Konstytucyjnej, 
ze szkodą dla sprawy, gdyż był dobrze opracowany. 

Michał Rostworowski był bardzo żywo zaangażowany w prace nad 
tymi projektami. Zorganizował też cykl odczytów wygłaszanych przez 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w toku którego przedstawiane 
były założenia ustawy konstytucyjnej szerszemu gronu pracowników i osób 
czynnych politycznie. Sam w 1919 wygłosił odczyty na takie tematy: �Bu-
dowa władzy rządowej i wykonawczej�, �Wytyczne konstytucji polskiej� 
i �Ustrój państwowy�. Rostworowski uważał, że konstytucja powinna 
chronić społeczeństwo przed ujemnymi moralnie działaniami obywateli. 
Ostrzegał, że nie można się kierować zbytnim optymizmem co do poziomu 
etycznego obywateli. Wskazywał, że konstytucja powinna zawierać przepi-
sy przeciwstawiające się monopolistycznemu wykonywaniu władzy. Kon-
stytucja � jego zdaniem � winna harmonijnie łączyć tradycję z przyszłością. 
Musi być otwarta na przyszłość i tak ułożona, by pod jej opieką mogła się 
toczyć walka przeciwstawnych sobie stronnictw. Konstytucja nie może być 
�wymogiem chwili�, gdyż wówczas okaże się jednostronna i zamknięta. 
Winna być konstytucją polską, to znaczy wolną od naleciałości zaborczych, 
a odzwierciedlającą poglądy instytucji własnych narodu wolnego i zara-
zem wielkiego. Wiadomo było także, że Ankieta kierowała się tradycją 
polską z najlepszych czasów naszej przeszłości, a zarazem liczyła się z ko-
niecznością, aby powstającemu z martwych Państwu Polskiemu zapewnić 
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zgodę religijną i poparcie czynnika religijnego w jego budowie i konsolida-
cji narodu. 

Projekt rządowy w dużej mierze zaważył na kształcie ustawy konstytu-
cyjnej przyjętej przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921, zwanej odtąd Kon-
stytucją marcową. Wyrażała ona zasady, które mogły być bliskie formacji in-
telektualno-prawnej Rostworowskiego, m.in. zasadę zwierzchności narodu, 
wyrażającą się w oświadczeniu, iż w państwie władza należy do narodu, opar-
tą na wzorze francuskim zasadę trójpodziału władzy, zasadę dwuizbowości, 
uprzywilejowania prawnego wyznania rzymskokatolickiego, systemu parla-
mentarno-gabinetowego, określającego stosunki między trzema podmiotami 
władzy: prezydentem, parlamentem i rządem. Istota tych relacji wyrażała się 
w tym, że choć prezydent mianował rząd, to jednak rząd był odpowiedzialny 
przed zgromadzeniem narodowym.

Po zakończeniu prac konstytucyjnych profesor wrócił do Krakowa, by 
kontynuować swe zajęcia uniwersyteckie. W 1920 został obrany prezesem 
Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie, wchodził też 
w skład Komitetu Redakcyjnego �Czasopisma Prawniczego i Ekonomiczne-
go�. Obrano go także prezesem Koła Ligi Narodów. 31 I 1920 już wygłosił 
na forum tego Koła odczyt poświęcony Lidze Narodów. Wskazywał, że Liga 
powstała dzięki odczuciu wspólnych interesów międzynarodowych, które 
sprawiło to, że wielkie mocarstwa były skłonne do uznania równych praw dla 
wszystkich państw, również małych, jak Szwajcaria czy Holandia. Idąc za 
wskazaniami prezydenta Wilsona, Liga Narodów ma stworzyć warunki praw-
ne dla przeciwstawienia się wszelkim wojnom i antagonizmom sąsiedzkim. 
Liga ma odrzucać podział na państwa zwycięskie i pokonane. Należeć do niej 
miały nie tylko państwa suwerenne, ale także dominia, np. Indie. Projekt ten 
odrzuciły Stany Zjednoczone, obawiając się, że Anglia w Lidze stworzyłaby 
zbyt silny blok własnych dominiów. Uchwały Ligi Narodów nie mogą być 
sprzeczne z prawem narodów, dlatego muszą zapadać jednomyślnie i być ak-
ceptowane przez parlamenty państw. Liga przyjmowała na siebie opiekę nad 
mniejszościami narodowymi, co � zdaniem Rostworowskiego � kolidowało 
z zasadą suwerenności państw. Miała też sprawować kontrolę nad realizacją 
traktatów pokojowych i przyjmowała zasadę, że państwa nie mogą zawierać 
traktatów tajnych, wszystkie muszą być jawne. Autor tego dobrze opraco-
wanego odczytu wskazywał, że Lidze Narodów nie nadano odpowiednich 
środków wykonawczych dla przypisanych jej zadań. 

W marcu tego roku Wydział Prawa UJ skierował prof. Rostworowskiego 
do Francji i Holandii z misją bezpośredniego zapoznania się z założeniami 
prawno-politycznymi powstającej Ligi Narodów. W późniejszych latach Ro-
stworowski kilkakrotnie wchodził w skład delegacji polskich udających się 
na sesje Zgromadzenia Ligi Narodów.
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12 III 1920 przebywał jeszcze w Polsce, bo był jednym spośród 65 profe-
sorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podpisali odezwę skierowaną do 
społeczeństwa, zatytułowaną O jedność Polski. Stanowiła reakcję tego areopagu 
uczonych na jawiące się tak wyraźnie w społeczeństwie odradzającej się Polski 
animozje dzielnicowe. W Krakowie krytykowano i wyśmiewano warszawia-
ków �z domowym wykształceniem�, w byłym Królestwie Polskim i w Wielko-
polsce z niechęcią przyjmowano tzw. kulturträgerów napływających z dawnej 
Galicji. Widząc, że szerzy się niezgoda narodowa, profesorowie Uniwersyte-
tu zwrócili się do Polaków m.in. z wezwaniem: (...) aby rozbrat, szczepiony 
gorliwie przez zaborców, czy to między warstwami społeczeństwa, czy też mię-
dzy dzielnicami dawnej ojczyzny, ustąpił przed wielkim rodaków braterstwem, 
utwierdzonym wspólną miłością i jednym hasłem i celem. (...) Każda z naszych 
dzielnic powinna tedy wejść w siebie, obrachować swe sumienie, przetrząsnąć 
winy i z nich się otrząść, ale także wyjść z siebie, wykorzenić wszystko, co nas 
szarpało i dzieliło, czy to było dumą odrębną, czy tylko próżnością.

Od 1 VI 1920 na Rostworowskiego nałożono nowe obowiązki. Został 
bowiem powołany w skład Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wprowadzało go to w nurt ogromnej pracy, której celem była kody-
fikacja rożnych regulacji prawnych funkcjonujących na ziemiach polskich, 
które dotąd podlegały odrębnemu ustawodawstwu trzech państw zaborczych. 
W ciągu 1920 w ramach sekcji prawa cywilnego, wspólnie z prof. Frydery-
kiem Zollem, przygotował projekty, łącznie z uzasadnieniami, nowych ustaw 
powstałego Państwa Polskiego. Zostały one potem jeszcze uzupełnione przez 
innych ekspertów prawa. Prace te doprowadziły do uchwalenia przez Sejm 
2 VII 1926 dwóch ustaw o prawie międzynarodowym prywatnym, które Ro-
stworowski ogłosił drukiem. Uzyskały wysokie oceny prawników polskich 
i zagranicznych, którzy uznali je za �wręcz wzorowe�. Pokłosiem prac w Ko-
misji Kodyfikacyjnej będą dwie prace autorskie Rostworowskiego: Projekty 
ustaw o zbiegu ustawodawstw cywilnych w prawnym obrocie międzynarodo-
wym i obrocie wewnętrznym, Kraków 1920, i La codification du droit inter-
national et interprovincial privé en Pologne, �Revue du Droit International et 
de Legislation Comparee�, Bruksela 1930.

Zajęcia o charakterze ogólnopaństwowym nie powstrzymały profesora 
od podjęcia starań o reaktywowanie Polskiej Szkoły Nauk Politycznych. Jak 
informowała prasa: (�Rzeczpospolita� z 26 III 1921 i �Ilustrowany Kurier 
Codzienny� z 16 III 1921) inicjatywa ta spotkała się z bardzo przychylnym 
przyjęciem społeczeństwa i władz Krakowa. Szkoła nabrała teraz charak-
teru �Akademii dyplomacji�, dając słuchaczom wiedzę ogólną, lecz nasta-
wioną na kierunek polityczny i specjalistyczny, tak by jej absolwenci byli 
przygotowani do służby publicznej pełnionej dla kraju na polu wewnętrznym 
i zagranicznym. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
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go wyraziło zgodę na reaktywowanie tej placówki. Dnia 10 IV 1921 zosta-
ła zawarta umowa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Towarzystwem 
Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, zatwierdzona przez senat dopiero 12 VI 
1922, która określała relacje pomiędzy Uniwersytetem a Szkołą nadal pozo-
stającą agendą Towarzystwa.

Mimo spóźnionej decyzji senatu, placówka funkcjonująca teraz pod 
nazwą Szkoły Nauk Politycznych, rozpoczęła pracę w roku akademickim 
1921/1922. Jej dyrektorem był Rostworowski. Zapisało się na nią znacznie 
więcej słuchaczy niż w okresie przedwojennym, bowiem aż 209 osób. Ogó-
łem w latach 1923�1938 dyplomy ukończenia Szkoły uzyskało 607 słucha-
czy. Przy Szkole powstało Akademickie Stowarzyszenie Popierania Nauk 
Politycznych, a 1 XII 1923 ukonstytuowało się Koło Uczniów i byłych Ucz-
niów � Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych, którego kuratorem został 
prof. Rostworowski, a prezesem dr Stanisław Kosiński. Koło miało kilka sek-
cji: oświatową, organizującą odczyty z dziedziny nauk politycznych, wydaw-
niczą, ogłaszającą drukiem skrypty. Staraniem tej sekcji ukazał się w 1939 
skrypt autorstwa M. Rostworowskiego Prawo dyplomatyczne. Poprawione 
i uzupełnione na podstawie wykładów 1936�37. Zachowało się też parę in-
nych skryptów jego autorstwa, skrypt Geneza Państwa Polskiego, obejmu-
jący okres od Aktu 5 listopada do dekretu z 1918 r. określającego władzę 
Naczelnika Państwa, także skrypt z 1914 poświęcony reformie wyborczej 
do Sejmu Galicyjskiego oraz inny, pochodzący z połowy lat dwudziestych 
poświęcony prawu politycznemu polskiemu w oparciu o Konstytucję marco-
wą. We wspomnianym Kole istniała też sekcja ogólna, prowadząca sprawy 
organizacyjne, wydawanie odznak i legitymacji. Działalność Koła świadczy-
ła o tym, jak wielką wagę prof. Rostworowski przykładał do włączania mło-
dzieży w nurt własnej pracy kształceniowej i społecznej.

Rok 1923 przynosi bolesne doświadczenie w życiu Rostworowskiego. 
Zmarła bowiem jego ukochana żona, Marie-Rose z Christin�ów. Pozostawiła 
mu dwie córki, Marię i Magdalenę, z których starsza Maria (Muszka) będzie 
prowadziła sekretariat w toku dalszych jego prac w służbie publicznej. Należy 
wspomnieć, że profesor dbał o interesy obu córek oraz własne. Swoje oszczęd-
ności umieszczał w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Spółek 
Zarobkowych, w którym zakupywał obligacje przeworskie. Obu córkom zało-
żył odrębne rachunki bankowe i kupował dla nich obu obligacje z Pożyczki Na-
rodowej, osobiście śledząc jakie przynoszą dochody. Przed II wojną światową 
córce Marii Magdalenie zakupił majątek ziemski w Gromniku pod Tarnowem.

Choroba i śmierć żony nie złamała jego sił żywotnych. Był współautorem 
pracy zbiorowej, poświęconej Konstytucji marcowej Nasza konstytucja, wy-
danej w 1922 w Krakowie. Był to zbiór wykładów zorganizowanych przez dy-
rekcję Szkoły Nauk Politycznych. W publikacji tej Rostworowski opracował 
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zagadnienia ogólne, ustawodawstwo i zakres autonomii Śląska. Poza pracą 
pisarską kwalifikacje jego ponownie zostają wykorzystywane w płaszczyźnie 
międzynarodowej. Swoim zainteresowaniom zwróconym ku prawu między-
narodowemu dawał wielokrotnie wyraz w publikacjach ogłoszonych w latach 
dawniejszych. W 1902 wydał w Krakowie pracę Ostatnia reforma prawa 
wyborczego w Belgii. Zasada reprezentatywności proporcjonalnej oraz tam 
również w 1903 rozprawę Kodyfikacja prawa międzynarodowego prywatne-
go. Konwencja do spraw małżeńskich podpisana w Hadze 12 czerwca 1902 r. 
Teraz dorobek ten procentował. W 1923 profesor na wniosek rządu polskie-
go został mianowany członkiem Stałego Trybunału Arbitrażowego (Cour 
Permanente d�Arbitrage) w Hadze, w którym kilkakrotnie wypełniał funkcję 
sędziego ad hoc. Był też członkiem Komisji Rozjemczych (Commisions de 
conciliation) między Polską a Szwecją, Belgią a Finlandią, Belgią a Hiszpa-
nią, Francją a Danią i Szwajcarią a Luksemburgiem. Został przyjęty w poczet 
członków International Law Association oraz Instytutu Międzynarodowego 
Prawa Publicznego. Jako delegat Polski brał udział w piątej w 1925 i szó-
stej w 1926 Konferencji Haskiej, która prowadziła prace na polu kodyfikacji 
prawa międzynarodowego prywatnego. W związku ze swym uczestnictwem 
w dwóch kodyfikacjach Konferencji Haskiej opublikował broszurę pt Prawo 
spadkowe na warsztacie Konferencji Haskich (1925�1928), wydaną w Krako-
wie w 1928. Reprezentował również Polskę podczas Konferencji Genewskiej 
w 1926, na której rozpatrywano wniosek Stanów Zjednoczonych o przystąpie-
nie do statusu Trybunału Haskiego. Był członkiem delegacji polskiej na VII 
sesję Ligi Narodów w 1926. Już w 1925 został sędzią narodowym w Stałym 
Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze (Cour Permanente de 
Justice Internationale), działającym w oparciu o statut przyjęty w 1920 przez 
Ligę Narodów. Jako sędzia narodowy zasiadał w Trybunale wtedy, gdy przed-
miotem sporu były sprawy dotyczące Polski. Bardzo często jego głos padał 
zgodnie z wolą większości. Natomiast w sprawach polsko-niemieckich zaj-
mował stanowisko odrębne. Nieraz kończyły się one orzeczeniem większoś-
ciowym, dla Polski niekorzystnym. Wówczas korzystał z prawa dołączenia do 
takiego orzeczenia swojej opinii, która w zwięźle przedstawionym stanowi-
sku prawniczym podważała racje wydanego orzeczenia. Takie opinie odręb-
ne przedłożył w sprawie chorzowskiej, to jest fabryki związków azotowych 
w Chorzowie, dotyczącej respektowania niemieckich interesów na polskim 
Górnym Śląsku (1928 r.), w sprawie Komisji Odry (1929 r.) i innych.

Oceniając autorytet jego osoby senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
brał go na stanowisko rektora do końca roku akademickiego 1924/1925 i po-
nownie na rok akademicki 1925/1926, a w roku akademickim 1926/1927 
pełnił funkcję prorektora. Wybory te świadczyły o tym jak wysoko została 
oceniona jego inicjatywność organizacyjna. 31 XII 1930 profesor przeszedł 
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Akt nominacji dr. Michała Rostworowskiego na członka Stałego Sądu Rozjemczego 
w Hadze wydany 21 lipca 1923 r. w Spale przez prezydenta RP Stanislawa Wojciechowskiego 

z kontrasygnatą ministra spraw zagraniczncyh Mariana Seydy
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na emeryturę, rezygnując również ze stanowiska dyrektora Szkoły Nauk Po-
litycznych. Wówczas Prezydent RP mianował go dnia 1 III 1931 profesorem 
honorowym UJ. Rząd polski już wcześniej docenił jego zasługi na polu pracy 
publicznej. 9 XI 1926 Michał Rostworowski został odznaczony Komandorią 
z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. Dziesięć lat później, 11 XI 1936, otrzy-
mał także Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią pracę wśród młodzieży.

Rok 1930 otworzył przed nim nowe perspektywy. Istniała szansa, że Polska 
będzie mogła wysunąć swego przedstawiciela na stanowisko stałego sędziego 
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Rząd polski po pew-
nych wahaniach na stanowisko to przedstawił kandydaturę jednej tylko osoby, 
prof. dr. Michała Rostworowskiego. Wyboru dokonało Zgromadzenie i Rada 
Ligi Narodów dnia 25 IX 1930 w Genewie. Sekretarz generalny Ligi Narodów, 
Eric Drummart pismem z dnia 26 IX 1930 powiadomił Dionisia Anzilottiego, 
prezydenta Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, 
że wybranych zostało 15 sędziów stałych �tytularnych� Trybunału Haskiego 
oraz 4 ich zastępców na okres 9 lat, to jest do 1939, z prawem kandydowania 
do ponownego wyboru. W liście sekretarza Drummarta nazwisko Rostworow-
skiego było wymienione na 12 pozycji wśród wybranych 15 sędziów stałych. 
Poprzedzali go przedstawiciele Japonii, Hiszpanii, Włoch, Kuby, Holandii, 
Francji, Salwadoru, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Bel-
gii. Po nazwisku Polaka wymienieni byli przedstawiciele Niemiec, Kolumbii, 
Chin. Nowe stanowisko Rostworowski objął 1 I 1931. Zgodnie ze statutem 
Trybunału Haskiego jego stali sędziowie nie mogli piastować żadnych funkcji 
zawodowych w krajach swego pochodzenia. Poza ustąpieniem po 27 latach 
z pracy profesorskiej w UJ, Rostworowski wycofał się także ze swego udziału 
w Komisji Kodyfikacyjnej, ogłaszając drukiem sprawozdanie z jej czynności, 
których był uczestnikiem od początku powołania Komisji. 

Wiele teraz podróżował, Gdy 12 V 1935 w Warszawie zmarł marszałek 
Piłsudski, nie było go w kraju. Będąc wtedy w Kolonii, udał się do konsulatu 
RP, by wpisać się do księgi kondolencyjnej. Podczas spotkania pracowników 
konsulatu, przy obecności konsula dr. Zygmunta Zawadowskiego, wygłosił 
znakomite przemówienie poświęcone osobie Marszałka. Mówił: Wszyscy ro-
zumieją, że z dniem 12 maja skończyła się sławnie jedna karta naszej historii, 
że umarł człowiek, który nie został wyniesiony rączym prądem powojennych 
wypadków, ale, który sam swą siłą olbrzyma bieg wydarzeń ujarzmił i skiero-
wał na wykute przez siebie łożysko. Zmarł człowiek, którego całe życie było 
jednym bojem o ideę niepodległości. Przemówienie swe kończył słowami: 
Imię Piłsudskiego niech będzie naszym sztandarem, jego ideały � testamen-
tem. Odnotowanie treści tego przemówienia jest ważne, bowiem wskazuje 
jak dalece głoszący te słowa stał się rzecznikiem orientacji politycznej zwią-
zanej z osobą Piłsudskiego. 
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Profesor Rostworowski, zna-
jący kulturę, prawa i języki wielu 
narodów, lubujący się w skompli-
kowanych kazusach spraw między-
narodowych, mający łatwość reda-
gowania sentencji prawnych, został 
sędzią stałym Trybunału Międzyna-
rodowego. W roli tej czuł się bardzo 
dobrze. Na stanowisku swym potra-
fił zachować wyjątkowy obiekty-
wizm. Znana była sprawa sporów 
z Litwą, która nie chciała otworzyć 
linii kolejowej pomiędzy Kownem 
a Wilnem i trasę tę trzeba było prze-
bywać jadąc przez Królewiec. Rząd 
polski był zainteresowany w wyda-
niu orzeczenia zmuszającego wła-
dze litewskie do uruchomienia tej 
linii kolejowej. Rostworowski jako 
sędzia Trybunału w tej sprawie 
opowiedział się po stronie Litwy, 
stwierdzając, że jest ona suwe-
rennym państwem, które żadnym 

układem międzynarodowym do uruchomienia tej linii komunikacyjnej się nie 
zobowiązywało. Stanowisko jego zostało krytycznie ocenione przez polski 
MSZ, o czym wspominał wiceminister tego resortu Jan Szembek w swoim 
Diariuszu. Rostworowski w innych sprawach przedkładał swoje opinie, które 
były zgodne z polskim interesem narodowym. Pamiętne były takie sprawy, 
jak prawo dostępu i postoju polskich okrętów wojennych w porcie gdańskim 
(z 1931), czy sprawa złego traktowania obywateli polskich i innych osób pol-
skiego pochodzenia lub języka na terenie Wolnego Miasta Gdańska. W 1939 
jego kadencja sędziego stałego Trybunału zbliżała się ku końcowi.

Wybuch wojny zastał go w Krakowie. Błyskawiczny przebieg wydarzeń 
wrześniowych był wstrząsem zbyt silnym dla tego patrioty wierzącego w siłę 
odrodzonego Państwa Polskiego. Jego struktura psychiczna okazała się już 
niezdolna do wytrzymania ciosu klęski, jakiej doświadczyła Polska. Profesor 
popadł w rozstrój nerwowy i przejściowo musiał być umieszczony w szpitalu 
Bonifratrów. Wypisany ze szpitala, nie wyzbył się obezwładniającej go me-
lancholii. Wkrótce spotkały go bardzo dotkliwe doświadczenia. Gromadzone 
przez niego w ciągu lat zbiory biblioteczne Szkoły Nauk Politycznych zosta-
ły przez Niemców skonfiskowane. On zaś z córką i wnukiem został usunięty 

Prof. Michał Rostworowski jako sędzia 
Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 

w Hadze (1930�1939) 
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z domu przy ul. Pomorskiej, jaki wybudował właśnie po to, by zapewnić 
stabilność materialną swojej drogiej córce Marii, której opieka zastępowała 
mu zmarłą przed laty żonę. Nie był w stanie zaadaptować się do warunków 
małego mieszkania, do jakiego został przesiedlony. Przewieziono go więc do 
Gromnika pod Tarnowem, majątku córki Magdaleny. Dostał zapalenia ropne-
go pęcherza, na które przez ostatni tydzień bardzo się męczył. Nie odzyskał 
już dawnego zainteresowania ogólnymi sprawami, żył jak pustelnik. Zmarł 
w dzień Wielkanocy, 24 III 1940 i został pochowany na miejscowym cmenta-
rzu. Po dniu śmierci przyszło pismo przedłużające jego kadencję w Trybunale 
w Hadze.

Odszedł u początków straszliwej wojny, w której nie przestrzegano żad-
nych praw ustalonych przez społeczność międzynarodową. Wojna starła ży-
cie profesora, który był wierny temu wszystkiemu, czego nauczyli go ojciec 
i matka: wierze katolickiej, narodowi, instytucjom, które go kształtowały i któ-
re sam tworzył. Wychowany na zacisznej wsi w ziemi tykocińskiej, potrafił 
włączyć się w nurt życia intelektualnego wielkich stolic europejskich: Peters-
burga, Paryża, Wiednia, Berna, Warszawy, Brukseli i Hagi, służąc wszędzie, 
gdzie trzeba było, krajowi. Potrafił myśl własnego społeczeństwa zwracać ku 
problemom międzynarodowym, ku zrozumieniu praw i opinii, którymi kieru-
ją się inne narody. Był jednym z pierwszych wybitniejszych polskich znaw-
ców prawa politycznego i międzynarodowego, a przede wszystkim w skali 
tych właśnie zagadnień odegrał ważką rolę jako reprezentant Polski w Stałym 
Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej. Pełnił również funkcję prze-
wodniczącego Trybunału i z tego tytułu w haskim gmachu Trybunału Spra-
wiedliwości wystawione jest jego piękne popiersie.

Był człowiekiem umiaru i rozsądku, a jednocześnie niestrudzonym twór-
cą instytucji i praw służących polskiej rzeczywistości narodowej. Nie szukał 
zaszczytów, a jednak tam gdzie stawał do służby, ludzie wynosili go wzwyż. 
W rodzinie cieszył się bardzo dużym autorytetem. Gdy zmarł pierwszy senior 
Związku Rodzinnego, zaproponowano mu, by był jego następcą. Nie przy-
jął tej godności, gdyż już zbyt wiele czasu spędzał wtedy za granicą. W ży-
ciu publicznym używał zawsze tytułu hrabiowskiego. Gdy jeszcze zawierał 
związek małżeński z Marie-Rose, w korespondencji zapytywał swego ojca, 
czy są dokumenty potwierdzające przyznanie tytułu. Ojciec zapewniał go, że 
powinny znajdować się w Namiestnictwie we Lwowie. Sam okazał nadzwy-
czajny zmysł rodzinny. Roztoczył opiekę nad swymi wiekowymi rodzicami, 
sprowadzając ich z Warszawy do Krakowa. Był dosłownie wielbiony przez 
swoje trzy siostry. Najmłodsza z nich, Leonia, na wieść o jego zgonie pisa-
ła do najstarszej z sióstr Jadwigi: Odszedł od nas najdroższy nasz braciszek 
i opiekun. Jakże pusto i boleśnie bez niego. Zostałyśmy tylko my dwie z tego 
pokolenia (...) Kochane moje siostrzeniczki co raz przysyłały mi kartki ze 
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sprawozdaniem o stanie zdrowia Michałeczka. Roiłam sobie, że doczeka się 
wiosny i że słońce i ciepło przyczynią się do powrotu do stanu normalnego. 
Pan Bóg chciał inaczej i trzeba Jego woli się poddać. Muszka mi pisze dziś, 
że w chwili przyjmowania Sakramentów św. miał zupełną przytomność.

Cicha śmierć prof. Michała Rostworowskiego wywołała w wielu środo-
wiskach odzew głębokiego żalu. Do jego córki Marii Łubieńskiej, zamiesz-
kałej w Krakowie, przyszło wiele listów kondolencyjnych, których wyjątki 
warto przytoczyć w oryginale:

Jose Urrulis, sędzia Trybunału Haskiego, przedstawiciel Kolumbii: Je gar-
derai de lui un souvenir infarable et sa memoire restera pour moi un exemple 
de la plus haute honneteté spirituelle et morale qui faisaient de lui un homme 
exeptionnel. Gustaw Guerrero, prezydent Stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej, przedstawiciel Salwadoru: Il était un de mes plus grands 
amis. J�admirais en lui des qualités que l�on ne trouve que trés rarement et 
son depart m�a plongé dans la plus vive douleur. Karol de Vischer, sędzia 
Trybunału Haskiego, przedstawiciel Belgii: En toute circonstance il m�avait 
temoigné la plus entière confiance et de mon côté je m�étais habitué à lui con-
fier bien des choses et a le consulter sur toutes les difficultés qui pouvaient 
surgir. Son admirable jugement, sa finesse, sa bonté surtout qui rayonnait de 
toute sa personne en faisaient pour tous: un collegue respecté et aimé. Pour 
moi qui le connaissais depuis 20 ans, je perds en lui un de mes amis les plus 
chers. Ferdynand de Vischer, sekretaerz Instytutu Prawa Międzynarodowego 
z Belgii: Le professeur Rostworowski demeure une des grandes figures 
de notre Institut, non seulement par sa science et la pénetration de son ésprit, 
mais aussi par sa loyauté, sa droiture qui se refletait dans son clair regard et 
qui attirait à lui les sympathies et le respect. Je ne plus oublierai, les bontés 
qu�il m�a temoignées et les precieux conseils qu�il m�a en maintes circon-
stances donnés. Les circonstances douloureuses dans lesquelles il s�est eteint 
ont jeté une ombre tragique sur les derniers moments. � Taką oto pozostawił 
po sobie pamięć.

Bibliografia: Concordatum Calixtinum, Petersburg 1887, praca kandydata praw, 
niepublikowana; La situation internationale de Saint-Siège au point de vu juridique, 
rozprawa dyplomowa paryskiej Szkoły Nauk Politycznych, wydanie F. Alcan, Paris 
1892, nadbitka z Annales de l�Ecole Libre des Sciences Politiques, t. 7; Wolna Szkoła 
Nauk Politycznych w Paryżu, �Przegląd Polski�, Kraków, wrzesień 1892; Condi-
tions juridiques des navires de commerce dans les ports etrangers, Paris 1895; Ju-
rysdykcja karna na okrętach handlowych w portach zagranicznych. Studium z pra-
wa międzynarodowego z uwzględnieniem elementów austriackich, Kraków 1895; 
Les conlits de lois en matière de nationalité et leurs solutions, Paris 1898; Aus-
triacka Izba Panów. Jej czynniki składowe, Lwów 1900; Ostatnia reforma prawa 
wyborczego w Belgii. Zasada reprezentatywności proporcjonalnej, �Czasopismo 
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Prawnicze i Ekonomiczne� Kraków 1902, nr 14; Kodyfikacja prawa międzyna-
rodowego prywatnego. Konwencja do spraw małżeńskich podpisana w Hadze 13 
czerwca 1902 r., �Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne�, Kraków 1903; Prawno-
-polityczna strona budżetów Królestwa Kongresowego (1816�1831), �Czasopismo 
Prawnicze� R. VI, 1905, s. 271�294; Les budgets du Royaume de Pologne au point 
de vue administratif 1816�1830, Cracovie Academie des Sciences 1906, nadbitka 
z �Bulletin de l�Academie des Sciences de Cracovie� I�II 1906; Prawo polityczne 
ogólne i austriackie, Kraków 1907; Ustrój polityczny Belgii, Kraków 1907; Źródła 
do dziejów Polski porozbiorowej. Dyariusz sejmu z r. 1830�1831, T. 1�6, Kraków 
1907�12; Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego. Przyczynek do 
dziejów ich organizacji, [w:] Ku uczczeniu Bolesława Ulanowskiego. Zbiór prac, 
Kraków 1911; Rada Państwa i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Kraków 1911; 
Prawo polityczne francuskie. Skrypt z wykładów prof. dr. Michała Rostworow-
skiego. Wydawnictwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 1913 (maszynopis powielany); Prawo dyplomatyczne. Koło Uczniów 
i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych, Kraków 1914; Organizacja Sejmu na 
podstawie reformy wyborczej z r. 1914. Wedle wykładów prof. dr. Rostworowskie-
go, na podstawie stenogramu. Przejrzał i poprawił. Towarzystwo Biblioteki Słu-
chaczów i Uczniów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1914; Prawna 
geneza Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, �Głos Narodu�, Kraków 
1915, nr 16; Herzogtum Warschau und Koenigreich Polen. Rechts-politische Erwag-
nungen uber ihr Entstehen, Wien 1915; Prawno-polityczne momenty genezy Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego / Die politische Momente der Entstehung 
des Grossherzogtums Warschau und des Königreichs Polen, Cracovie, �Bulletin de 
l�Academie des Sciences de Cracovie: I�II 1915; Wojna a społeczeństwo polskie, 
�Czas�, Kraków 1915; Wojna i traktat pokojowy, Kraków 1916; Jak powstaje pań-
stwo w naszych czasach, Kraków 1916; Listy do Sąsiadów: 1. Do przyjaciół Mo-
skali, 2. Do przyjaciół Austriaków i Węgrów, 3. Do przyjaciół Niemców, Kraków 
1916; Do Przyjaciół Moskali, �Kronika Polska� nr 1, Rappersvil 1916; Do przyja-
ciół Moskali, Lozanna, �Wyzwolenie� 1916, nr 8; Listy do sąsiadów, Lozanna 1916; 
Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, T. 1; Dziennik czynności Komisji 
Rządzącej, Kraków 1918; Budowa władzy rządzącej i wykonawczej (odczyt wygło-
szony 14 VI 1919 w Krakowie), Kraków 1919; Wytyczne konstytucji polskiej, odczyt 
wygłoszony w Krakowie 16 maja 1919 r.; Z zagadnień konstytucyjnych, Kraków 
1919; BJag.8758/III Budowa władzy rządowej i wykonawczej, k. 24; BJag. 8759/III 
Liga Narodów (odczyt wygłoszony w Krakowie 31 I 1920 r.), Kraków 1920; Projekt 
ustawy o zbiegu ustawodawstw cywilnych w obrocie międzynarodowym i w obrocie 
prawnym wewnętrznym. Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 
1920 i Kraków 1929; Immunizacja konfirmowanych druków i prawo interpelacji, 
[Warszawa] 1925; Wykładnia nowej konstytucji, [w:] O naprawie Rzeczypospolitej. 
Druga księga: Ustrój państwowy, Kraków 1922, s. 39�44; Nasza konstytucja, cykl 
odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie 
od 12 do 25 maja 1921 r. przy udziale Władysława Abrahama, Tadeusza Dwerni-
ckiego, Stanisława Estreichera, Władysława Leopolda Jaworskiego, Stanisława Ku-
trzeby, Michała Rostworowskiego, Stanisława Wróblewskiego i Ferdynanda Zolla. 
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Wstęp i redakcja Michał Rostworowski. Nakład autorów, Kraków 1922, W pozy-
cji tej znajdują się następujące prace M. Rostworowskiego: Zagadnienia ogólne 
(s. 1�13), Ustawodawstwo (s. 50�68), Autonomia (Śląska) (s. 173�188); Rozwój kon-
stytucjonalizmu we Francji. Z wykładów prof. Rostworowskiego zebrała Jadwiga 
Krasicka i dr Godłowski, Koło Uczniów Szkoły Nauk Politycznych, Kraków 1923 
(maszynopis powielany); Geneza Państwa Polskiego według wykładów prof. Ro-
stworowskiego, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ Kraków, b.d. i m.w. 
Kodyfikacja prawa międzynarodowego i międzydzielnicowego prywatnego w Pol-
sce, Poznań 1926; Próby i postępy organizacji społeczności międzynarodowej, Kra-
ków 1927; Polskie prawo polityczne. Według wykładów Michała Rostworowskiego, 
opr. Tadeusz Sikora i Marian Śliwiński, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1928; Prawo spadkowe na warsztacie ostat-
nich konferencji haskich (1925�1928), [w:] Księga pamiątkowa ku czci śp. Edmunda 
Krzymuskiego, �Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne� R. XX, Kraków 1929, s. 
132�150; La codification du droit international et interprovincial privé en Pologne, 
[w:] �Revue de Droit Internatianal et de Legislation Comparée�, Bruxelles 1930; 
Organizacja związków międzynarodowych, według wykładów Michała Rostworow-
skiego, zebrał Eustachy Noszczyński, Wydawnictwo Sekcji Skryptowej Koła Ucz-
niów Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie, Kraków [1930]; Postępowanie przed 
Stałym Trybunałem Międzynarodowej Sprawiedliwości, Kraków 1935; Prawo dy-
plomatyczne. Poprawione i uzupełnione na podstawie wykładów 1936�1937. Nakł. 
Sekcji Wydawniczej Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych, Kra-
ków 1925 i 1939; Imię Piłsudskiego niech będzie naszym sztandarem. Jego ideały 
testamentem!, przemówienie wygłoszone 18 VI 1935 w konsulacie RP w Kolonii 
(w posiadaniu S.J. Rostworowskiego); Prawo spadkowe na warsztacie sesji piątej 
(1925) i szóstej (1926) Konferencji międzynarodowej prawa spadkowego w Hadze. 
Polska Izba Handlu Zagranicznego, Zakład Analityki Porównawczej i Prawa Mię-
dzynarodowego Prywatnego SGPIS w Warszawie, �Studia i Dokumenta�, Warsza-
wa 1960 nr 33.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: BJag. 14872/II Papiery Mariana Morelowskiego z lat 1894�1953, k. 1, 7, 
10; 7554/II Korespondencja Leona Mańkowskiego z lat 1871�1909, k. 20; 8131/III Projekt 
konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez ankietę; 8086/III Korespondencja 
Michała Bobrzyńskiego, 8095/III Korespondencja Michała Bobrzyńskiego namiestnika Ga-
licji z 1911 r.; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: List: Romana Rostworow-
skiego do Michała Rostworowskiego, Warszawa, 28 XII 1888; notatka Michała Rostworow-
skiego o jego curriculum vitae w latach 1888�1894; listy do Michała Rostworowskiego : 
Leonii Rostworowskiej, Wola Kamocka, 28 I 1889; Marii Rostworowskiej, 5 II 1889; Amelii 
Christin 19 IV, 2 V 1889 i b.d. i m.; Romana Rostworowskiego, Poniedziałek Wielkanoc-
ny, Warszawa 1889; Leonii Rostworowskiej, Wola Kamocka, 31 V 1889; Marii Rostwo-
rowskiej, Warszawa, 12 VI 1889, 20 II 1890; Jadwigi Rostworowskiej, Garbacz, 1 II 1890; 
Romana Rostworowskiego, Warszawa, 28 II 1890; Marii Rostworowskiej, Warszawa 28 V 
1890, (1891), 12 VI 1891; Zofii Rostworowskiej, Chotów, 29 VI 1891; Jadwigi Rostworow-
skiej, Warszawa 1891; Marii Rostworowskiej do Maryś Rostworowskiej, III 1892; ponow-
nie do Michała: Leonii Rostworowskiej, Puławy, 23 VII 1892; Marii Rostworowskiej, 21 
VIII 1892; Zofii i Leonii Rostworowskich, 26 IX 1892; Michała Rostworowskiego do Zofii 



~ 586 ~

Rostworowskiej, b.m. i d.; do Michała Rostworowskiego: sekretarza generalnego Instytutu 
Prawa Międzynarodowego, 26 I 1894; Romana Rostworowskiego, Warszawa, 27 I 1894, 
Warszawa, 25 VII 1894; Zofii Rostworowskiej, 21 III 1895; Dla Michała Rostworowskiego 
� Pokwitowanie z Drukarni i Stereotypu I. Anczyca, Kraków, 21 V 1895. Listy do Micha-
ła Rostworowskiego: Marii Rostworowskiej, 25 V 1895; Józefa Błociszewskiego, Wiedeń, 
25 V 1895; Zofii i Marii Rostworowskich, 30 V 1895; Marii Rostworowskiej, Warszawa, 
2 VII 1894, 11 VIII 1895; Zofii Rostworowskiej, VIII 1895, 16 IX 1896, 1898; Sprawozdanie 
Michała Rostworowskiego z pobytu w Londynie; Rozliczenie M. Rostworowskiego z lokat 
bankowych; Okólnik nr 3 Związku Rodziny Hr. Rostworowskich z 28 I 1938; list Leonii 
Wierusz-Kowalskiej do Jadwigi Rostworowskiej, Warszawa 8 IV 1940. List Zofii z Myciel-
skich Rostworowskiej do męża, Kraków, 7 IV 1940; S.M. Rostworowski, Album � Gałąź 
najstarsza podlaska (Rostworowskich), cz. II � zdjęcia, życiorys i bibliografia.
PUBLIKACJE: Encyklopedia powszechna Ultima Thiule; A. Peretiatkowicz, Współczesna en-
cyklopedia życia politycznego, Poznań 1932; Wielka ilustrowana encyklopedia Gutenberga; 
Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta, Michalskiego; Legionista polski � Kalendarz NKN 
na rok 1916, Kraków [b.r.w.]; Album prawników polskich; �Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny� R. 9, 1929; Biographical Notes concerning the Judges and Deputy-Judges. 
Count Rostworowski, Judge, [w:] Seventh Annual Raport of the Permanent Court of Interna-
tional Justice, Leiden 1931, s. 25�26; A. Peretiatkowicz, M. Sobeski, Współczesna kultura 
polska, nauka, literatura, sztuka, życiorysy uczonych, Warszawa 1932; S. Łoza, Czy wiesz 
kto to jest?; Who�s who in Central and East-Europe 1933/34, Zurych 1935; toż 1935/1936, 
toż, 1937; K. Kwaśniewski, L. Trzeciakowski, Polacy w historii i kulturze krajów Europy Za-
chodniej. Słownik biograficzny, Warszawa 1981, s. 490, 494, 501; M.B. Biskupski, Rostwo-
rowski, Michał Cezary [w:] W.F. Kuehl, (opr.) Biographical Dictionary of Internationalists, 
Westport 1983, s. 639�641; W.M. Bartel, Rostworowski, Michał Graf [w:] Osterreichisches 
Biographisches Lexikon 1815�1950, Bund 9, Wien 1988, s. 273; S.E. Nahlik, Rostworowski 
Michał Jan, PSB, t. 32, s. 221�224; A. Krzyżanowski, Włodzimierz Czerkawski, PSB, t. 4, 
s. 335; Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 451; W. Feldman, Stronnictwa i pro-
gramy polityczne w Galicji 1864�1906, Kraków 1907, t. II, s. 250; W. Noskowski, Polska 
Szkoła Nauk Politycznych, �Głos Narodu�?, R. IV, nr 48 z 27 XI 1909 (fot.); tenże, W sprawie 
Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, odbitka z �Czasu�, Kraków 1911; W. Kozłowski, W spra-
wie nowopowstałej instytucji naukowej. Interwiev z prof. dr. Michałem Rostworowskim, dy-
rektorem �Polskiej Szkoły Nauk Politycznych�, Kraków 1911; �Ziemia Lubelska� z 9 III 
1917; K. Srokowski, NKN. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923, 
s. 322; Z. Cybichowski, Polskie prawo państwowe, t. II, Warszawa 1927, s. 24�33; M. Seyda, 
Polska na przełomie dziejów, t. II, Poznań 1931, s. 427; J. Piłsudski, Pisma�mowy�rozkazy, 
pod. red. M. Sokolnickiego i J. Stachiewicza, t. IV, Warszawa 1931, s. XIII; K. Przybyłowski, 
Rozwój polskiej nauki międzynarodowego prawa prywatnego, �Rocznik Prawa Międzynaro-
dowego�, Warszawa 1939, s. 70; [Stanisław Rostworowski], Zgon wielkiego uczonego ś.p. 
Michała Rostworowskiego, �Kurier Polski� 1940, nr 94 z 21 kwietnia (Bukareszt); [Sta-
nisław Rostworowski], Zgon ś.p. prof. Michała Rostworowskiego, �Głos Polski� z 28 IV 
1940; Holendrzy pamięci śp. prof. Rostworowskiego, �Głos Polski� z 28 IV 1940 (Paryż); 
B. Łomżanin (B. Winiarski), Michał Rostworowski, [w:] Straty kultury polskiej 1939�1944, 
t. I. Glasgow 1945, s. 199�207; tegoż, Comte Michel Rostworowski, �Annuaire de l�Institut 
de Droit International� 1950, vol. 43 , t. II, s. 507 i nast.; L. Ehrlich, J.S. Langrod, Zarys 
historii nauki prawa narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce, Kraków 1949, 
s. 17, 19, 23, 31, 34, 37, 42; M.St. Korowicz, Miechel Rostworowski in memoriam, �Revue 
Internationale Françase du Droit des Gens� 1954, nr 23 (wiele nieścisłości); N. Żmichowska, 
Listy, t. I, W kręgu najbliższych, opr. M. Romankówna, Wrocław 1957, s. 432, 704�705; 



~ 587~

Chronologia stosunków międzynarodowych Polski 1930�1932, zestawił D. Eitner, Warsza-
wa 1962; toż, za lata 1936�1937, zestawiała M. Safianowska, Warszawa 1961; K. Grzy-
bowski, Siedemdziesiąt lat nauki prawa państwowego, Studia z Dziejów Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964, s. 340 i nast. (fot.); M. Patkaniowski, Dzieje 
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964 (fot.); [J. Szembek], Diariusz 
i teki Jana Szembeka 1935�1945, t. I, Londyn 1964, s. 279; J. Pajewski, Wokół sprawy pol-
skiej, Paryż�Lozanna�Londyn, Poznań 1970; J.W Gałkowski, Józef Milewski, [w:] Polska 
myśl chrześcijańska na przełomie XIX i XX wieku. �Studia i Dokumenty�, R. IV pod red. 
R. Bendera, Warszawa 1974, s. 152�153; J. Ziółek, Włodzimierz Czerkawski, [w:] Polska 
myśl chrześcijańska na przełomie XIX i XX wieku, op.cit., s. 139�141; Józef Wybicki, praca 
zbiorowa pod red. A. Buczkowskiego, Gdańsk 1975, s. 149�150, 168; W. Suleja, Próby re-
formy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu, Wrocław 
1981, s. 100; J. Puchalski, Z dziejów nauk politycznych w Polsce, �Studia Nauk Politycz-
nych� 1981, nr 3, s. 33�53; Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna 
w zaborze austriackim w latach 1865�1918, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 
1832�1939, Warszawa 1981, s. 168�169, 174�176; J. Puchalski, Dzieje katedr i szkół nauk 
politycznych na ziemiach polskich, rozdział: Szkoły Nauk Politycznych, s. 17�29, [w:] Nauki 
polityczne jako dyscyplina akademicka w Polsce (1902�1982), pod red. E.J. Pałygi i W.J. 
Szczepańskiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 
1982; A. Burda, Geneza i uchwalenie �Konstytucji marcowej�, [w:] Konstytucja marcowa, 
Lublin 1983, s. 18 i nast.; J. Pajewski, Odbudowa Państwa Polskiego1914�1918, Warszawa 
1985, s. 272, 274; R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1989, 
s. 264; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 180�181, W.A. Zby-
szewski, Zagubieni romantycy i inni, Paryż 1992, s. 282, 353; Nie tylko Pierwsza Brygada. 
Z dokumentów, wspomnień, listów pozostawionych przez legionistę Stanisława Rostworow-
skiego, opr. S.J. Rostworowski, Warszawa 1993, t. I, s. 95, 96, 155, 202, 282, t. III, s. 97, 
164, 215; S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 15�16, 
208; S. Car, Polskie koncepcje autorytaryzmu, opr. J.M. Majchrowski, Warszawa 1996, 
s. 62; Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych, Warszawa 1997, 
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MARIE-ROSE (Maryś) z baronów CHRISTIN ROSTWOROWSKA h. własne-
go, córka Karola i Amelii z baronów de Miollis, właścicieli zamku w La 
Morlaye koło Proërmel w departamencie Morbihan w Bretanii we Francji 

Rodzice Marie-Rose mieli wśród swych przodków ludzi nauki. W XVIII 
wieku Olivier Christin znany w Akademii Liońskiej, był sekretarzem Towa-
rzystwa Sztuk Pięknych, interesował się głównie fizyką i był propagatorem 
używania termometru. Natomiast dziadek przyszłej Maryś był adiutantem 
Napoleona I i został odznaczony Legią Honorową, Medalem Św. Heleny i Św. 
Ludwika, zatem tradycje Napoleońskie w rodzinie Christin�ów były na równi 
kultywowane jak w rodzinie Rostworowskich. Co więcej, miał on towarzy-
szyć Napoleonowi w jego podróży do Warszawy i rzekomo spotykał wów-
czas Stefana Rostworowskiego (pewno Stanisława = S.J.R.), nie domyślając 
się naturalnie, że jego wnuczka poślubi wnuka tego polskiego oficera. Rów-
nież Karol Christin zapisał w swym życiu chlubną kartę wojenną. Za czasów 
Napoleona III służył jako oficer w pułku strzelców afrykańskich, walczył 
w obronie Sewastopola podczas wojny krymskiej, był odznaczony Medalem 
Królowej Wiktorii i Legią Honorową. Można wspomnieć, że babka ze strony 
matki baronowa de Miollis była krewną biskupa Charles�a de Miollis, który 
posłużył Victorowi Hugo jako wzór do bohatera w �Les Misérables�. 

Wywodząca się z tej rodziny Marie-Rose, po spotkaniu w Pau, pokochała 
Michała Rostworowskiego, którego nazywała Mimi, Mignion, Michu. Świa-
dectwem tej miłości jest fragment pamiętnika z 23 marca 1889, w którym za-
pisała: Kocham Michała. Tyle można powiedzieć bez słów. Michu jest młodym 
Polakiem, którego przed trzema miesiącami spotkałam w Pau. Mieszkaliśmy 
w tym samym hotelu i tak się stało, że powstał pomiędzy nami pewien stan 
intymności. On jest rozmiłowany w studiach, jest w pełni inteligentny. Rów-
nież ja mu nie byłam obojętna, lecz nasze podejście do siebie było różne. Ja 
kochałam człowieka z jego zaletami i wadami, z jego dobrym sercem, z jego 
urzekającymi oczyma. On mnie kochał w marzeniach miłosnych. Ja pokocha-
łam obecność mego przedmiotu miłości, jemu starczało to, że mnie zobaczył 
i wspomnienie tego dawało mu pełnię szczęścia. Kochać bez słów � tak oto 
definiuje się jego uczucie. W dalszej części pamiętnik ten zawierał takie wy-
znania: Pewnego ranka przystąpiłam do komunii. Moje serce ostygło. A jed-
nak prosiłam Boga, aby dał nam szczęście, to jest Michałowi i mnie. Abyśmy 
złączyli nasze serca i umysły, tak byśmy umieli dźwigać ciężar trosk, jakie są 
nam przeznaczone w życiu, kiedy będziemy wsparci jeden o drugiego, będąc 
całkowicie zjednoczeni. Michu ma wiele, bardzo wiele serca i ceni sobie to, 
że jest kochany. Chcę być dla niego tą, która mu daje szczęście. Któż nie wie 
jakim skarbem są tkliwość i oddanie, jakie mogą być ukryte pod powierz-
chownością skrytą acz prawą, o głębi czystej uczuciowości, którą ja w nim 
kocham za to, że cała odmieniła się dla mnie. 
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Tymczasem Maria musiała przełamać pierwsze trudności na drodze po-
znania jej ukochanego przez jej własnych rodziców. Michał sam przedstawił 
się jej matce i zrobił na niej na tyle dobre wrażenie, iż zaprosiła go do La 
Morlaye, choć potem przysłała mu dość oschły list. Znów warto przypomnieć 
fragment pamiętnika: Przed tygodniem opuściłam Pau i wydaje mi się, że 
minął wiek cały. Moje biedne serce, przez tyle uczuć wstrząśnięte, nie zapo-
mniało o tobie. Michał może przyjedzie w poniedziałek. Mama oczekuje jego 
listu, który nie nadchodzi. Jestem umartwiona oczekiwaniem. W międzyczasie 
Maria urabiała ojca i Michała wcześniejszym listem zapewniała, że jej ojciec 
jest dość dobrze do niego nastawiony. Pragnąc dodać swemu Michu ducha, pi-
sząc z La Morlaye, zapewniała go: Mimo oddalenia myśli nie uległy zmianie, 
uczucia Marii, jej wola jest nieodwracalna, ja cię kocham nieustannie, Michu, 
ja będę twoja żoną! Wzywała go, by nie zniechęcał się występującymi u po-
czątków trudnościami, gdyż: dopóki jedno na drugim się wspieramy, jesteśmy 
silni. I Michał na pewno w Poniedziałek Wielkanocny do Morlaye dotarł.

Tymczasem rodzina Michała z Polski zaczęła zgłaszać zastrzeżenia co do 
poślubienia przez niego osoby innej narodowości. Ojciec jego, pan Roman, 
napisał wprost do barona Christin list, sugerując, że zapewne ostrożność jego 
dalekowzroczności nie pozwoli mu wyrazić zgody na poślubienie córki przez 
Michała. Wyrażał też obawy, że zawarcie związku małżeńskiego przez syna 
będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem w perspektywie jego zamiarów 
i dążeń kształceniowych. Marie-Rose, poznawszy list ewentualnego teścia, 
zareagowała na niego jednoznacznie w korespondencji do Michu: Nie damy 
się urabiać, tylko my dwoje jesteśmy zdolni do działania, to my zagwarantu-
jemy sobie nasze szczęście. Są też inne słowa, świadczące o jej determinacji: 
Michu! Będziemy szczęśliwi, Bóg zachowa nasz związek w swej dobrotliwości 
i doda nam sił do konsekwentnego niesienia krzyży, które nam przeznaczył. 

Na list Romana Rostworowskiego baron Christin odpowiedział, że sta-
nowisko jego córki jest głęboko ugruntowane i on nie czuje się na siłach, 
aby czynić trudności zamierzonemu przez nią związkowi. Znana jest też 
odpowiedź baronowej Christin na zgłoszone obiekcje. Podziela ona obawy 
o Michała, dlatego postanowiła zadbać o jego zdrowie. Jednocześnie jednak 
stwierdzała: Maja córka i Państwa syn mieli okazję poznawać się przez cztery 
miesiące i pokazali, że ich zapał potrafi wykazać dążenie do jedności. Mając 
na względzie ich wzajemny stosunek, państwo powinni zezwolić na ten ma-
riaż, uwzględniając postanowienie obu stron, w każdym razie my nie odma-
wiamy swego przyzwolenia. Dalej pisała, że miała już zamiar podjąć pewne 
przygotowania do wesela, ale wstrzymuje je dopóki zgoda nie będzie pełna. 
Z jej listu tchnęło przekonanie, że ślub jest nieunikniony, a obecność rodziców 
pana młodego we Francji przyspieszyłaby sprawę. Gdy obiekcje ojca Micha-
ła dotarły do Marie-Rose, wówczas jej narzeczony napisał do niej ogrom-



~ 590 ~

ny list, w którym wskazywał, 
że zastrzeżenia jego rodziców 
dotyczą dwóch spraw: naro-
dowości i fortuny. Wyjaśniał 
swej umiłowanej, że w Polsce 
narodowość jest przez Rosjan 
prześladowana do tego stopnia, 
że nawet uniemożliwia się uży-
wanie języka polskiego. Ale je-
śli ona nauczy się polskiego, to 
nie będzie bariery dzielącej ją 
od rodziny i będzie to użytecz-
ne w wychowaniu dzieci. Je-
śli chodzi o fortunę, to Michał 
wyjaśniał, że jest to tradycyj-
ne podejście rodzin polskich, 
natomiast on nie jest w stanie 
owej fortuny jej zapewnić, bo 
pochodzi ze zbiedniałej ro-
dziny. Natomiast ma cele ży-
ciowe, wśród których jednym 
z najważniejszych jest ukoń-
czenie studiów w Szkole Nauk 
Politycznych. A następnie dalej 
zrobienie doktoratu, gdyż jego marzeniem jest stanie się wykładowcą uniwer-
syteckim. Myśli, że to będzie możliwe na terenie Polski austriackiej. Jest rze-
czą godną uwagi, że Michał swej narzeczonej przedstawił jasno wszystkie swe 
zamiary, wśród których jej rola była w zasadzie ograniczona do nauczenia się 
języka polskiego. Niemniej pisał, że wierzy w jej inteligencję i zdolność zrozu-
mienia tego, co będzie stanowiło o ich wspólnym szczęściu. Jest rzeczą pewną, 
że Marie nie zamierzała odstąpić od realizacji swych zamiarów, których drogę 
wyznaczała siła jej uczucia. Michała zapewniała, że chce poznać jego kraj i na-
uczyć się polskiego lub choćby kilku słów, by pozyskać sympatię jego ojca. 

Jest jedno niewątpliwe, że w tej trudnej sytuacji, w której trzeba było 
zdobywać przekonania jej rodziców i przełamywać opory teściów, Marie-
Rose okazała niezłomność i siłę charakteru. Stanowiło to bardzo dodatnią ce-
chę jej osobowości. Raz puszczone w obieg koło toczyło się dalej. Już w maju 
Maria zapraszała przebywającego teraz w Biaritz Michała do La Morlaye na 
skromną uroczystość zaręczyn, podczas której młodzi mieli otrzymać bło-
gosławieństwo jej rodziców. Uroczystość odbyła się 26 V 1889. Marie-Rose 
Christin na pewno była szczęśliwa, gdy 23 VII 1889 poślubiła Michała Ro-

Michał Rostworowski ze swą siostrą 
Zofią Wesslową w Żyrzynie
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stworowskiego w siedzibie swych rodziców i w swym domu rodzinnym w La 
Morlaye. Jej wizyta w Warszawie w sierpniu 1889 sprawiła, że cała rodzina 
męża szczerze ją pokochała. Znalazło to wyraz w wielu bardzo serdecznych 
listach słanych do niej w języku francuskim przez trzy szwagierki: Jadwigę, 
Zofię i Leoncię. Bardzo ładnie pisała o niej Leoncia: Jej prześliczna twa-
rzyczka stoi mi często na myśli i ją prawdziwie i serdecznie pokochałam, za 
to, że ciebie tak Michałeczku kocha i cenić umie. 

W rodzinie nazywano ją Maryś. Sama jednakże języka polskiego nie opa-
nowała, korzystając z komfortu, jakim było to, że zarówno jej teściowie, jak 
i szwagierki władały językiem francuskim w mowie i piśmie. Wkrótce po-
tem, gdy wróciła z Warszawy do Francji, jej mąż rozpoczął studia na École 
Libre w Paryżu, Maryś przeniosła się nad Sekwanę i zamieszkała z Michałem 
w wynajętym apartamencie. Gdy jednak on w lutym i marcu 1990 wyjechał 
do Petersburga, by załatwić zwolnienie z wojska, Marie-Rose udała się do La 
Morlaye. Jej list pisany stamtąd do Michała wskazywał na to, że jej rodzina, 
a nawet dziadek de Miollis, który dał 200 franków, składała się na łapówkę, 
która miała Michałowi ułatwić zwolnienie z wojska. Maryś bardzo ładnie 
pisała, że jej rodzice czynią to, co trzeba, bo są z nim związani na dobre i złe. 
Ubolewała, że wraz z pobytem Michała w Warszawie, jego nieobecność przy 
niej będzie trwała pięć tygodni: To jest bardzo długo, gdy jest się osobno, 
krótko, gdy jest się razem. Na zakończenie listu przyciskała go bardzo silnie 
do swego biednego serca. List podpisywała Twoja Marysia. 

Wkrótce potem baronowa Christin doniosła Michałowi, że prawdopo-
dobnie jej córka spodziewa się dziecka. Odtąd cała rodzina warszawska Mi-
chała oczekiwała wieści, czy będzie to syn, czy córka. Syn imieniem Jerzy 
przyszedł na świat przed Bożym Narodzeniem i zaraz zmarł. Został pocho-
wany w Bretanii. Maryś napisała przepiękny list do swej teściowej Marii 
Rostworowskiej, przedstawiający okoliczności śmierci dziecka, ale przede 
wszystkim swą ogromną miłość, jaką obejmuje swego męża. Teściowa odpi-
sywała, że otrzymała: Ten piękny, tak pełen uczuć serdecznych list i wyraża 
nadzieję, ze wszystkie cierpienia Marie-Rosy zostaną wynagrodzone, wszyst-
kie łzy zebrane i zaniesione przez małego aniołka przed Tron Najwyższy i że 
także ten mały aniołek wyprosi dla niej pocieszenie. Rozwiązanie i śmierć 
dziecka nastąpiły w La Morlaye, gdy Michał był w Paryżu. Po tych wszyst-
kich nieszczęściach Marie-Rose pojechała do męża do Paryża. 

Gdy Michał ukończył swe studia na paryskiej Szkole Nauk Politycznych, 
Rostworowscy we wrześniu 1891 przybyli do Krakowa. Maryś zaczęła po-
nownie oczekiwać dziecka, które wydała na świat 22 V 1892 na zamku La 
Morlaye. Była to córka Rafaële. Został nawet wydany anons o jej urodzeniu, 
lecz dziewczynka w październiuku 1892 podczas podróży rodziców z Francji 
do Polski dostała zapalenia opon mózgowych i zmarła. Została pochowana 
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w grobowcu wzniesionym przez jej ojca na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. Wskutek tych smutnych okoliczności Marie-Rose udała się do Francji 
i dość długo przebywała z rodzicami w La Morlaye. W międzyczasie Michał 
kilkakrotnie przyjeżdżał do siedziby jej rodziców. Gdy była sama, pędziła ży-
cie nie obciążone zbyt licznymi zajęciami. Rano trochę pomagała ojcu w pra-
cach w ogrodzie. Potem trudniła się szyciem strojów, przyjmowała gości, 
odbywała spacery, zajmowała się chorym i słabnącym dziadkiem.

Od października zaczęła się przygotowywać do wyjazdu, by spotkać się 
z mężem. Była zaabsorbowana przede wszystkim przymiarkami nowych suk-
ni i nabyciem nowego kapelusza, zdając sobie sprawę, że będzie się obraca-
ła w eleganckim świecie. Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące jej toalety 
podejmowała we współpracy z matką. Obawiała się, że okres Wszystkich 
Świętych utrudni jej dokonanie zakupów. Później jednak się uspokoiła, bo 
matka dała jej 200 fr. na zakup wizytowej sukni i kapelusza w eleganckim 
magazynie na placu Vandôme w Paryżu. Ostatecznie w pierwszych dniach 
listopada 1893 dotarła do męża w Paryżu, by być w jego ramionach, jak pisa-
ła. W dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia udała się do Berna 
w Szwajcarii, gdzie jej mąż zamierzał spędzić parę miesięcy. Ale już w lutym 
powróciła do La Morlaye, gdzie oczekiwała na Michała, który przybył tam 
przed Świętami Wielkanocnymi. Potem zaczęły się liczne podróże: Paryż, 
Wiedeń, by w grudniu ponownie zawitać w Krakowie, a wiosną 1895 znów 
być z mężem w Paryżu. Z Paryża udała się do pięknej willi w Paramé, gdzie 
teraz przebywali jej rodzice po sprzedaży zamku w La Morlaye. Spędziła tam 
całe lato 1895, gdy Michał uzupełniał swą wiedzę w Cambridge w Anglii. Był 
to już jeden z ostatnich jej dłuższych pobytów z rodzicami. Konstatowała, że 
matka zachowywała dobry stan zdrowia, natomiast ojciec już słabował i tylko 
pod opieką żony i córki chodził na spacery. Sama Maryś zaczęła się skarżyć 
na jakieś bóle wewnętrzno-żołądkowe. Przebywając w Paramé trudniła się 
robieniem koronek, których wzory otrzymywała z Louvru, a próbki rozsy-
łała różnym domniemanym odbiorcom. Pozostawała w kontakcie z domem 
�Mode Pratique� w Paryżu. Bardzo ją ekscytowało to zajęcie. W niedzielę 
jeździła na msze św. do Vannes. W listach swych, pisanych co parę dni, kie-
rowała do męża zawsze wiele gorących uczuć i prośby o jego szybszy powrót 
do niej. Kończyła je słowem: Ta Petite � �Twoja Mała�.

Jesienią 1895 przez Berlin Rostworowscy powrócili do Krakowa. Maryś 
z wolna stawała się francuskojęzyczną krakowianką. W czerwcu 1898 po-
nownie zawitała w domu swoich rodziców, ale tym razem w Vannes, w de-
partamencie Morbihan, dokąd się oni przenieśli. Ojca zastała z długą białą 
brodą, matkę nadal żywotną, która ucieszyła się z zakupionej dla niej nowej 
sukni. Ale Maryś informowała męża, że można by jej jeszcze sprawić inne 
prezenty w postaci nowego kapelusza i koszuli nocnej. Podczas swego pobytu 
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w Bretanii Maryś odegrała ważną rolę w załatwianiu wszystkich zobowiązań 
rodziców, jakie istniały jeszcze w Paramé. Przede wszystkim wydzierżawi-
ła willę, posprzedawała niektóre zbędne sprzęty, inne przekazała na wentę. 
Aktywnością swą przysporzyła rodzicom 1900 fr. Generalnie Maryś miała 
zmysł praktyczny, o czym może świadczyć jej reakcja na przesyłane przez 
Michała z Paryża wiadomości o nawiązaniu nowych znaczących koneksji 
wśród wybitnych osób świata naukowego i politycznego. Odpisała mężowi: 
Rada jestem, że zawierasz sporo znajomości oficjalnych, przede wszystkim 
dlatego, że odnoszą się one do ludzi, którzy będą dla ciebie użyteczni. 

Wkrótce po przyjeździe do Vannes Maryś odczuła w swoim organizmie 
jakieś dziwne reakcje. Przechodziła omdlenia i osłabienia, były to pierwsze 
symptomy ciąży, która znalazła rozwiązanie, gdy 25 III 1899 już w Krakowie 
urodziła córkę. Nadano jej imię Marie-Rose � Maria-Róża. Matka przecho-
dziła anemię. Teściowa z Warszawy radziła wziąć mamkę, by córeczka z bra-
ku pokarmu nie była głodna. We wzruszający sposób odezwała się babcia 
Glogerowa, która do szczęśliwych rodziców co dopiero narodzonej córeczki 
pisała: Braknie mi słów do wyrażenia upragnionej chęci, jaka mnie ogarnia, 
abym się znalazła przy jej łóżku, (...) z jaką starannością kąpałabym, prze-
wijała, stroiła w cudowne czapeczki, kaftaniki, haftowane koszulki, tę waszą 
śliczną Marię-Rosę. Dopiero po dziesięciu latach przyszła na świat kolejna 
córka Magdalena, zwana Dudą. Gdy przyszły na świat dziewczynki Rostwo-
rowscy często miesiące letnie spędzali w Żyrzynie u Wesslów. Kolejne dzie-
sięć lat Maryś przebyła głównie w Polsce. Był to czas, kiedy jej mąż umacniał 
swą pozycję na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobywając tytuł i stanowisko 
profesora. Od 1909 podjął starania, by na wzór francuski założyć w Krako-
wie Polską Szkołę Nauk Politycznych. Po wybuchu wojny światowej nadal 
prowadził wykłady na UJ. Dopiero od października 1916 rozpoczął się nowy 
okres życia jego i Maryś w związku z dwuletnim pobytem w Bernie w Szwaj-
carii, gdzie Michał był szefem Centralnego Biura Prasowego. Powrót do Kra-
kowa przypadł z końcem 1918. Profesor Rostworowski w kolejnych latach 
był bardzo często wzywany do Warszawy dla wykonywania ważnych prac 
przygotowawczych dla uchwalenia konstytucji. W tym czasie zdrowie Marie-
-Rose było już niedobre. Od dawna wykazywała skłonność do omdleń i sła-
bości. Przeżyła wiele zmian klimatycznych, wiele podróży. W każdym razie 
sił jej nie starczyło do dalszego życia i 17 V 1923 zmarła w Krakowie, osie-
rocając zawsze bardzo ją kochającego męża i dwie córki. Pochowana została 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w grobowcu wystawionym przez 
Michała Rostworowskiego. Była osobą o silnym charakterze, cechowała ją 
duża odwaga cywilna, swe zalety okazała przed wszystkim w okresie narze-
czeńskim z Michałem, kiedy wywalczyła zgodę na swe małżeństwo z nim, 
zrozumiała �jego ideał życiowy� i zapewniła środki materialne na jego dalsze 
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studia, co z czasem jej samej dało wysoką pozycję żony znanego profesora. 
Jej krąg zainteresowań był wąski. Interesowała się hafciarstwem i strojami. 
W żadnej mierze swym poziomem intelektualnym, mimo niewątpliwej inteli-
gencji, nie dorównywała na przykład siostrze Michała, Zofii Wesslowej. Mia-
ła natomiast wiele uroku kobiecego, była osobą przystojną, ciepłą, zyskującą 
przyjaźń ludzką.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Fragment pamiętnika 
Marie-Rose Christin z 23 III 1889; Archiwalia: list Marie Rose Christin do Michała Rostwo-
rowskiego [1889] oraz z 19 IV,12 V, V, 22 V 1889; Amelii Christin do Romanostwa Ro-
stworowskich, 10 V 1889; Michała do Marie-Rose Christin, Biaritz, 16 V 1889; do Michała 
od Marie-Rose Rostworowskiej z 19 II 1890, 4 III 1890; Amelii Christin, b.d. i m.; Jadwigi 
Rostworowskiej, IX 1890; Leonii Rostworowskiej, 27 IX 1890; do Marie-Rose � Marii Ro-
stworowskiej, Boże Narodzenie 1890; Jadwigi Rostworowskiej, jw.; Marii Rostworowskiej 
do Maryś i Michała, Warszawa, 26 IX 1891, Warszawa 1893; Maryś Rostworowskiej do 
Michała, 18, 20, 23 X 1893, La Morlaye 19 II 1894; Marii Rostworowskiej do dzieci, 16 VI 
1895; Maryś Rostworowskiej do Michała, Paramé, 6 VI 1895, VI 1895, 28 VI1895, 4 VIII 
1895, Vannes, 9 VIII 1895, Vannes, 2 VI, 10 VI, 21 VI, 23 VI; Kornelii Glogerowej i Marii 
Rostworowskiej do Michała, Jeńki, 16�17 IV 1899.

Spotkanie rodzinne w Żyrzynie u Wesslów. Od lewej siedzą: Zofia z  Rostworowskich 
Wesslowa, Leonia z Rostworowskich Wierusz-Kowalska, Maria z Brezów Rostworowska, 

Wojciech Rostworowski, u dołu Antoni Jan Rostworowski, 
z tyłu stoją: Teresa z Lubienieckich Rostworowska, Marie-Rose z Christinów Rostworowska, 

Stanisław Wessel � właściciel majątku
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POKOLENIE XVI
Córki MICHAŁA i MARII-ROSY

MARIA RÓŻA (Muszka) z ROSTWOROWSKICH hr. ŁUBIEŃSKA, ur. 25 III 
1899 w Krakowie, starsza córka Michała i Marii-Rosy z Christinów 

W bardzo wczesnym dzieciństwie była nazywana Mumuś, potem już 
Muszką. Otrzymała wykształcenie artystyczne, ukończyła szkołę zdobnictwa 
i robót ręcznych w Krakowie. Ponadto świetnie znała języki obce, szczegól-
nie francuski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej była pielęgniarką w szpi-
talu wojskowym. Wówczas to poznała Tadeusza Łubieńskiego, który ochot-
niczo zgłosił się do wojska i był ranny. Pomiędzy pielęgniarką i młodym 
wojskowym zawiązała się nić uczuciowa. Wkrótce po zakończeniu wojny 
z bolszewikami, 17 I 1922 Maria Róża Rostworowska poślubiła w Krakowie 
Tadeusza hr. Łubieńskiego h. Pomian (1889�1961), syna Tadeusza i Marii 
z Chościak-Popielów h. Sulima. 

Rodzice Tadeusza byli właścicielami pięknej posiadłości ze stylizowa-
nym parkiem w Zassowie, w powiecie dębickim. Ojciec Tadeusza był pod-
pułkownikiem Wojska Polskiego, a w życiu cywilnym znanym działaczem 
katolickim. Zaślubiny Marii Róży i Tadeusza odbywały się bardzo uroczyście. 
Szczególnie wzniosła była strona sakramentalna. Doniosłość nastroju znamy 
z opisu Andrzeja Rostworowskiego, który na ślub przywiózł z Żyrzyna dwa 
kosze sarniny, mąki i masła oraz ciocię Jadwinię, siostrę ojca panny młodej. 
Wspominał tak tę uroczystość: Ślub dawali dwaj luminarze rodzinni o. Jan 
Rostworowski TJ i ks. kanonik Łubieński. Pierwszy raz w życiu byłem na ślubie 
w kościele podczas tak wzniosłego obrządku � przysięga, nastrój, wezwanie: 
a was tu obecnych wzywam na świadków... Dalej pisał: Młoda para pięknie 
wyglądała. Przyjęcie w mieszkaniu stryja przy ul. Studenckiej było wspaniałe. 
Poznałem wiele osób. Pewnym zgrzytem było to, że obecny na weselu Antoni 
Rostworowski, skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego, 
oświadczył, iż przewiduje, że na lubelskiej uczelni jedną z sal ufundują Ta-
deusz i Maria Łubieńscy i będzie to sala ich imienia. Projekt ten nie bardzo 
przypadł do gustu prof. Michałowi Rostworowskiemu, od lat związanemu 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, a obecnie mającemu duże wydatki weselne, 
a także Tadeuszowi i jego żonie, którzy na takie wezwanie nie byli przygoto-
wani finansowo. W rezultacie sala ich imienia na KUL nie powstała.

Z zawartego związku już 2 XII 1922 przyszedł na świat syn Benedykt, 
późniejszy radca prawny Wydawnictwa Literackiego i Państwowego Wydaw-
nictwa Muzycznego w Krakowie. Natomiast Muszka po dwóch latach zrezyg-
nowała ze swego małżonka i przeszła z nim w stan separacji. Jej decyzja była 
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szeroko komentowana w rodzinie. Na przykład jej ciotka Teresa Rostworow-
ska pisała: Muszka śliczna i oddana teraz swoim obowiązkom, ale co potem? 
Taka jest rozgoryczona na męża, że o zgodzie z nim słyszeć nie chce. On pracu-
je w nafcie w Iwoniczu. 25 IX 1923 w Krakowie został podpisany akt separacji. 
Ponieważ Muszka zobowiązała się własnym kosztem wychować swego syna, 
więc jej mąż na zawsze rezygnował z wszelkiej nad Benedyktem kurateli. Od-
tąd rozpoczęły się starania o kościelne unieważnienie małżeństwa, w których 
to niemałą rolę musieli odgrywać duchowni udzielający sakramentu ślubu: 
o. Jan Rostworowski TJ i ks. kanonik Zygmunt Łubieński. 

Muszka całe życie czuła się bardzo związana z ojcem. Uczestniczyła 
w jego podróżach do Genewy i Hagi. Spełniała rolę jego sekretarki. Lecz jed-
nocześnie publikowała artykuły z zakresu polityki Ligi Narodów i stosunków 
międzynarodowych. Jej ojciec zapewnił jej stałe dochody, wykupując akcje 
z Pożyczki Narodowej w Banku Spółek Zarobkowych. Muszka była bardzo 
rodzinna, przechowała wiele pamiątek rodzinnych, m.in. Archiwum Roma-
nów z Kowalewszczyzny, które pozostało w jej domu po ojcu profesorze. 
W zjazdach rodzinnych przed wojną na ogół nie uczestniczyła ze względu na 
liczne pobyty za granicą. Obecna była jedynie, razem z ojcem i siostrą Dudą, 
na dość hucznym ślubie Marii Rostworowskiej, córki Jana z Milejowa, z Zyg-
muntem Platerem, jaki odbył się 20 IX 1934 w Warszawie. W tymże roku 
otrzymała unieważnienie swego małżeństwa z Tadeuszem, przy czym zacho-
wała prawo do noszenia nazwiska Łubieńska. Tymczasem Tadeusz wyjechał 
do Brazylii, gdzie zamierzał zbić większą fortunę, a gdy powrócił do kraju, 
zajął się eksportem bekonów, prowadzonym przez centralę mięsną w War-
szawie. Gdy wybuchła wojna, brał udział w kampanii wrześniowej i został 
wzięty do niewoli niemieckiej, z której uciekł, po czym legalnie, dzięki po-
średnictwu poselstwa włoskiego, wyjechał z Polski. Wstąpił do dywizji gen. 
Bronisława Prugera-Ketlinga we Francji i został internowany w Szwajcarii. 
Po drugiej wojnie powrócił do Polski i poślubił Annę Kossakowską, pracował 
w Ars Christiana w Warszawie. Zmarł 29 IX 1961. 

Maria Rostworowska-Łubieńska po unieważnieniu swego małżeństwa 
nadal zajmowała się publikacjami artykułów, teraz o działalności Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W Krakowie zaangażowała się 
też w działalność Akcji Katolickiej. Wielką jej radością był wzrastający syn 
Benedykt (2 XII 1922�10 I 1985), którego chyba kochała ponad życie. Każdy 
z jej listów w połowie jest poświęcony Benedyktowi. Z ojcem i Benedyktem 
na okresy letnie przeważnie jeździła do Żyrzyna, a po śmierci ciotki Zofii 
Wesslowej do Kwiatonowic Sczanieckich. W 1937 z fundacji ojca została 
właścicielką domu w Krakowie przy ul. Pomorskiej 10. 

Muszka była obecna przy łożu śmierci swego ojca w Gromniku. O ostatnich 
jego chwilach szczegółowo informowała jego młodszą siostrę Leonię Wierusz-
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-Kowalską. Odejście ojca 
było dla niej wielkim 
wstrząsem. Ciężko za-
chorowała na zapalenie 
osierdzia serca. Do niej 
były adresowane depesze 
kondolencyjne nadcho-
dzące z całego świata. 
Z ul. Pomorskiej w Kra-
kowie została wysiedlo-
na, czasowo w Krako-
wie, w okresie okupacji 
niemieckiej przebywała 
u swej siostry w Gromni-
ku. Była tam razem z Be-
nedyktem, który w ma-
jątku tym był fikcyjnie 
zatrudniony jako prakty-
kant. W tym czasie ukończył w konspiracji podchorążówkę. Muszka sporadycz-
nie pomagała finansowo ciotce Jadwidze Rostworowskiej. Po odejściu Niemców 
powróciła na Pomorską, gdzie urządziła bardzo ładnie mieszkanie. W swoim ży-
ciu osobistym utrzymywała styl francuski. Była bardzo rodzinna, interesowała 
się losami wszystkich Rostworowskich, a ci, którzy mieszkali za granicą, pod-
czas pobytów w kraju zawsze ją odwiedzali. Gdy kogoś zapraszała na obiad, to 
mówiła, że zaprasza na �dejeuner�. Przyjmowała przy pięknie nakrytym stole 
i podawała bardzo wyszukane potrawy. Przebywając z nią, miało się wrażenie, 
że jest się w towarzystwie pięknej i wielkiej światowej damy. Na lato jeździła 
niemal regularnie do Zakopanego. 

Benedykt dość dobrze zarabiał i odbywał czasem długie podróże do Eu-
ropy Zachodniej. Co prawda najczęściej finansował je zamieszkały w Szwaj-
carii wuj Józef Wierusz-Kowalski. Natomiast Muszka zarabiała dawaniem 
lekcji francuskiego lub tłumaczeniami robionymi dla Wydawnictwa �Znak�. 
Szczególnie czynna była w okresie przyjęć na studia, kiedy przygotowywa-
ła maturzystki do egzaminu na romanistkę w Krakowie. Kiedy 9 VIII 1959 
w Krakowie na Gontynie i w Tyńcu odbyło się spotkanie Rostworowskich 
zorganizowane przez o. Tomasza SJ, wzięła w nim udział. 16 XI 1968 w Opac-
twie Benedyktynów w Tyńcu odbył się ślub jej syna Benedykta (Bisia) z Elż-
bietą Plater-Zyberk Colin (31 X 1931�5 VII 2010), córką Ignacego i Róży 
z Czapskich W małżeństwie tym przyszła na świat Weronika Róża Marta, 
ur. 10 XI 1974. Muszka pisała, że było to dziecko wyjątkowe, bo nigdy nie 
płacze, nikogo nie budzi w nocy i śpi do 7 rano. Wnuczką na pewno bardzo 

Córki prof. Michała Rostworowskiego: 
Maria Róża (Muszka) i Maria Magdalena (Duda)
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się cieszyła, ale jednocześnie z wiekiem coraz bardziej się oddalała od ota-
czającej ją rzeczywistości. Wspominała swoich bliskich, którzy już odeszli, 
zostawiając � jak pisała � nas bardzo osamotnionych w tym dzisiejszym świe-
cie, tak dziwnym i innym od tego, w którym się wychowaliśmy. Powoli zmie-
rzała do kresu swego dość długiego życia. Zmarła w Krakowie 1 VIII 1981 
i została pochowana w grobowcu wystawionym przez jej ojca na cmentarzu 
Rakowickim. Jej syn Benedykt niewiele lat ją przeżył, gdyż zmarł 10 I 1985. 
Jego córka Weronika 24 VI 2000 poślubiła Pawła Orkisza, z którym miała 
potomstwo: Benedykta, Marię, Henryka (zmarł po urodzeniu) i Annę, zatem 
dorasta troje prawnuków Marii Róży Rostworowskiej. 

Bibliografia: Notatka dla archiwum rodzinnego Rostworowskich, skreślona w roku 
1940 przez..., córkę Michała Rostworowskiego, po jego śmierci [w:] K. Lankosz, 
Michał Cezary Rostworowski, op.cit., s. 219�221.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: listy: Marii Rostwo-
rowskiej do Maryś Rostworowskiej, Jeńki, 16 I 1900; Teresy Rostworowskiej do Stanisława 
Rostworowskiego, Osieczany, 11 I 1921; kartka Zofii Wesslowej do Stanisławostwa Rostwo-
rowskich, Żyrzyn, 9 VI 1923; listy Teresy Rostworowskiej do syna Stanisława, Osieczany, 
17 VI 1923, Osieczany, 26 IX 1923, Osieczany, 1940; Okólnik Związku Rodziny Rostwo-
rowskich z 4 VII 1929; Sprawozdanie z zebrania Związku Rodziny Hr. Rostworowskich 
w Warszawie z 20 IX 1934; Okólnik Związku Rodziny Hr. Rostworowskich z 1 V 1935 i z 28 
I 1938; List Leonii Wierusz-Kowalskiej do Jadwigi Rostworowskiej, Warszawa 8 IV 1940; 
kartka Muszki Łubieńskiej do Jadwigi Rostworowskiej, Krynica, 5 IX 1941; Fair-part ślubny 
Benedykta i Elżbiety Łubieńskich, Kraków, 16 XI 1968. Listy Marii Róży Łubieńskiej do 
S. J. Rostworowskiego, Kraków, 20 XI 1961; do Ludwika Rostworowskiego, Kraków 20 X 
1964; do S.M. Rostworowskiego, Kraków, 21 III 1975.
PUBLIKACJE: K. Łubieński, Kartki z wojny, Warszawa 1976, s. 42�53, 106; M. Żółtowski, 
Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 219; J. Smoliński, 2 Dywizja Strzelców Pieszych, War-
szawa 1992, s. 230; K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 
1996, s. 612; A. Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, Warszawa 2001, s. 433�436, 
444; o. T. Rostworowski SJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 141 i nast.; Minakowski, 
Elita wileńska, op.cit., s. 903; B. Janik, S.J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej 
Góry, Gębice, Pępowo 2011, s. 178, 352�353.
INNE: Relacja Elżbiety Łubieńskiej.

MARIA MAGDALENA (Duda) 1 voto SCZANIECKA, 2 voto KOCHANOWSKA, 
ur. 28 XII 1909 w Krakowie, druga z rządu córka Michała i Marie-Rose 
z Christinów, ziemianka

W 1928 zdała maturę w Gimnazjum SS. Urszulanek w Krakowie, po 
czym ukończyła szkołę ogrodniczą w Warszawie. W 1929 podjęła studia 
w Belgii, lecz wkrótce powróciła do Krakowa, skąd często wyjeżdżała z oj-
cem do Hagi. Ojciec zapewnił jej regularny przypływ gotówki przez zakup 
akcji Pożyczki Narodowej w Banku Spółek Zarobkowych. Dnia 21 VII 1934 
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w kościele św. Anny w Krakowie poślubiła Jerzego Mariana Sczanieckiego 
h. Ossorya, podporucznika 5 dywizjonu artylerii konnej. 

Jerzy, ur. 23 VIII 1904, inżynier rolnik, był synem Stefana Wiktoryna 
i Izabeli Kaleńskiej h. Szabla, pochodzącej z Polesia Kijowskiego. Rodzice 
Jerzego byli właścicielami Kwiatanowic, pow. Gorlice. Tamtejszy dwór zo-
stał spalony podczas rewolucji galicyjskiej 1846 roku, był odbudowany, lecz 
znów podczas I wojny światowej uległ znacznemu zniszczeniu. Odbudował 
go Stefan Wiktoryn. Sczanieccy byli jego właścicielami do czasu wywłaszcze-
nia w 1945. Majątek ten, mający 250 ha, nie dawał zbyt wielkich dochodów, 
dlatego ojciec Jerzego pracował jeszcze jako prezes sądu w Gorlicach. Był też 
prezesem Towarzystwa Rolniczego, po I wojnie należał do Związku Ziemian, 
był nawet członkiem Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich w Warsza-
wie, a w 1930 został obrany stałym wiceprezesem Małopolskiego Związku 
Ziemian. Po wywłaszczeniu pracował w Krakowie. Matka Jerzego, Izabela, 
z zamiłowania artystka malarka, uczęszczała na pensję w Krakowie, poczym 
ukończyła kursy Baranieckiego Jej rodzice przed wybuchem I wojny świato-
wej mieszkali w Kijowie i Jerzy z matką jeździł do nich w odwiedziny.

Jerzy uczył się w Chyrowie, był to 1914 rok, gdy rektorem Zakładu był 
o. Jan Rostworowski SJ. Po wybuchu wojny Sczanieccy ewakuowali się 
do Czech, mieszkali w Pardubicach, Jurek chodził do gimnazjum w Statni. 
W latach 1923�1929 studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
praktyki odbywał w fermach doświadczalnych w Mydlnikach. Podczas stu-
diów należał do Straży Akademickiej � organizacji o profilu militarystycz-
nym. W 1929 rozpoczął służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim, którą po roku ukończył z 24 lokatą IV kursu 
w 1 baterii. W 1930 jako podchorąży otrzymał przydział do 6 dywizjonu ar-
tylerii konnej w Stanisławowie. Od 1 I 1931 objął posadę administratora fol-
warku Kocmyrzów pod Krakowem, a potem folwarku Sieborowice w pow. 
miechowskim, który należał do Władysława Zakrzeńskiego. W tym czasie 
głównym doradcą w sprawach rolnych był Stanisław Kochanowski. W 1933 
Jerzy jako oficer rezerwy został przeniesiony do 5 DAK, który stacjonował 
w Krakowie i w nim otrzymał stopień podporucznika. 

Panny Rostworowskie poznał na balu zorganizowanym przez Muszkę, 
natomiast z Dudą zawarł bliższą znajomość w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie, gdzie byli razem na sztuce �Fraulein Doktor� z Ireną Ei-
chlerówną. Kolejne spotkanie z Dudą miało miejsce podczas wielkiej rewii 
wojskowej, jaka odbyła się na Błoniach w Krakowie z udziałem marszałka 
Piłsudskiego dla uczczenia 350 rocznicy bitwy pod Wiedniem. Duda wtedy 
podbiła serce Jurka tym, że interesuje się tak żywo sprawami wojskowymi. 
Te i inne spotkania doprowadziły do tego, że 21 VII 1934 w kościele św. 
Anny w Krakowie odbył się ślub Marii Magdaleny Rostworowskiej z Je-
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rzym Marianem Sczanieckim. Ślubu udzielił rektor kościoła św. Anny ks. 
Jan Masny. 

Na ślub przybyło wiele osób ze sfer uniwersyteckich, ziemiańskich i woj-
skowych. Pannę młodą prowadził ułan z artylerii konnej, para młoda prze-
chodziła przed szpalerem oficerów 5 DAK, którzy krzyżowali nad nią swoje 
szable. Przyjęcie było wydane w Grand Hotelu. Główne przemówienia głosili 
ojciec panny młodej profesor Michał i Władysław Rostworowski z Torskie-
go, a ucztę zakończyła wdzięczna recytacja Henryka Rostworowskiego. Na 
wesele licznie dopisali Rostworowscy, krewni Marii Magdaleny: naturalnie 
ojciec prof. Michał z córką Muszką Łubieńską i wnukiem Benedyktem, ale 
bez Tadeusza Łubieńskiego, siostry profesora Jadwiga i Leonia, Władysław 
z Torskiego z córką Zofią Łosiową, Róża i Andrzej ze Skobejek, Marytka 
z Peru, Maria i Staś z Niegoszowic, pułkownik Stanisław i Heniś. Druhnami 
były Róża ze Skobejek i Marytka córka Jana. Byli też inni spokrewnieni goście 
Platerowie z Białaczewa, Osuchowscy. Charakterystyczną rzeczą było to, że 
na wesele nie zostali zaproszeni żadni Rostworowscy o orientacji narodowo-
demokratycznej, a do takich zaliczał się zamieszkały przecież w Krakowie 
Karol Hubert Rostworowski z rodziną i Antoni Rostworowski z Milejowa 
w Lubelskiem. Fundator tego przyjęcia, Michał Rostworowski, ojciec Panny 
młodej jeszcze pamiętał dwa lata swoich walk z endekami na terenie Szwaj-
carii, w czasie poprzedzającym odrodzenie Polski. Niemniej trzeba zauwa-
żyć, że jego awersja z Antonim Rostworowskim z Milejowa i Kębła nie była 
wcale zagorzała, gdyż córki profesora bywały podczas wakacji w Kęble.

Po ślubie para młoda pojechała do Juraty. Całość tych uroczystości fun-
dował Michał Rostworowski, który zaoszczędził 150 tys. zł (ogromną sumę) 
ze swych diet wypłacanych w Hadze. Od września 1934 Jurek objął nową po-
sadę administratora majątku Moderówka, powiat Jasło, należącego do Ada-
ma Gorayskiego. Tam też zamieszkał z Dudą, która na zjazd Rostworowskich 
organizowany w 1938 przybyła właśnie z Moderówki. 8 IX 1935 urodził się 
syn Michał, któremu chrztu udzielił o. Jan Rostworowski w Krakowie. 

W Moderówce organizowane były polowania. Od wiosny przyjeżdżali już 
Rostworowscy. Polowało się głównie na rogacze i sarny. Były też rewizyty i Jurek 
jeździł do Skobejek Andrzeja Rostworowskiego na Nowogródczyznę. Ponieważ 
praca administratora w Moderówce się skończyła, prof. Michał, chcąc zapewnić 
córce pewną stabilizację życiową, nabył dla Dudy majątek Gromnik w pow. 
jasielskim. Sczaniecki, bezpośrednio zajmując się różnymi administracjami ob-
cych folwarków, jednocześnie dbał o rozwój gospodarczy majątku w Kwiato-
nowicach. Po I wojnie był to folwark pozbawiony jakiegokolwiek inwentarza. 
Tymczasem przed II wojną w Kwiatonowicach założona już była hodowla byd-
ła, co sprawiało, że majątek nabrał charakteru mleczno-hodowlanego, ponadto 
założone zostały stawy rybne, była prowadzona plantacja wikliny szlachetnej, 
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pasły się dwa stada owiec, zaczęła się już odsprzedaż remontów wojskowych. 
Majątek stawał się dochodowy, choć niełatwo było utrzymać prosperity, gdyż 
dość często zdarzały się wylewy rzeki Białej, które niszczyły uprawy.

Ppor. Jerzy Sczaniecki 10 VIII 1939 został wezwany do stawienia się 
w ośrodku artylerii konnej w Zamościu. pod dowództwo płk. Henryka Hintze. 
W ośrodku tym zameldowali się również inni ziemianie-oficerowie rezerwy, 
przede wszystkim por. Stefan Marian Rostworowski, ale także Piotr Czar-
toryski z Pełkiń, Kazimierz Szeptycki z Łabuń. 8 IX 1939 ośrodek został 
bardzo silnie zbombardowany, w następstwie czego zginęło aż 15 wojsko-
wych. 10 IX przyszedł rozkaz opuszczenia Zamościa i kierowania się na Ki-
werce�Łuck. Zaczęła się peregrynacja, która trwała 24 doby, a zakończyła 
3 X 1939. Oddział ośrodka doszedł do Styru, stykając się tam z czołgami so-
wieckimi; zawrócił w stronę Lubelszczyzny. W rejonie Krasnobrodu oddział 
został rozwiązany, a Jerzy Sczaniecki i Piotr Czartoryski doszli pieszo do Peł-
kiń. Tu zostali aresztowani przez gestapo jako oficerowie wracający z woj-
ny i przewiezieni do więzienia, wpierw w Jarosławiu, potem w Rzeszowie. 
Dzięki staraniom Dudy Jerzy został przeniesiony do Tarnowa. Duda już znała 
generała-komendanta tamtejszego rejonu wojskowego i uzyskała od niego 
zwolnienie męża. Jerzy Sczaniecki znalazł się w Gromniku, gdzie przez dwa 
lata gospodarował. Do Gromnika przybył też prof. Michał Rostworowski, 
usunięty z mieszkania w Krakowie. Opiekowały się nim obie córki, zarówno 
Duda, jak i przybyła z ojcem Muszka. Ich ojciec zmarł w 1940. 

Sczanieccy w Gromniku udzielali gościny wielu swoim krewnym, głów-
nie Rostworowskim, bo przebywali tu ciotka Jadwiga Rostworowska, siostra 
Maria Róża Rostworowska, Władysław Rostworowski i Konstancja Rostwo-
rowska, córka Jana z Suszna. Ponadto na krótszych praktykach Teresa z Susz-
na i Mysia Rostworowska z Gębic. Fikcyjnie zatrudnieni przez całą okupację 
byli Andrzej Kochanowski i Benedykt Łubieński. W Gromniku ukrywał się 
też prof. Tadeusz Estreicher z rodziną. Właściciele majątku utrzymywali stałe 
kontakty z oddziałami AK. Kolportowali prasę podziemną, ratowali rannych 
po akacjach, ukrywali poszukiwanych przez gestapo, pomagali w wykony-
waniu obowiązków służbowych Alfredowi Łubieńskiemu, komendantowi 
placówki w rejonie Zassowa. Duda po jednej z akcji odwiozła broń do Kra-
kowa. Jerzy działał też w Kwiatonowicach, gdzie gospodarował jego ojciec. 
Tu znaleźli gościnę ludzie całkowicie obcy i krewni, przykładowo Janina 
Sczaniecka i Sczanieccy wysiedleni z Poznańskiego. Kwiatonowice leżały 
na uboczu i często były nawiedzane przez partyzantów, również z ugrupowań 
lewicowych, którzy pewnej nocy zrobili napad i pobili ojca Jerzego. On sam 
w Gromniku był zaangażowany w działalności �Uprawy�. Zadenuncjowany, 
miał być aresztowany, lecz zdołał zbiec. Poszukiwany listem gończym ukry-
wał się na oddziale zakaźnym szpitala w Gorlicach. 
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Pod koniec wojny Niemcy wyrzucili Sczanieckiech z Gromnika, do które-
go już oni nigdy nie powrócili. Po wojnie osiedlili się w Krakowie. Sczaniec-
cy mieli troje dzieci: Michała, Annę i Andrzeja. W swoim pamiętniku znaj-
dującym się we Wrocławiu w Ossolineum Jerzy Sczaniecki wspomina tylko 
Michała, ur. 8 IX 1935 w Krakowie jako swego jedynego syna. Jemu chrzest 
udzielił o. Jan Rostworowski SJ. Michał Szczaniecki po wojnie, chcąc się 
wyzwolić z opinii człowieka mającego pochodzenie obszarnicze, oficjalnie 
przyjął nazwisko Szaniecki. Ożenił się on z Danutą Kłaput-Lipowską i miał 
z nią córkę Agnieszkę. Jednakże rozszedł się z żoną i poślubił inną osobę, 
która była wdową. Wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego 
córka Agnieszka Szaniecka wyszła za Jana Tombińskiego, dyplomatę pol-
skiego i miała z nim dziesięcioro dzieci, w tym sześciu synów.

W Krakowie doszło do rozejścia się Dudy z mężem Jerzym. Przyczyną 
była miłość Dudy do pełniącego funkcję praktykanta w Gromniku Andrzeja 
Kochanowskiego. Kochanowski stał się dość zamożnym człowiekiem, był 
dyrektorem cegielni produkującej cegłę sylikatową. Należał do partii. Duda 
jeszcze 9 VIII 1959 jako Sczaniecka uczestniczyła w spotkaniu Rodzinnym 
Rostworowskich, jakie odbyło się w Krakowie i w Tyńcu. Później już prze-
bywała ze swym drugim mężem Andrzejem oraz dwojgiem wspólnych dzieci 
Anną i Andrzejem Kochanowskimi. Jej mąż w 1962 został fałszywie oskarżo-
ny i 32 miesiące przebywał w więzieniu. Wówczas Magdalena Kochanowska 
podjęła pracę w Spółdzielni Anatomia, gdzie miała do czynienia z trujący-
mi związkami chemicznymi, więc przeszła do pracy w Spółdzielni Ochrony 
Mienia, gdzie była dyspozytorem. Mąż po zwolnieniu z więzienia powrócił 
do pracy w budownictwie. U kresu aktywności zawodowej był naczelnikiem 
w Urzędzie Miasta Krakowa.

Maria Magdalena z Rostworowskich 1 voto Sczaniecka, 2 voto Kocha-
nowska, u kresu życia została doświadczona ciężką chorobą. Zmarła 24 VIII 
1976 w Krakowie. Została pochowana na cmentarzu na Salwatorze, gdzie 
w kaplicy cmentarnej zostało odprawione nabożeństwo żałobne. Zmarłą żeg-
nała siostra Maria Róża Łubieńska, nowi teściowie, mąż, córka i synowie 
i synowe oraz jedyna wnuczka Agnieszka. Jej pierwszy mąż, Jerzy Sczaniec-
ki, przeżył ją o parę lat, bowiem zmarł dopiero w 1983.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Okólnik Związku Rodziny Hr. Rostworowskich z 4 VII 1929, 1 V 1935, 
28 I 1938; Ossol. 15639/II, 15680/II Wspomnienia Jerzego Sczanieckiego z Kwiatonowic.
PUBLIKACJE: J. Sczaniecki, Krótkie wspomnienie z okresu okupacji, [w:] M. Żółtowski, Tar-
cza Rolanda, Kraków 1989, s. 216�221; J. Łukasik, Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy 
Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000, s. 35; S.M. Rostworowski, Na początku 
była klęska, Fragment wspomnień, �Mars� 2004, nr 17, s. 131�135; klepsydra Marii Mag-
daleny z Roztworowskich Kochanowskiej. Janik, Rostworowski, Dzieje rodzin Fundatorów, 
op.cit., s. 313, 331, 352, 420.
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ROZDZIAŁ XV

POKOLENIE XVI–XVIII (1)

ROMAN ROSTWOROWSKI – POETA-TEOLOG 
I WŁAŚCICIEL GOSPODARSTWA SADOWNICZEGO 

ORAZ JEGO POTOMSTWO

POKOLENIE XVI
Syn STEFANA i JÓZEFY

Hr. ROMAN (Romik), ur. 18 VI 1885 w Garbaczu, powiat opatowski, jako 
jedyny syn Stefana i Józefy z hr. Lubienieckich h. Rola, 1 voto Jagnińskiej. 
Poeta, teolog i ziemianin. Najstarszy przedstawiciel 16 pokolenia Rostwo-
rowskich

Najsilniej związany z dwoma poprzednimi pokoleniami. Mógłby być 
łącznikiem pomiędzy tradycją tych dwóch pokoleń i własnym oraz następ-
nym, ale roli tej nie spełnił. Jego ciotka Leoncia, przebywająca w odwiedzi-
nach u Stefana w Garbaczu w lipcu 1888, zapisała o swym bratanku: Romcio 
jest świetlanym punktem całych wakacji, ma on nieopisany wdzięk, którym 
jak magnesem przyciąga otaczających. Kiedy mały Romik, tak go nazywano 
w rodzinie, miał 4 lata, niespodziewanie zmarł jego ojciec. W Urywku z pa-
miętnika napisał o sobie: Mając lat sześć ulubioną moją zabawą były wypra-
wy do parku, gdzie, jak mi się wówczas wydawało, spotykałem się ze zmarłym 
przed sześcioma laty braciszkiem � Adasiem. W wyobraźni mojej Adaś był 
tego samego co ja wzrostu, miał oczy niebieskie, łagodne i miły wdzięczny 
glos. Dla Romika ów zmarły Adaś stał się pewnym alter ego jego dzieciń-
stwa. Z nim prowadził rozmowy, od niego dowiadywał się tego, o czym starsi 
nie chcieli mu opowiedzieć. Cechą Adasia było to, że bardzo kochał zwie-
rzęta. Romik pewnego dnia osmagał przywiązanego do żłobu swego kucyka, 
który go zrzucił podczas przejażdżki na gazonie przed pałacem na oczach 
przybyłych gości. Nagle pojawił mu się w oczach Adaś, który powiedział: Bi-
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jąc kucyka, bijesz mnie, dlaczego to 
robisz? Było to pierwsze doświad-
czenie Romika, które go przeko-
nało, że ludzie i zwierzęta mają 
jakiś wspólny element duchowy. 
O swych spotkaniach z Adasiem 
opowiadał matce, do której miał 
wielkie zaufanie, bowiem jej me-
toda wychowawcza była taka, że 
swego syna zawsze starała się pod-
nieść na duchu. Zabiegała o to, aby 
obudzić w nim ambicję, a w razie 
błędnego postępowania � reakcję 
sumienia. Nigdy natomiast nie sto-
sowała upokarzającego łajania. 

Wychowanie macierzyńskie 
lansowało syna na artystę muzy-
ka, bowiem ucho miał doskonałe, 
jak wspominano w rodzinie. Od 
wczesnej młodości miał stałego 
nauczyciela muzyki. W siódmym 

roku życia grywał na skrzypcach, potem także na fortepianie, występował 
na spotkaniach rodzinnych, a nawet oficjalnych w Krakowie. Latem 1891 
Romik otrzymał od Janusza Rostworowskiego, stryja swego ojca, 10 000 rbs 
zapisu testamentowego. Matka Romika postanowiła poślubić Tadeusza, brata 
zmarłego męża. Była o siedem lat starsza od niego. Projektowi mariażu prze-
ciwni byli Romanostwo Rostworowscy i do ponownego ślubu nie doszło. 
Józefa Lubieniecka okresowo zerwała stosunki z teściami, lecz gdy całą zimę 
1893 spędziła w Warszawie, kontakty zostały od nowa nawiązane. Wówczas 
to prababcia Kornelia Glogerowa i babcia Maria Rostworowska wspólnie 
uszyły Romikowi kontusz. Fotografia chłopczyka w tym staropolskim stroju 
zachowała się do czasów współczesnych. Romik dla babci Marii Rostworow-
skiej i prababci Kornelii Glogerowej był przedmiotem szczególnego ukocha-
nia. Maria Rostworowska boleśnie odczuwała odchodzenie w świat własnych 
dzieci, stąd też swe uczucia zwróciła do pierwszego, najstarszego wnuka. 
Natomiast stosunek Józefy, matki Romika, do teściów, nacechowany rezer-
wą, hamował przejawy tej miłości. Maria Rostworowska opisywała swemu 
synowi Michałowi: Żebyście widzieli z jakim on przestrachem i zdziwieniem 
patrzył na mnie, jak mi usuwał swą rączkę, patrząc się matce w oczy! Ale to 
wszystko jeszcze powrócić może, niech tylko będzie zdrów, kochaneczek nasz. 
I rzeczywiście, w późniejszym liście z 1893 pisała o tym, jaki Romik jest 

Romik Rostworowski 
podczas występów muzycznych w Krakowie 
� jedyny syn Stefana i Józefy z Lubienieckich
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szczęśliwy, gdy przebywa u dziadków w domu, podkreślała: nawet nie umiem 
ci tego opisać. Romik szybko opanował sztukę pisania. Do Drogiej Babuni 
dość często pisał listy, w jednym z nich oświadczył: Często tu wspominam Jej 
dobroć dla mnie, choć nie piszę, za co, bardzo proszę Drogiej Babuni się nie 
gniewać. Chłopiec był też bardzo kochany przez swoje ciotki Zofię i Leoń-
cię Rostworowskie. Niemniej konflikty, jakie zaistniały pomiędzy jego mat-
ką a teściami w okresie, gdy był jeszcze małym chłopcem, mogły wywołać 
w nim pewną świadomość wyobcowania ze środowiska rodzinnego.

U kresu swego życia Roman w jednym ze swych listów napisał: Ale myśl 
pracuje a wspomnienia uprzytamniają minione bogate w przeżycia lata mło-
dości. A gdzież się to bywało. W Niemczech, w Holandii, w Austrii, we Francji, 
w Hiszpanii, w Maroko, w Algierze, a potem aż hen pod Smoleńskiem, w pusz-
czach Białorusi, na przybrzeżnej Żmudzi, na Litwie, w Poznańskiem, na Gali-
cyjskim Wołyniu, nim się osiedliłem u stóp gór Świętokrzyskich w Kieleckiem, 
a potem w Józefowie. Ileż to przeżyć mógłbym Ci opisać, ile przeżyć opowie-
dzieć, bo życie moje było burzliwe, a nigdy spokojne, jak dzień bezwietrzny. 
I oto nadeszła starość i wyrzuty, że za mało się umiłowało ludzi, za mało zro-
biło dla braci i sióstr naszych bliźnich, za mało wypracowało i opanowało 
wewnątrz siebie, za mało umiłowało Boga i Jego Wszechświat. Ale oto mój 
papier się kończy, a więc i ten mój list do Ciebie, Zacny mój Zdzichu. 

Można sądzić, że owe licznie wymienione kraje, to po części pokłosie 
podróży z matką. Józefa Lubieniecka umarła podczas jednej z nich � 15 III 
1899 w Nicei. Zwłoki sprowadzono do Warszawy. Romik miał wtedy 14 
lat. Był to czas, kiedy się rozwijał i zapewne niejednokrotnie odczuł jakieś 
formy odrzucenia ze strony swego otoczenia. Natomiast po śmierci matki 
nastąpiło zbliżenie pomiędzy wnukiem i dziadkami. Przebywał w Jeńkach, 
podczas krótkiego tam pobytu Romanostwa w 1899. Babcia Maria Rostwo-
rowska wspominała: (...) mieliśmy tu przez dziesięć dni Romika � musiał się 
trochę obawiać, ale wszystko się dobrze ułożyło. Prababunia nacieszyć się 
nie mogła. Dla mnie to on stanowi żywe odbicie Stefana, ogromnie dużo jest 
analogii w sposobie bycia, a także i z powierzchowności dużo przypomina 
ojca. Codziennie wyjeżdżał na spacery, albo z dziadziem, albo z Leońcią. Byli 
w Kowalewszczyźnie, która im się niesłychanie podobała. Romika posłano 
do Warszawy, gdzie chodził do gimnazjum rosyjskiego. Brakło mu tam opie-
ki macierzyńskiej. Swoje kłopoty przedstawiał więc Drogiej Babuni: Jeśli 
można, prosiłbym o kołdrę z poszewką i ręczniki, gdyż ostatnimi czasy zbyt 
sympatycznie nie wyglądają. (...) Proszę Babuni o kapeczkę masła, gdyż su-
che bułki bardzo dobre, ale zawsze to nie to samo, co z masłem. Kiedy indziej 
znów prosił o mięso, bo jest głodny. W Warszawie zatem mu się nie przelewa-
ło. Lubił jeździć do Kębła Antoniego Rostworowskiego, gdzie było bogato. 
Bawił się ze swoim stryjem Karolem, z którym był po imieniu. Bardzo ciepło 
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wspominał Karola, pisząc: Jakie stosunki miłe i naprawdę przyjacielskie się 
wywiązały. Na wszystkie dłuższe wakacje z Warszawy przyjeżdżał do Garba-
cza, w którym po śmierci matki gospodarował jego brat przyrodni, Konstanty 
Jagniński, żonaty z Julią Łempicką. W czasie tych pobytów na wsi starał się 
poznać trochę system zarządzania majątkiem, uprawiał jazdę konną, ale na-
prawdę najbardziej lubił chwile, kiedy do Garbacza zjeżdżała się cała rodzina 
Jagnińskich. Wtedy przygotowywano koncert, z którym nawet występowano 
podczas Niedzieli Palmowej w kościele. 

Romik w tym czasie był aktywny pod względem religijnym. Babuni dono-
sił, że był u spowiedzi wielkanocnej i nawet prosił ją, by mu przysłała książkę 
religijną, której lektura mogłaby dodatnio wpłynąć na zmaterializowanego 
proboszcza miejscowej parafii. Gdy Romik ukończył gimnazjum rosyjskie 
w Warszawie, od razu, od jesieni 1904 udał się na studia do Krakowa. Przy-
jęcie na uniwersytet ułatwił mu stryj Michał. Zamieszkał przy ul. Szewskiej 
w domu stryjenki, wdowy po Stanisławie Rostworowskim. Swej kochanej 
Babuni donosił: Dzięki Bogu jestem już w Krakowie, gdzie dużo mam zajęć, 
więc czasu mało wolnego mi zostaje na bezmyślne życie, jakie prowadziłem 
w Warszawie. Poza studiami zamierzał brać lekcje muzyki. W salonach pro-
fesora Michała poznawał wiele ciekawych osób i niemało nieznanych sobie 
poprzednio członków rodziny. Swą satysfakcję z nowej sytuacji życiowej 
wyrażał słowami: Tu się czuję w moim żywiole, a dziwna siła każe mi trwać 
w mym tymczasowym nadal zapale. W 1905 Maria i Roman Rostworowscy, 
dziadkowie, przenieśli się na stałe do Krakowa. Odtąd Romik pozostawał 
pod ich opieką, zamieszkał razem z dziadkami i ciotką Jadwigą w domu stry-
ja Michała Rostworowskiego przy ul. Łobzowskiej 4. 

Na uniwersytecie zdobył wiedzę dość rozległą. Był znawcą mitologii 
greckiej, rzymskiej, normandzkiej, polskiej poezji romantycznej, władał ję-
zykami, ale natura jego dla ukończenia pełnego kursu studiów była chyba 
zbyt mobilna. Miał osobowość fantasty � jak wspomina jego synowa Ewa 
Rostworowska � potrafił na przykład opowiadać treść książki, której w ogó-
le nie przeczytał. Wakacje regularnie spędzał w majątku swej ciotki Zofii 
Wesslowej w Kęble na Lubelszczyźnie. Z Wesslami jeździł też do Warsza-
wy, gdzie brał udział w różnych przyjęciach i balach, ciesząc się dużym po-
wodzeniem towarzyskim. Z działów rodzinnych pomiędzy nim a przyrod-
nim rodzeństwem Jagnińskich otrzymał majątek ziemski Zajączkowice pod  
Ostrowcem, nieopodal Garbacza. Stał się jego właścicielem przed 1910, bo 
na ten rok już zapraszał do Zajączkowic swoich kuzynów. Zajączkowice mia-
ły doskonałą ziemię pszenną, położenie pól było faliste, z perspektywą Gór 
Świętokrzyskich na horyzoncie. Miejscowy dworek był niewielki, parterowy, 
z dużym dachem gontem krytym, stał na górce, otoczony sadem. Ponoć znaj-
dowało się w nim sporo pamiątek rodzinnych. 
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Romik 24 VI 1913 w Krakowie, w parafii św. Szczepana, zawarł związek 
małżeński z Teresą Przewłocką. O ślubie z jednej strony powiadamiali faire-
part�em Konstantynostwo Przewłoccy, podając adres: Kraków, ul. Batorego 
18, z drugiej strony wymieniony był Roman Rostworowski, wzmiankujący 
swój adres: Zajączkowice, powiat Ostrowiec, gubernia radomska. Na uroczy-
stości ślubnej rodzinę Rostworowskich reprezentował Antoni z Kębła ze swy-
mi dziećmi Maryjką i Antosiem oraz stryjeczny brat Stanisław Rostworow-
ski. Po ślubie Rostworowscy zamieszkali w Zajączkowicach. Gdy wybuchła 
I wojna światowa, chroniąc się przed nadciągającymi wojskami austriackimi, 
udali się do Kębła w powiecie puławskim, do swego stryja Antoniego. Dwór 
w Zajączkowicach został spalony już na samym początku wojny. Zapewne 
zniszczenia tego dokonali cofający się wówczas Rosjanie, którzy dawną, zna-
ną z czasów napoleońskich metodą pozostawiali po sobie pustą, spaloną zie-
mię. Od zniszczenia można się było wykupić daniną przekazaną dowódcom 
cofającego się rosyjskiego pułku, ale Rostworowskich w Zajączkowicach 
wtedy nie było. Nie było więc do czego wracać. Ale Roman od swego boga-
tego i co ciekawsze, uzdolnionego muzycznie teścia, Konstantego Przewłoc-
kiego, otrzymał skrzypce Amatiego oraz w 1917 majątek ziemski (440 ha) 
w Józefowie nad Wisłą, w pow. puławskim. Józefów na razie należał wspól-
nie do niego i żony Teresy. 

Teść majątek ten nabył od kuzyna swej żony Tadeusza Plater-Zyberka 
i częściowo go rozparcelował, pozostawiając 30 włók. Na tym terenie w 1902 

Fasada pałacu w Józefowie nad Wisłą � zdjęcie z lat przedwojennych
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założył olbrzymi, liczący 360 mórg, sad owocowy. Decyzja ta została po-
przedzona szczegółowymi badaniami gleby, która stanowiła grunt gliniasto-
-wapienny, zawierający margiel oraz dostateczną ilość kwasu fosforowego 
i azotu. Szczególnym walorem tej gleby była jej gruzełkowatość, ułatwiająca 
szerokie rozgałęzienie się korzeni wysadzanych drzewek owocowych i wy-
twarzająca wielce korzystną cechę tzw. włoskowatości ich korzeni. Inwesty-
cje sadowniczo-przetwórcze Przewłocki podjął wspólnie z inż. Konstantym 
Buszczyńskim, hodowcą nasion buraczanych z Niemircza na Podolu. Wspól-
nik jednak dość szybko się wycofał i Przewłocki został jedynym właścicie-
lem Józefowa, który to majątek po latach przekazał Rostworowskim. 

Roman sprzedał to, co pozostało po Zajączkowicach i zamieszkał na 
Lubelszczyźnie, stając się współwłaścicielem majątku o nieznanym jeszcze 
wówczas profilu produkcji sadowniczej. Już 29 VIII 1919 za pośrednictwem 
swego plenipotenta Mieczysława Kruczewskiego wniósł do Urzędu Przemy-
słowego Okręgu Lubelskiego projekt-plan budowy w Józefowie nad Wisłą su-
szarni owoców i warzyw. Spodziewał się, że jego gospodarstwo sadowe w tym 
roku będzie miało plon około 15 000 pudów śliwek, które właśnie winny się 
stać surowcem planowanej suszarni. Miała ona mieć dwa kanały, przez które 
przechodziło powietrze napędzane turbiną. Napęd powietrza miała wytwa-
rzać lokomobila z firmy Hoffherr und 
Schrautz. Na owoce napęd powietrza 
miał iść z dynamometra, umieszczone-
go w konsoli ściany suszarni. W każ-
dym razie rzeczą bezsporną jest to, że 
inicjatorem budowy suszarni owoców 
i warzyw w Józefowie był Roman 
Rostworowski. W Józefowie Roman 
utrzymywał też konie, głównie cugo-
we. Stajnią zajmował się ceniony przez 
niego pracownik Michał Gajec.

Lista poprzednio wymienionych 
przez Romana krajów wskazywałaby, 
że podczas I wojny światowej salwo-
wał się od służby w wojsku rosyjskim 
podróżami zagranicznymi. W pierw-
szym okresie wojny polsko-bolszewic-
kiej przebywał wraz z żoną w kraju, 
m.in. na wywczasach w Nałęczowie, 
o czym świadczy skierowany do niej 
wiersz Do... Ale najpóźniej w 1920 
zgłosił się ochotniczo do wojska. Jak 

Roman Rostworowski (1885�1954) 
� ziemianin, właściciel Zajączkowic 

pod Ostrowcem i Józefowa nad Wisłą, 
pow. Puławy
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wynika z wymienionej przez niego listy odwiedzonych krajów, pełnił służbę 
na polskim Froncie Litewsko-Białoruskim, który wtedy podchodził nie tyle 
pod Smoleńsk, co pod Połock. Potem przeżywał odwrót i ponowny pościg 
za bolszewikami aż głęboko na Wołyń. W 1922 powrócił do Józefowa i wte-
dy napisał wiersz Do Rabindranath Tagore, wyrażający podziw dla Pieśni 
ofiarnych tego bengalskiego poety-filozofa. By uczcić go, pisał o nim: taki 
nasz � Chrystusowy, bliski, choć daleki? Jest to pierwszy sygnał kontaktów 
Rostworowskiego z kulturą Indii. W tym czasie jego zainteresowania arty-
styczne coraz wyraźniej przesuwają się z muzycznych ku poetyckim.

Z początkiem 1924 niespodziewanie dochodzi do rozpadu jego małżeń-
stwa z Teresą Przewłocką, która wyjechała do Grabek pod Chmielnikiem, po-
wiat stopnicki, do majątku swej siostry Konstancji Wysockiej. W Grabkach 
był wówczas rządcą Stefan Zakrzeński, którego osobę darzyła szczególnym 
zainteresowaniem. Teresa zabrała ze sobą troje dzieci. W jednym z listów 
Teresy Rostworowskiej, wdowy po stryju Stanisławie, jest taki fragment: 
Jadwinia mi przysłała list od Romika � widać teraz nieźle prowadzi swo-
je interesa i ma dobrego adwokata, który wszystkie zaczepki Przewłockich 
odpiera. Teresa Przewłocka-Rostworowska: 4 XI 1926 wystąpiła do Sądu 
Biskupiego w Lublinie o uznanie za nieważne swego małżeństwa, jako zawar-
tego z osobą dotkniętą chorobą umysłową i 27 IX 1927 pomyślny dla siebie 
uzyskała wyrok. Na skutek apelacji z urzędu sprawa znalazła się na wokan-
dzie Sądu Metropolitalnego Warszawskiego jako sądu drugiej instancji, który 
potwierdził wyrok Sądu Biskupiego w Lublinie. Tak więc dla Romana jego 
mariaż skończył się postanowieniem z 29 X 1927. Metropolitalnego Sądu 
Warszawskiego, który nieuleczalną chorobę Rostworowskiego czynił powo-
dem nieważności kanonicznej małżeństwa, a Teresie Przewłockiej zezwalał 
na zawarcie ponownego związku małżeńskiego, co zresztą w miesiąc później 
nastąpiło. Niespodziewany rozpad związku małżeńskiego Romika odbił się 
szerokim echem w kręgach rodzinnych. Starsze pokolenie podzieliło się jakby 
na dwa obozy. Bracia Antoni i Wojciech z linii milejowskiej, Teresa z Fuda-
kowskich Rostworowska, mjr Stanisław Rostworowski stali na stanowisku, 
że pani domu józefowskiego jako niewiasta nie mogła się dopuścić poważ-
niejszych uchybień moralnych, a zatem winny zaistniałej sytuacji jest męż-
czyzna � Romik. Innego zdania byli prof. Michał Rostworowski z Krakowa 
oraz jego siostry Jadwiga i Leonia Wierusz-Kowalska, które nie dowierzały 
niewinności Teresy z Przewłockich, zapewne znanej sobie z czasu jej pobytu 
w podwawelskim grodzie. Stronę Romika trzymał również o. Jacek Woro-
niecki OP, stale będący autorytetem dla rodziny Rostworowskich. Separacja 
rodziców wstrząsnęła dziećmi Romików. Anna (Nuna) Rostworowska pisała 
do S.M. Rostworowskiego, iż pamięta, że Kocio chciał sobie odebrać życie 
w takiej był desperacji, Fanio rozchorował się na nerwy, a Maisia przyszła do 
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przekonania, że lepiej jest, gdy się przestaje kochać, zaszanować gniazdo niż 
rozbijać je ze względu na dzieci, a na lewo po cichu się widywać. 

Poglądy członków rodziny ewoluowały. Wpierw wzrosły siły orienta-
cji proromikowej, gdy okazało się, że Teresa, nie czekając na unieważnienie 
kościelne małżeństwa z Romanem, oczekiwała już dziecka z kimś innym. 
Gdy jednak Roman sam związał się na razie tylko przyjaźnią z Wandą Ku-
szel, głosami o. Jana TJ, Antoniego z Kębła, Leonii Wierusz-Kowalskiej oraz 
Stanisława i Stefana Rostworowskich został zawieszony w prawach członka 
Związku Rodziny Rostworowskich, w którego pierwszym zebraniu z 1923 
uczestniczył i świadczył finansowo na rzecz fundowanej przez rodzinę Sali 
im. Henryka Sienkiewicza na Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast co do 
sfery podziału majątkowego, według zapisu w biurze notarialnym w Opolu, 
Roman z dniem 6 II 1926 został jedynym prawnym właścicielem Józefowa, 
natomiast Teresa zabierała folwark Kępa, leżący po lewej stronie Wisły.

Romik stał się przedmiotem kolejnego odrzucenia, przyjmując na siebie 
winę niepowodzenia małżeńskiego, którego nie był przyczyną. Te trzy lata 
sporów przed sądami kościelnymi poważnie zraziły go do instytucji Kościoła 
rzymskokatolickiego. Swoje uczucia zwykł był wtedy wypowiadać w uję-
ciu sceptyczno-paradoksalnych aforyzmów. W 1918 w Lublinie wydał tomik 
pt. Aforyzmy. Już wtedy dawał wyraz pewnej krytycznej ocenie niektórych 
przejawów katolicyzmu polskiego. W aforyzmie Tłum napisał bowiem: 

Dla wielu naszych braci Pan Bóg jest w kościele,
W ołtarzu podczas sumy i tylko w Niedzielę. 

Jego stanowisko antyinstytucjonalne nie wiązało się jeszcze wówczas 
z odrzuceniem chrystianizmu. W jego aforyzmach motyw Chrystusa zacho-
wuje swe miejsce. Jeden z nich, najbardziej aktualny współcześnie, został 
ujęty w takie słowa:

Nosił nędzny osiołek Chrystusa na grzbiecie.
Was � misterne machiny � lecz dokąd jedziecie?

Samotność opustoszałego domu w Józefowie nad Wisłą skłania go do tego, 
co w napisanym wiele lat później liście nazwie: improwizowanym snuciem my-
śli o rzeczach istotnych, a chyba najważniejszych, bo o Życiu i Śmierci, o Duszy 
i Jej bezmiarach i drogach dojścia do coraz to wzmagającej się szczęśliwości 
nieprzemijającej. Właśnie ten nurt medytacji stanie się główną linią jego życia 
jako poety-teologa. Naturalnie, że to dążenie będzie wciąż przerywane poszu-
kiwaniem doraźnych rozwiązań doczesnych. Powie zresztą o sobie:

Jedno mnie martwi w życiu i to martwi srodze,
Że cokolwiek chcę zrobić, sam staję na drodze.
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Jedną z takich nieudanych prób będzie właśnie zawarcie 30 IX 1929 mał-
żeństwa z Wandą z Kuszlów (1898�1983), dziennikarką warszawską tzw. pra-
sy czerwonej (�Ekspres Poranny�, �Kurier Popołudniowy�). Była to kobieta 
o nowoczesnym wykształceniu. W latach 1917�1919 studiowała, jako jedna 
z pierwszych dziewcząt, na Wyższej Szkole Dziennikarskiej, powstałej przy 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Później jeszcze pogłębiała swą 
wiedzę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową 
podjęła w 1932 w redakcji �Kuriera Codziennego 5 Groszy�. Stąd przeszła 
do �Expressu Porannego� i do �Dobrego Wieczoru�. Były to lata 1933�1939. 
Podczas okupacji redagowała tajny miesięcznik harcerski �Czyn�, w 1944 
przeszła do �Biuletynu Zagranicznego�. W związku z zawartym wcześniej 
małżeństwem nosiła nazwisko Składkowska, z pierwszego małżeństwa miała 
córkę. Jako osoba rozwiedziona nie mogła zawrzeć małżeństwa w Koście-
le katolickim, dlatego ślub Romika odbył w Kościele Jednoty kalwińskiej 
w Wilnie. Wydawało się, że pomiędzy poślubioną żoną a Romikiem istniała 
duża zbieżność zainteresowań literacko-humanistycznych i że ich małżeń-
stwo będzie trwałe. Związek Rodziny Hr. Rostworowskich na swym zebra-
niu odbytym w Warszawie dnia 20 IX 1934 upoważnił swego sekretarza płk. 
Stanisława Rostworowskiego do zakomunikowania Romanowi, że po koś-
cielnym uregulowaniu sprawy jego drugiego małżeństwa przystąpienie jego 
do Związku rodzinnego może być aktualne. Mimo takiej zachęty związek 
Rostworowskiego z Wandą Kuszel okazał się niestety całkowicie nietrwały. 
Roman na podstawie orzeczenia sądu kościelnego o niezdolności do pożycia 
małżeńskiego otrzymał kolejny rozwód. 

Jego druga żona po wojnie pozostała wierna zawodowi dziennikarskiemu. 
Zatrudniona przez redaktora naczelnego Wiktora Borek-Borowskiego w �Ży-
ciu Warszawy�, pisała artykuły, podpisując je nazwiskiem Wanda Rostwo-
rowska. W latach czterdziestych pod redakcją owego zacietrzewionego ko-
munisty Wiktora Borowskiego kierowała nawet działem kulturalnym �Życia 
Warszawy�. Zespół redakcyjny w pani Wandzie widział nawet �autentyczną 
hrabinę�. Zmarła 9 IX 1983, tak iż znacznie przeżyła �Pana hrabiego�.

Natura dziedzica z Józefowa nie tolerowała jednakże próżni uczuciowej. 
Roman w latach 1936�1937 był związany z panią Skalską, prowadzącą w Jó-
zefowie księgowość. Formalnie była ona rozwiedziona ze swoim mężem. 
Jednakże po pewnym czasie okazało się, że utrzymuje z nim stosunki, co 
wywołało u Romana zdecydowaną reakcję. Usunął panią Skalską z zajmo-
wanego stanowiska w buchalterii majątku oraz wymógł na niej, by opuściła 
Józefów i udała się do Opola Lubelskiego.

Roman, którego pierwsze znane utwory powstawały już w 1905 w Garba-
czu, na początku lat trzydziestych bierze za pióro, by syntezą poetycką objąć 
myśl religijną zaczerpniętą z ksiąg Upaniszad, indyjskich ksiąg religijnych, 
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z których najstarsze powstały 600 lat prz. Chr. Sięga także do krystalizują-
cego się później, w 400 do 800 lat po Chr., nurtu wisznuizmu, przedstawia-
jącego Boga, poszukującego przyjaznego kontaktu z powołanymi do życia 
ludźmi, nawet przez zstąpienie na ziemię. Jest to zwrot do myśli religijno-
-filozoficznej hinduizmu, z którą Roman zetknął się poprzez lekturę bogatej 
literatury, którą znajdował w liczącej ponad tysiąc tomów bibliotece dworu 
józefowskiego, zgromadzonej przez Koźmianów i Przewłockich, dawnych 
właścicieli Woli Gałęzowskiej. Na drogę tę sprowadza go tradycyjna u Ro-
stworowskich skłonność do myślenia mistyczno-religijnego oraz osobista 
chłonność intelektualna. Warto wspomnieć, że we współczesnym Romanowi 
pokoleniu Rostworowskich było prócz sióstr zakonnych czterech księży ka-
tolickich, odznaczających się głęboką duchowością i zdolnościami literacki-
mi, z tym że jeden z nich, Wawrzyniec, przeszedł do Kościoła Mariawitów, 
w którym otrzymał sakrę biskupią.

Roman Rostworowski niewątpliwie twórczość swą poświęcił percepcji 
Boga. Ale odbiór jego poezji w kraju tak katolickim, jak Polska, nie mógł być 
znaczący. Wizja Absolutu, jaką on ujmował, była Bogiem jedynym, nie ma-
jącym drugiej osoby Boga, w której Ten pierwszy mógłby się rozpoznawać. 
Był to świat religijny bez Matki Boskiej i obcowania świętych, wyznaczni-
ków tak ważnych dla polskich katolickich odczuć religijnych. O tym Bogu, 
widzianym w kategoriach ujęć religii Wschodu, pisał:

O, Panie, schylam głowę przed Twoim majestatem,
Bo zarazem Ty jesteś Niczym i Wszechświatem.
Niczym! Bo jakimż można Ciebie nazwać mianem,
Skoro każde Twe Imię będzie pokalaniem?

W tym samym wierszu napisanym w stycznia 1931, noszącym tytuł 
Psalmy, pisał:

Tyś dzbanem jest misternym i próżnią w tym dzbanie.
Kropelką i wezbraną wodą w oceanie;
Przypływem i odpływem, wdechem i wydechem,
Twierdzeniem i przeczeniem, wołaniem i echem.

Tak dalece odpersonifikowana wizja Boga sprawiała, iż poeta, dla od-
zwierciedlenia swych myśli mógł operować głównie pojęciami kosmiczny-
mi, co zresztą odpowiadało koncepcji hinduistycznej, widzącej obecność 
niedającego się określić Boga w każdym elemencie stworzonego i tworzone-
go przezeń wszechświata. Przez swą melodyjność i przestrzenność obrazów 
poezja Rostworowskiego była zbliżona do impresjonistyczno-symbolicznego 
nurtu młodopolskiego, lecz jednocześnie starała się przestrzegać reguł poe-
tyki wielkich romantyków, Mickiewicza i Krasińskiego. Sam poeta o swej 
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twórczości pisał: staram się, aby ani jedno słowo nie brzmiało pustką, a for-
ma była klasyczną, ani trochę zarażoną współczesną modną quasi poezją, 
w której nie ma ani myśli, ani piękna, ani rytmu i rymu, ale za to wiele dy-
letantyzmu spod ciemnej niebieskiej, żółtej czy czerwonej gwiazdy. Trzeba 
przyznać, że udawało mu się wyraziście wiązać myśl z podatnym słowem. 
Jego talent ujawniał się także w ogromnie rzadko pisanych wierszach nie fi-
lozoficzno-religijnych, co świadczyło o tym, że istniały w nim uzdolnienia do 
twórczości znacznie szerszej tematycznie niźli ta, której się poświęcił.

W 1931 następuje wprost eksplozja jego wierszy poświęconych tema-
tom teologicznym. Twórczość jego poświadcza to, że jest mu znana myśl 
działających już z końcem XIX wieku dwóch wielkich mistyków i filozofów 
indyjskich, Ramakrishny i Svami Wiwekanandy, którzy najbardziej przybli-
żyli hinduizm ku chrześcijaństwu. Svami Wiwekananda głosił, że Bóg, chcąc 
przywrócić ład na ziemi, mógł skierować na nią Jezusa, w którym dokonało 
się częściowe objawienie i ujawnienie Absolutu. Otóż Rostworowski w swo-
im wierszu Przemiany ukazuje czas zstąpienia Pocieszyciela, który, wśród 
zdziczałej, oddzielonej dotąd od nierozpoznawalnego Absolutu ludzkości, 
ma teraz niejako prostować ścieżki Bogu. Zstąpienie Pocieszyciela ma się 
stać niejako kulminacyjnym momentem walki świętego ideału ze złem.

W twórczości Rostworowskiego z tego okresu przez wprowadzenie ujęć 
wywodzących się z hinduizmu dokonuje się dość często odwrócenie recep-
cji pojęć chrześcijańskich. W ewangelizacji chrześcijańskiej mówi się o nie-
ograniczonej miłości Boga do ludzi. Tymczasem Rostworowski odwrotnie, 
w swym wierszu Metamorfoza miłości, zgodnie z hinduskim pojęciem bhakti, 
daje obraz bezinteresownej miłości człowieczej zwróconej ku Panu wszech-
rzeczy. Właśnie siła tej miłości ma doprowadzić do tego, że podmiot pozna-
jący utożsamia się z przedmiotem poznania. Dokonuje się akt zbawczego wy-
zwolenia, określony przez poetę słowami: Skupia się z miłującym przedmiot 
miłowania. Mamy tu zatem jakby odwrócenie kierunku dążeń � przesądza-
jących o zbawieniu. Podobnie jest w wierszu Łazarz, gdzie refleksja autora 
skierowana jest ku problemowi śmierci. Łazarz zmartwychwstały, jako ten 
który przezwyciężył śmierć, nie powraca na ziemię, do ludzi karmiących się 
doczesnością, lecz wyrusza w przestworza kosmosu, by tam zjednoczyć się 
z Przedwiecznym. Z kolei inny wiersz, Głos wewnętrzny, mówi o łasce, którą 
poeta nazywa płynącym z głębi duszy głosem milczenia. W jego ujęciu, łaska 
Boża nie jest darem wspierającym dążenia człowiecze. Jest owym głosem 
milczenia, który ma zagłuszyć ludzkie pragnienia. Głos ten jest jakby celem 
samym w sobie, który przez swą zbawczą moc wyznacza duszy jej ostateczne 
przeznaczenie. Łaska Boża w tym ujęciu nie jest wsparciem dążeń człowie-
czych, lecz ich determinacją. Także w wierszu Ewolucja duszy poeta w in-
nym aspekcie podejmuje problem przeznaczenia. W pojęciu chrześcijańskim 
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niewidomi czy kalecy od urodzenia nie są winni swego losu. Ich rola spełnia 
się w oczyszczającym katharsis wobec bliźnich, świadczących im swoje mi-
łosierdzie. Tymczasem w ujęciu Rostworowskiego kalecy od urodzenia są 
winni swego losu przez niespełnienie w poprzednim wcieleniu moralnego 
wyzwolenia się z podległości złu doczesnemu. Dlatego w ponownym wciele-
niu (reinkarnacja) ich powłoka cielesna ulega wstecznej ewolucji.

Wiersze, jakie powstały w latach 1931�1933, zostały wydane w tomiku 
noszącym tytuł Tat tvam � asi (Warszawa 1934). Są to słowa zaczerpnięte 
z Upaniszady, które w języku polskim znaczą �Ty jesteś � mną�. Zwrot ten 
jest syntezą myśli teologicznej autora i służy wyrażeniu naczelnej teorii hin-
duizmu � teorii tożsamości, w imię której Absolut wszechobecny i stanowią-
cy podstawę świata (brahman) jest tożsamy z elementem duchowym indywi-
dualnej duszy ludzkiej (atman). A zatem w tym spojrzeniu religijnym nie ma 
sprzeczności ontycznej pomiędzy Panem wszechświata i duszą ludzką.

Można powiedzieć, że już w latach trzydziestych myśli Rostworowskie-
go zostają ogarnięte ogromem spotkania z nową wizją religijną. W 1934 do-
konuje on przekładu z języka rosyjskiego dzieła Mahendranath Gupty Ewan-
gelia Ramakryszny. Tekst ten był przewidziany do druku, na co wskazuje list 
Rostworowskiego z 15 XII 1948 (wiadomo, że egzemplarz poprawiony zagi-
nął podczas wojny). W tym samym liście Rostworowski wspomina o dokona-
nym przekładzie broszury Svami Wiwekanandy Mój Mistrz, którego tekst się 
nie zachował. Samotnik z Józefowa pisywał też opowiadania, których wątki 
również były osnute wokół pojęć teologicznych hinduizmu.

Jak wskazuje uczyniony przez samego Romana spis krajów, jakie odwie-
dził, Indie nie były obszarem, do którego dotarł. Jest to bardzo prawdopodobne, 
bowiem w latach trzydziestych sytuacja materialna właściciela Józefowa nie 
była na tyle dobra, by mógł sobie pozwolić na daleką, azjatycką podróż. Sukce-
sy ekonomiczno-finansowe następowały w latach wcześniejszych, poprzedza-
jących wybuch wielkiego kryzysu. Majątek Józefów, zwany Gospodarstwem 
Sadowym Józefów nad Wisłą Romana hr. Rostworowskiego, prowadził na dużą 
skalę sprzedaż drzewek owocowych, wypielęgnowanych w sadach i szkółkach 
obejmujących 240 mórg polskich. Sprzedawane były przede wszystkim jabło-
nie 59 gatunków, głównie renety, grusze 17 gatunków, a także wiśnie, czereś-
nie, śliwy węgierki, morele, orzechy włoskie, morwy, a nawet róże krzaczaste 
w cenie 2 i 3 zł. Zamówienia należało kierować wprost do Gospodarstwa Sa-
dowego hr. Rostworowskiego, względnie do pośrednika, którym był B. Hoza-
kowski w Toruniu. Dostawy dochodziły do odbiorców drogą wodną � statkami 
lub koleją. Odbiorcy kwitowali otrzymanie drzewek, przykładowo Okręgowa 
Kasa Stefczyka w Łucku z dniem 15 IV 1927 pisała: Niniejszym składamy po-
dziękowanie za przesłany nam transport drzewek owocowych w ilości 3326 
sztuk w opakowaniu dobrem i zabezpieczonem przed uszkodzeniem i kradzieżą, 
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zarówno jak za nadesłanie na czas rachunku. Drzewka z hodowli józefowskiej 
cieszyły się niekwestionowaną w kraju renomą. Otrzymały złote medale na 
wystawach ogrodniczych w latach 1923�1926, jakie odbyły się w Lublinie, 
Lwowie i Poznaniu oraz na Pomorskiej Wystawie Ogrodniczo-Przemysłowej 
zorganizowanej w 1928 w Toruniu. Potem przyszedł kryzys ekonomiczny 
i o medalach już nie było mowy. Sam Roman w rodzinie nie był uznawany za 
najlepszego gospodarza. Może przyczyną tego było i to, że sam siebie uważał 
za ziemianina jakby z łaski Bożej. W czterowierszu otwierającym tomik Tat 
tvam-asi tak oto prezentował siebie samego:

Otom jest, o mój Panie, sługą Twojej woli,
I wolą Twą jedynie niechaj promienieję.
A jeżeli rozkażesz siewcą być na roli,
To ziarno niech nie moja, lecz Twa ręka sieje.

Owa ufność wobec Boga mogła być także źródłem pewnej inercji czynu. 
Romik co prawda miał pewne zasługi dla swego ogromnego gospodarstwa 
sadowniczego. Dokupił 120 ha ziemi dla rozrastającego się sadu, nabył nowy 
folwark Kolczyn, a przede wszystkim założył w Józefowie suszarnię owo-
ców deserowych, którą nazwał Suszarnią Kalifornijską. Wzniósł ją według 
projektu Jana Koszczyc Witkiewicza. Była ona jedyną w kraju i produkowała 
wyborny susz śliwkowy, który opakowany w skrzyniach ważących 12 i pół 
oraz 25 kg był rozprowadzany na terenie całego kraju. Rostworowski zabie-
gał też o zachowanie dla swego Gospodarstwa Sadowego możliwie dużej puli 
eksportowej, gdyż Józefów prowadził eksport owijanych w bibułki jabłek do 
Anglii i Stanów Zjednoczonych. �Głos Lubelski� z dnia 9 lipca 1928 poda-
wał: Sady i szkółki hr. Romana Rostworowskiego zyskały sobie już sławę nie 
tylko na terenie Lubelszczyzny, ale i w całej Polsce. Prowadzone są rzeczywi-
ście z nadzwyczajną umiejętnością i starannością. Na każdym kroku uderza 
czystość drzew i gleby, materiał doborowy i najszlachetniejszy. Roman był 
członkiem Zarządu Polskiego Związku Wytwórców Drzew i Krzewów oraz 
członkiem Polskiego Związku Posiadaczy Sadów. Zapewne na forum tych 
organizacji zdobywał niezbędną wiedzę dla prowadzania swego ogromnego 
przedsiębiorstwa sadowniczego.

W jego �Gospodarstwie� dokształcała się młodzież ucząca się ogrodow-
nictwa. Potwierdza to oświadczenie Średniej Szkoły Ogrodniczej w Lublinie 
z dnia 21 I 1928 mówiące, że: Wzorowo prowadzone gospodarstwo i sprę-
żysta administracja majątku Józefów nad Wisłą umożliwiły uczniom Szkoły 
szybkie i łatwe zdobycie potrzebnych wiadomości i wprawy. Stwierdzając po-
wyższe, Dyrekcja Szkoły ma zaszczyt złożyć W. Szanownemu Panu Hrabiemu 
serdeczne podziękowanie. Z kolei drogomistrz z Rzeszowa zapowiadał: Będę 
się starał o ile możności reklamować P. T. Szanowny Zarząd tamtejszego Go-
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spodarstwa dla rozszerzenia Ich drzewek w tutejszych okolicach, bardzo do-
brze się nadających i ładnych szczepów. 

Taka reklama przydawałaby się właśnie Gospodarstwu Sadowemu 
w okresie kryzysu, kiedy ceny na wszelkie płody rolne spadły o 50%. Ro-
man Rostworowski, przy swej łagodnej naturze, zapewne nie umiał prze-
prowadzić cięć oszczędnościowych, zwalniać z pracy ludzi, obniżać koszty 
przesyłki. Starał się utrzymać ceny. Koszt 100 drzewek jabłoni spadł tylko 
z 360 zł w 1928 do 300 zł w 1933. Rostworowski wydzierżawiał sady po-
średnikom żydowskim i oni przejmowali gros dochodów. W okresie kryzysu 
zerwał umowy z dzierżawcami i dochody Józefowa bardzo znacznie wzro-
sły. Tak, że przed II wojną światową stan ekonomiczny jego Gospodarstwa 
był w pełni zadowalający. Według oceny Izby Rolniczej Józefów rocznie 
mógł przynosić 118 000 zł dochodu, o czym decydowały dokonane inwe-
stycje różnych gałęzi ogrodniczych. Jednocześnie majątek był zadłużony na 
około 280 000 zł, lecz przy realnie istniejących dochodach kwota ta nie była 
nadmiernym obciążeniem. Izba Rolnicza oceniła Józefów jako �najlepiej 
prowadzony warsztat rolniczy� i nazwała go �perłą� z racji tak urzekającego 
położenia nad brzegiem Wisły. 

Pan Roman był jednak chory na serce i liczył się z możliwością śmierci. 
Zaczął się więc zastanawiać, co uczynić z majątkiem. 3 II 1938 zwrócił się 
obszernym pismem do swego stryja Michała Rostworowskiego z zapytaniem, 
co by sądził o tym, gdyby Józefów został przekazany Związkowi Rodziny 
Rostworowskich. W liście tym pisał: Umrzeć mogę po ataku dusznicy, zaś Jó-
zefowa nie chciałbym zapisywać moim dzieciom, które są nastawione na mnie 
zbyt wrogo. Wyobrażał sobie, że majątek byłby zarządzany przez wskazaną 
przez Zarząd Związku osobę, a dochód byłby przeznaczany na cele społeczne 
i kulturalne oraz na utrzymanie gości spośród członków rodziny, którzy by 
chcieli w Józefowie przebywać. Roman czynił jednak zastrzeżenie, że: (...) 
krewni tylko ci mogą z tych funduszy korzystać, którzy nie popełnią czynów 
niemoralnych i nie skojarzą się z Żydami lub Żydówkami w małżeństwie. Dar 
ten dla rodziny Romik żartobliwie nazywał zemstą na tych krewnych, takich, 
jak ojciec Jan, Wojciech, Antoni Rostworowscy i Teresa z Fudakowskich 
Rostworowska, którzy podczas rozpraw sądowych w sprawach małżeńskich 
stawali przeciw niemu. 

Do przekazania Józefowa Związkowi Rodziny Rostworowskich jednak 
nie doszło. W 1938 Roman wystawił majątek na sprzedaż. Ale do sprzedaży 
też nie doszło, gdyż nie było nabywcy. Jego niechęć do dzieci nie odnosiła się 
do córki Manisi, która często w Józefowie bywała i była na pewno kochana 
przez ojca. Ale przed wojną była ona jeszcze panną i ojciec widocznie nie 
przewidywał, że jej ówczesny narzeczony będzie zainteresowany nabyciem 
Józefowa. Z pierworodnym Konstantym zbliżył się właściwie dopiero w póź-
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niejszych latach po wojnie, gdy syn odwiedził go w Psarach. Drugiego syna 
Stefana uznawał za zdecydowanie niechętnego sobie, co znajdowało jeszcze 
odzwierciedlenie w jego korespondencji powojennej, gdy w liście z 1948 do 
Manisi pytał, czy Fanio może zmienić swój stosunek do rodziny?

Roman, mający liczne obowiązki związane z prowadzonym przez niego 
Gospodarstwem Sadowym, podróży zagranicznych wówczas nie odbywał. 
Tak więc jego kontakty ze światopoglądem hinduskim musiały być pośred-
nie. Należał do Towarzystwa Teozoficznego, ale wiadomo też, że przyjaźnił 
się z maharadżą z Delhi, Bej Behari Mathur, który przyjeżdżał do Józefowa 
i toczył z Romanem długie dysputy. Przybysz z Delhi znał nawet nieco ję-
zyk polski. Roman nawiązał kontakt korespondencyjny z Maharshi, wielkim 
jogą z Ashram. W 1935 wzniósł w parku otaczającym pałac w Józefowie po-
sąg Ramakrishny, który stał się przedmiotem jego szczególnego umiłowania 
i satysfakcji. Postawił też ławkę z pionowo ustawioną sylwetką Chrystusa, 
którego postać się jakby przedłuża i przechodzi w kształt poziomy, stając się 
płaszczyzną dogodną do siadania. Oba monumenty nie wywołały zachwytu 
miejscowego proboszcza parafii w Rybitwach, który głosił, że pomysły hra-
biego uwłaczają czci Bożej.

Roman tymczasem nie wypuszczał z ręki pióra. Jego wiersze pisane 
w Józefowie w latach 1936�1944 mają coraz głębszy medytacyjny charakter. 

Spotkanie członków Towarzystwa Teozoficznego przed pałacem w Józefowie. 
Pośrodku klombu stoi pomniczek Buddy. Roman Rostworowski był wyznawcą hinduizmu i 

w tym duchu tworzył poezje o głębokiej treści religijnej
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Tematycznie są zwrócone ku zamyśleniu się nad własną duszą, jako cząst-
ką obecnego w niej Absolutu oraz są aktem uwielbienia dla wszechobecne-
go Boga. Najświetniejszym wyrazem przeżyć ekstatycznych poety był jego 
wiersz ze stycznia 1937, nazwany Ekstaza. Jest to utwór duchowo związany 
z wisznuizmem, dającym religijną inspirację uczuć zachwytu-ekstazy do-
świadczanej w chwili osobistego przeżycia jedności z Bogiem. Późniejsze 
wiersze poety, pisane już po II wojnie światowej, szczególnie krótkie, są nie-
kiedy bardzo piękne, niemal liryczne, lecz zarazem ujawnia się w nich spa-
dek ekstatycznego napięcia uczuć religijnych, wypartych jakby zwycięstwem 
życia. Myśl poety bardziej się odwraca wstecz, lecz nadal pozostaje poetycką 
interpretacją medytacji teologicznej. W jego wierszach pojawia się nowy mo-
tyw: �Materii�. Jeśli poprzednio operował on pojęciami: �Ducha� i �Myśli�, 
tak teraz w jednym ze swych wierszy pt. Cóż On jest winien napisał:

Człowiek modli się do Ducha,
A Duch znowu... do Materii.

Wyjaśnienie tej myśli powraca w kolejnych wierszach z cyklu Ody do 
człowieka, w których zawarta jest teza, że w każdej cząsteczce materii obecny 
jest element ducha. Dlatego autor pisze:

Cicha modlitwa choćby do kamienia
Odbitym echem znów do ciebie wróci.

a nieco dalej:

Jesteś głodny, pomódl się do garnka,
Opatrzność wsypie doń pożywne ziarnka. 

W wierszu tym zawarta jest pewna przewrotność myśli. Z jednej strony 
odwołanie się do elementu duchowego tkwiącego w materii może człowie-
kowi przynosić w efekcie dary dobra, za sprawą czynnika duchowego tkwią-
cego w każdej postaci materii, na przykład w garnku. Z drugiej strony owej 
przychylności materii nie można być zbyt pewnym, gdyż właśnie zależy ona 
od łaskawości Absolutu. Tak więc poeta w tym samym wierszu pisze:

Nikt nigdy nie może być siebie zbyt pewny,
Z granitu się wali i dom modlitewny. 

W poezji Rostworowskiego (wiersz Pitagoras) pojawia się także motyw 
walki o zachowanie jakiegoś własnego etosu w czasach dokonujących się 
wielkich przemian lat powojennych, kiedy zło może wabić, aby człowiek wy-
rzekł się tego, co było skarbcem jego wartości.

Jeszcze dawno, w styczniu 1931 w wierszu Śpiąca królewna Roman za-
pisał:
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I czemuż się ociągasz, patrząc na chudobę
I na twojego domu chlubę i ozdobę?
Jutro, nieznane Jutro grób wchłonie, dom spali
Więc spójrz o przyjacielu, ż e g n a j  i  p ó j d ź  d a l e j.

Wtedy, kiedy pisał te słowa, �nieznane Jutro� wchłaniało i niszczyło 
związki jego życia osobistego. On, który wzywał, aby odrzucić wszystko 
i iść tylko za głosem Boga, osobiście nie był zdolny do życia samotnego. 
Musiał mieć kogoś bliskiego przy sobie. Dlatego zapewne ponownie, tym 
razem w Kościele starokatolickim w Lublinie, 27 XI 1938 zawarł związek 
małżeński z Ireną z domu Manitius, po mężu Liszkowską, ur. 3 VIII 1879 
w Łodzi, rozwiedzioną, matką trojga dzieci (które z ojcem wyemigrowały do 
Ameryki), córką Zygmunta i Zofii z Chlertów (na dokumencie zgonu podane 
imiona rodziców Antoni i Józefa). Irena była absolwentką szkoły ogrodniczej 
w Pruszkowie, w latach 1921�1930 pracowała w gospodarstwie ogrodniczym 
w Kamieniu, powiat Chełm. Jej związek z Romanem okazał się trwały aż do 
końca życia ich dwojga. Jeszcze w maju 1939 wywiązała się korespondencja 
pomiędzy Romanem a jego stryjecznym i zrazem ciotecznym bratem płk. 
Stanisławem Rostworowskim. Roman pisał do niego, że zdaniem niektó-
rych księży w Lublinie istnieją podstawy ku temu, by zawarł on z Ireną ślub 
w Kościele rzymskokatolickim, czego się też domaga jego proboszcz z pa-
rafii Rybitwy, ks. Józef Gołąb. Romik wyjaśniał kuzynowi, że sąd kościelny 
wydał taki wyrok, że zezwalał Tereni, jego byłej żonie, zawrzeć w Koście-
le katolickim powtórne małżeństwo, natomiast jemu wzbraniał. Przyczyniły 
się do tego niekorzystne dla niego zeznania niektórych członków Związku 
Rodziny Rostworowskich, a szczególnie o. Jana Rostworowskiego TJ, który 
złożył zeznanie o wariacjach i łotrowskim postępowaniu Romika. Obiecywał 
nawet swemu kuzynowi, że da mu te oświadczenia kiedyś do przeczytania, 
dla rozważenia ich treści zgodnie z sumieniem. O żonie swej mówił: Znala-
złem w niej w chwilach najcięższych prawdziwą pomoc i prawdziwą przy-
jaźń, a przy tym słyszeć ona nie chce o choćby najdrobniejszych przywilejach 
wypływających materialnie z tytułu prawa mojej żony. Podkreślał, że Irena 
okazała mu ogromną pomoc w zarządzaniu majątkiem i wyprowadzaniu go 
z długów. W liście swym dalej rozważał ewentualność wybuchu wojny. I co 
ciekawe, że w ustach tego hinduisty padały takie słowa: Wydaje mi się, że 
Polska spoczywa pod błogosławieństwem szczególnym Matki Bożej i że nie 
klęska, ale wielkie i nieoczekiwane zwycięstwa nas czekają. Może jednak pod 
słowami o �Matce Bożej� pojmował w ogóle byt absolutny? List jego tchnął 
wielką siłą patriotyzmu. Wskazywał na to, o czym dopiero w 1940 będzie pi-
sał płk Rostworowski, że: Polska leży wśród państw antychrystusowych, boć 
wojnę z Bogiem toczą zarówno bolszewicy jak i Niemcy. Nie mamy się więc 
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czego obawiać. Zakłamanie naszych wrogów nie przemoże Prawdy, w którą 
my wierzymy i która jest w naszej krwi. List jego zawierał pewne akcenty 
prorocze, gdy pisał: Bo wszakże o ile wybuchnie wojna z �osią�, wybuchną 
jednocześnie nienasycone apetyty komuny i żydostwa nienawidzącego chrześ-
cijan. Byłaby więc wojna na dwa fronty, ale tym niemniej święta, jak i wielka, 
a może i ostateczna na długie, długie lata. I tu znowu Polska, która lepiej niż 
ktokolwiek wie czym jest Rosja, odegrać musi i odegra swoją dziejową rolę. 
Dreszcz patriotyzmu, który wstrząsnął wszystkimi Polakami od najlichszego 
parobka do mężów stanu i magnatów doniósł, że nie mowy ani agitacja, ale że 
duch narodowy, po stokroć potężniejszy od kolektywnej mentalności narodów 
sąsiednich, jest zasilany mocą ukrytą, tajemniczą, a potężniejszą od uzbro-
jonych pachołków trzech dyktatorów. Może tu siła poetyckiego natchnienia 
i wrodzonego mistycyzmu kazała Rostworowskiemu wypowiedzieć te słowa, 
ale na pewno z perspektywy minionych czasów są one godne odnotowania. 
W liście tym sugerował pułkownikowi, że jeśli Józefów Związkowi Rodzin-
nemu miałby się w czymś przydać, to spełni to z wielką radością. 

Jego osobista opinia o Irenie Manitius znajdzie potwierdzenie w charak-
terystykach innych osób. Anna Rostworowska pisała, że Irka była mu ideal-
nym przyjacielem, pełnym wyrozumienia. 
O niej to też jej córka, Danuta M. Manitius 
(przyjęła nazwisko panieńskie matki) w li-
ście z 19 VI 1990 pisanym z Bovnian Ville 
w stanie Ontario w Kanadzie, zamieściła 
taką oto znamienną uwagę: Jestem pewna, 
że moja matka była również przyjacielem 
swego męża, bo nie chciała go zostawić 
samego i chorego, aby przyjechać do nas 
do Argentyny. Wiem również o tym, że 
pracowała ponad siły, aby go utrzymać 
wraz z jego poetyzmem. Stosunek Danuty 
Manitius do jej rozwiedzionych rodziców 
był chłodny, nie pozbawiony żalu, o czym 
świadczy wzmianka z tego samego listu: 
Gdy byłam w 64 roku po raz pierwszy 
i ostatni od 39 roku (w kraju), nie szuka-
łam nawet grobu matki, tak samo jak nie odwiedziłam grobu ojca, będąc 
w Vancouver. Nie mają one dla mnie znaczenia.

Gdy Romanowi Rostworowskiemu udało się rozwiązać sprawę relacji 
jego ja z ja drugiego człowieka (kobiety), nastał inny kataklizm niszczący 
�domu chlubę i ozdobę�. Przyszła wojna i Romanostwo przez Niemców zo-
stali usunięci z pałacu, ale pozwolono im mieszkać w oficynie na terenie 

Irena Manitius (1879�1953), 
I v. Liszkowska, II v. Rostworowska 

� kwalifikowana ogrodniczka
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sadów, tym więcej, iż Irena Rostworowska na lata 1938�1944 stała się pra-
cownikiem józefowskiego gospodarstwa sadowniczego. Nie było im boga-
to. Roman pisał do swej ciotki Jadwigi Rostworowskiej: Nie otrzymujemy 
ani pensji, ani deputatu, ani drzewa. Była bieda, która teraz staje się nędzą, 
ale cóż na to poradzić. Obrabowano nas tu ostatnimi czasy z reszty naszych 
skromnych zasobów spiżarnianych i kur, bo bandy tu chodzą, rabują, gwałcą. 
Mimo tej tragicznej sytuacji widać było, że jest pogodzony z losem, bo pisał: 
Ciotunia wie, jak ja kocham Chrystusa i że wiem, że cokolwiek miałem kiedyś, 
było nie moje, ale Jego, że to, co mi wręczył, odebrał, bo taka była Jego wola, 
a na tę smucić się nie należy, Bóg dał � Bóg wziął i koniec. Uważał, że stan, 
w jakim się znalazł, jest następstwem złego postępowania z lat poprzednich 
i owe kary nie miną, póki ludzie: nie zwrócą się do Boga i nie zaczną myśleć 
o swej duszy, tak zaniedbanej w czasach ostatnich. Roman, osadzony w mar-
nej oficynie, w głębi sadu, odczuwał jednak swoje osamotnienie i w liście 
do ciotki Anny skarżył się, że nikt z rodziny go nie odwiedza. Wspominał: 
Zresztą nie odzywa się do mnie nikt od lat, gdyż propaganda swego czasu 
przeprowadzona przeciw mnie odniosła swój skutek, o czym wie Droga Cio-
tunia najlepiej. Ciążyły mu wciąż oskarżenia, jakimi go obrzucono wówczas, 
gdy go opuściła pierwsza żona Teresa. W każdym razie Roman i Irena w Jó-
zefowie witali sowietów nie jako pamieszczycy, ale jako ludzie skrajnie bied-
ni. Ostatni wiersz pisany przez Romana w Józefowie datowany był z marca 
1944, w parę miesięcy potem zaczęła się tułaczka, bowiem po reformie rolnej 
były dziedzic nie mógł zamieszkiwać na terenie powiatu, w którym był jego 
majątek. Zachował się wiersz Urywki z listów świątecznych, który jest rzad-
kim dokumentem poetyckiej reakcji na dzieło zniszczenia przeszłości zie-
miańskiej przez wojnę i późniejszych lewicowych inkwizytorów. Pałac józe-
fowski zniszczał już podczas działań wojennych związanych z forsowaniem 
Wisły przez sowietów. Jak pisał poeta:

Dwór dzisiaj, jak dwór-widmo. Puste w nim pokoje.
W nich okna wyłupione, jak z powiek źrenice.

Zniszczona została tysiąctomowa biblioteka. Zdewastowany park. Posą-
żek Ramakrishny rozbity, pozostała tylko, jakby na pamiątkę, część drzew 
i ławka z Chrystusem. Dopiero w późniejszych czasach przez długie lata od-
budowywano pałac.

Rostworowscy natomiast wyjechali do Gdańska-Oliwy, gdzie wspólnie 
prowadzili sklep. Roman na krótki czas w styczniu�lutym 1948 dojechał 
do Lublina, gdzie przebywał u bliskich sobie ludzi na Dolnym Czechowie. 
Ostatecznie jednak on i Irena, zapewne z powodu przeprowadzanej czystki 
politycznej na Wybrzeżu, w grudniu 1948 opuścili Oliwę. Było to miejsce, 
z którym Roman jakoś się zrósł. Sporo pisał, wstąpił do Związku Zawodo-
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wego Literatów Polskich � Oddział Gdański, co świadczy o tym, że swoje 
powołanie poetyckie traktował z pełną rewerencją. Nadal żył problemami 
religijno-teologicznymi. Swoje utwory poetyckie sporadycznie zamieszczał 
w piśmie �Lotos�, ukazującym się w Krakowie, poświęconym rozwojowi 
i kulturze życia wewnętrznego. Nawiązał kontakt korespondencyjny ze swym 
kuzynem biskupem mariawickim Wawrzyńcem Rostworowskim. Do Mińska 
Mazowieckiego, gdzie był on proboszczem, przesłał mu opracowany przez 
siebie tekst niedzielnego kazania.

Wzywał w nim, aby wierzący czystością myśli robili w sercach swoich 
miejsce dla łask Chrystusa. Powoływał się także na pośrednictwo Matki Bo-
skiej. Kazanie to, choć zawierające hinduską tezę o roli Ducha i Myśli, mogło 
robić wrażenie ortodoksyjnie katolickiego. Było to możliwe, bowiem Roman 
nie wyrzekł się wiary swoich ojców, tylko inaczej ją sytuował, z perspektywy 
jedynego i wszechobecnego Absolutu.

Jest to też czas, gdy jego myśli zwracają się bardziej ku wątkom patrio-
tycznym. W poezji swej stara się budzić ducha nadziei, że obecny zły czas 
przeminie. Co więcej, jakby zapowiada nadejście Lecha Wałęsy we wspo-
mnianym wierszu Urywki z listów świątecznych:

Więc Wasze to zadanie na przedświtu błyski
Wylatywać z radością do jutra kołyski.
Bo Archanioły-Stróże, gdy pierzcha nadzieja,
Gdy walka wre, zsyłają Maga-Kołodzieja.

Rostworowscy, po opuszczeniu Oliwy, od grudnia 1948 poprzez cały 
1949 przebywali w miejscowości Odrano-Wola pod Grodziskiem Mazo-
wieckim. Nie było tam elektryczności. Wieczory spędzamy przy ciemnym, 
kopcącym ogarku małej naftowej lampki. Nudy przeraźliwe. W pokoju chłód 
� pisał. W owym mroku Romanowi nasuwało się wspomnienie Warszawy, 
w jakiej nie tak dawno krótko przebywał. Ale nie było to dobre wspomnie-
nie. Ma coś w sobie na razie z Babilonu czy Niniwy. Hałas, zgiełk, pośpiech, 
ruiny, nowe gmachy szpetne, tłumy na ulicach. W rezultacie chętnie wracał 
do swego obecnego domu. Wolę już tę Odraną Wolę, jej ciche brzóski i nie-
bieskie świerki, jej ciszę i stado zaprzyjaźnionych ze mną gąsek i pawi. I wolę 
puste drogi wśród zieleniejących się już ozimin i chmury tak jesienią barwne 
i różnorodne. A w nocy bezmiar gwiazd. Gdy się postradało wszystko, ma się 
wszystko. To też moimi wydają mi się te pola i lasy, i przestworza.

Z Odrany pisał listy do swej córki Marii do Oliwy. Nazywał ją �swoją 
najdroższą� i interesował się przyjściem na świat jej syna Wiktora. Jej też 
przesyłał swoje wiersze tęsknoty Nocturne (Sonet) i Do dzieci, napisane 
w styczniu 1924 w Józefowie, po utracie rodziny. W jednym z listów z 1948 
zawarł traktat o swym rozumieniu osoby Matki Boskiej. Dla niego owa Mat-
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ka � Niepokalana ma swoje miejsce w Upniszadach cztery tysiące lat przed 
narodzeniem się Buddy. Jest Pramatką będącą źródłem praenergii, jest Matką 
każdego odruchu ludzkiej Duszy skierowanego ku nadprzyrodzoności. Ma-
ria Orzeszko te listy z wdzięcznością odbierała, niekiedy przesyłała ojcu po 
tysiąc zł. Na rok 1950 przypadł krótki pobyt Rostworowskich w Podkowie 
Leśnej. W latach 1951�1953 przeniesienie się do PGR Psary pod Łowiczem. 
Tam Irena prowadziła fermę kaczą i utrzymywała Romana. 

Początkowo ich stan materialny nie był najgorszy. Córka Romana Ma-
nisia i Oleś Orzeszkowie proponowali im przeniesienie się do Oliwy. Ale 
podobno Irena nie wyraziła na to zgody, obawiając się pogorszenia sytua-
cji materialnej. Pogorszenie to i tak przyszło, gdy Roman zaczął chorować 
i Irena nie mogła podołać pracy zarobkowej, i opiece nad nim w domu. Była 
mu bezwzględnie oddana, ale siły jej były nikłe. Sama chorowała już na an-
ginę pectoris. Listy Romana z tego czasu wskazują na stan wielkiej biedy. 
W jednym z nich pisał: Jest druga � Po obiedzie. Podobno się udał. Była 
kaszka na wodzie i kartofle. Wczoraj były kartofle i kaszka na wodzie. Irena 
drzemie, a ja dalej głodzić zamyślam. W Psarach do 1951 mieszkali niemal 
samotnie w skrzydle niszczejącego i opustoszałego pałacu. Potem przenieśli 
się do innego domu, ale pobyt w nim oddawał ich na pastwę tamtejszych lo-
katorów. W budynku tym mieszkał sadystycznie nastawiony wobec otoczenia 
rządca PGR-u, okazujący się barbarzyńcą wobec swoich podwładnych i kie-
rownik szkoły, dobierający się wytrychem do mieszkań sąsiadów. Sytuacja 
życiowa mogła Romana doprowadzić do skrajnej depresji, lecz on nad nią 
górował, uczucia swe i myśli kierując ku religijnym rozważaniom nad szy-
bującym w wszechświecie Absolutem. Jednak niezmiernie ważną stawała się 
dla niego sprawa Ireny, z którą nie było dobrze. Kwękać zaczyna na żółciowe 
ataki, a wychudła jak szczapa. Drżę o nią (...) pomyśl, co się we mnie działo, 
gdy nie mogłem w żaden sposób ulżyć jej bólom. (...) A taka biedna wów-
czas moja Irka, cierpliwa i dzielna, że się serce kraje patrząc na tą ukochaną 
moją żonę, której zawdzięczam właściwie wszystko, bo bez niej zdechłbym już 
dawno w jakimś przytułku dla starców � pisał w swych listach. Na razie jesz-
cze istniał podział zadań. Irena, jak była zdrowsza, gotowała, prała, zmywała 
podłogę, a on musiał słać, zmywać, wylewać kubły lub nosić wodę, czyniąc 
to z wielkim wysiłkiem woli wskutek coraz to większego osłabienia. 

Tymczasem Irena dostała trzeciego już z kolei ataku serca i przewieziona 
pogotowiem do Łowicza zmarła tam 29 VII 1953. Według wspomnień Ma-
nisi Orzeszkowej: Ostatnie jej słowa, z trudem wymawiane, dotyczyły Ojca. 
Po śmierci: robiła wrażenie, że cieszy się, że umarła, była tak spokojna i po-
godna. Pogrzebem jej zajął się przysposobiony teraz, naturalny syna Romana, 
urodzony w okresie jego samotności z roku 1926, imieniem Zdzisław. Została 
pochowana na cmentarzu katolickim w Łowiczu, nieopodal głównej bramy 
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wejściowej. Osamotnionym Romanem zajęła się córka Manisia, która przy 
pomocy męża już 24 lipca umieściła ojca w domu starców w Borówku, poczta 
Bielawy, odległym o 9 km od Psar. Tam posyłała mu paczki żywnościowe. 

Roman w listach przedstawiał swoje dezyderaty. Na przykład w jednym 
pisał, by Ewa, jego synowa, postarała się o kawał cielęciny i przesłała mu 
pocztą. Ale chciał, aby Manisia wypłaciła jej na ten cel pieniądze. Prosił też 
o dużą bułkę słoną i bochenek razowego chleba oraz blok listowy i 50 ko-
pert. 23 IX 1953 informował, że ma ochotę na dorsze wędzone. Spodziewał 
się wypłaty z Psar za pewne należności, za kartofle, za drzewo, ale ponie-
waż pieniądze te przejął zakład opieki, więc był bez pieniędzy i prosił cór-
kę �o flotę�. Wyraził zgodę na sprzedaż futerka Ireny, ale za to prosił, aby 
mu wykupić receptę na lekarstwo. W ostatnim liście powiadamiał Manisię: 
Coraz się gorzej czuję z sercem. Długo Cię już chyba nudzić nie będę. Ale 
list kończył ciekawym zapytaniem: Jak się miewa Twoja Matka. Pytanie to, 
stawiane u kresu życia, odnosiło się do pierwszej żony, Teresy Przewłockiej. 
Dom, w którym przebywał, był prowadzony przez siostrę tercjarkę, która 
potrafiła zorganizować dobrą opiekę nad pensjonariuszami. Romanem miała 
zajmować się specjalna pielęgniarka Anna Różyło. A jednak dawny dziedzic 
józefowski marniał. Cierpiał na serce, wątrobę i rozedmę płuc. Informował 
córkę, że czuje się w tym domu coraz gorzej. Wspominał Zajączkowice, Jó-
zefów, ale najczęściej mówił o śmierci. Ostatecznie z własnej woli poprosił 
o udzielenie mu Świętych Sakramentów, co przy jego światopoglądzie nie 
było łatwą decyzją. Jego pobyt w Borówku odzwierciedla list pisany przez 
Ludwikę Miączyńską do Zofii Rostworowskiej. Pisała ona: (...) do naszego 
przytułku został przyjęty Wasz krewny (...) żona po krótkiej chorobie serca 
umarła w szpitalu w Łowiczu. Staruszek chory, niedołężny, został zupełnie bez 
opieki. Przyjechał zięć Orzeszko i tu go odwiózł. Dla nas to bardzo miło, że 
mamy z kim ze swoich porozmawiać. Wymaga on dużo opieki i jedzenia osob-
nego. Poznałam jego córkę, bardzo miłą panią Orzeszko, ale ci nie mogą go 
wziąć do siebie. Projektuje go zabrać najmłodszy syn Zdziś do siebie, ożenił 
się parę tygodni temu (b. demokratycznie), ale jeszcze wcale nie ma mieszka-
nia, więc pewno nie prędko ojca zabierze.

A ów ojciec od samego początku pobytu w Borówku pisał do Zdzisła-
wa: O ile możesz, zabieraj mnie stąd jak najprędzej. Chcę być razem z Tobą. 
Jednocześnie przypominał, że z Psar trzeba zabrać to, co zostało, a przecież 
ma swoją cenę: dwa łóżka z siennikiem i stołem z Cioci pokoju, przybory ku-
chenne, trzy miednice, rury i fajerki z wyjątkiem kolanka, bo nie moje i leżak, 
który stoi koło drzwi od kuchni w rogu. W następnym liście: Czas ucieka, 
a wiadomości od Ciebie żadnej. Co się z Tobą dzieje? Roman nawet nie wie-
dział, że jego syn znalazł się właśnie w największym potrzasku życiowym, 
jaki mu się niespodziewanie przydarzył. Takich listów pisanych z Borówka 



~ 625~

do Zdzisia po śmierci Ireny, coraz dramatyczniejszych, krótkich, kreślonych 
na marnych kartkach papieru, wyrażających dramat uchodzącej nadziei na 
to, że syn go zabierze, zachowało się aż dziesięć. I otóż nagle stało się. 20 
grudnia usynowiony Zdzisław wywiózł ojca z Borówka autem do Łowicza, 
a następnie pociągiem do Warszawy. Rostworowski, którego umysł zamierał, 
atakowany przez sklerozę, nagle ożywił się, poczuł się lepiej, z zainteresowa-
niem obserwował odbudowywane dzielnice stolicy, po której Zdzisław wo-
ził go taksówką. Z Warszawy, z synem pojechał do jego domu w Rejowcu. 
Był ożywiony, pił wino, opowiadał anegdotki, ale jego stan zdrowia już był 
beznadziejny. Wieczorem 8 I 1954 położył się i zmarł we śnie. Owe ostatnie 
chwile Manisia Orzeszko tak opisała: Opuchlizna, idąca od stóp, posuwała 
się szybko coraz wyżej. W dniu, a raczej wieczorem 8 stycznia Papuś zasnął 
ostatnim snem, siedząc na tapczanie, tak cichutko, że dopiero o 12 w nocy, 
kiedy Zdzisiek wstał zobaczyć, czy Ojcu czego nie trzeba, zauważył, że Papuś 
jest już zimny. Tego wieczoru jeszcze Papuś dyktował list do mnie: nie martw 
się o mnie, Marysieńsko Kochana, jestem szczęśliwy i niczego mi nie trzeba. 
Ostatnim akordem jego bogatego życia było to, że jeszcze w Borówku przy-
stąpił po 30 latach do spowiedzi i komunii św. Później przyjął komunię św. 
jeszcze 5 I 1954, już w Rejowcu. Pochowany został na razie w Rejowcu. Na 
pogrzeb jego przybyło tylko dwoje dzieci: Maria Orzeszko i Konstanty Ro-
stworowski, nikogo innego z rodziny nie było. Roman Rostworowski został 

Nad trumną Romana, zmarłego 9 stycznia 1954 w Rejowcu, 
stoją od lewej: Zdzisław i Konstanty Rostworowscy, 

Teresa z Niezabitowskich Rostworowska i Maria z Rostworowskich Orzeszkowa
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później przez syna Zdzisława ekshumowany na cmentarz do Surhowa pod 
Krasnymstawem. Tak więc w ciemnej nocy czasów stalinowskich dobiegło 
kresu życie poety-teologa z Józefowa nad Wisłą.
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TERESA Zofia z PRZEWŁOCKICH h. Przestrzał, 1 voto hr. ROSTWOROW-
SKA, 2 voto Zakrzeńska, „Bunia”, ur. 24 III 1892 w Woli Gałęzowskiej, 
powiat Bychawa, córka Konstantego Przewłockiego i Eleonory z hr. Plater-
-Zyberków h. własnego, żona Romana (Romika)

Jeszcze w domu ojca, jako panna, nauczyła się świetnie jeździć konno. 
Otrzymała też gruntowne wykształcenie, gdyż znała języki angielski, francu-
ski i niemiecki. Była osobą oczytaną, nie miała trudności w zdobywaniu lek-
tur, gdyż w Woli Gałęzowskiej, gdzie spędziła młodość, była pokaźna biblio-
teka po Koźmianach. Jej babką była Zofia z Koźmianów Przewłocka, znana 
z tego, że przez 40 lat prowadziła nauczanie, także tajne, dzieci chłopskich 
w Woli Gałęzowskiej. Była ona siostrą ks. prałata Jana Koźmiana, redaktora 
�Przeglądu Poznańskiego� i przywódcy stronnictwa zachowawczego. Z kolei 
ojciec Teresy, Konstanty Przewłocki, wybitnie utalentowany pianista amator, 
w 1906 został wybrany członkiem Rady Państwa w Petersburgu. Rodzice 
Teresy mieli pięcioro dzieci. W 1900 opuścili Wolę Gałęzowską i osiedlili 
się w Krakowie, chcąc zapewnić dzieciom odpowiednie wykształcenie w du-
chu polskim. Teresa została posłana do szkoły Sacré-Coeur w Zbylitowskiej 
Górze, a potem jeszcze otarła się o Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie, 
z której jednak została wyrzucona. Złożyły się na to okoliczności dość wy-
jątkowe. Współfundatorami szkoły byli Przewłoccy lub może Koźmianowie, 
w każdym razie jacyś jej przodkowie. Jako wywodząca się z rodziny fundato-
rów miała przemawiać na uroczystej akademii organizowanej w szkole. Aka-
demia wypadła jednak w dniach, kiedy miała wyjechać na święta do domu. 
Ponieważ konie już były rozstawione i powóz czekał na nią na stacji kolejo-
wej w Lublinie, opuściła Warszawę i nic nikomu nie mówiąc, pojechała do 
domu na święta. Tymczasem na akademii nastąpiła klapa. Gdy wróciła do 
Warszawy, została ze szkoły wyrzucona. Nie mając zatem ukończonego wy-
kształcenia, przybyła do Krakowa, gdzie wraz ze swą siostrą Marią uczestni-
czyła w barwnym życiu towarzyskim podwawelskiego grodu.

Obie panny Przewłockie cieszyły się dużym powodzeniem, nie brakło im 
inteligencji i dowcipu. Wacław Lednicki, uczestnik ówczesnego życia salono-
wego, w swych Pamiętnikach opisał taką oto historię, odnoszącą się co prawda 
do Marii, niemniej wartą przytoczenia. Otóż podczas jednego ze spotkań towa-
rzyskich starszy już wiekiem pan Cezary Haller, stale poszukujący partnerki do 
zaślubin, z trudem przyciągnął fotel do miejsca, gdzie siedziała Marysia Prze-
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włocka. Patrząc na nią, z zachwytem rzekł: Ot muszelka, brakuje tylko pestki! 
Na co panna Marysia dyskretnie, cichutko, z uśmiechem dodała: A może pasz-
tecika? Dialog ten świadczy, iż panny Przewłockie były dość filuterne. 

Marysia w czerwcu 1914 wyszła za mąż za Jana Niemojewskiego, a Tere-
sa już rok wcześniej poślubiła z niemałą dynamiką uczuć � Romana Rostwo-
rowskiego. Zachował się faire-part z tej uroczystości, którym: Konstantyno-
stwo Przewłoccy mieli zaszczyt zawiadomić o ślubie córki swej Teresy z Hr. 
Romanem Rostworowskim. Ślub odbywał się 24 VI 1913 w kościele Ojców 
Zmartwychwstańców w Krakowie. Młoda para zamieszkała w Zajączkowi-
cach. Już w 1914, wkrótce po wybuchu I wojny światowej, dworek w Zającz-
kowicach został przez Rosjan spalony. Po cofnięciu się frontu Rostworowscy 
nie mieli do czego wracać i udali się do Woli Gałęzowskiej. Od stycznia 1917 
zamieszkali w nabytym dla nich Józefowie nad Wisłą w pow. puławskim. 

Dopiero wówczas, gdy para młoda zamieszkała na Lubelszczyźnie, w la-
tach 1918�1921, przyszło na świat troje dzieci. 1 kwietnia 1918 urodził się 
najstarszy syn Kocio. Wszyscy się cieszyli. Mówiono, co za szczęście � �po 
siedmiu latach małżeństwa�. W styczniu 1919 Rostworowscy udali się do 
Warszawy. Teresa oczekiwała wówczas narodzenia córki. Pobyt w Warsza-
wie wiązał się z karnawałem, ale Teresa w tym czasie głównie korzystała 
z dobrej opieki lekarskiej. W kwietniu 1919 Rostworowscy przybyli do Na-
łęczowa i tam w sierpniu narodziła się ich córka Maria. Podczas wojny z bol-
szewikami Romik zgłosił się ochotniczo do służby wojskowej. Jego związek 
ze służbą wojskową, mało wyeksponowany w jego życiorysie, jeszcze kilka 
lat później znajduje swoje potwierdzenie, gdy właściciel Józefowa w 1925 
wpłaca dość pokaźną sumę 200 zł na budowę Domu Żołnierza w Lublinie. 
Po powrocie Romika z wojny Teresa urodziła jeszcze najmłodszego syna Ste-
fana. Trudno powiedzieć, czy czas nieobecności Romana, czy inne względy 
zaważyły na tym, że niespodzianie małżeństwo Rostworowskich się rozpad-
ło. S.M. Rostworowski zapisał: Romik był stale zakochany w Tereni, podczas 
gdy u niej uczucie wygasło. Mówiono, że Roman był bardzo zazdrosny o żonę 
i zatruwał jej życie ciągłymi posądzeniami. 

Teresa wyjechała do Grabek pod Chmielnikiem, do majątku swej sio-
stry Konstancji, która poślubiła Henryka Wysockiego. Administratorem dóbr 
Grabki był Stefan Zakrzeński, syn właścicieli sąsiedniego Podedwórza. To 
on był właśnie przedmiotem zainteresowań uczuciowych Teresy. W Grab-
kach Teresa z trojgiem dzieci przebywała do 1926 roku. Do Grabek przy-
wiozła też sławne skrzypce Amatiego, dar ojca dla męża Romana. Skrzypce 
te wypożyczył pan Krajański, muzyk z Kielc, który twierdził, że utracą swój 
kunszt, jeśli nie będą używane do gry. Później, gdy skrzypce te Teresa starała 
się odebrać, mówił, że umrze, jeżeli zostanie ich pozbawiony. W rezultacie 
instrument ten nigdy do Teresy Przewłockiej nie powrócił. 



~ 629~

Kiedy się już zarysowała wyraźna perspektywa uzyskania rozwodu koś-
cielnego z Romanem Rostworowskim, Teresa udała się do Woli Gałęzow-
skiej do swego ojca Konstantego Przewłockiego, który wkrótce przydzielił 
jej nowo nabyty od Władysława Koźmiana majątek w sąsiednim Gałęzowie 
pod Bychawą. Był to majątek dość znacznie zadłużony, lecz niemały, miał 
700 ha. Poprzednio marnie gospodarował w nim Władysław Koźmian, kuzyn 
ojca Teresy. Znaczne niegdyś dobra pomniejszył do 25 włók ziemi. Teresa, 
która z natury była realistką i potrafiła chodzić po ziemi, zarządzała Gałęzo-
wem dobrze, mając oparcie w znakomitym gospodarzu, jakim był przyby-
ły razem z nią Stefan Zakrzeński, wkrótce już jej mąż. Ślub z Zakrzeńskim 
odbył się pięć lat po rozejściu się z Romanem Rostworowskim. Zachował 
się nowy faire-part, na którym: Stanisław i Zofia z Gadomskich Zakrzeńscy 
zawiadamiają o ślubie swego syna Stefana z Teresą z Przewłockich hr. Ro-
stworowską. Rodzice Stefana Zakrzeńscy h. Poraj nadal byli właścicielami 
majątku w Podedwórzu. Ich córka Zofia była żoną Henryka Dobrzańskiego 
�Hubala�, tak że koneksje były wystarczająco dobre. 

Ślub Teresy i Stefana był skromny. Nowożeńcy zostali pobłogosławieni 
26 XI 1927 w kaplicy dworskiej w Mordach pod Siedlcami, gdzie mieściła się 
kolejna posiadłość ziemska Konstantego Przewłockiego, a aktualnie jego syna 
Henryka. Wesela wielkiego nie było. Nie bardzo kto miał je przygotowywać. 
Matka Teresy, Eleonora Przewłocka, już nie żyła. Wychodząca powtórnie za 
mąż jej córka była w mocno zaawansowanym stanie poważnym, co też skru-
szyło nastawienie krytyczne części rodziny wobec Romika, podważyło postawę 
tych Rostworowskich, co w konflikcie małżeńskim opowiadali się po stronie 
Tereni. Jak zapisał S.M. Rostworowski: Cała budowa obrony Tereni znalazła 
się w zawieszeniu i dekonfiturze. Natomiast nowe stadło małżeńskie okazało się 
szczęśliwe. Dzieci Teresy, choć nie od razu i z pewnymi oporami, zaprzyjaźniły 
się z mężem swej bardzo kochanej matki i nazywały go �Stefanem�. 

Zakrzeński był rówieśnikiem Teresy, ur. 18 VIII 1891, starał się godnie 
wypełniać rolę przybranego ojca. Synów żony uczył sportów męskich, jazdy 
konnej i myślistwa. Obaj chłopcy i córka przed wybuchem wojny byli trzy-
krotnie na wakacjach w Józefowie nad Wisłą, w domu swego ojca Romana, 
niemniej stosunki z nim były sporadyczne. Gdy 11 I 1928 przyszedł na świat 
własny syn Zakrzeńskich, Jędrek (Andrzej), został on dobrze przyjęty przez 
Rostworowskich jako ich młodszy przyrodni brat. Zakrzeńscy prawie nigdy 
nie opuszczali Gałęzowa. Żyli całkowicie rytmem spraw gospodarczych swe-
go majątku, z którego dochody pozwalały na zdecydowanie skromną egzy-
stencję. Największą rozrywką były polowania, odbywane corocznie w grud-
niu, w których czynny udział brała również Teresa Zakrzeńska. Syn Konstanty 
w swych wspomnieniach pozostawił plastyczny obraz matki. Mama ubierała 
się bardzo skromnie. Przepadała za końmi i często w wolnych chwilach prze-
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bywała w ich towarzystwie.(...) Ponadto była świetnym myśliwym, jeździła 
doskonale konno. Wieczorami robiła skarpetki i rękawiczki na drutach dla 
nas i robotników. Każdy fornal dostawał gratis rocznie przez Mamę wykona-
ną jedną parę rękawiczek wełnianych obszytych skórą oraz dwie pary skarpet 
z tejże samej wełny. Zajmowała się higieną i sprawami sanitarnymi mająt-
ku. Prowadziła domową apteczkę pierwszej pomocy. Często udawała się do 
mieszkań pracowników celem dokonania zabiegu (...) zastrzyku czy opatrun-
ku. Jej największym hobby było pływanie i w okresie letnim nie przepuściła 
dnia żeby nie popluskać się w wodzie. Tańczyła doskonale. Jak mówiono, 
była dobrym kompanem. Zamiłowana brydżystka. Paliła też dużo papiero-
sów. Jest to obraz kobiety nadzwyczaj dynamicznej, mogącej funkcjonować 
jedynie w naturalnym środowisku przedwojennego majątku ziemskiego. 
Uderza też jakaś przychylność tej dziedziczki skierowana ku ludziom. Owe 
skarpetki mogą urastać do rangi symbolu. Teresa Zakrzeńska wśród pracow-
ników dworskich w Gałęzowie pozostawiła dobre wspomnienie. Można było 
to stwierdzić, odwiedzając tę miejscowość jeszcze w latach osiemdziesiątych 
minionego stulecia i rozmawiając z miejscowymi ludźmi. 

Gdy zaczęły się gromadzić wieści o nadchodzącej wojnie, najstarszy syn 
doradzał matce, by sprzedała Gałęzów i z rodziną udała się do Peru lub Kana-
dy. Odpowiedź Teresy była krótka: Tu żeśmy się urodzili i tu będziemy umie-
rać. Gdy w 1939 wybuchła wojna, jej ukochany syn Konstanty poszedł do 
wojska. Pożegnała go słowami: Zachowaj honor i bądź wierny tradycjom swo-
ich przodków. Wkrótce do Gałęzowa zbliżali się bolszewicy. Teresa z rodziną 
ewakuowała się za Wisłę do Garbacza, do domu Jagnińskich, a zatem do przy-
rodniego rodzeństwa Romana Rostworowskiego. Gdy Zakrzeńscy wrócili do 
Gałęzowa, dwór był splądrowany przez sowietów, którzy wywieźli wszystko, 
co się dało, wówczas, gdy zgodnie z układem zawartym z Niemcami, wy-
cofywali się za Bug. Zakrzeńskim przyszło teraz gospodarować w trudnych 
warunkach. W końcowym okresie okupacji dwory ziemiańskie były ciągle 
napadane przez bandytów, a najczęściej sowieckich partyzantów, niejedno-
krotnie mordujących właścicieli. Dziedzice gałęzowscy, aż 45 razy napadnięci 
i ograbieni, wynieśli się do Bychawy i zamieszkali u księdza na plebanii.

Po wkroczeniu Rosjan, w 1944 oboje Zakrzeńscy zostali aresztowani. Prze-
wieziono ich do Lublina, do więzienia na Zamku. Było to właśnie w dniu, kiedy 
ich syn Jędrek miał atak wyrostka robaczkowego. Nie można go było oddać 
na leczenie, bo w Bychawie szpital został zlikwidowany. Jędrek leżał w domu 
z wysoką gorączką i byłby umarł, gdyby nie pracownicy dworu gałęzowskie-
go, którzy się dowiedzieli o aresztowaniu Zakrzeńskich, przybyli do Bychawy 
i chłopca z własnej inicjatywy przewieźli do szpitala w Lublinie. Teresa prze-
bywała w więzieniu przez okres roku. W jej celi, jak zapisał jej syn Konstanty, 
podłoga: (...) była cementowa i stale mokra. Do spania służyła wiązka przegniłej 
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słomy (...) Towarzyszkami Mamy w więzieniu były lubelskie prostytutki, które 
okazały jej, jak mówiła, dużo serca i zrozumienia. Dzieliły się z nią ponadto po 
siostrzanemu nadsyłanymi z zewnątrz paczkami. Jej mąż Stefan znajdował się 
w podobnych warunkach, z tym że był często bity i to przeważnie po nerkach. 
Gdy Konstanty zobaczył swą matkę po trzech latach, to ukazała mu się kobieta, 
dawniej brunetka, teraz całkowicie siwa. Po wyjściu z więzienia Zakrzeńscy 
przybyli do Krakowa i przez krótki czas wspólnie prowadzili sklep gospodarczy. 
Ciągnęło ich jednak na wieś. Całym doświadczeniem swego życia związani byli 
z rolnictwem. Stefan Zakrzeński znalazł pracę administratora w poniemieckim 
majątku Nowa Wioska pod Kwidzyniem, przejętym pod zarząd Państwowych 
Nieruchomości Ziemskich. Teresa też była tam zatrudniona w charakterze pra-
cownika buchalterii. Ale po okresie niespełna dwóch lat rada folwarczna zażąda-
ła usunięcia Zakrzeńskiego z jego stanowiska. Teresa i Stefan udali się wówczas 
pod Wrocław, gdzie ciężko pracowali w dużym ośrodku hodowli kwiatów pod 
szkłem. W międzyczasie zwolniło się miejsce pracy i mieszkanie przy powiato-
wej lecznicy weterynaryjnej w Kwidzynie, o czym powiadomił ich zaprzyjaź-
niony weterynarz. Wrócili do Kwidzynia i w 1952 otrzymali piękne, dwupoko-
jowe mieszkanie przy lecznicy oraz, co najważniejsze, także zatrudnienie. Stefan 
pracował w lecznicy, a Bunia prowadziła księgowość. W 1955 ich syn Jędrek 
otrzymał stanowisko leśniczego w Jeziorkach koło Sztumu (leśnictwo Wilki) 
i sprowadził do siebie rodziców. Czuli się tam świetnie, gdyż przy leśniczówce 
było niewielkie pole, które można było uprawiać, oraz ogród warzywny. Teresa 
hodowała drób i prowadziła gospodarstwo 
domowe. Gdy w 1959 Andrzej Zakrzeński 
ożenił się z Rysią, córka gen. bryg. Cze-
sława Młot-Fijałkowskiego, jego rodzice 
przenieśli się do wynajmowanego pokoju 
w Oliwie. Niedługo po 11 VIII 1960 Stefan 
Zakrzeński zmarł na raka w domu pasier-
bicy Manisi w Oliwie. Teresa Zakrzeńska 
u kresu swych lat mieszkała sama w Oliwie 
przy ul. Sarniej 1. Często zapraszała swoich 
wnuków, synów Fania, do swego mieszka-
nia na dłuższe pobyty nad morzem. Część 
czasu spędzała także u swego syna Andrzeja 
w jego nowej leśniczówce, w Wilkach albo 
też w domu syna Konstantego Rostworow-
skiego. Bunia, lubiana i szanowana w ro-
dzinie, zmarła w domu swej córki Manisi 
w Oliwie 20 X 1967 i została pogrzebana 
na miejscowym cmentarzu. 

Teresa z Przewłockich,
I v. Rostworowska, II v. Zakrzeńska, 

portret, pastel, 44 x 31,5 
� mal. Stefan Rostworowski
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA, ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Reise Pass � Paszport na 
podróż, wystawiony w Puławach 11 I 1917 w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysoko-
ści c. i k. Naczelnego Wodza armii austriacko-węgierskiej (w posiadaniu S.J. Rostworowskie-
go); listy Anny Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego z 2 III 1965 i 21 III 1966 oraz S.M. 
Rostworowskiego do niej z 5 IV 1965; listy Teresy Zakrzeńskiej do S.M. Rostworowskiego, 
Kwidzyn, 10 VIII 1957; Leśnictwo Wilki, poczta Gościszewo, 23 VIII 1966; Marii Orzeszko-
wej do S.M. Rostworowskiego, Gdańsk-Oliwa, 16 V 1957, Ossol. 15788/I, k. 8 i 84.
PUBLIKACJE: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego, [w:] �Szkoła Lu-
belska� w XXX-lecie, Lublin 1936, s. 54�55; K. Przewłocki, Wspomnienia, Materiały do 
Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej, t. I, Buenos Aires�Paryż 1963, s. 168, 193�194, 
204; Sz. Konarski, Platerowie, Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej, 
t. IV, Buenos Aires�Paryż 1967, s. 77, 84, 128; W. Lednicki, Pamiętniki, t. II, Londyn 1967, 
s. 148; Konstanty hr. Rostworowski, Między wojnami, ok. 1982 (rotaprint), s. 63, 65, 114, 
117, 127, 129�130, 220�221, 225; tenże, Jeszcze słychać tętent i rżenie koni, Molln 1993, 
s. 11 i nast.; M. Demska-Trębacz, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory, Lublin 
2005, s. 29, 118; S.J. Rostworowski, Roman Rostworowski � tłumacz, poeta-teolog, �Wiado-
mości Ziemiańskie� 2003, nr 13, s. 54�62; tenże, Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:] 
Roman Rostworowski, Poezje hinduskie i inne, Warszawa 2005, s. 124�127; O. T. Rostwo-
rowski SJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 181, 182, 235; K. Rostworowski, Zmierzch 
Gałęzowa, opr. S.J. Rostworowski, Lublin 2007, s. 10 i nast. (drugie wydanie Między wojna-
mi, poprawione i uzupełnione przypisami).
INNE: relacja pisemna Ewy z Bednarskich Rostworowskiej z Sopotu i Stefana Rostworow-
skiego.

POKOLENIE XVII
Najstarszy syn ROMANA i TERESY Rostworowskich

KONSTANTY Stefan (Kocio), ur. 1 IV 1918 w Lublinie, najstarszy syn Ro-
mana i Teresy z Przewłockich, wojskowy i rolnik

Młodość spędził w Józefowie nad Wisłą, potem w Grabkach pod Chmiel-
nikiem i od 1926 w Gałęzowie, z którym był integralnie związany. Znał tu 
każdy kamień i dzieje wszystkich pracujących w majątku ludzi. Przeżywał 
wtargnięcie cywilizacji do Gałęzowa. Za jego najwcześniejszych lat z mająt-
ku tego do Lublina jechało się końmi półtorej godziny, od 1937 zaczął kurso-
wać autobus i odtąd młodzież wiejska z Gałęzowa zaczęła poszukiwać pracy 
w Lublinie. Zmieniał się kształt stosunków społecznych. Kocio przyjaźnił się 
z synami kilku pracowników dworskich, co mu się przydało w późniejszych 
latach kataklizmów dziejowych. Miał naturę pogodną, otwartą, był przystoj-
ny i dość zdolny. Miał dar pióra i mowy. Początkowe nauki od 1926 pobierał 
w domu, gdzie nauczycielką była panna Maria Benisławska, poprzednio bę-
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dąca guwernantką córek marszałka Piłsudskiego. Jeśli młodzi Rostworowscy 
na lekcjach byli nieprzygotowani, to zabraniała im wychodzić na dwór. Było 
to dla nich ówcześnie najsroższą karą. Wobec tego starali się uczyć dobrze. 
Kocio dość biegle władał francuskim. Ale najłatwiej przyswajał sobie umie-
jętności pozaintelektualne. Pozostając pod kierunkiem swego ojczyma, Ste-
fana Zakrzeńskiego, stał się biegłym myśliwym. Bywało, że był nawet kró-
lem gałęzowskich polowań. Z jego wspomnień myśliwskich najzabawniejszy 
wydaje się opis polowania na lisa z udziałem ulubionego psa Marsika. Otóż 
w polowaniach tych brały udział inne jamniki. Lecz chytre lisy zakopywały 
je w swoich norach, gdzie już nie można ich było odnaleźć i psy się dusiły. 
Wyjątek stanowił Marsik wywodzący się także z jamniczej rodziny. Jak pisał 
Kocio: Przypinał się on do lisa, pakując mu ostre zęby w tylną część ciała. 
Tak sprężeni szorowali razem na zewnątrz jam w górę, gdzie Marsik odpadał 
jak pijawka a lis ginął w huku strzałów dwunastki Stefana.

Podczas letnich wakacji Kocio wraz ze swym rodzeństwem na okres paru 
tygodni był odwożony powozem do Józefowa nad Wisłą. Lubił te pobyty 
u swego ojca Romana, który starał się je urozmaicić podróżami statkiem do 
Sandomierza i Puław oraz innymi przyjemnościami. Przyszedł jednak czas, 
iż Konstantemu wypadło opuścić ukochaną Lubelszczyznę i udać się na na-
uki. Gdzież to? Do Ojców Marianów na Bielany w Warszawie. Udał się tam 

Konstanty Rostworowski na klaczy �Ramota� 
� kwiecień 1939, w Gałęziowe pod Bychawą
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1 IX 1932. Była to ówcześnie szkoła 
renomowana, a więc i droga. Tak więc 
matka na rok szkolny 1934�1935 prze-
niosła Kocia do Rydzyny pod Lesznem, 
do sławnego gimnazjum utrzymywa-
nego z Fundacji Sułkowskich. Mimo 
panującego tam rygoru, Konstantemu 
szkoła się podobała, głównie z uwagi 
na jej nastawienie prosportowe. W Ry-
dzynie Kocio okazał się mistrzem gry 
w palanta. Ale znowu względy finan-
sowe spowodowały, że trzeba było dla 
niego szukać tańszej szkoły. W latach 
1935/1936 został uczniem renomo-
wanej Szkoły Lubelskiej w Lublinie. 
W owym Gimnazjum im. Stefana Bato-
rego ogromne wpływy miał jego dzia-
dek Konstanty Przewłocki, już wów-
czas nieżyjący, zmarły w 1930. Był on 
współfundatorem gmachu i prezesem 
Rady Opiekuńczej Szkoły Lubelskiej. 
Do gimnazjum tego uczęszczało kilku Rostworowskich. Kocio zaprzyjaźnił 
się z Jasiem z Kębła, synem stryja Antoniego. W 1937 zdał maturę i po wa-
kacjach wstąpił na VIII kurs do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 
w Grudziądzu. W szkole dawał sobie radę jako sprawny kawalerzysta oraz 
wysportowany młodzieniec, w którym obudziło się zamiłowanie do służby 
wojskowej. W listopadzie 1937 złożył przysięgę i wkrótce został awanso-
wany do stopnia starszego ułana z cenzusem, co było jednak stopniem naj-
niższym spośród tych, jakie otrzymali jego kuzyni Rostworowscy, również 
absolwenci tej szkoły. Niemniej po latach wspominał tę nominację z całą 
wdzięcznością dla szczęśliwego losu, pisząc: można było sobie naszyć pierw-
szą belkę na czapkę i epolety. Ułani otrzymali wówczas urlopy do domów. 
Kocio wspominał: Co to była za radość, każdy przymierzał swój wyjściowy 
mundur, buty były czyszczone jak najdokładniej. Wyjeżdżaliśmy w długich 
płaszczach kawaleryjskich (...) Nowe pasy, nowe rogatywki, nowe ostrogi, 
jasne rękawiczki i do tego młodość. 

Wszystkie te �atrybuty wojskowe� zabarwiały postać Konstantego cecha-
mi rześkiego patriotyzmu, dodając jej uroku, co sprawiało, iż wówczas, gdy 
udawał się na różnego rodzaju zabawy i bale, nie brakło mu powodzenia u pa-
nien. Zresztą chyba nigdy względy płci pięknej go nie omijały. Ale i w szkole 
mu się wiodło. Na konkursie jazdy konnej, skoków i władania białą bronią za-

Konstanty Rostworowski (1918�1981) 
� najstarszy syn  Romana z Józefowa, 
żołnierz Armii Krajowej, pracownik 

zakładów rolniczo-hodowlanych, pisarz, 
autor  wspomnień
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jął piąte miejsce. Po pobycie na 
poligonie i zdanym egzaminie 
otrzymał stopień podchorąże-
go rezerwy. Czekała go jeszcze 
krótka służba w 19 pułku uła-
nów w Ostrogu nad Horyniem, 
na granicy państwa i zwolnie-
nie z pułku, a zatem powrót do 
domu. 1 X 1938 podjął studia w 
Wyższej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiego w Krakowie. Ale 
śniła mu się ucieczka z kraju, 
którego na razie nie wolno mu 
było opuszczać, jako co dopie-
ro upieczonemu podchorąże-
mu. Chciał znaleźć się w Afry-
ce, więc zapisał się w Gdyni do 
Szkoły Morskiej. Zamiar pole-
gał na tym, że ucieknie ze szkol-
nego rejsu i dzięki temu znajdzie 
się na Czarnym Lądzie. Projekty 
spełzły na niczym. �Dar Pomo-
rza� w związku z zagrożeniem 
wojennym miał tylko rejs po Bał-

tyku. Nie było możliwości, aby ze statku gdziekolwiek uciec. Wojna zastała go 
w Polsce. Otrzymał wezwanie do 2 pułku strzelców konnych w Hrubieszowie. 
Wojna nie przyniosła mu satysfakcji. Z koszar wyruszył dopiero w połowie 
września. W drodze na Lwów, zatrzymany przez bolszewików, nie poddał się, 
lecz z grupą stu wojskowych dotarł do miasta już po jego kapitulacji. Stamtąd 
grupa ta przemykała się w stronę Lubelszczyzny. Po drodze pod Horocho-
wem musiała stoczyć bój z nacjonalistami ukraińskimi. Pod Zamościem ukry-
ła broń i się rozpierzchła. Rostworowski mieszkał w Gałęzowie, a od wiosny 
1941 w Warszawie, gdzie pracował w firmie samochodowej i podjął naukę 
w założonej przez prof. Edwarda Lipińskiego Miejskiej Szkole Handlowej. 
Corocznie zdawał po 12 egzaminów ze specjalności handlowych. 

Gdy w 1943 przybył do Gałęzowa na Boże Narodzenie, został zwerbowa-
ny do leśnego oddziału AK kryptonim �Spartanin�, dowodzonego przez por. 
Tadeusza Sowę. Konstanty przyjął pseudonim �Dziryt�. Swoje przybycie do 
oddziału tak opisał: Zaraz po powitaniu udaję się z sierżantem �Pelikanem� 
do innej izby i tam otrzymuję: długi wełniany płaszcz kawaleryjski, rękawice 
wełniane, czapkę polówkę i kominiarkę, karabin belgijski �F.N.� i sto sztuk 

Konstanty � marynarz na �Darze Pomorza� 
zamierza uciec z kraju i osiąść w Afryce
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amunicji oraz pistolet mazur wraz z kaburą i sznurem skórzanym. To było na 
początku. Później nie poruszałem się bez dwu pistoletów �Wisa� kaliber 9 
i �F.N.� kaliber 7, do tego dwa granaty zawieszone z przodu na pasie.

Konstanty zatem powrócił do służby w polskim wojsku. Zaraz po przy-
byciu został mianowany dowódcą zwiadu konnego. Zadaniem jego oddziału, 
liczącego 12 ludzi, było ubezpieczanie �Spartanina� podczas marszów i ak-
cji specjalnych. Operował głównie w rejonie Bychawy, nieopodal Lublina. 
Wkrótce Lubelszczyzna została nasycona zgrupowaniami partyzantów so-
wieckich, zrzucanych poza linię frontu. Natomiast Niemcy stracili panowanie 
w terenie. Pojawiły się też oddziały NSZ i partyzantki komunistycznej �Cie-
nia�. Oddział �Spartanina� bardzo często zmieniał miejsce postoju, zagrożo-
ny akcjami pacyfikacyjnymi Niemców, a także wrogimi akcjami partyzantki 
sowieckiej. Raz tylko kwatery żołnierzy �Spartanina� wypadły w Gałęzowie. 
Gościnność domu była wielka, kolacja wystawna, a partyzanci śpiewali we-
sołe piosenki: Pan porucznik z podchorążym poszli na zające, napotkali czte-
ry dupy na zielonej łące. Hulaj dusza, niech się rusza hu, ha u ha, ha. Hulaj 
dusza, niech się rusza dziewczyna moja.

Wkrótce potem oddział �Spartanina� na parę godzin opanował powia-
towe miasto Bychawę. Starczyło czasu na zniszczenie całej dokumentacji 
niemieckiej dotyczącej wywózki na roboty, kontyngentów i podatków. Wios-
ną 1944 Rostworowski otrzymał stopień podporucznika. Do Lubelszczyzny 
szybko zbliżał się front sowiecki, W lipcu 1944 oddział �Spartanina� został 
rozformowany. �Dziryt� jeszcze przez pewien czas służył w odbierającym 
zrzuty oddziale �Szarugi� � Aleksandra Sarkisowa. Ppor. Rostworowski 
z kilku kolegami chciał jeszcze dotrzeć do powstańczej Warszawy, ale w Gar-
wolinie został zatrzymany przez sowietów. Wrócił do Bychawy i na rozkaz 
płk. �Jana� wstąpił do ludowego Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 
sztabu II Armii, urzędował w Lublinie w pałacu Radziwiłłów w sekretaria-
cie rosyjskiego płk. Gabarowa, oficera NKWD. Co trzeci dzień w umówio-
nym punkcie przy ul. Bernardyńskiej składał raporty swemu rzeczywistemu 
zwierzchnikowi płk. �Janowi� z b. AK. Raporty jego były wysoko oceniane, 
lecz z kolei napotkani na ulicy koledzy z AK spluwali za nim jako za zdrajcą. 
Nie było wcale pewne, czy w jakimś tumulcie nie zechcą go zastrzelić. 

Na razie zajmował kwaterę na ul. Okopowej, wspólnie z bratem pchor. 
�Samsona� z oddziału �Spartanina�. Na łamach �Orła Białego� wspominał: 
Mieszkanie mamy obszerne, powiedziałbym, luksusowo umeblowane. Otrzy-
mujemy duże przydziały masła, wędlin, cukru, konserw, mydła, a nawet per-
fum. Na obiady chodzimy do Kasyna Oficerskiego (...) Obsługę Kasyna tworzą 
ciemne typy z NKWD. Płk �Jan� za otrzymywane wiadomości wręczył Kon-
stantemu 500 dolarów, których ten jednak nie przyjął, gdyż, jak twierdził, miał 
pełne utrzymanie. Znajdował się jednak w bardzo ryzykownym położeniu. 
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Nie przestał być porucznikiem AK, a zarazem stał się porucznikiem sowiecko-
-polskiego wojska, jako zatrudniony w sztabie armii. Życie w owych dwóch 
wcieleniach nie trwało długo, gdyż Kocio odczuwał, że jest już śledzony. Zde-
cydował się na dezercję, zmienił nazwisko na Stanisław Dudek i wspólnie 
z kolegą służbowym samochodem dojechał do Mordów, znanego sobie mająt-
ku Przewłockich. Tam samochód został spalony, a Kocio, teraz Stanisław Du-
dek, w Ciepielinie pod Mordami zaczął pełnić funkcję dojarza. Tam również 
wskutek donosu był zagrożony. Musiał opuścić Ciepielin. Trafił do Wiśniewa 
pod Mińskiem Mazowieckim. Tam został przez swego stryja biskupa, Waw-
rzyńca Rostworowskiego, włączony do społeczności mariawickiej. Jako brat 
�Stanisław� pracował z siostrami mariawitkami w ogrodzie. Chodził w szarej 
sutannie mariawickiej, a dzieci wiejskie wołały za nim �koza�, bo tak nazywa-
no na wsi wyznawców Kościoła założonego przez mateczkę Kozłowską.

Kocio w Wiśniewie doczekał odejścia frontu na zachód i przesunięcia się 
formacji NKWD podążających za frontem. Gdy kończyła się wojna, na zie-
miach leżących na wschód od Wisły zapanował względny spokój. Konstanty 
udał się na razie do Łodzi, gdzie spotkał się z ojcem Tomaszem Rostworow-
skim. O. Tomasz w liście pisanym do matki 17 IX 1945 tak oto charakteryzował 
swego stryjecznego bratanka: Kocio, syn Romika, zrobił bardzo miłe wrażenie. 
Poważny, choć uśmiechnięty i trochę zakłopotany, ale dziś na swoją przyszłość 
patrzący jasno. Jedzie do swojej siostry do Sopotu. Przebywał u stryja Wawcia 
w Wiśniewie jako parobek. Opowiadał mi, że go tam nazywali �papistą�. 

W tym czasie, w 1945, Konstanty był jeszcze zagrożony karą śmier-
ci jako dezerter z wojska, nie miał domu, jego matka i ojczym przebywali 
w więzieniu. Początek wyzwolonej z okupacji niemieckiej Polski witał go 
łańcuchem zagrożeń. Nadal pod nazwiskiem Stanisława Dutka udał się na 
Pomorze w okolice Sławna. Podjął tam pracę jako rządca majątku poniemiec-
kiego. Żyjąc w stanie ciągłego zagrożenia, doczekał do ogłoszonej w 1947 
amnestii. Przybył do Oliwy, zatrzymał się u siostry Manisi i w Gdańsku zgło-
sił się w Urzędzie Bezpieczeństwa po to, by się ujawnić. Kosztowało go to 
niemało nerwów i lęków. Wspominał, że gdy wyszedł z gmachu UB, musiał 
się oprzeć o uliczną latarnię, gdyż nogi odmówiły mu posłuszeństwa. 

W kilka dni potem zgłosił się do Państwowych Nieruchomości Ziem-
skich w Sopocie i został zaangażowany jako rządca majątku Polaszki, powiat 
Sztum. W tym samym zespole nieruchomości ziemskich, w sąsiednim mająt-
ku Watkowice, Ewa Bednarska prowadziła fermę kurzą. Konstanty i Ewa za-
warli znajomość i stosunkowo w szybkim czasie w Straszewie pod Sztumem 
20 III 1948 odbył się ich ślub. Był to zapewne ślub cywilny, bo jego siostra 
Manisia w liście z 1954 pisała, że: Kociowie wzięli ślub w sierpniu przeszłego 
roku w kościele �Gwiazda Morza�. Kocio już w 1947 skorzystał z ustawy 
amnestyjnej i mógł powrócić do swojego nazwiska. Z żoną zamierzał prze-
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nieść się w inne miejsce, ale Ewy nie chciano zwolnić z pracy. Kocio uzyskał 
nową pracę w Państwowym Zakładzie Hodowli Koni w Dębie pod Górowem 
Iławeckim, którego zarząd mieścił się w Liskach pod Bartoszycami w Ol-
sztyńskiem. Po pewnym czasie w owych Liszkach Ewa znalazła zatrudnienie 
w buchalterii. Do majątku tego musiała dojeżdżać końmi, a nie było to tak 
blisko. Samo Dębie było dobrym gospodarstwem. W stajniach stało około 20 
klaczy zarodowych, a oprócz tego w folwarku tym było stado owiec, liczące 
kilkaset sztuk. Rostworowscy mieszkali w niewielkim dworku, gdzie służyła 
im uczynna gosposia Mazurka. Dom otaczał ogród, z którego można było 
czerpać wiktuały. 

Po 15 miesiącach pracy Kocio został zwolniony z pracy w Dębie. Dopie-
ro po uciążliwych poszukiwaniach, dzięki znajomościom Ewy, uzyskał sta-
nowisko rządcy w Miejskim Gospodarstwie Rolnym, prowadzącym hodowlę 
bydła na terenie samych Sopot, dokąd sprowadził także swoją żonę. Była to 
intratna posada, więc też w niedługim czasie został z niej usunięty. Dzięki 
temu zatrudnieniu jednak Rostworowscy uzyskali dwupokojowe mieszka-
nie w Sopocie. Rostworowski tymczasem znalazł zatrudnienie w Elektrowni 
Gdańskiej. Był to już rok 1950, jego żona Ewa wkrótce została aresztowana. 
Konstanty też nie utrzymał długo swojej pracy w Elektrowni. Okresowo udał 
się nawet w swoje strony rodzinne do Woli Gałęzowskiej pod Bychawą, gdzie 
pracował w Oddziale Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. W 1952 
wraz z żoną odwiedził swego ojca w Psarach i wykonał wiele prac gospo-
darczych, pomagając szczególnie żonie Romana, zwanej ciotką Ireną. Jak 
wspominał Romik w liście pisanym do Zdzisława Rostworowskiego: Przed 
wyjazdem Kocio rzucił mi się na szyję, rozpłakał się i powiedział: �Dopiero 
teraz pokochałem Papusia i Ciocię. Była to dla mnie wielka radość, o czym 
Ci piszę, byś wiedział, że moje wierszydła głęboko odczuł i dopiero teraz je 
zrozumiał. Konstanty wrócił na Wybrzeże. Kolejno był zatrudniony w Za-
kładach Zbożowych w Gdańsku, w Inspektoracie Rejonowym Centrali Na-
siennej w Tczewie, wreszcie w Stowarzyszeniu Plantatorów Przetwórczych 
Roślin Okopowych w Pruszczu Gdańskim. Ilość tych zatrudnień wskazuje 
jak ciągle zagrożony był tryb jego życia. 

Przemiany, jakie zaszły w Polsce w 1956, wzmocniły poczucie bezpie-
czeństwa byłego podporucznika AK, co też umożliwiło mu zmianę statusu 
życiowego. W 1961 przeszedł na stanowisko kierownika PGR w Kolkowie 
nad Jeziorem Żarnowieckim, w powiecie wejherowskim. W Kolkowie Ro-
stworowscy zajmowali duży, wygodny dom. Przyjeżdżała tu matka Konstan-
tego, Teresa Zakrzeńska, a wakacje spędzali synowie brata Stefana � Andrzej, 
Kuba i Józio. Rostworowski w tym czasie podjął studia zaoczne na Wydzia-
le Ekonomiczno-Rolnym SGGW w Warszawie. Kolkowo było majątkiem 
prowadzącym hodowlę młodych byczków na mięso, tzw. bukatów. Kocio 
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na studiach wziął temat pracy dyplomowej, dotyczący opłacalności hodow-
li bukatów. Dość szybko zdał końcowy egzamin, uzyskując tytuł magistra. 
W związku z budową elektrowni atomowej majątek Kolkowo został w 1964 
zlikwidowany. Konstanty przeniósł się wpierw do majątku Węgry, a potem 
w 1966 do Spółdzielni Hodowli Roślin w Krokowej, powiat Puck, gdzie 
główną osobą zatrudnioną była Ewa, specjalizująca się w hodowli różnych 
gatunków ziemniaka. On sam pracował w dziale ogólnym tego zakładu. Sta-
rał się wówczas pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony ziemniaka przed 
chorobami, poprzez prenumeratę i lekturę pism niemieckich. 

Ich koleżanką w pracy była 40-letnia pani stanu wolnego Joanna Glück 
(Jola), z wykształcenia biolog. Doprowadziła do romansu z Konstantym, na-
dając tej sprawie spory rozgłos. Doszło do tego, że w 1966 Rostworowscy 
oraz Jola zostali zwolnieni z pracy. Konstanty i Ewa przenieśli się do swego 
mieszkania w Sopocie. Okresowo wydawało się, że kryzys małżeński zosta-
nie zażegnany. Konstanty obiecywał, że zerwie kontakt ze swą znajomą. Pod-
jął pracę w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Lubaniu, 
powiat Kościerzyna. Była to praca terenowa, polegająca na prowadzeniu in-
struktażu w małych gospodarstwach rolnych. Po pewnym czasie okazało się, 
że w tym samym przedsiębiorstwie znalazła zatrudnienie Joanna Glück, która 
teraz uczestniczyła razem z Konstantym we wspólnych wyjazdach w teren. 
Okoliczności te pogłębiały kryzys małżeństwa Rostworowskich. Jola Glück 
wymieniła swoje mieszkanie (kawalerkę) w Gdańsku Wrzeszczu na podobne 
w Łodzi. Ściągnęła tam Konstantego, który znalazł pracę w gospodarstwie 
rolnym w Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim. W marcu 1974 uczest-
niczył w odbywającym się w Łodzi pogrzebie ojca Tomasza Rostworowskie-
go, ale nie podszedł do nikogo z najbliższych krewnych. Mimo że powracał 
do swej rodziny w Sopocie, panna Glück wytoczyła już sprawę rozwodową. 
Kocio nie chciał się zgodzić na rozwód, ale za zgodą Ewy postanowienie 
o rozwodzie w sądzie zapadło 11 IV 1970. 

Kocio i Jola wyjechali na wycieczkę do Szwecji, ale ponieważ nie mo-
gli tam uzyskać azylu, szybko przenieśli się do RFN. Początek mieli ciężki, 
bo musieli przejść przez obóz dla uchodźców. Ostatecznie jednak osiedli się 
w Mölln, nieopodal Lubeki. Mieszkali przy ul. Bismarcka 7. Kocio praco-
wał dorywczo, na przykład przy przycinaniu żywopłotów. Jako partyzant-
-kombatant otrzymywał stałą emeryturę w wysokości 800 MD. W tym czasie 
napisał swoje wspomnienia, którym nadał tytuł Między wojnami. Dał w nich 
wyraz swemu ogromnemu umiłowaniu Gałęzowa i tych stron, w których spę-
dził młodość. Ujawnił talent pisarski, dając cenny obraz ostatnich już dzie-
jów dworu ziemiańskiego i okresu jego zniszczenia. Jest rzeczą ciekawą, że 
w pamiętniku tym nie wspomniał ani razu swego ojca Romana, natomiast 
zawarł bardzo wiele wyrazów miłości i uwielbienia dla swej matki Teresy. 
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Fragment wspomnień Rostworowskiego drukowany był w londyńskim �Orle 
Białym� (styczeń 1982), znaczna ich część była czytana w Radiu Wolna Eu-
ropa. W 1983 Konstanty udał się na wycieczkę do Australii, gdzie odwiedził 
Janusza Orzeszkę, bratanka męża swojej siostry. Obywatelstwa niemieckiego 
nie przyjął. Natomiast Jola uzyskała obywatelstwo w RFN, kiedy w 1981 
przybyła do Krakowa, nie chciała wrócić na stałe do Polski. Konstanty zmarł 
na udar mózgu 29 IV 1987 w Mölln koło Lubeki i tam został pochowany.

Bibliografia: Między wojnami, rotaprint, b.m.w. (rec. J.R. Krzyżanowski, Koźmian 
XX wieku, �Przegląd Polski�, dodatek kulturalno-literacki do �Naszego Dziennika�, 
XV nr 3796 z 30 I 1986, s. 5); Jeszcze tylko słychać tętent i rżenie koni, nakładem 
rodziny autora, Mölln 1993; Zmierzch Gałęzowa, opr. i przypisy S.J. Rostworowski, 
Lublin 2007 (rec. J.R. Krzyżanowski, A. Gątarczyk, �Wschodni Rocznik Humani-
styczny� 2008, t. V, Wyróżnienia: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie 
w konkursie �Prawda i Pamięć�, Wydawców Lubelskich i w Konkursie Prozator-
skim im. Bolesława Prusa przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Lublinie przez 
jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stefana Sawickiego, b. prorektora KUL. 
Wszystkie trzy wyróżnienia z przełomu lat 2008/2009).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA, ZBIORY: Okólniki nr 2 i 3 Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. Nałęcz; listy 
Romana Rostworowskiego do Zdzisława Rostworowskiego z 6 VI 1952; Marii Orzeszko 
do Anny Rostworowskiej z 10 V 1954; Konstantego Rostworowskiego do S.M. Rostwo-
rowskiego, Krokowa 25 II 1966; B. Cywińska, Gałęzów ma się dobrze!, �Głos� (Bychawa) 
2007 nr 10, s. 1, 7; B. Nowak, S. Sawicki, J. Święch, Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu 
Prozatorskiego im. Bolesława Prusa, Lublin, grudzień 2008�styczeń 2009.
PUBLIKACJE: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego, op.cit., s. 54�55 
(o Konstantym Przewłockim) oraz s. 369 (informacja, że Konstanty R. zdał maturę w 1936); 
I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 
1939�1944, cz. druga dokumenty, Lublin 1971, s. 343�344; Siedem rozmów z generałem 
dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu 
i kontrwywiadu, rozm. H. Piecuch, Warszawa 1987, s. 159�160; S. Radomyski, Zarys historii 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926�1939, Pruszków 1992, s. 80, 
110; M. Dębowszczyk, U. Pytlak, Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich, Bychawa 
2003; M. Dębowszczyk, Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu (1939�1944), Bycha-
wa 1997, s. 63, 66; J.R. Krzyżanowski �Szpic�, U Szarugi, Lublin 2004, s. 134; M. Demska-
-Trębacz, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory, Lublin 2005, s. 16, 29, 118�119; 
F. Rymarz, Dolina Górnej Bystrzycy. Ludzie, krajobrazy, wspomnienia, Lublin 2005, s. 43�
49, 237; S.J. Rostworowski, Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:] Roman Rostworowski, 
Poezje hinduskie i inne, Warszawa 2005, s. 126; O. T. Rostworowski, O Bogu i ludziach, 
op.cit., s. 56 i nast.; J.B. Gliński, Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928�
1939, wychowawcy i wychowankowie, Warszawa 2005, s. 274; Katalog księgarni wysyłkowej 
Norbertinum, 2009, nr 15, s. 31.
INNE: relacja pisemna Ewy z Bednarskich Rostworowskiej.
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EWA Romualda z BEDNARSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 7 XI 1921 w War-
szawie, córka Józefa i Ewy z Bieleckich, pracownik firm hodowlanych i ad-
ministracji uniwersyteckiej, żona Konstantego

Przez dziesięć lat uczęszczała do prywatnego gimnazjum i liceum w War-
szawie prowadzonego przez Wandę z Posseltów Szachtmajerową, współpra-
cowniczkę marszałka Piłsudskiego jeszcze z czasu zaborów. Koleżankami jej 
były obie córki marszałka. Szkoła Szachtmajerowej gwarantowała wysoki 
poziom nauczania i patriotyczne wychowanie. Maturę zdała w 1939 i zamie-
rzała zapisać się na SGGW na Wydział Architektury Ogrodniczej. Wybuch 
wojny pokrzyżował te plany. W pierwszych dniach września znajdowała się 
w majątku Rumin pod Koninem, stamtąd wędrowała do Łęczycy i pod Kut-
no, co sprawiło, że znalazła się w wirze bitwy nad Bzurą. Podczas okupacji 
przez półtora roku studiowała rolnictwo w tajnej Szkole Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, założonej w Warszawie przez prof. Jana Rostafińskiego. Działała 
w konspiracyjnym harcerstwie. Gdy grupa jej przyjaciół zaczęła być przez 
Niemców obserwowana, musiała opuścić Warszawę. Wyjechała do Julina, 
poczta Urle pod Łochowem. Uczęszczała tam do Szkoły Hodowli Drobnego 
Inwentarza. Wykładały tu osoby fachowe, m.in. dr Maria Wszelaszczyńska, 
genetyk, przed wojną ucząca w Snopkowie pod Lwowem czy mgr Maria 
Gałuszka, znana hodowczyni i autorka paru książek. Nauka była połączona 
z praktyką, gdyż w Julinie znajdowała się hodowla kur rasy zielononóżek 
i karmazynów. W szkole uczyła się grupa 25 dziewcząt, wśród których była 
Irena, córka gen. Stefana Roweckiego. Ewa po ukończeniu szkoły przez rok 
pracowała jako instruktor hodowli. 

Wybuch powstania warszawskiego zastał ją pod Pruszkowem, wkrótce 
włączyła się w akcję wyprowadzania mieszkańców Warszawy z urządzonego 
przez Niemców obozu w Pruszkowie. Mając kenkartę warszawską, mogła 
być również wcielona do obozu. Opuściła Pruszków i udała się do Krako-
wa. Zatrudniona została w Izbie Rolniczej przy hodowli kur w Gaju koło 
Mogilan. W 1946 udała się na Wybrzeże. Wkrótce podjęła pracę w majątku 
Watkowice jako kierownik fermy kur. Tam poznała swego przyszłego męża 
Konstantego Rostworowskiego. W 1950 przeniosła się do Sopotu, gdzie 
zresztą i Kocio znalazł pracę. Zatrudniona była w spółdzielni ogrodniczej. 
W 1950 została oskarżona o chęć obalenia siłą ustroju. W jej mieszkaniu 26 X 
o 4 rano odbyła się rewizja. Niczego nie znaleziono, nawet dolarów. Została 
jednak aresztowana i w siedzibie UB umieszczona w celi o powierzchni trzech 
metrów kwadratowych, w której już było 5 kobiet. Podczas przesłuchań gro-
żono jej 10-letnim wyrokiem. Po tygodniu została przewieziona do więzie-
nia gdańskiego i umieszczona w tzw. szóstce, to jest oddziale politycznym 
o zaostrzonym reżimie. Przebywała sama w celi, ale znając alfabet Morse�a, 
porozumiewała się z innymi więźniami. 16 XII 1950 odbyła się jej rozprawa 
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przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Gdańsku. Wówczas po raz pierwszy 
zobaczyła się z mężem i dowiedziała 
się, że nie dopuszczano do niej adwo-
kata. Niemniej jego starania wpłynęły 
na zmianę paragrafu, z mocy którego ją 
oskarżono. Podczas rozprawy świadka-
mi oskarżenia byli jej kolega i koleżan-
ka z pracy. Była sądzona za uprawianie 
propagandy szeptanej w odwołaniu do 
art. 22 dekretu z dnia 13 VI 1946 i ska-
zana na półtora roku pozbawienia wol-
ności. Dzięki staraniom męża darowano 
jej trzy miesiące kary i 26 I 1952 zosta-
ła zwolniona. Po wyjściu z więzienia 
nie mogła marzyć o otrzymaniu pracy. 
Rostworowscy otrzymali nakaz opusz-
czenia mieszkania, które rzekomo mia-
ło być przyłączone do innego lokalu. 
W zamian przydzielono im pokój sublo-
katorski z używalnością kuchni, z której 
korzystały jeszcze trzy inne kobiety o różnych poziomach obyczajów i kul-
tury. Sytuacja ta rozbiła nerwy Ewy i źle wpływała na wzajemne stosunki 
z mężem. 14 III 1953 Ewa urodziła córkę Martę. Podtrzymywała budżet ro-
dzinny braniem do domu prac chałupniczych. W 1961 przeniosła się do Kol-
kowa, w którym pobyt wspominała dobrze: Duży, wygodny dom był otoczony 
lasem, w którym było mnóstwo rydzów i poziomek. W 1964 podjęła pracę 
w Zakładzie Hodowli Roślin w Krotowej, powiat Puck. Jej zadaniem było 
prowadzenie hodowli i obserwowanie dzikich gatunków ziemniaka, które ze 
względu na swą odporność na wirusy używane były do krzyżówek z odmia-
nami jadalnymi. Przez kierownictwo Zakładu była oceniana bardzo wysoko 
jako niezastąpiony pracownik. 

Znajomość męża z Joanną Glück, jej koleżanką, zapoczątkowana w Kro-
kowej, doprowadziła do rozbicia jej małżeństwa. Joanna Glück w ciągu pię-
ciu lat wywołała kilka rozpraw sądowych w sprawie rozwodowej, które tak 
psychicznie umęczyły Ewę, że za pośrednictwem Aleksandra Orzeszki, męża 
swej szwagierki, wyraziła zgodę na rozwód. Podczas ostatniej rozprawy są-
dowej Konstanty Rostworowski uznał siebie winnym rozkładu małżeństwa. 
Udzielenie rozwodu cywilnego nastąpiło w 1970. Konstanty opuścił Polskę, 
ale przebywając w RFN, wysyłał Ewie przekazy pieniężne oraz utrzymywał 
z nią sporadycznie korespondencję. 

Ewa z Bednarskich Rostworowska 
(ur. 1921) � żona Konstantego, specjalistka 

hodowli drobiu, więziona przez UB, 
rys. Stefana Rostworowskiego
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Po wielu smutnych doświadczeniach los się do Ewy Rostworowskiej 
uśmiechnął. Znalazła odpowiadającą jej pracę w administracji studium za-
ocznego nowo powstałego Uniwersytetu Gdańskiego. Była lubiana przez stu-
dentów. Jeden z nich, zapewne funkcjonariusz UB, zobowiązał się, że załatwi 
jej uzyskanie paszportu dla córki Marty, która chciała wyjechać za granicę. 
Student zrealizował swe zobowiązanie i Marta otrzymała paszport. Ewa Ro-
stworowska po przejściu na emeryturę nadal mieszka w swym sopockim ład-
nie urządzonym mieszkaniu. Grywa na giełdzie, co jej dało wystarczające na 
życie dochody. Czasem jeździła do Ottawy do swej córki i dwóch wnuczek. 
Wnuczki są do niej bardzo przywiązane. Dominika, gdy w 2007 znalazła się 
na studiach w Grenoble, na Boże Narodzenie przyjechała do Polski, by Świę-
ta spędzić z babcią w Sopocie. Ewa mimo niełatwych przeżyć, jakie przy-
niosły jej czasy powojenne, zachowała duży urok osobisty, a także właściwą 
sobie pogodę ducha i ogromną energię.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA, ZBIORY: List Marii Orzeszkowej do S.M. Rostworowskiego, Gdańsk-Oliwa, 16 
V 1057.
PULIKACJE: O. T. Rostworowski, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 57, 541. 

POKOLENIE XVIII
Córka KONSTANTEGO i EWY

MARTA Elżbieta z ROSTWOROWSKICH METELSKA, ur. 4 III 1953 w Sopo-
cie, jedyna córka Konstantego i Ewy z Bednarskich, nauczycielka języka 
francuskiego w Ottawie

Od początku istniał problem związany z edukacją Marty. Jej rodzice pra-
cowali na wsi, gdzie nie mogli jej zapewnić odpowiedniej szkoły. Jej matka 
współpracowała z Zakładem Sióstr Niepokalanek w Kościerzynie. Marta już 
jako mała dziewczynka została oddana do internatu prowadzonego przez nie-
pokalanki w Kościerzynie, gdzie przebywała przez cztery lata, aż do ukoń-
czenia szkoły podstawowej. Jej babka, Teresa Zakrzeńska, wspominała, że 
Marta z klasy do klasy przechodzi stale na piątkach, jest rozgarnięta i zdolna, 
żywa, zapalona do muzyki i rysunku. Jako dorastająca panna nie chciała kon-
tynuować nauki u sióstr zakonnych w Szymanowie. Rodzice przenieśli się do 
Sopotu, gdzie Marta w 1973 ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Postano-
wiła rozpocząć studia na zootechnice w Olsztynie, lecz mimo dwukrotnego 
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w latach 1973 i 1974 przystępowania do egzaminu wstępnego i zdania go, nie 
została na WSR przyjęta, rzekomo z braku miejsc. 

Nie mogąc realizować swych zamierzeń, postanowiła wyjechać za 
granicę, by uczyć się języka francuskiego. Miała duże trudności z uzyska-
niem paszportu, ale wyjechała w 1974 do Boulogne-Billancourt w rejonie 
Paryża. Podróż opłacił jej stryj Mikołaj Rostworowski. Był to po części 
rewanż za pobyt jego córki Moniki, która w 1972 spędziła wakacje w So-
pocie. W Paryżu Marta dzięki pośrednictwu ciotki Nuny Rostworowskiej 
została przyjęta do internatu prowadzonego przez siostry zakonne. Znala-
zła też zatrudnienie jako opiekunka młodszych dzieci w tymże internacie. 
Uczęszczała na Alliance Française na Sorbonie w Paryżu. W tym czasie 
do Francji przybyła o rok starsza od Marty Monika Rostworowska, córka 
Mikołaja z Limy w Peru. Stryj Mikołaj finansował jej pobyt i przy okazji 
częściowo pobyt Marty we Francji. Z kolei odbyła kurs języka francuskiego 
i cywilizacji na paryskim Uniwersytecie Katolickim, którego dyplom upo-
ważniał do nauczania francuskiego poza granicami Francji. Łącznie pobyt 
Marty w Paryżu trwał siedem lat. Już po roku swej egzystencji we Francji 
usamodzielniła się, opieką nad dziećmi zarobkując na skromne utrzyma-
nie. Niemałe wsparcie znalazła w domu Ady i Henryka Wysockich, swych 
krewnych, zamieszkałych w Paryżu. 

27 XII 1980 Marta poślubiła w Paryżu Jerzego Metelskiego, syna Kazi-
mierza i Zofii z Jachimowiczów. Ślub odbył się w kościele polskim w Paryżu. 
Udzielał go ks. Jerzy Wierusz-Kowalski, w asystencji swego brata ks. Toma-
sza. Obaj księża są wnukami Leonii z Rostworowskich Wierusz-Kowalskiej. 
W kościele piękne kazanie wygłosił ks. Jerzy. Na ślub z Sopotu przybyła Ewa 
Rostworowska, matka Marty. Razem podczas uroczystości obecnych było 16 
osób spokrewnionych, a więc Krystyna i Michał Wierusz-Kowalscy, z dwoma 
synami księżmi Jerzym i Tomaszem oraz z córką Elżbietą, Hania Jagnińska 
z córką Basią Longchamps de Berier, Ada i Henryk Wysoccy (Dadowie) oraz 
inni. Obiad weselny wydano w domu Dadów Wysockich. Podczas przyjęcia 
przemówienie wygłosił ojciec obu księży, Michał Wierusz-Kowalski. 

Pan młody był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej, pracował w jednym z instytutów PAN, otrzymał stypendium doktoranc-
kie i zdobył tytuł doktora nauk technicznych. Mając tytuł doktora, opuścił 
Polskę, znalazł się we Francji i tam przez poznanego jeszcze w kraju profeso-
ra francuskiego został zatrudniony w jego instytucie. We Francji przebywał 
dopiero od czerwca 1980. Zaraz po ślubie, już w styczniu 1981, wyjechał do 
Kanady. Jakiś czas później Marta podążyła za nim i młoda para zamieszkała 
w Toronto, gdzie Jurek miał pracę. Niestety już jesienią 1982 ją utracił. Wów-
czas przyszedł mu z pomocą prof. Juliusz Łukasiewicz, przy poparciu którego 
otrzymał roczny kontrakt na Uniwersytecie Carlton w Ottawie. Trzeba dodać, 
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że Jurek pochodzi z rodziny od paru pokoleń profesorskiej, naukowców wy-
kładających głównie we Lwowie. 

Kiedy już Metelscy zamieszkali w Ottawie, Jurek, dzięki pomocy Jacka 
Platera, znalazł znacznie bardziej intratną pracę. Został zatrudniony w 1983 
w znanej firmie Bell Northern Research, zatrudniającej 80 tys. ludzi. Jej 
specjalnością było m.in. wytwarzanie aparatury słuchu. W firmie tej prze-
pracował 15 lat. W 1999 musiał przerwać pracę ze względu na komplikacje 
zdrowotne. Do tego czasu był zatrudniony w największej kanadyjskiej firmie 
telekomunikacyjnej, która obecnie nosi nazwę �Nortel�. Po odejściu z tej fir-
my przez rok otrzymywał pełne wynagrodzenie, potem dopiero przeszedł na 
zasiłek dla bezrobotnych.

Marta jest czynna zawodowo, bowiem prowadzi własną szkółkę nauki ję-
zyka francuskiego. Pisała o sobie: Moje lekcje coraz lepiej mi idą. Nabrałam 
pewności siebie, że mogę coś jeszcze zrobić. Wielu jest uczniów, którzy po-
trzebują pomocy. Natomiast Jurek Metelski od 1999 prowadził własną firmę, 
co w gruncie rzeczy zawsze było jego pragnieniem. Dorabiał zarazem udzie-
laniem korepetycji z matematyki. Ten uzdolniony człowiek o orientacji poli-
technicznej nie jest pozbawiony zainteresowań i talentów humanistycznych. 
Współpracuje z wychodzącym w Ottawie polskim magazynem literacko-hu-
morystycznym �Mixer�, w którym zamieszcza swoje wiersze. Marta i Jerzy 
Metelscy mają dwie córki: Aleksandrę, ur. 2 VIII 1981 w Toronto i Domini-

Marta z Rostworowskich Metelska (ur. 1953) �  prowadzi instytut języka francuskiego 
w Kantacie w Kanadzie
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kę, ur. 5 VIII 1986 w Ottawie. Aleksandra w 2000 została przyjęta na studia 
komputerowe na uniwersytecie w Ottawie. Otrzymywała częściowe stypen-
dium dzięki uzyskanym dobrym wynikom w nauce. W 2001 była w Polsce, 
odwiedziła dom swej babki w Sopocie i Józefa Rostworowskiego w Krako-
wie. Po powrocie do Kanady podjęła pracę w motelu. W 2003 uzyskała jako 
komputerowiec pracę na Uniwersytecie Carleton i jednocześnie studiowała 
na nim informatykę. W 2005 ukończyła studia z dobrym wynikiem i udała się 
w podróż do Francji, Niemiec i Polski. W Polsce przebywała trzy tygodnie, 
głównie u babci Ewy w Sopocie. Po powrocie do Kanady podjęła pracę w in-
stytucji rządowej, zajmującej się ubezpieczaniem komputerów. Jednocześnie 
zaręczyła się ze znanym od pięciu lat Kanadyjczykiem. Natomiast Dominika 
posiada, ponoć po Rostworowskich, uzdolnienia artystyczne. Występowała 
na deskach teatru ottawskiego. Marta chciała ją skierować na studia muzyki, 
śpiewu i choreografii. Po zdaniu matury w 2005 podjęła studia humanistycz-
ne na uniwersytecie w Ottawie (filozofia, religia, kultura antyku). Obie córki 
mówią po polsku, gdyż ukończyły szkołę polską. Piszą piękne listy do babci 
Ewy Rostworowskiej zamieszkałej w Sopocie. 

Uroczystość Pierwszej Komunii św. Dominiki Metelskiej. Przed kościołem od lewej stoją: 
Jerzy Metelski, mąż Marty, jego córki Oleńka i Dominika, NN, Ewa z Bednarskich 

Rostworowska i Marta z Rostworowskich Metelska (maj 1995)
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W 2003 po raz piąty były razem w Polsce. Zatrzymały się w Warszawie, 
ale ich pragnieniem było to, żeby jak najszybciej dojechać do babci Ewy. 
Świadczy to o tym, że ją naprawdę kochają. Dzięki długotrwałym pobytom 
babci w Ottawie dziewczynki dobrze przyswoiły sobie język polski. W każ-
dym razie Marcie, córce Konstantego, udało się stworzyć za granicą szczęś-
liwą rodzinę, która w pełni zachowała kulturę polską. Ma ona żywe poczucie 
więzi rodzinnej, czego dowodem jest to, że w 2004 przyjechała do Polski 
specjalnie po to, by wziąć udział w bardzo dobrze ocenianym przez uczest-
ników Zjeździe Rodzinnym, jaki się odbył w dniach 26 i 27 VI w Kęble pod 
Wąwolnicą. W jednym z listów wysłanych do kraju po tym Zjeździe pisała: 
To takie ważne w dzisiejszym, zwariowanym świecie materialnym, zachować 
jakąś równowagę psychiczną i nie dać się zwariować. Do tego potrzebne są 
wiara w Boga, przywiązanie do rodziny i Ojczyzny. 

Oboje Metelscy w życiu wewnętrznym Kanady opowiadają się za par-
tią konserwatywną, zwalczającą liberałów, których uznają za przeciwników 
religii i pośrednio sprzyjanych komunizmowi. 12 VIII 2006 nastąpiło ważne 
wydarzenie w ich rodzinie. Otóż Aleksandra w kościele św. Patryka w Otta-
wie poślubiła Dericka Underhilla, syna Stephana i Shirley z Robichaud. Ślub 
miał piękną oprawę, udzielał go młody, dopiero co wyświęcony ksiądz. Koś-
ciół wypełnili przyjaciele i krewni. Derick ma dużo rodzeństwa i dzięki temu 
także Oleńka będzie miała wielu krewnych. Podczas nabożeństwa Dominika 

Uroczystość zaślubin córki Marty Oleńki. 
Od prawej stoją: Jerzy, Marta i Oleńka Metelscy, mąż Oleńki Derick Underhill, 

Shirley i Stephan Underhilowie, teściowie Oleńki � 12.06.2006
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śpiewała psalm, Jurek czytał fragment Pisma św. Na wydanym przyjęciu Do-
minika wykonała przedstawienie baletowe swojej kompozycji, a potem był 
polonez. Starano się nauczyć Kanadyjczyków tego tańca. 

W 2007 Marta razem z Oleńką uczestniczyła w zjedzie rodziny Rostwo-
rowskich, jaki odbył się w Tykocinie. Jej wytrwałość w utrzymywaniu kon-
taktów rodzinnych jest wprost nadzwyczajna. W Ottawie razem z mężem pro-
wadzi działalność edukacyjną o profilu religijnym. Jurek prowadzi wykład na 
temat �Nauka, medycyna, wiara�. Marta uważa, że młodzież kanadyjska ma 
jedynie bardzo powierzchowną wiedzę religijną. Metelscy próbują zakładać 
Sodalicje Mariańskie. Mają teraz dużo czasu, bo Oleńka ma własny dom, ma 
już syna Antosia, a Dominika na zasadzie wymiany studenckiej wyjechała na 
studia do Grenoble we Francji. Rodziców informowała, że zajęcia odbywają 
się w budynkach klasztornych, bo gmachy uczelni są okupowane przez straj-
kujących studentów francuskich. W zimie 2008 udała się do Niemiec w od-
wiedziny swego narzeczonego Konstantego. W 2007 dom Marty odwiedził 
jej brat stryjeczny o. Tadeusz Rostworowski SJ i zachęcił ją do prenumeraty 
dwóch gazet polskich: �Naszego Dziennika� i �Naszej Polski�. W 2008 Jurek 
po dwóch wygranych konkursach otrzymał pracę w Augustin Collage, gdzie 
uczy religii, matematyki i fizyki. Jest to ważne, gdyż na rodzinie ciąży obo-
wiązek spłacania kredytu za zakupiony własny dom. 19 XII 2008 w Ottawie 
urodził się Antoś, syn Dericka i Oleńki. Dzięki temu doniosłemu wydarzeniu 
Marta i Jurek zostali dziadkami. W pierwszych dniach maja 2010 oboje Me-
telscy uczestniczyli w Zjeździe Rodzinnym w Kurozwękach, we wspaniałym 
pałacu, należącym do Marcina Popiela. Była to pierwsza prezentacja tego 
małżeństwa na tak szerokim forum rodzinnym. Jurek okazał się człowiekiem 
głęboko wykształconym, o wiedzy i zainteresowaniach filozoficznych i re-
ligijnych, ciekawym partnerem we wszystkich poważniejszych dyskusjach. 
Przybycie Marty i Jurka na Zjazd Rodzinny było ważnym wydarzaniem, bo-
wiem w owym gronie 90 osób zgromadzonych w Kurozwękach byli jedyny-
mi członkami rodziny przybyłymi z zagranicy.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA, ZBIORY: Listy Teresy Zakrzeńskiej do S.M. Rostworowskiego z 7 II 1965; Marie 
Claire Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, Callenelle 12 I 1981; Marii Orzeszko do 
Ludwika Rostworowskiego, 10 II 1981 oraz i Marty Metelskiej do S.J. Rostworowskiego 
z 27 VII 2000, i 28 XI 2001, 16 III 2005, 15 V 2005, 1 VII 2006, 18 VII 2006, 11 IX 2007, 
5 XI 2007, XII 2008.
INNE: relacja Ewy Rostworowskiej w posiadaniu S.J. Rostworowskiego.



~ 649~

POKOLENIE XVII
Pozostali potomkowie ROMANA i TERESY Rostworowskich

MARIA Eleonora z ROSTWOROWSKICH ORZESZKOWA (Manisia), ur. 15 
VIII 1919 w Nałęczowie, jedyna córka Romana i Teresy z Przewłockich

Dzieciństwo spędziła w Gałęzowie pod Bychawą pod opieką swej mat-
ki i ojczyma � Stefana Zakrzeńskiego. W 1932 została posłana do gimna-
zjum Sacré-Coeur w Zbylitowskiej Górze. Na wakacje wracała do Gałęzowa. 
W 1937 zdała maturę. Jako już maturzystka odwiedzała dwory swych krew-
nych: Szurkowo, gdzie mieszkała jej cioteczna siostra Zofia z Wysockich 
poślubiona Adamowi Czartoryskiemu, Gębice Stanisława Rostworowskiego 
i Gogolewo Czarneckich, gdzie była na balu. Z początkiem roku akademic-
kiego zaczęła uczyć się na kursach handlowych w Warszawie. Jednakże od 
Bożego Narodzenia 1938 przestała na nie uczęszczać, ograniczając się do 
kontaktów towarzyskich w środowiskach, które jej ojciec Roman oceniał 
jako �nieciekawe�. Wspominana była jako panienka grająca na fortepianie 
i lubiąca bawić się i tańczyć. W młodości zakochała się w przystojnym Rom-
ku Turczynowiczu, do narzeczeństwa z którym przyznawała się także inna 
panienka. W 1939 był on dowódcą baterii przeciwlotniczej w Obłużu lub 
w Redłowie, z której ostrzeliwał niemiecki okręt �Schleswig Holstein�. Ba-
teria jego została jednak namierzona i zlikwidowana ostrzałem z artylerii po-
kładowej niemieckiego okrętu wojennego. Jak zapisała po latach: Kiedy do-
szła mnie wiadomość o śmierci Romka, był chłodny, pochmurny kwietniowy 
dzień 40 roku, w owej chwili patrzyłam przez okno na świeżą zieleń trawnika, 
gęsto posypaną białymi gwiazdkami stokrotek. 

Dla Manisi śmierć Romka była niewątpliwym wstrząsem. Sama po wy-
buchu wojny ewakuowała się wraz z rodziną z Gałęzowa za Wisłę do Garba-
cza. Po powrocie na Lubelszczyznę dość często przebywała w Józefowie nad 
Wisłą. Była jedynym dzieckiem Romana, które z �papusiem� (bo tak go nazy-
wała) utrzymywało dobre stosunki. Akceptowała jego żonę Irenę. W później-
szych latach, gdy zmarła ostatnia żona ojca, przyczyniła się do umieszczenia 
go w domu opieki, przesyłała mu paczki i była na jego pogrzebie w Rejowcu. 
Manisia w Józefowie poznała Aleksandra (Olesia) Orzeszkę h. Korab, ur. 28 
VIII 1907 w Radziwiliszkach na Grodzieńszczyźnie, syna Władysława i Sa-
biny z Dunin-Marcinkiewiczów h. Łabędź. 

Na losy rodziny Orzeszków ogromny wpływ wywarło powstanie stycz-
niowe. Florentyn (1835�1911), brat Piotra, męża wielkiej pisarki Elizy 
Orzeszkowej, lekarz oddziałów powstańczych, został zesłany na Sybir do 
Tomska. Po latach został upoważniony do prowadzenia w Tomsku własnej 
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praktyki lekarskiej. Jego syn Władysław, również lekarz, wrócił do kraju. 
Sprawując praktykę lekarską, zaraził się hiszpanką i zmarł w 1918, gdy jego 
syn Oleś miał 11 lat. Trzeba wspomnieć jeszcze o stryjecznym bracie sybiraka 
Florentyna, o Kalikście Orzeszce, marszałku szlachty grodzeńskiej, również 
uczestniku powstania. Jemu jednak władze rosyjskie zezwoliły na sprzedaż 
majątków i wyjazd do Mediolanu. Tenże Kalikst miał również syna Kaliksta, 
który nabył tytuł Duke of Oratino. Ów włoski Kalikst Korab-Orzeszko, ma-
jący cztery córki, sporządził testament, w którym wyraził wolę, aby cały jego 
pokaźny majątek przeszedł na dziecko płci męskiej z rodziny Orzeszków, któ-
re będzie młodsze o 10 lat od ostatniego jego własnego dziecka. Kalikst zmarł 
w 1913 i jego spadkobiercą, spełniającym warunki zapisane w testamencie, 
stał się siedmioletni wówczas Oleś. Testament ten został oprotestowany przez 
córki zmarłego. Procesy spadkowe toczyły się do 1929, kiedy Aleksander 
Orzeszko był już pełnoletni i otrzymał 25% pierwotnego spadku. Przypadł 
mu też w udziale książęcy tytuł Duka of Oratino. Dla wyjaśnienia � Oratino 
leży w południowych Włoszech nieopodal Campobasso. Jest to miasteczko 
położone w górach na wysokości 780 m, liczące około tysiąc mieszkańców. 
Jednym z zabytków jest zachowany pałac książęcy.

Kalikst Orzeszko w swym testamencie stanowił też, że spadkobierca ma 
ukończyć studia w Anglii i podjąć służbę w armii lub dyplomacji brytyjskiej. 
Aleksander tych warunków nie spełnił. Gdy otrzymał spadek, był już absol-
wentem Szkoły Morskiej w Tczewie. Co prawda ze względu na zły stan zdro-
wia musiał zrzec się wyuczonego marynarskiego zawodu. Otrzymane pienią-
dze w niemałym stopniu przehulał, jednakże część sumy spadkowej ulokował 
w Gospodarstwie Sadowym Romana Rostworowskiego, stąd też dość często 
bywał w Józefowie. Znajomość Olesia i Manisi zaowocowała ślubem, który 
odbył się 21 VII 1941 w kościele w Rybitwach pod Józefowem. Mariażowi 
temu była zdecydowanie przeciwna matka Manisi, Teresa Zakrzeńska. Lecz 
później przebywała u swojej córki, pomagała jej wychowywać dzieci, pro-
wadziła dom, gotowała. Oleś był człowiekiem utalentowanym. Posiadał duży 
zmysł inicjatywny i z powodzeniem prowadził różne specjalistyczne firmy. 
Podczas wojny pracował w Warszawie w branży papierniczej i nieźle zara-
biał, w Warszawie przyszła na świat ich pierwsza córka Anna (Anula), ur. 25 
XII 1942. Gdy dorastała, uchodziła za bardzo inteligentną, uzdolnioną i pięk-
ną pannę, o dość trudnym, niezależnym charakterze. 

Orzeszkowie w Warszawie doczekali się powstania, które szczęśliwie 
przeżyli. Po wojnie zamieszkali w Oliwie. Tam przyszło na świat dwoje ko-
lejnych dzieci: Wiktor, ur. 31 V 1947 w Gdyni, rolnik, prowadzący gospo-
darstwo rolne w Trzebiatkowie k. Bytowa, żonaty po raz pierwszy w So-
pocie 2 X 1971 z Anną Dombek, córką Józefa i Stanisławy. Po rozwodzie 
z nią poślubił Irenę Brzezińską, nauczycielkę w szkole w Tuchomie. Przez 
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dłuższy czas pracował w firmie duńskiej, z której został zwolniony wskutek 
pomówień ze strony pracownika, którego sam zaprotegował do tej firmy. 
W międzyczasie wybudował dom, ale znalazłszy się w długach, musiał go 
sprzedać. W 2001 za niską cenę nabył dwór w Gałęzowie, ale nie mając 
funduszy, sprzedał go Martinowi Jefferies�owi, Anglikowi żonatemu z Polką 
Elżbietą Żmudą. Nowi nabywcy przystąpili do rekonstrukcji zabytkowego 
dworu, którą prowadzili w porozumieniu z konserwatorem wojewódzkim. 
Ale wkrótce te prace przerwali. Wiktor w młodości służył w marynarce. Gdy 
wracał z wachty, mimowolnie stał się w 1970 uczestnikiem wydarzeń na 
Wybrzeżu. Zobaczył dziewczynę, stojącą z polską flagą, która nagle została 
postrzelona w płuco. Dziewczynę tę odwiózł do szpitala. W 2006 zeznawał 
w procesie gen. Jaruzelskiego, jako świadek oskarżenia. Wiktor, dość wcześ-
nie, nie mając jeszcze 60 lat, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Tucho-
mie, powiat Bytów.

Drugim dzieckiem urodzonym na Wybrzeżu była Maria (Misia), ur. 
4 IV 1951 w Gdyni, absolwentka szkoły weterynaryjnej, która 26 IX 1970 po-
ślubiła Sławomira Walentynowicza, syna Bronisława i Zofii z Krykowskich. 
Sławek jest z wykształcenia chemikiem, prowadzi pracownię betoniarską, 
zajmuje się zakładaniem studni. Walentynowiczowie mają dzieci: Huber-
ta, ur. 28 IV1974, Mikołaja, ur. 5 VIII 1977 i Julię (Didi), ur. 5 VII 1986. 
Misia Walentynowicz jest bardzo rodzinna. Bywa na zjazdach rodzinnych, 
m.in. w Rybnej i Kęble. Na ostatnim w Kurozwękach uczestniczyła razem 
z mężem Sławkiem i synem Mikołajem. Anna, pierwsze dziecko Orzeszków, 
ok. 1963 przebywała w Warszawie, gdy wróciła do Sopotu, w domu swoim 
zastała biedę. Postanowiła, że nie będzie żyć w nędzy. Z zapałem uczyła 
się języków i około 1970 wyjechała do Paryża. Tam poślubiła Irlandczyka 
Dawida Waldrona, z którym mieszka w Paryżu i pracuje w firmie wydającej 
książki związane tematycznie z wyścigami konnymi. Małżeństwo Waldro-
nów jest bezdzietne.

Aleksander Orzeszko, mąż Manisi, w Oliwie prowadził firmy związane 
profilem z charakterem jego własnych wynalazków. W latach pięćdziesiątych 
sytuacja materialna Orzeszków była zgoła marna, biedowali. Potem się to 
zmieniło. Oleś jakiś czas pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłu Tereno-
wego Traw Morskich w Pucku, był też okresowo nawet dyrektorem Zakładu 
Tworzyw Sztucznych w Sopocie. Odznaczył się tym, że był wynalazcą folii 
antykorozyjnej. Uruchomił też produkcję agar-agar, prowadzącą do wytwa-
rzania z wodorostów nawozów sztucznych. Później prowadził zakład klejenia 
płaszczy ortalionowych, co przyniosło mu stosunkowo największy stabilny 
dochód. Uruchomił też firmę uszczelniania okien. 

Teresa Zakrzeńska w jednym z listów z 1965 pisała: Olesiowie pra-
cują oboje, całymi dniami poza domem. Trójka dorastających (właściwie 
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najstarsza dorosła) i rozrasta-
jących się dzieci wymaga opieki 
i zaspokojenia potrzeb. �Bunia� 
Zakrzeńska krytycznie oceniała 
stan wychowania młodej genera-
cji w domu swej córki, dodając, 
że przynosi to ból dla przezacne-
go Olesia, który wygląda coraz 
gorzej i nędzniej. Manisia okre-
sowo pracowała jako księgowa 
w Zakładzie Tworzyw Sztucz-
nych (INCO), lecz przeważnie 
pozostawała na utrzymaniu męża. 
W sierpniu 1980, bardzo inten-
sywnie przeżywała strajk Stoczni 
Gdańskiej, Oleś jeździł pod bra-
mę stoczni, a Wiktor w darze dla 
strajkujących przywiózł ze wsi 
świnię. 

Manisia miała niewątpliwie 
duszę artystyczną i ciągnęło ja 
do świata artystów. Pracowała 
w biurze szkoły muzycznej, pi-
sała piosenki. W latach osiemdziesiątych prowadziła uprawę truskawek, któ-
re sprzedawała na targu. Ale przede wszystkim malowała, bowiem zdolności 
malarskie stanowiły dominujący w jej osobowości talent. Bądź co bądź przed 
wojną uczyła się rysunku i malarstwa. Była kobietą, jak mówiły niektóre jej 
koleżanki � �romansową�, damą pełną uroku. Również S.M. Rostworowski 
napisał o niej: Przy jej urodzie i niesłychanym (platerowskim) wdzięku, tem-
perament owiany romantycznością nie znalazł �wśród swoich� odpowiedniej 
tężyzny. Archiwista rodzinny był zdania, iż Manisia w mężu nie znalazła odpo-
wiedniego partnera. Jak wynika z jej korespondencji, w latach 1955�1956 prze-
żyła krótkotrwały romans z artystą malarzem imieniem Roman. Po okresie tym 
pozostały dwa napisane przez nią wiersze. Oleś zmarł 15 VII 1990 i został po-
chowany w grobowcu swej matki na cmentarzu w Oliwie. Manisia wspominała 
go bardzo serdecznie. Pisała o nim: Ceniłam jego prawość charakteru, rozum 
i pracowitość (...) Ale przede wszystkim kochał mnie bezkrytycznie, darowując 
mi wszystkie moje wady, lekkomyślność, egoizm i paskudne besserwisostwo. 
Utrata człowieka kochającego, to utrata największego skarbu. Jeszcze w 1994 
pisała do swego stryjecznego brata Ludwika: Święta, jak zwykle, spędziłam 
u Misi, w miłej rodzinnej atmosferze, śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamen-

Maria z Rostworowskich Orzeszkowa (1919�1997) 
� uzdolniona muzycznie i literacko, parała się 

malarstwem
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cie fortepianu, na którym gra najmłodsza, ośmioletnia Julia, fenomenalnie mu-
zykalna. Witek przyjeżdża regularnie co miesiąc. Za każdym razem chce mnie 
porwać do Trzebiatek, ale nie decyduję się na opuszczenie mojej dziupli, bo 
ze zdrowiem całkiem nie tak. Serce ledwo pika, a w płucach dziwnie mało po-
wietrza. Żyję na lekach, ale dość często zalatuje do mnie zapach księżej obory. 
Z datą 23 III 1997 informowała Ludwika: Jestem sama jak palec, a samotność 
to chyba najbardziej trudna do zniesienia sytuacja. Ale trzymam się jakoś. Jest 
rzeczą zagadkową, jak to się stało, że pewnego dnia zadzwoniła do swej kuzyn-
ki, do Marii z Rostworowskich Dietlowej, z którą nie utrzymywała w zasadzie 
bliższych stosunków, i powiedziała jej, że się z nią żegna, bo już więcej jej nie 
zobaczy. Rzeczywiście wkrótce zmarła 27 VIII 1997 w Oliwie. 
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Maria z Orzeszków Walentynowiczowa (ur. 1951) z Julią (ur. 1986) � córka i wnuczka 
Marii Orzeszkowej podczas Zjazdu Rostworowskich w Rybnej � 3 VI 2000
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STEFAN – młodszy syn Romana i Teresy Przewłockich jest założycielem 
licznej linii Rostworowskich i osoba jego będzie wraz z potomstwem uka-
zana odrębnie

POKOLENIE XVII
Syn ROMANA i LUDWIKI

CZESŁAW ZDZISŁAW ps. „Śmiały”, ur. 8 VI 1926 w Kolczynie pow. pu-
ławski, syn Romana Rostworowskiego i Ludwiki Zarzyckiej – specjalista 
w zakresie hodowli i przetwórstwa rolnego

Przyszedł na świat jako syn wieśniaczki i dziedzica z Józefowa nad Wisłą, 
odrzuconego przez żonę. Z końcem wojny jako młody chłopiec był żołnie-
rzem Armii Krajowej. Służył od dnia zaprzysiężenia 23 IV 1942 do 22 VII 
1944 jako łącznik szeregowy ps. �Śmiały�. Po wojnie ukończył technikum 
rolnicze, a potem kilka kursów z dziedziny gorzelnictwa. W 1947 podjął pracę 
w Centrali Gospodarczej Spółdzielni Rolniczych w Lublinie i był zastępcą 
kierownika działu sprzedaży hurtowej. W 1951 przeniósł się do Surhowa pow. 
Krasnystaw i tam został wpierw zastępcą, potem kierownikiem gorzelni. Od 
15 września 1952 do 31 sierpnia 1957 był z kolei kierownikiem gorzelni w Ze-
spole PGR Hruszów. Wówczas najprawdopodobniej przystąpił do PZPR, by, 
jak twierdził, móc utrzymać stanowisko kierownika gorzelni. 15 sierpnia 1953 
zawarł ślub cywilny z Klementyną Grabiec, córką Karola i Marianny, krawco-
wą, projektantką kostiumów w Państwowej Operetce w Lublinie. Małżeństwo 
to okazało się całkowicie nieudane. Klementyna Rostworowska jeździła ciąg-
le z trupą teatralną po całym terenie województwa lubelskiego, a Zdzisław 
musiał pracować na wsi w PGR. Małżeństwo niemal nie zaistniało. Niemniej 
Zdzisław z Klementyną miał córkę Jolantę, ur. w 1954 w Lublinie, w wie-
ku dorosłym zamężną za mgr. Dariuszem Fabiańskim. Jego córka pracowała 
w kasie walutowej Hotelu Unia w Lublinie i ze swym mężem miała z kolei 
trzy córki: Irminę, Patrycję i Ewelinę Fabiańskie.
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Zdzisław już w 1953 poznał Teresę Niezabitowską i dopiero po rozwo-
dzie z Klementyną, w 1957 zawarł z nią ślub cywilny, zakładając swój pierw-
szy dom rodzinny w Rejowcu. Już z końcem 1951 nawiązał stały kontakt ze 
swoim ojcem i jego żoną, przebywającymi w Psarach pod Łowiczem. Z 27 
XII 1951 zachował się list Romana Rostworowskiego, zatytułowany �Mój 
Zdzichu najmilszy� i podpisany, jak zresztą cała późniejsza korespondencja, 
słowem �Ojciec�. W liście tym Roman dziękuje synowi za przesłanego na 
święta zająca, z którego Irena zrobiła świetny pasztet. W kolejnym liście Ro-
man pisał zając nadesłany wystarcza nam na wiele, wiele dni. Zdzisław dla 
Romana Rostworowskiego stał się jedynym realnym oparciem, gdyż jego 
starsi synowie, szczególnie Stefan, niewiele się nim interesowali, a córka Ma-
ria, niepracująca zawodowo, nikłe miała możliwości niesienia mu pomocy, 
tym więcej, że mieszkała daleko, w Oliwie na Wybrzeżu. Natomiast Zdzisław 
stosunkowo często odwiedzał ojca. Gdy zdarzyło się z samym początkiem 
1952, że Irena musiała na ponad miesiąc wyjechać z Psar, Roman zapraszał 
Zdzicha, pisząc gotowałbym Ci obiady, a Ty za to dopomógłbyś mi w spra-
wach gospodarczych. (...) Czuję się coraz bardziej słaby i już z wielkim tru-
dem chodzę po mleko do obory. Pół roku później zachęcał Zdzicha, by spędził 
u niego razem z narzeczoną (chodzi o Klementynę) jak najznaczniejszą część 
swego rocznego urlopu. Przy okazji w tym liście z 5 VI 1952 pytał: Jak tam 
z tą sprawą usynowienia? Czy jeszcze raz będę musiał zaznawać, bo teraz to 
już w żadnym wypadku do Łowicza się nie dowlokę. Chyba to sąd uwzględni, 
gdy o to poprosisz. W tym samym liście formułował też zapowiedź, że chce 
synowi przekazać pewne pouczenia. � Tak bym chciał dać Ci kilka wska-
zówek, jako Ojciec, który Cię bardzo kocha � a takich, które mogą Ci się 
przydać, a nikt Ci ich nie da, prócz mnie. Nie dotyczą Twego charakteru, 
bo jesteś zacnym i dobrym chłopcem, ale czysto spraw zewnętrznej natury. 
Wskazówki te w jakimś stopniu zawarł już we wcześniejszym liście z 1951 
roku. Pisał wtedy: Wdzięczni za Twoje życzenia i my zasyłamy Ci nasze, byś 
był zdrów, dzielny, bogobojny, rozważny, roztropny i nie tylko szukał szczęś-
cia na tym świecie, ale w samym sobie, bo na zewnątrz nie znajdziesz nigdy 
i nigdzie pokoju i prawdziwej radości. Niechaj Twoja przyrodzona dobroć 
się wzmaga i rozwija, a wszelkie myślenie o sobie, o swym wyglądzie, o swej 
osobie ustępuje myśleniu o duszy, która jest iskrą z Boga poczętą. Roman 
i później piętnował pewien narcyzm Zdzisława, pouczając go: Jesteś bardzo 
miły. Lubiany, ale, na miły Bóg, nie rozkochuj się w samym sobie. Nie myśl 
czy tak lub owak �ładnie� układają się kosmyki włosów na Twojej głowie. Nie 
mizdrz się godzinami zajęty czesaniem Twych długich włosów, ale czas ten 
poświeć na jakąś pracę, co przecież umiesz i lubisz, i jesteś z gruntu dobrym 
człowiekiem. I nie wzgardź radą starego ojca, który jakże szczerze wytyka Ci 
Twoje usterki.
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Prawa ojcostwa ostatecznie zostały sfinalizowane dokumentem sporzą-
dzonym 8 VIII 1953 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Józefowie, na mocy 
którego Zdzisław został uznany za syna Romana Rostworowskiego. (Takiego 
dokumentu właśnie domagał się senior Związku Rodzinnego S.M. Rostwo-
rowski jako warunku uznania Zdzisława za członka rodziny). Poprzednio 
Zdzisław występował pod nazwiskiem Czesława Zarzyckiego. Jego pierwsza 
żona Klementyna przyjęła już nazwisko Rostworowska, ale używała je w złej 
transkrypcji: Roztworowska. Zdzisław zajął się w Łowiczu pogrzebem Ireny, 
zmarłej żony Romana. Odwiedzał Romana w domu opieki w Borówku, gdzie 
przebywała również krewna Zofii generałowej Rostworowskiej Ludwika 
Miączyńska. W korespondencji ze swą kuzynką Rostworowską nazywała ona 
Zdzisława najmłodszym synem Romana Rostworowskiego i dawała świade-
ctwo jego opiekuńczej postawie wobec ojca. 

Roman w Borówku czuł się bardzo źle. Już listem z 27 IX 1953 alarmował 
Zdzicha: Czuję się tak źle, że nie dożyję chyba wyjazdu z Borówka. Tu prawie 
już nie mam żadnej opieki (...) Zabierajcie mnie do Warszawy, bo skoro w Re-
jowcu tymczasem nie ma mieszkania, pozostaje do wyboru tylko Warszawa. 
W Warszawie liczył zapewne na to, że okresowo zaopiekuje się nim matka 
Klementyny Grabiec, formalna teściowa syna. Ale jednocześnie z troską o nie-
go pytał go � Mój Drogi Synku, czyś się już dobrze rozpatrzył w charakterze 
Twej towarzyszki na całe życie? � tak jakby miał wątpliwości czy wybór Kamy 
(Klementyny) jest trafny. Dla Zdzicha nagłe przyjęcie do siebie ojca w tym 
momencie było decyzją niemożliwą do zrealizowania. Zrywał poprzedni, co 
dopiero zawarty w sierpniu związek małżeński z Klementyną, którą poślubił 
dlatego, że zaszła w ciążę. A jednocześnie wiązał się z Teresą Niezabitowską, 
z którą nie miał nawet cywilnego ślubu i która jeszcze nie znała jego ojca. 
A przede wszystkim nie miał mieszkania. 3 XI 1953 Roman pisał: Olesiowie 
knują jakieś zamiary i bardzo gwałtują, żebym do nich jechał. Wzmianka ta 
może ma charakter pewnego szantażu, bowiem domagał on się odpowiedzi od 
syna, która w tym czasie nie nadchodziła, gdyż Zdzisław nie mógł się na nią 
zdobyć. Jest rzeczą charakterystyczną, że Roman do ostatniej chwili wierzył, 
że będzie mógł dogorywać nie u Aleksandra Orzeszki w Sopocie, ale w domu 
Zdzicha. I wszelkie domniemania, nawet później ogłaszane w prasie, o rze-
komym �porwaniu� ojca przez Czesława Zarzyckiego w świetle zachowanej 
korespondencji okazują się nieprawdziwe. 

To właśnie Roman Rostworowski owego 3 XI 1953 pisał: Brak odpo-
wiedzi na ten list odwrotnie mi nadesłanej będzie dla mnie wskazówką, że 
z Waszych zaprosin nie będzie nic realnego. A zatem domagał się zabrania 
z Borówka nie przez zięcia Orzeszkę, ale przez syna. I rzeczywiście, mimo 
wszystkich trudności, zwyciężyła dobroć Zdzisława Rostworowskiego i ser-
deczność jego nowej �żony� Teresy Niezabitowskiej. Zdzisławowi udało się 
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znaleźć mieszkanie w Rejowcu; jeszcze przed Bożym Narodzeniem sprowa-
dził ojca do swego zupełnie nowego domu. Była to decyzja bardzo śmiała, 
gdyż Roman wymagał całkowitej pielęgnacji drugich osób i w Rejowcu po-
ważny trud opieki nad nim musiała przejąć Teresa. Roman Rostworowski 
niedługo przebywał w Rejowcu, bowiem już 9 I 1954 zmarł. Powstał z kolei 
problem pogrzebania ojca. Na pogrzeb przyjechali syn Romana Konstanty 
i jego córka Manisia, za trumną szedł jeszcze Zdzisław i Teresa. Były to naj-
głębsze czasy stalinowskie i nadawanie rozgłosu śmierci osoby pochodzą-
cej ze środowiska ziemiańskiego było rzeczą niewskazaną. Dzięki temu, że 
Zdzisław zabrał ojca z Borówka, uratowały się jego wszystkie dokumenty, 
a przede wszystkim maszynopisy wierszy, jakie pisał w czasach okupacji nie-
mieckiej i po wojnie aż do kresu życia. Zdzisław stał się niejako sukcesorem 
spuścizny pisarskiej swego ojca, której strzegł zazdrośnie, nie dopuszczając 
do niej swego przyrodniego rodzeństwa.

Powrót do ojca, którego nie miał, nastąpił w jego życiu w wieku 26 lat i za-
spokoił naturalną tęsknotę młodego mężczyzny, który chce mieć ojca. Z ko-
lei wobec samego Romana Rostworowskiego pojawienie się jakby �nowego 
syna� wypełniło wyraźnie odczuwany przez starego człowieka obszar pustki, 
którą starsze dzieci, wychowane przez Teresę Przewłocką, poza córką Mani-
sią, nie zamierzały wypełniać. Sytuacja materialna młodych Zdzisławostwa 
Rostworowskich w ciągu niedługich lat wyraźnie się ustabilizowała. Zdzisław 
jeszcze w latach 1957�1961 był kierownikiem gorzelni w Siedliskach. Potem 

Teresa z Niezabitowskich Rostworowska (1932�2004) i  Czesław Zdzisław Rostworowski 
(1926�1999) z ulubionym psem w Surhowie, pow. Krasnystaw
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wrócił do Surhowa, gdzie był nie tylko kierownikiem miejscowej gorzelni, 
lecz także gospodarstwa prowadzącego hodowlę bukatów eksportowanych 
do Włoch. Przy gorzelni było porządne, kilkupokojowe mieszkanie, które 
Zdzisław urządził w dobrym stylu starymi meblami. Dom jego słynął z goś-
cinności. Często był nawiedzany przez funkcjonariuszy partyjnych z władz 
wojewódzkich i powiatowych, którzy tu, na uboczu, w Surhowie uzgadniali 
między sobą stanowiska w różnych ważnych dla nich sprawach. Ale dom 
ten był też gościnny dla wszystkich innych, przedstawicieli inteligencji z po-
bliskiego Krasnegostawu, członków rodziny Zdzisława, którzy go tu z dużą 
satysfakcją odnajdywali. Zdzisław już prosperował zupełnie dobrze. Z natury 
otwarty dla innych i ofiarny, woził różne wiktuały swemu starszemu bratu 
Stefanowi do Krakowa, który zamożny nadal nie był. Z końcem lat siedem-
dziesiątych przechodził perturbacje zdrowotne na tle kardiologicznym, ale się 
z nich skutecznie wygrzebał. Zakupił ziemię oraz akwen wodny, po którym 
przybywający do Surhowa goście pływali łódkami. Dorobił się samochodu, 
zaczął budować dom. 

W 1989 jednakże z powodu choroby serca przeszedł na rentę, a w 1990 
na emeryturę. Opuścił wtedy mieszkanie służbowe w gorzelni i zamieszkał 
w wybudowanym własnym domu, w którym schronienie znalazła również 
jego wiekowa matka, zamężna jeszcze przed wojną i nosząca nazwisko La-
sek. Będąc na emeryturze, kończył budowę domu i prowadził gospodarstwo 
rolne. Jednocześnie zaktywizował się na polu życia publicznego. W War-
szawie zapisał się do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdyż 
w najbliższym terytorialnie oddziale zamojskim jego postawa z czasów do-
minacji partii była mu pamiętana. Z partią naturalnie się pożegnał i wstąpił 
do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, kierowanego przez Jana hr. 
Zamoyskiego. Został przedstawicielem tego stronnictwa w obszarze swe-
go zamieszkania. Uczestniczył w różnych spotkaniach na terenie Warszawy 
i został odznaczony Orderem Św. Stanisława oraz Krzyżem Armii Krajowej. 
Zawarł w Rejowcu Fabrycznym 29 I 1994 ślub kościelny z Teresą. Stawał 
na rozprawach rewindykacyjnych, których celem było odzyskanie dla Ro-
stworowskich majątku ziemskiego w Józefowie nad Wisłą. Ale zabiegi te, 
które w jakimś stopniu antagonizowały go z bratem Stefanem, nie przyniosły 
żadnych wymiernych rezultatów. Z racji swego złożonego pochodzenia ni-
gdy nie był zapraszany na zjazdy rodziny Rostworowskich. Generalnie trzeba 
powiedzieć, że był to człowiek pracowity, uczynny, w sposobie bycia mający 
wiele cech dawnej szlachetczyzny, ujmujący swoim kultem dla ojca i dla mat-
ki, wywodzących się z różnych środowisk. Cieszył się dużym autorytetem 
wśród licznego potomstwa swojej matki, ale umiał też okazać hojność wobec 
swego przyrodniego rodzeństwa i ich dzieci. Świadczył też materialnie na 
rzecz córki i z kolei jej córek. Cieszył się każdą pracą wykończeniową wyko-
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naną przy ustawieniu poręczy przy schodach czy tarasu na piętrze własnego 
domu. Radość mu sprawiały plony na pomniejszanym z upływem lat areale 
jego ziemi. Cieszył się małymi kurczętami, kaczątkami, wszystkim, co się 
wokół niego działo. 

Ten stabilny, można powiedzieć, nawet radosny układ stosunków rodzin-
nych i domowych przerwała krótkotrwała choroba jego matki, 91-letniej Lu-
dwiki Lasek, która 11 IV 1999 zmarła w szpitalu w Krasnymstawie. Śmierć 
matki, którą bardzo kochał, była dla niego wstrząsem. Sam zachorował i 13 
VII 1999 w tym samym szpitalu w Krasnymstawie niespodziewanie zmarł. 
Zostawił dom, chorą żonę i gospodarstwo, które wydawało się, że nie będzie 
miał kto poprowadzić.

ŹRÓDŁA
ARCHIWALIA, ZBIORY: Listy Romana Rostworowskiego do Zdzisława Rostworowskiego z lat 
1951�1954 oraz list S. M. Rostworowskiego do S. J. Rostworowskiego, Reims, 14 IV 1973.
PUBLIKACJE: S.J. Rostworowski, Roman Rostworowski � tłumacz i poeta-teolog, �Wiadomo-
ści Ziemiańskie� 2003, nr 13, s. 62; tenże, Sylwetka Romana Rostworowskiego [w:] Roman 
Rostworowski, Poezje hinduskie i inne, Warszawa 2005, s. 139�140; O. T. Rostworowski TJ, 
O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 222. 

TERESA z NIEZABITOWSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 16 XII 1932 w Surho-
wie, córka Zygmunta i Bronisławy z Wyszogrodzkich – urzędniczka, żona 
Czesława Zdzisława

Wychowana była w duchu patriotycznym przez swego ojca, który przed 
wojną służył w wojsku i był rzecznikiem chwały marszałka Piłsudskiego. 
Z nim czuła się bardziej związana, może i dlatego, że przeżył on matkę, która 
zmarła w 58 roku życia. Dzieciństwo spędziła w Surhowie, do szkoły średniej 
uczęszczała w Rejowcu. A po jej ukończeniu związała się w 21 roku życia ze 
Zdzisławem Rostworowskim, wędrując po placówkach jego pracy, w których 
spełniała funkcję księgowej w gorzelniach. Na tym stanowisku też od 1961 
aż do emerytury pracowała w gorzelni w Surhowie. Była kobietą przystojną, 
inteligentną, oczytaną, wzbudzającą zainteresowanie u mężczyzn i umiejącą 
wykorzystać pracowitość i dobroć swego męża. Po przejściu na emeryturę 
zachorowała na cukrzycę i dość często leczyła się w owym nieszczęsnym 
szpitalu w Krasnymstawie, ale kuracje te jej pomagały. Niemniej śmierć 
męża stanowiła dla niej totalne zagrożenie, bowiem w następstwie cukrzy-
cy stała się też inwalidką ruchu. Było kwestią jak sobie poradzi z domem 
i jego wszystkimi urządzeniami. Znalazła jednak rodzinę Zofii Gorgol, która 
się nią zajęła i korzystając z domu, zabudowań i pola, otoczyła ją opieką, 
przygotowując pożywienie i w mieszkaniu utrzymując ład i porządek. Zdoła 
zatem nie siłami fizycznymi, których nie miała, ale wrodzoną inteligencją 
opanować wcale niełatwą sytuację życiowego zagrożenia, co dało jej szansę 
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przetrwania. Na cmentarzu w Surhowie wystawiła piękny pomnik mężowi 
i z miejscem dla siebie oraz niszą grzebalną dla teścia Romana Rostworow-
skiego. Zmarła 9 lipca 2004 w szpitalu w Lublinie i została pochowana na 
cmentarzu w Surhowie. Dom Zdzisława z ogrodem i polem przeszedł w ręce 
Zofii Gorgol i jej męża, z zawodu policjanta. Teresa niewątpliwie pochodziła 
z rodziny o tradycjach szlacheckich. Jej kultura osobista przewyższała nawet 
obycie towarzyskie towarzysza jej życia Zdzisława.

Surhów � cmentarz parafialny � grobowiec Teresy i Czesława Rostworowskich 
oraz rodziców Teresy Bronisławy i Zygmunta Niezabitowskich.

W tym grobowcu spoczywają też zwłoki Romana Rostworowskiego, 
ekshumowane z Rejowca



~ 661~

ROZDZIAŁ XVI

POKOLENIE XVII–XX (1)

ARTYŚCI MALARZE 
STEFAN I JANINA ROSTWOROWSCY 

I ICH FILIACJA RODZINNA

POKOLENIE XVII
Drugi syn ROMANA i TERESY

STEFAN Józef (Fanio), ur. 20 I 1921 w Kolczynie koło Józefowa nad Wisłą, 
drugi syn Romana i Teresy z Przewłockiech, artysta malarz 

Dzieciństwo spędził w Gałęzowie pod Bychawą. Pierwszą jego nauczy-
cielką domową była pani Maria Benisławska. Gdy uczące się dzieci nie przy-
swoiły sobie treści lekcji, robiła im �telefon�, to znaczy mocno wykręcała 
ucho. Jak zapisał jego brat Konstanty: Fanio, który nie przykładał się zbytnio 
do nauki, miał uczy oklapnięte jak rasowy jamnik od otrzymywania ciągłych 
�telefonów�. W Gałęzowie młodzi Rostworowscy uczyli się języka francu-
skiego. Atrakcją życia gałęzowskiego były polowania. Fanio też brał w nich 
udział. Nie mając 16 lat, brał udział tylko w nagonce. W 1933 poszedł, razem 
z bratem Kociem, do I klasy gimnazjalnej w Rydzynie. Nie szło mu tam najle-
piej, bo miał trudności z językiem niemieckim, którego w domu się nie uczył. 
Na rok szkolny 1934/1935 obaj bracia zostali przeniesieni do Gimnazjum 
im. Stefana Batorego w Lublinie. Fanio jednakże matury tam nie zdawał. Od 
1937 przebywał w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie 
Wschodnim, gdzie w 1939 zdał maturę. Z uczelni tej był zadowolony, bo jak 
pisał do swego stryja płk. Stanisława Rostworowskiego: Zauważyłem, że tu 
nie tylko można się nauczyć kilku formułek, tak jak to było w gimnazjum, ale 
też można się zetknąć z życiem, o którym do tej pory miałem tak słabe pojęcie. 
Z początkiem wojny, razem ze swym przyjacielem Janem Strzeleckim, ucie-
kając pieszo przed Niemcami dotarł do Chełma. Tam obaj chłopcy stali się 
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świadkami ostrej strzelaniny pomiędzy polską policją i Rosjanami i o mało 
życia nie postradali. 

W pierwszych miesiącach okupacji przebywał w Gałęzowie. Do Zakrzeń-
skich przybył jako wysiedleniec Kazimierz Plater-Zyberk, cioteczny brat Te-
resy. Z zamiłowania był on artystą malarzem. Stworzył grupę osób uczących 
się malarstwa i rysunku. Jego uczniem stał się Fanio. Być może wuj ten wy-
warł dominujący wpływ na przyszły profil twórczy Rostworowskiego. W każ-
dym razie obudził w Faniu wolę kształcenia się nie w kierunku rolniczym lecz 
artystycznym. Młody Rostworowski udał się do Krakowa i tam przez 1940 
uczęszczał do Szkoły Przemysłu Artystycznego. Z kolei od 1943 przebywał 
w Bychawie, znajdując zatrudnienie na poczcie. Był już wtedy zaprzysiężony 
w AK. Miał pseudonim �Sten�. W Bychawie spełniał rolę zwiadowcy, który 
informował dowódców oddziałów leśnych o posunięciach Niemców. Ukoń-
czył podchorążówkę i awansował do stopnia kaprala podchorążego. Gdy 
wkroczyli Rosjanie, przebywał w Gałęzowie. Stał się świadkiem tego, jak so-
wieccy żołdacy palili książki ze zbiorów Koźmianów, cięli zabytkową uprząż, 
niszczyli dwór gałęzowski, obrabowując go z pamiątek. Owo niszczenie wie-
kowego siedliska rodzinnego tak wstrząsnęło Stefanem, że aż doznał zaburzeń 
psychicznych i okresowo musiał się leczyć. Szybko jednak objął go pobór do 
wojska. Z RKU w Siedlcach otrzymał przydział do II Armii WP. Był pisarzem 
pułkowym w stopniu strzelca z cenzusem. Pełniąc funkcję kuriera pułkowego, 
w Lublinie został nagle zatrzymany przez NKWD i odprowadzony do sławnej 
katowni UB na ul. Cichą. Tam przesłuchiwano go w związku z dezercją brata 
Konstantego ze sztabu II Armii. Enkawudziści pokazywali mu skórzane baty 
zakończone żelaznymi kulkami, mówiąc, że tym biczem będą katować brata, 
jak tylko go złapią. Fanio nie wiedział nic o losach Konstantego, bo od dłuż-
szego czasu nie miał z nim żadnego kontaktu. Od aresztowania wybawił się 
oświadczeniem, że jest kurierem dowództwa, więc jest nietykalny i nie mogą 
go zatrzymywać. Po dwóch godzinach go puścili. Ubowiec trzymający straż 
na dole przy schodach mówił o Rostworowskim ze zdziwieniem, że jest to 
pierwszy człowiek, który o własnych siłach stąd wychodzi.

W związku z zakończeniem wojny nastąpiła demobilizacja. Stefan sko-
rzystał z okazji i zwolnił się z wojska. Otrzymał medal �Za udział w walkach 
o Berlin�, w których nota bene nie brał udziału. Po zwolnieniu z wojska udał się 
do Krakowa, gdzie został przyjęty na II rok studiów na wydział malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych. Zaliczono mu roczną naukę w Szkole Przemysłu Arty-
stycznego. Profesorów miał znamienitych: Zbigniew Pronaszko uczył rysunku 
wieczornego � aktu, Zygmunt Król perspektywy, Karol Estreicher historii sztu-
ki, Eugeniusz Eisbich malowania z żywego modelu, Ignacy Pieńkowski malar-
stwa. 15 VI 1949 Stefan poślubił koleżankę ze studiów, Janinę Rodzynkiewicz. 
Wkrótce posypały się dzieci. W latach 1949�1958 urodziło się pięciu synów.
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Rzecz zrozumiała, 
młode małżeństwo szu-
kało oparcia w Zakrzeń-
skich. Stefan początko-
wo był z nimi w Nowej 
Wiosce. Pracował wtedy 
jako pomocnik rybaka na 
wielkim jeziorze w Klasz-
torku. Janka, jego żona, 
już oczekiwała przyjścia 
na świat pierworodnego 
Andrzeja i nie pracowała. 
Wieczorami pełna niepo-
koju oczekiwała powrotu 
męża z jeziora. Gdy po-
tem Zakrzeńscy opuści-
li wpierw Nową Wioskę 
a potem Kwidzyń, Stefan 
z żoną i synem przez jakiś 
czas zatrzymał się w ich 
mieszkaniu w Kwidzy-
niu. Pracował wtedy jako 
choreograf w teatrze ope-
retkowym. Potem jednak 
powędrował do Klikuszo-
wej pod Nowy Targ. Ro-
stworowscy nie mieli tam 
właściwie żadnego oparcia 

materialnego. Stefan chwytał się różnych dorywczych zajęć, m.in. pracował 
w fabryce szpilek, był zatrudniony 10 godzin dziennie, a za godzinę zarabiał 
6,50 zł. Rostworowscy mieszkali nędznie w chatynce góralskiej. Doskwierało 
im zimno i bieda. Tam w górach narodzili się ich kolejni synowie: Jakub, Józef 
i Tadeusz. W 1954 zamieszkali w Poroninie. Stefan otrzymywał wówczas sty-
pendium artystyczne, w maju tego roku jego obrazy były wystawiane w War-
szawie. Wiosną 1955 matka Fania, Teresa Zakrzeńska, sprowadziła rodzinę 
syna do Kwidzynia. Rostworowscy zamieszkali w dwupokojowym mieszkaniu 
z kuchnią i łazienką. Fanio miał zatrudnienie w lecznicy weterynaryjnej, potem 
w domu kultury jako dekorator, plastyk, malarz, a Janka pracowała w aptece. 

W 1957 Rostworowscy przenieśli się do Krakowa. Stefan, który cały czas 
zajmował się malarstwem (od 1951 był członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków), dopiero teraz zdobył z datą 22 IV 1958 świadectwo ukończenia 

Stefan Rostworowski (1921�2000) � artysta malarz, autor 
ok. 2,5 tys. obrazów i rysunków, 

ze swą żoną Janiną z Rodzynkiewiczów (1921�1999) 
� artystką malarką, autorką głównie obrazów o treści 

religijnej
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studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Tomasz Rostworowski zapisał, że (...) 
w kwietniu i maju Fanio miał tyle zamówień, że mógł sobie zarobić 10 tys. zł., 
co jak na nasze warunki jest dziś dużo. W 1964 Rostworowscy nabyli w Kra-
kowie mieszkanie przy ul. Białej. Powoli ich sytuacja materialna zaczęła się 
poprawiać. Kryzys został przetrzymany. Znajdowali się stali klienci, rzecz cie-
kawa, najczęściej pochodzący z Olkusza, którzy niekiedy potrafili zakupić od 
Stefana po dziesięć obrazów. Jego matka, Teresa Zakrzeńska w liście z 1965 
pisała: Za to u Faniów nie może być lepiej i szczęśliwiej. Jednomyślność, po-
święcenie obojga. Cel jasno wytyczony: z drogi nie zbaczać i całą piątkę wy-
trwale po niej prowadzić. W 1978 doszło już do tego, że Faniowie wybrali się 
w podróż zagraniczną. Dwa tygodnie spędzili w Eforie Sud pod Konstancą 
w Rumunii. Przez dwanaście dni kąpaliśmy się i opalali � pisał Stefan. Ale 
drugą część urlopu obowiązkowo spędzał w Lanckoronie, gdzie natura ofiaro-
wała mu barwy jego niekiedy świetnych malarskich pejzaży.

Fanio w 1981 odbył podróż do Mölln, do swego brata Konstantego, gdzie 
znalazł nabywców swych płócien wśród odbiorców niemieckich. W Krako-
wie brał udział w wystawach okręgowych Związku Polskich Artystów Pol-
skich i w salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Najdonioślej-
szym ukoronowaniem jego pracy artysty malarza, trwającej nieprzerwanie od 

Snopy w Wilkowicach � olej, 85 x 65 cm � mal. Stefan Rostworowski
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1947, było zorganizowanie w 1992 przez TPSP w Pałacu Sztuki przy placu 
Szczepańskim w Krakowie wystawy jego 152 obrazów i rysunków. Z tej oka-
zji został wydany piękny folder, w prasie ukazało się kilka artykułów, wer-
nisaż wystawy został sfilmowany. Całość tych wydarzeń przyniosła artyście 
zasłużoną satysfakcję. Powszechnie uważano, że jest pewnym fenomenem 
w dzisiejszych czasach postać artysty malarza, który przez całe życie nie czy-
nił innych rzeczy, tylko poświęcił się sztuce. Rzeczywiście, osobowość Stefa-
na była taka, że zupełnie nie interesował się wydarzeniami politycznymi czy 
stosunkami ekonomicznymi panującymi w kraju, natomiast wówczas, gdy 
znalazł się wśród ludzi, brał za ołówek i zaczynał szkicować którąś z osób 
obecnych na spotkaniu. Wszystkie �urlopy� spędzał z żoną w zasadzie w jed-
nej i tej samej miejscowości, w Kasince pod Limanową, wyjątkowo w Lanc-
koronie, gdzie poświęcał się malowaniu pejzaży, które znakomicie mu się 
udawały. Wyjątkowo, w latach 1976 i 1980 część wakacji spędził w Sopo-
cie u swej bratowej, co poświadcza kilka obrazów jego autorstwa wiszących 
w jej domu. Stefan swą osobowość wyrażał rysunkiem i pędzlem. Był na 
pewno bardzo dobrym portrecistą. Najznakomitszymi są jego obrazy, które 
przedstawiają pięciu synów w wieku młodzieńczym, a także matkę i żonę. 
Portrety te wypełniały żywym kolorytem wnętrze jego mieszkania. Według 
oceny krytyków, był realistą. Ignacy Trybowski, dyrektor Pałacu Sztuki, na-
zwał go artystą pozbawionym kompleksu nowoczesności. Artystą, w którego 
twórczość: Uderza udzielająca się szczerość prawdziwie osobistego przeka-
zu. Natomiast krytyk Andrzej Warzecha konstatował: Realizm Rostworow-
skiego nie jest ani staroświecki, ani tradycyjny, jest po prostu rzetelnym, ale 
bardzo indywidualnym sposobem widzenia i przedstawiania świata. Zarówno 
w rysunku jak i w pejzażach, Rostworowski potrafi znakomicie wybrać odpo-
wiedni motyw i po mistrzowsku rozwiązać go kolorystycznie. Ten sam kry-
tyk poświęcił uwagę kolorystyce obrazów Rostworowskiego, pisząc: Bardzo 
dyskretnie, ale wytrwale operuje on różnymi tonami delikatnego różu, który 
znakomicie komponuje się z odcieniami innych kolorów, przede wszystkim 
różnego rodzaju błękitów, żółci i bieli.

Portrety i pejzaże Rostworowskiego są pogodne i jasne. Taka też była 
jego natura. Niewątpliwie fenomenem było to, że zdołał pracą malarską 
utrzymać rodzinę. Nie mniejszym fenomenem było także i to, że przez 45 lat 
Polski Ludowej pozostał poza wszelkim zasięgiem przekazu informacji i pro-
pagandy państwowej. Żył życiem domowym, według zwyczajów wyniesio-
nych z Gałęzowa. Nie znał chyba nazwisk kolejnych pierwszych sekretarzy 
partii rządzących państwem. Natomiast gościom odwiedzającym jego miesz-
kanie przynosił rano na tacy do łóżka śniadanie: herbatkę z mleczkiem oraz 
bułeczki z masłem i konfiturą. Wieczorem natomiast z całą rodziną klękał 
przed domową kapliczką i odmawiał pacierz. Potem życie jego się zmieniło. 
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Wraz ze wrastającym kultem Mi-
łosierdzia Bożego, razem z żoną, 
bo synowie się już rozpierzchli, 
o godzinie trzeciej po południu, 
w godzinie śmierci krzyżowej 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
odmawiał koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. Tym swoim opor-
nym wobec rzeczywistości stylem 
życia wytworzył atmosferę kręgu 
rodzinnego, w którym wszyscy 
czuli się członkami tego domu. 
W życiu tej rodziny przeplatały 
się wątki miłości, sztuki i religii. 
Nie było tam miejsca dla filozofii, 
było jedynie miejsce dla obecno-
ści Boga i ludzi. Właśnie ten stan 
humanistyczno-nadprzyrodzony 
sprawił, iż z domu jego wyszło 
pięciu młodych ludzi � synów 
niewątpliwie wierzących, niewąt-
pliwie związanych z polskością 

Autoportret artysty
� mal. Stefan Rostworowski

Janina i Stefan Rostworowscy podczas uroczystości swego srebrnego wesela w otoczeniu 
pięciu synów: Tadeusza, Józefa, Jakuba, Andrzeja i Pawła 
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i rodziną Rostworowskich. W domu Fania zrealizowały się ideały religijne, 
narodowe i rodowe przez to, że nie były ujęte żadną doktryną, a jedynie prze-
kształcone w styl życia. W domu tym panował kult Miłosierdzia Bożego. Już 
w 1982 Fanio pisał: Siostra Faustyna wskazuje jedyną drogę, która jest pew-
na i która doczeka się swego triumfu w świecie. Atmosferę tego domu dobrze 
odkrywał o. Tomasz Rostworowski SJ, stryj Stefana, który często Faniów 
odwiedzał, również w Klikuszowej, kiedy było najbiedniej. Do życia tej spo-
łeczności rodzinnej nie wnosił żadnych pieniędzy, tylko jednał pięciu synów, 
by byli ministrantami podczas odprawianej przez niego mszy św. W jednym 
ze swoich listów synom Fania poświęcił spory akapit. Pisał: Chłopcy wycho-
wują się u Salezjanów, są ministrantami i robią wrażenie bardzo dobre, są 
naturalni, bardzo weseli, zdolni, rozgarnięci, gadatliwi, ale nie natrętni, do-
brze wychowani, a oboje Faniowie nadają bardzo dobry kierunek wychowa-
niu. Np. chłopcy mają w pokoju zawieszone tabliczki, gdzie różnokolorowymi 
papierkami zaznacza się co dzień sposób zachowania się każdego w danym 
dniu. Kto uzbiera w danym miesiącu najwięcej punktów (kto ma najwięcej 
koloru niebieskiego) � ten dostaje wyróżnienie (pójście do kina czy na inną 
przyjemność).

W późniejszym okresie rodzina Stefana Rostworowskiego w zadziwia-
jący wprost sposób związała się z jezuitami i z Bazyliką Ojców Jezuitów 
w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Dom zakonny jezuitów pośrednio stał 
się jakimś drugim domem Rostworowskich. Kolejnym takim miejscem ich 
obecności była parafia św. Karola Boromeusza, której kościół został całko-
wicie wypełniony obrazami Janiny i Stefana Rostworowskich. Niewątpliwie, 
że Stefan, żyjąc z malarstwa, traktował swoje obrazy także jako przedmiot 
obrotu pieniężnego. Malował też całe serie widoków Krakowa, które szcze-
gólnym artyzmem się nie odznaczały. Wspomniany już Ignacy Trybowski 
pisał, iż twórczość Rostworowskiego: zjednywała sobie wyznawców i zwo-
lenników, którzy właśnie takiej sztuki oczekują, jako spełniającej ich estetycz-
ne pragnienia. Ten wytrawny znawca szczególnie sztuki nowoczesnej z pew-
nym żalem powiadał, że nie można nad owym faktem społecznym przejść do 
porządku dziennego i nie dostrzegać gustów, nawet, gdy się nie podziela kry-
teriów, jakimi kieruje się artysta. Właśnie te gusta sprawiły, że 2500 obrazów 
i rysunków stworzonych przez Rostworowskiego rozeszło się wśród odbior-
ców. Jednym z nabywców płócien Stefana był sekretarz prezydenta Geralda 
Forda, który przebywając w Krakowie, na wystawie �Desy� zobaczył obraz 
Rostworowskiego Wawel. Nabył go i po dziś dzień płótno to wisi w Białym 
Domu w Waszyngtonie. Portrety i pejzaże Rostworowskiego trafiały do rąk 
wielu innych znakomitych osób w Polsce i za granicą, zdobiąc pewno do dziś 
swym pogodnym kolorytem wnętrza ich domów. Przetrwają kolejne okresy 
�nowoczesności� i będą świadkami czasów, które minęły. 
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Stefan owdowiał na rok przed swoją śmiercią. Syn Paweł zabrał go do 
swego nowego domu w Bolechowicach pod Krakowem i tam sterany już 
wiekiem artysta zmarł 28 I 2000. Wielkie uroczystości pogrzebowe odpra-
wiane zostały w Bazylice Ojców Jezuitów w Krakowie. Przewodniczył im 
kard. Franciszek Macharski w koncelebrze z dwoma synami zmarłego, jezui-
tami Jakubem i Tadeuszem. Nabożeństwo żałobne, z udziałem wielkiej liczby 
księży jezuitów i licznie zgromadzonych żałobników, było hołdem oddanym 
pamięci artysty, człowieka osobiście bardzo skromnego, który w burzliwych 
czasach Polski Ludowej potrafił żyć na własną modłę, swój czas poświęcając 
sztuce, rodzinie i Bogu. Zwłoki zmarłego Stefana złożone zostały w nowym 
grobie rodzinnym Rostworowskich w Bolechowicach. Wieczorem 2 II 2000 
rodzina Rostworowskich spotkała się w kościele parafialnym św. Karola Bo-
romeusza, gdyż tam Stefan na ten dzień zamówił mszę św. za duszę zmarłej 
równo rok wcześniej żony Janiny. Zamówienie tej mszy św. było ostatnim 
aktem strzelistym tego człowieka.

Wykaz dzieł Stefana Rostworowskiego: Nie mogąc wymienić 2500 obrazów roz-
sianych po świecie, podajemy tylko te, które były eksponowane w Pałacu Sztuki 
w Krakowie: 1. Matka Kościoła (olej); 2. Kwiaty I (olej); 3. Kwiaty II (olej); 4. Kwia-
ty III (olej); 5. Kwiaty IV (olej); Szkic do Matki Kościoła (kredka); 7. Dziewczynka ze 
Szczawnicy (pastel tłusty); 8. Mateusz Rodzynkiewicz (olej); 9. Grzegorz Stupnicki 
(pastel); 10. Dziewczynka z Lanckorony (olej); 11. Łukasz Rostworowski (ołówek); 
12. Jagienka Rostworowska (rysunek); 13. Jagienka Rostworowska (pastel tłusty); 
14. Marzenka Kawula (pastel tłusty); 15. Ewa Kawula (pastel tłusty); 16. Lesław 
Dochnal (pastel tłusty); 17. Joasia Gądzior (pastel tłusty); 18. Ania Gądzior (pa-
stel tłusty); 19. Tytus Bisping (pastel); 20. Wiesław Borkacki (kredka); 21. Jadwiga 
Borkacka (kredka); 22. Tadeusz Boniecki (pastel); 23. Kasia Boniecka (pastel); 24. 
Agnieszka Wiernikowska (pastel tłusty); 25. Ewa Jakubowska (pastel); 26. Karoli-
na Jakubowska (pastel); 27. Tadeusz Rostworowski (pastel); 28. Weronika Rostwo-
rowska (pastel tłusty); 29. Ania Rostworowska moja najmłodsza wnuczka (ołówek); 
30. Pan Jezus Miłosierny (olej); 31. Paweł Olearczyk (olej); 32. Marysia Olearczyk 
(olej); 33. Góral Jakub z Kasinki (olej); 34. Sołtys Pułeczyński (U) (olej); 35. O. To-
masz Rostworowski TJ (pastel); 36. Kazimierz Malski rzeźbiarz z Lanckorony (olej); 
37. Sąsiadki ze skarpy (pastel olejny); 38. Asia (pastel olejny); 39. Plebania Koś-
cioła św. Andrzeja (olej); 40. Katedra na Wawelu (olej); 41. Plac Matejki (olej); 42. 
Seminarium krakowskie (olej); 43. Kościół św. Floriana (olej); 44. Zosia Wysocka 
(pastel tłusty); 45. Władysława Doskocz (pastel tłusty); 46. Kinga Doskocz (pastel 
tłusty); 47. Jerzy Doskocz (olej); 48. Franciszek Kasza (pastel olejny); 49. Dr Adam 
Wernikowski (olej); 50. Słoneczniki I (olej); 51. Od Krakowa czarny las (olej); 52. 
Portret mojej matki (olej); 53. Prof. dr hab. Jan Myczkowski (olej); 54. Prof. dr hab. 
Wieńczysław Kozera (olej); 55. Prof. dr hab. Edward Pojnar (olej); 56. Rektor A.R. 
Władysław Bala (olej); 57. Żniwa w Trojanowicach (olej); 58. Dojazd do Lancko-
rony (olej); 59. Chata listonosza w Kasince (olej); 60. Kasia Lelek (pastel olejny); 
61. Kasztany na szosie warszawskiej (olej); 62. Moja narzeczona (olej); 63. Kwiaty 
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(pastel tłusty); 64. Anita Topór (pastel tłusty); 65. Moja żona Janka z Pipi (olej); 
66. Janka na 20-lecie małżeństwa (olej); 67. Janka na 25-lecie małżeństwa (pastel 
tłusty); 68. Janka na 30-lecie małżeństwa (olej); 69. Tadeusz czytający (ołówek); 
70. Janka z Andrzejem (ołówek); 71. Autoportret (ołówek); 72. Janka (ołówek); 73. 
Janka w ogrodzie botanicznym (ołówek); 74. Kuba śpiący (kredka); 75. Autoportret 
(pastel tłusty); 76. Janka z synami w Kwidzynie (olej); 77. Tadeusz (ołówek); 78. 
Andrzej (pastel); 79. Kuba (pastel); 80. Józio (pastel); 81. Tadeusz (pastel); 82. Pa-
weł (pastel); 83. Andrzej z palcem w buzi (kredka); 84. Janka rysująca (ołówek); 85. 
Janka rysunek jedną linią (ołówek); 86. Janka i Stefan (ołówek); 87. Janka śpiąca 
(kredka); 88. Janka brzemienna (kredka); 89. Autoportret z Piwnicznej (pastel tłu-
sty); 90. Tadeusz (ołówek); 91. Janka (ołówek); 92. Świątek Madonna z dzieciątkiem 
(olej); 93. Kolęda I (ołówek); 94. Kolęda II (ołówek); 95. Kolęda III (ołówek); 96. 
Kolęda IV (ołówek); 97. Andrzej śpiący (kredka); 98. Janka z Kubą (kredka); 99. 
Andrzej, mój najstarszy syn (olej); 100. Kuba (olej); 101. Józio (olej); 102. Tadeusz 
(olej); 103. Paweł (olej); 104. Janka w Nowej Wiosce (kredka); 105. Janka z Kubą 
(kredka); 106. Tadeusz (pastel); 107. Andrzej śpiący (kredka); 108. Janka (ołówek); 
109. Autoportret (ołówek); 110. Janka w Lanckoronie (ołówek); 111. Józio (san-
gwina); 112. Autoportret (olej); 113. Pejzaż z Białego Prądnika (olej); 114. Kasinka 
Mała Widok na Węglówkę (olej); 115. Szczebel na jesień (olej); 116. Słoneczniki 
II na Białym Prądniku (olej); 117. Słoneczniki III na Białym Prądniku (olej); 118. 
Domy pod Szeblem (olej); 119. Susząca się bielizna w Kasince (olej); 120. Olchy 
nad Rabą (olej); 121. Żniwa w Trojanowicach (olej); 122. Park na Białym Prądniku 
(olej); 123. Kąpiący się nad Rabą (pastel tłusty); 124. Kwitnące jabłonie (olej); 125. 
Żniwa w Kasince (olej); 126. Stuletnia chata w Kasince (olej); 127. Plażowicze nad 
Rabą (olej); 128. Pejzaż jesienny z Kasinki (olej); 129. Wrotycze nad Rabą (olej); 
130. Słonecznik Pawła (olej); 131. Martwa natura (olej); 132. Bzy (olej); 133. Nad 
Rabą (pastel olejny); 134. Nad Rabą (pastel olejny); 135. Tyniec (pastel olejny); 
136. Kopia Rubensa: Porwanie córek Leucyppa przez Kastora i Poluksa (olej); 137. 
Kopia Rubensa: Rzeź amazonek (olej); 138. Morze Czarne Eforia Sud (pastel tłusty); 
139. Morze Czarne Eforia Sud (olej); 140. Słoneczniki (olej); 141. Głowa kobiety 
z Sopotu (ołówek); 142. Akt kobiecy (ołówek); 143. Akt kobiecy (ołówek); 144. Akt 
męski (ołówek); 145. Akt kobiecy (kredka); 146. Maszkaron I (ołówek); 147. Masz-
karon II (ołówek); 148. Maszkaron III (ołówek); 149. Jacht �Gedania� wychodzi 
z Gdyni (pastel tłusty); 150. Andrzej i Paweł nad Rabą (pastel); 151. Tadeusz (ołó-
wek); 152. Prof. Wiktor Boniecki (pastel). Obrazy poza znanym spisem: Stanisław 
Jan Rostworowski (ołówek) i Wojciech Rostworowski (ołówek) � oba własność S.J. 
Rostworowskiego, Teresa z Niezabitowskich Rostworowska (olej) i Zaprzęg koni 
(olej) � oba u Zofii Gorgol w Surhowie, Kleiner Bub.
Po śmierci artysty jego obrazy były eksponowane w Galerii Pałacu Pugetów w Kra-
kowie, ul. Starowiślna 13; Wawel w domu Krzysztofa Malareckiego w Warszawie; 
Wawel w Białym Domu w Waszyngtonie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Kra-
kowie, w okresie od 7 VI do 10 VII 2005 i w Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej 
Akademii Nauk w Jabłonnej k. Warszawy w 2006.
Liczne obrazy Stefana Rostworowskiego znajdują się w domach Pawła Rostworow-
skiego w Bolechowicach, Andrzeja Rostworowskiego w Krakowie, Ewy Rostwo-
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rowskiej w Sopocie, Zofii Gorgol w Surhowie pod Krasnymstawem, a także w kościele 
parafialnym św. Karola Boromeusza na osiedlu Ks. Siemaszki w Krakowie, dla którego 
artysta w latach dziewięćdziesiątych wykonał dwa portrety Jana Pawła II, cykl wizerun-
ków polskich świętych i błogosławionych oraz portret św. Karola Boromeusza.

ŹRÓDŁA
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z 20 XI 2000; B. Weber, Stefan Rostworowski (1921�2000): Miłość do Boga, świata i czło-
wieka, �Źródło � Tygodnik Rodzin Katolickich� 2001, nr 1, s. 6 (12 reprodukcji obrazów); 
A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004, s. 297; M. Dem-

Synowie Janiny i Stefana Rostworowskich zgromadzeni z okazji wystawy malarstwa rodziców 
w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie w 2005. 

Od lewej stoją: Andrzej, Jakub, Józef, Tadeusz, Paweł 
[fot. S. J. Rostworowski]
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ska-Trębacz, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory, Lublin 2005, s. 29, 118�119; 
S.J. Rostworowski, Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:] R. Rostworowski, Poezje hin-
duskie i inne, Warszawa 2005, s. 126; O. T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 
2005, s. 135 i nast.; Katalog wystawy: Stefan i Janina Rostworowscy � Malarstwo, Kraków 
2005, w tym Weronika Rostworowska, Wystawa malarstwa Stefana i Janiny Rostworowskich 
(s. 3�4); Ks. A.J. Nowobilski, Janina i Stefan Rostworowscy. Studium indywidualności ma-
larskich (s. 5�7); J.B. Gliński, Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928�1939, 
wychowawcy i wychowankowie, Warszawa 2005, s. 221; Weronika Rostworowska, Janina 
i Stefan Rostworowscy. Wystawa malarstwa Janiny i Stefana Rostworowskich, Jabłonna 
k. Warszawy 2006; Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2008, s. 21 i nast.; 
M.J. Minkowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, wyd. 3, Kraków 2008.
INNE: internet; informacje Ewy, Andrzeja i Pawła Rostworowskich.

JANINA Zdzisława z RODZYNKIEWICZÓW ROSTWOROWSKA (Janka), 
ur. 30 I 1921 w Poznaniu, córka Zdzisława i Władysławy z Rusinowskich h. 
Godziemba, wnuczka Władysława Rodzynkiewicza, żonatego z Zofią Spa-
lińską, żona Stefana 

Jej ojciec sprawował ważne funkcje u początków tworzenia się państwa 
polskiego. W 1918 był radcą Sądu Krajowego w Lublinie. 19 II 1919 objął 
urząd okręgowego komisarza pełnomocnego przy dowództwie Grupy Wojsk 
Polskich gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Oznaczało to, że był przygotowy-
wany do objęcia funkcji komisarza cywilnych władz polskich w okręgu Kow-
la lub Wilna, jeśli ziemie takie przez Wojska Polskie zostaną zajęte. Wilno 19 
IV 1919 zostało zajęte i Zdzisław Rodzynkiewicz był szefem sekcji w Komi-
sariacie Cywilnym Ziem Wschodnich. Z datą 19 II 1920 został mianowany 
sekretarzem generalnym w Komisariacie Generalnym Ziem Wschodnich, co 
mogło odpowiadać funkcji komisarycznego wojewody na teren Wileńszczy-
zny. Jednak wskutek ofensywy gen. Michaiła Tuchaczewskiego w lipcu 1920 
musiał opuścić Wilno. Nie powrócił już do niego osiadając w Poznaniu, gdzie 
otworzył kancelarię adwokacką. 

W Poznaniu w 1921 przyszła na świat jego córka Janka. Po II wojnie 
światowej Janina Rodzynkiewicz studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jej profesorem-mistrzem był Czesław Rzepliński. Kraków zna-
ła jeszcze sprzed wojny, bowiem była tu w czasie, kiedy w kościele Ojców 
Jezuitów zostały złożone przywiezione z Rosji relikwie o. Andrzeja Boboli. 
Modląc się przy jego trumnie, doznała szczególnego pogłębienia religijnego. 
Przebywając na studiach na wydziale malarstwa poznała i 15 VI 1949 poślu-
biła w Krakowie Stefana Rostworowskiego. 

Młodzi małżonkowie mieli duże uzdolnienia malarskie, jednakże nie 
dysponowali konkretnym zawodem, ułatwiającym zdobycie środków utrzy-
mania. Szukali oparcia u matki Fania i w Stefanie Zakrzeńskim, który był 
administratorem państwowych majątków ziemskich. Przebywali w Nowej 
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Wiosce pod Kwidzyniem i w Kwidzyniu, skąd powędrowali pod Nowy Targ, 
do Klikuszowej, gdzie wynajmowali chatkę góralską. Przyszła groźna zima. 
W domu było zimno, zmarzły też niezbędne dla wyżywienia kartofle. Sy-
tuacja była katastrofalna, gdyż brakło pieniędzy na kupienie czegokolwiek. 
A było ich już wówczas pięcioro: rodzice i trzech synów. Janka widziała, że 
już sama sobie nie poradzi z biedą. Zwróciła się do Matki Boskiej o pomoc. 
Powiedziała: Matko Boża, musisz mi pomóc. A było to właśnie święto Matki 
Boskiej Gromnicznej. Mimo bardzo złej pogody i marnego okrycia, postano-
wiła pójść do kościoła. Gdy szła, zaczepił ją jakiś człowiek i począł czynić jej 
wyrzuty, że nie wykonała pracy zleconej, którą chciał u niej zamówić. Zaraz 
dał jej zaliczkę w wysokości 400 zł, tak że mogła kupić dzieciom nie tylko 
jedzenie, ale i naftę i węgiel dla ogrzania domu. Janka zachowała przeświad-
czenie, że to był cud, zrządzony za wstawiennictwem Matki Bożej. 

W różnych trudnych okresach egzystencji swej rodziny podejmowała za-
trudnienie, ale mając pięcioro dzieci, praktycznie pracować zawodowo nie 
mogła. W 1955 okresowo pracowała jako księgowa w aptece w Kwidzyniu. 
Nie mając jednak talentów do rachunków, spowodowała manko, które w jej 
sytuacji materialnej było prawdziwą katastrofą. Janka w tym czasie była 
słabego zdrowia, lekarze twierdzili, że klimat w Kwidzynie jest dla niej za-
bójczy. Jak pisała jej matka, Teresa 
Zakrzeńska: Janka jest przezacną 
kobietą, prawa, prosta, o głębokiej 
kulturze moralnej, bez reszty odda-
na Faniowi i dzieciom, przeraźli-
wie chuda i często głodna. Sytuacja 
rodziny w Kwidzynie była bardzo 
ciężka. Manisia Orzeszkowa opisała 
takie zdarzenie � Fanio złapał jakąś 
pracę, zarobił trochę pieniędzy i dał 
je żonie, żeby sobie kupiła buty. Jan-
ka wraca szczęśliwa z zakupu obu-
wia. Cała rodzina ogląda nabytek. 
Tymczasem okazuje się, że buty są 
bardzo duże i jej noga pływa w nich 
jak w kaloszach. Fanio zapytuje: Co 
ty kupiłaś? A ona odpowiada: Ach, 
Tatulku, przecież na dwie pary nie 
było pieniędzy, więc kupiłam takie, 
żebyś i ty mógł w nich chodzić.

W 1958 Rostworowscy wprowa-
dzili się w Krakowie do mieszkania 

Madonna wg Filipina Lippiego, olej, 30 x 20 
� mal. Janina Rostworowska
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matki Janiny, Władysławy Rodzynkiewiczowej, by uchronić ją przed groźbą 
dokwaterowania kogoś obcego. Nie było tam luksusów. Mając już pięcioro 
dzieci, mieszkali w siedem osób w jednym pokoju. Dopiero po śmierci babci 
Władysławy sprzedano jej mieszkanie i w 1964 zakupiono obszerniejsze przy 
ul. Białej. Wtedy dla Janki zaczął się trochę lepszy okres życia w bardziej cywi-
lizowanych warunkach. Miała niewątpliwy talent malarski. Malowała obrazy 
i kopie obrazów, głównie o tematyce religijnej. Jej prace malarskie charaktery-
zowała precyzja, wyrazistość i kunszt, były pełne światła i uderzały jasnością 
kolorów. Jeden z nich eksponowany jest obok kazalnicy w Bazylice Ojców Je-
zuitów w Krakowie. Janka całe dorosłe życie poświęciła wychowaniu swoich 
synów. Najdonioślejszym wydarzeniem były dla niej święcenia kapłańskie jej 
synów, dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie. Dziennika-
rze pytali ją, jaki musi być system wychowawczy w rodzinie, by przysposobić 
dwóch kandydatów do kapłaństwa. Odparła, że do udzielania wywiadów pra-
sowych nie ma talentu. Ale gdy żurnaliści naciskali, odrzekła, że wybór drogi 
kapłańskiej jej synów zawdzięcza Bogu i nędzy, jaką przeżyła. 

Dopiero gdy wszyscy synowie się usamodzielnili, zajęła się pracą spo-
łeczną. Jak napisał jej mąż: Janka po staremu krząta się zawsze, gotowa po-
móc temu, który o pomoc prosi. Była przewodniczącą Sodalicji Mariańskich 
w Krakowie oraz prezeską Zespołu Charytatywnego przy Parafii św. Karola 

Boromeusza. Jej postawa życiowa 
nacechowana była głęboką religij-
nością. Napisano o niej, że niosła 
każdemu �radość, pomoc i nadzie-
ję�. Zmarła, można powiedzieć, 
w zadziwiających okolicznościach. 
W święto Matki Boskiej Grom-
nicznej wracała do domu z mszy 
św. wieczornej, na jaką udała się do 
kościoła św. Karola Boromeusza. 
W lewej ręce trzymała gromnicę, 
prawą ochraniała tlący się płomyk. 
Szła z mężem Stefanem. Była już 
na skwerku przed domem przy ul. 
Białej. I nagle się osunęła i upadła 
na ziemię. Stefan wezwał pogoto-
wie, gdy nadjechało, stwierdziło 
zgon. Tak odeszła, wszyscy sadzą, 
że odeszła do Boga, w wieczór 2 II 
1999, idąc z gromnicą do domu. 
9 II 1999 w Bazylice Ojców Jezu-

Portret żony, pastel 66 x 47
� mal. Stefan Rostworowski
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itów celebrował mszę żałobną ks. bp Stanisław Smoleński w asyście ponad 
dwudziestu ojców jezuitów. Homilię głosił syn zmarłej, o. Tadeusz Rostwo-
rowski SJ, a słowo pożegnalne nad trumną drugi syn o. Jakub Rostworowski 
SJ. Kościół wypełniali liczni krewni i członkinie Sodalicji Mariackiej. Nie 
składano wieńców, lecz zgodnie z życzeniem rodziny, pieniądze przeznaczo-
ne na kwiaty zbierano do puszek na cele charytatywne. Owdowiałemu mę-
żowi wyrazy współczucia nadesłali: ks. abp Józef Michalik z Przemyśla, ks. 
bp Piotr Libera, sekretarz Episkopatu Polski oraz przełożony generalny Oj-
ców Jezuitów o. Peter Hans Kolvenbach. Zwłoki zmarłej zostały złożone na 
cmentarzu w Bolechowicach. Pośmiertnie obrazy jej były wystawione w Mu-
zeum Archidiecezjalnym w Krakowie (od 7 VI do 10 VII 2005) oraz w Domu 
Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie koło Warszawy, 2006.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Marii Orzeszkowej do S.M. Rostworowskiego, Gdańsk�Oliwa, 16 
V 1957; Teresy Zakrzeńskiej do S.M. Rostworowskiego, Kwidzyn, 10 VIII 1957; Stefana 
Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego, Kraków, 6 XII 1979.
PUBLIKACJE: �List Okólny� � Biuletyn Koła Nałęczów nr 1:1999, s. 3; O. T. Rostworowski 
TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 136 i nast., Katalog wystawy: Stefan i Janina Ro-
stworowscy � Malarstwo, Weronika Rostworowska, Janina i Stefan Rostworowscy; Wysta-
wa malarstwa Janiny i Stefana Rostworowskich, Jabłonna koło Warszawy, 2006.
INNE: relacja Pawła Rostworowskiego.

POKOLENIE XVIII
Pierwszy syn STEFANA i JANINY z Rodzynkiewiczów

ANDRZEJ Piotr, ur. 1 XI 1949 w Klasztorku koło Kwidzynia, najstarszy syn 
Stefana i Janiny z Rodzynkiewiczów, inżynier ogrodnik, hodowca roślin 

Do szkoły zaczął uczęszczać w Klikuszowej koło Nowego Targu. Pa-
mięta ten moment, gdy nauczycielka ogłosiła, że zmarł prezydent Bolesław 
Bierut. Wówczas dzieci w całej klasie zaczęły głośno płakać. Pamięta też, 
że kiedy był w pierwszej klasie szkoły podstawowej, zachorowała babcia 
Rodzynkiewiczowa, miała wylew, a poszedł do komunii św. w intencji jej 
wyzdrowienia. Na wsi chodził tylko rok do szkoły, potem już przebywał 
w Krakowie, gdzie w 1964 ukończył edukację podstawową. Również w Kra-
kowie dochody rodziców były nadzwyczaj skromne. Nie zawsze starczało na 
wyprawienie Wigilii, a tym bardziej na prezenty dla dzieci. Pewnego roku, 
gdy perspektywa Świąt Bożego Narodzenia nie zapowiadała się zachęcająco 
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i trzeba było liczyć się z dzieleniem jednej niewielkiej ryby, nagle w Wigilię 
stanął w drzwiach listonosz z ogromną paczką. Czegóż tam nie było! Owoce 
cytrusowe, czekolada, przede wszystkim wymarzone przez chłopców samo-
chodziki � resorówki. Okazało się, że jeszcze przed świętami matkę Andrzeja 
odwiedziła jej koleżanka z gimnazjum, zamieszkała teraz w Szwecji i widząc, 
że się w domu nie przelewa, przysłała na Święta wspaniałą paczkę.

Rodzina Rostworowskich, jak wiadomo, uzdolniona była malarsko. W Kra-
kowie corocznie, szczególnie w dniu 1 maja odbywały się pochody i mani-
festacje, co wiązało się z rozwieszaniem na ulicach transparentów z różnymi 
hasłami. Właśnie Andrzej, przy pomocy rodziców, wziął się za malowanie tych 
transparentów, które wykonywane były farbą na prześcieradłach w wymiarze 
6 na 6 m. Zajęcie to było suto wynagradzane przez władze miejskie. Za zdobyte 
w ten sposób pieniądze Andrzej miał potem możność godziwego spędzania wa-
kacji. Uczęszczał do V Liceum im. Augusta Witkowskiego. Po maturze, którą 
zdał w 1967, podjął pracę w gospodarstwie ogrodniczym prof. Jana Ślaskiego. 
Musiał ją przerwać ze względu na dwuletnią służbę wojskową, którą ukończył 
w 1974. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Ogrodnictwa Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Równocześnie pracował w Stacji Hodowli Roślin Po-
lanowice z siedzibą w Górce Narodowej. W swej firmie poznał Magdalenę 
Gonciarczyk, swą przyszłą żonę. W 1978 ukończył studia i wyjechał do Szko-
cji, do państwa Popielów, u których odbył praktykę zawodową. Po powrocie 
31 XII 1978 zawarł ślub z Magdaleną w kościele Ojców Jezuitów w Kłodzku. 
Panowała wówczas zima stulecia. W pamięci nowożeńców pozostało to, że 

w kościele z braku dostawy prądu 
pogasły światła i ślub odbywał się 
przy blasku świec. 

W swej pracy Andrzej przeszedł 
wszystkie szczeble, od zatrud-
nienia przy produkcji roślinnej, aż 
do objęcia w 1990 stanowiska dy-
rektora Stacji Hodowli Roślin Po-
lanowce z siedzibą w Górce Na-
rodowej pod Krakowem. W 1992 
został zastępcą dyrektora Przed-
siębiorstwa Hodowli Buraka Pa-
stewnego. W 1994 przedsiębior-
stwo to przekształciło się w spółkę 
Skarbu Państwa, w której Andrzej 
Rostworowski został wicepreze-
sem. W 1998 miał jednak kłopoty 
zdrowotne z sercem i zmienił pra-

Andrzej Rostworowski (ur. 1949) 
� dyrektor przedsiębiorstwa roslin ozdobnych, 

ze swoim synem Julianem (ur. 1991)
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cę. W nowej firmie, Spółce Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodnicze-
go POLAN (HiNO) pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora spółki.

Jest to jedna z pięciu spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
które mają znaczenie strategiczne dla hodowli roślin w Polsce. Powstała 
w 1994 z połączenia dwóch firm: Krakowskiej Hodowli Roślin Ogrodniczych 
i Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa. Zadaniem jej 
jest zaspokajanie polskiego ogrodownictwa w nowoczesne odmiany roślin do-
stosowane do naszych warunków klimatyczno-glebowych. Spółka przygoto-
wuje materiał siewny i nasadzeniowy. Aktualnie posiada 87 własnych odmian 
warzyw i 117 odmian kwiatów. Prowadzi przerób technologiczny, konfekcjo-
nowanie oraz sprzedaż nasion w kraju i na eksport, do hurtowni i sieci de-
talicznej. Uczestniczy w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych 
POLAGRA i skutecznie dąży do rejestracji swoich odmian za granicą. 

Spółka kierowana przez inż. Andrzeja Rostworowskiego zdobyła kilka 
złotych medali na Targach POLAGRA. W 2001 na towarzyszącej Targom 
Krajowej Wystawie Ogrodniczej otrzymała też medal za nowe odmiany ce-
buli. W 2004 uhonorowana została krakowską nagrodę Dukata, przyznawa-
ną dla najlepszego menedżera firm. Rostworowski swoją firmę prowadził na 
tyle dobrze, że szef spółki rządowej z Warszawy przydzielił pod jego zarząd 
inne przedsiębiorstwo z Krzeszowic, które produkowało pomidory, ale zaczę-
ło bankrutować. Andrzej oświadczył, że nie przyjmie dyrekcji tego przedsię-
biorstwa. Wtedy dyrektor naczelny powiedział, że wypisuje dla niego zwol-
nienie. I tak się też stało. Ale Rada Nadzorcza nie zgodziła się na zwolnienie 
Rostworowskiego i ostatecznie boryka się on teraz z zarządem dwóch przed-
siębiorstw. Ponadto przystąpił do budowy własnego domu. 

Andrzej jest typowym człowiekiem, który potrafi �iść do przodu� i osią-
gać realne, niekwestionowane i niekoniunkturalne sukcesy. W życiu zabrakło 
mu lat chłopięcych. Nie mógł się bawić z kolegami, bo zawsze trzymał za 
rękę któregoś ze swoich młodszych braci, albo Kubę, albo Józka, a w końcu 
Tadeusza, najrzadziej Pawła. Spełniał wobec braci rolę ojca i matki. Pozostał 
rozważny, opiekuńczy i uparty. Ma swoje hobby. Lubi łowić ryby i zbierać 
grzyby. Dawniej uprawiał górskie wędrówki, teraz, ze względu na wysokie 
ciśnienie, ogranicza się do pieszych spacerów.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Faire-part Andrzeja i Magdaleny Marii Rostworowskich, Kłodzko, 31 
XII 1978.
PUBLIKACJE: Medale za nowe odmiany roślin Spółki hodowlano-nasienne WRSP dominu-
ją. �Zielony Sztandar� 2001, nr 43, s. 17; Who is who w Polsce. Leksykon biograficzny, 
Szwajcaria�Szweiz 2003; o. T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, op.cit., 
s. 204�205.
INNe: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze �Polan�, internet.
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MAGDALENA Maria z GONCIARCZYKÓW ROSTWOROWSKA (Magda), ur. 
13 XII 1945 w Oleśnicy koło Dąbrowy Tarnowskiej, jako córka Wincentego 
i Ireny z Golonków, ma tytuł inżyniera rolnika, zajmuje się hodowlą roślin, 
żona Andrzeja 

Ojciec jej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
był członkiem konspiracji niepodległościowej, ale po wojnie nie ujawnił 

się. Magda całą edukację, aż po czas 
matury, odbyła w Kłodzku. Studia 
rozpoczęła w 1965 na Wydziale Rol-
nictwa Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Ukończyła je w 1970. Odtąd 
przez 29 lat pracowała w Stacji Ho-
dowli Roślin Polanowice z siedzibą 
w Górce Narodowej, skąd przeszła 
na wcześniejszą emeryturę. Stacja ta 
ma swoją historię. Bowiem inż. Kon-
stanty Buszczyński w 1886 w Nie-
mierczu na Podolu założył pierw-
szą stację selekcyjną nasion buraka 
cukrowego i zbóż. Z kolei w 1906 
był inicjatorem powstania firmy ho-

dowli nasion w Górce Narodowej. 
Buszczyński był prekursorem hodow-
li wysokocukrowego buraka, potem 

buraka pastewnego. Jego inicjatywy wiążą się z dziejami Rostworowskich. 
Bowiem stację swą założył w Górce Narodowej, w dawnym majątku Feliksa 
Rostworowskiego, miejscu urodzin o. Jana Rostworowskiego SJ. Tenże inż. 
Buszczyński był również udziałowcem zakładanego przez Konstantego Prze-
włockiego ogromnego gospodarstwa sadowniczego w Józefowie nad Wisłą, 
którego właścicielem został Roman Rostworowski. I otóż po II wojnie świa-
towej wnuk Romana Andrzej Rostworowski i jego żona Magda spędzili życie 
na pracy w Górce Narodowej.

Magdalena Maria z Gonciarczyków 
Rostworowska (ur. 1945) 

� żona Andrzeja, kwalifikowany pracownik 
Stacji Hodowli Roślin Polanowice
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Pokolenie XIX
Dzieci ANDRZEJA i MAGDALENY z Gonciarczyków

WERONIKA Maria, 
ur. 5 XII 1979 w Krakowie 

W 1986 rozpoczęła na-
ukę szkolną i w 1998 zdała 
maturę w V Liceum Ogól-
nokształcącym im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie. 
Ukończyła historię sztuki 
na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Pracuje na Zamku 
Królewskim na Wawelu. 
Amatorsko para się także fo-
tografiką. Opracowała wstęp 
do katalogu wystawy Stefa-
na i Janiny Rostworowskich 
� swoich dziadków.

ŻRÓDŁA
PUBLIKACJE: Wstęp do katalo-
gu wystawy: Stefan i Janina Ro-
stworowscy � malarstwo, Kraków 
7 VI�10 VII 2005. 

JULIAN Piotr, ur. 7 I 1991 w Krakowie

Cudownym wydarzeniem było to, że udało się utrzymać go przy życiu. 
Był wcześniakiem, urodzonym w szóstym miesiącu ciąży. Ważył 90 deko, 
a po dziesięciu latach � 44 kilo. W 2004 ukończył naukę w szkole podstawo-
wej. Od 2007 jest uczniem Gimnazjum i Liceum im. Piotra Michałowskiego 
w Krakowie i znalazł się już w klasie maturalnej.

Weronika Rostworowska (ur. 1979) 
� córka Magdaleny i Andrzeja, historyk sztuki, 

pracuje na Zamku Królewskim na Wawelu
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POKOLENIE XVIII
Drugi i trzeci syn STEFANA i JANINY z Rodzynkiewiczów

JAKUB Maria (Kuba), ur. 15 VIII 1951 w Nowym Targu, drugi syn Stefana 
i Janiny z Rodzynkiewiczów, jezuita misjonarz

Jego dzieciństwo przypadło na najtrudniejszy pod względem material-
nym okres życia rodziców, kiedy przebywali w Klikuszowej pod Nowym 
Targiem. Do szkoły zaczął uczęszczać w Krakowie. Kiedy pewnego dnia py-
tano uczniów, kim by chcieli zostać, oświadczył, że on chciałby być misjona-
rzem. Zdał maturę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkiewicza 
w Krakowie i zapisał się na studia dzienne w Akademii Rolniczej na Wydzia-
le Leśnictwa. Wakacje wraz z młodszymi braćmi spędzał często nad morzem, 
gdzie w Oliwie i Sopocie mieszkały jego ciotki Manisia i Ewa Rostworow-
skie. W sierpniu 1970 na zaproszenie swego stryja Stefana Rostworowskiego 
wyjechał do Francji. Był w Brukseli i Paryżu, z prawdziwą przyjemnością 
udał się w odwiedziny do swej ciotki Maryjki Rostworowskiej, zakonnicy 
w Callenelle w Belgii. Stryjowi Stefanowi pomagał w rachunkach kubikowa-
nia drzewa. Stryj wspominał go jako bardzo miłego i delikatnego, ale może 
nazbyt nieśmiałego młodzieńca. 

Kuba przez starsze pokolenie swych krewnych był rozpoznawany jako 
chłopiec solidny i często zamyślony, jakby rozważał sens swego życiowego 
powołania. Kiedy był na V roku leśnictwa, wielki autorytet rodzinny w spra-
wach wiary, o. Piotr Rostworowski EC, powiedział mu: Kuba, jak masz po-
wołanie, to się Bogu nie oprzesz. Ale bądź ostrożny dlatego, że jak realizu-
jesz swoje powołanie, to wsiadasz jak do samolotu i już nie masz wyjścia. 
Jeśli masz żonę, dzieci, pracę, to jak się na jednym odcinku nie układa, to 
się możesz podbudować na drugim. A tu stawiasz wszystko na jedną kartę. 
Kuba tymczasem skończył leśnictwo z tytułem magistra inżyniera i został 
w 1974 w Krakowie asystentem prof. Stanisława Kapuścińskiego, entomo-
loga, zajmującego się badaniem życia owadów. Praca ta wydawała mu się 
jednak zbyt teoretyczna i z własnej woli przeszedł na staż w leśnictwie, który 
w 1976 odbywał w Wólce Wieprzyckiej koło Zwierzyńca w ówczesnym wo-
jewództwie zamojskim. Przebywając w środowisku wiejskim, zorganizował 
grupę młodzieży i wśród jej uczestników starał się budzić zainteresowania 
turystyczne i kulturalne. Miejscowy nadleśniczy, mający córkę na wydaniu, 
często zapraszał go do swego domu. Wydawało się, że przystosowuje się do 
życia świeckiego i że praca w leśnictwie mu odpowiada. W sercu jego jednak 
musiało pulsować powołanie kapłańskie. 
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10 XII 1976 w Starej Wsi wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Generał 
jezuitów o. Pedro Arrupe tak pisał do kandydatów do zakonu: Przyjdź do nas, 
jeśli służba Chrystusowi jest sensem twojego życia; przyjdź, jeśli masz krę-
gosłup dość mocny, umysł otwarty, jasne idee i serce większe niż świat, jeśli 
umiesz pożartować z innymi, a czasem pośmiać się także z siebie. Wydaje 
się, że Kuba w znacznym stopniu odpowiadał właśnie takiemu wizerunkowi 
kandydata do zakonu, jaki przedstawił o. Arrupe. Ale powołanie jego miało 
głębokie podłoże. W okresie nowicjatu pisał o sobie: Dziękuję Panu Jezu-
sowi za Jego łaskę i liczę na Jego pomoc. Ostatnie lata przed wstąpieniem 
oddałem się Mu całkowicie i On mnie prowadził. Z tym doświadczeniem chcę 
budować dalej. 

Ks. Jakub w latach 1978�1980 odbył studia filozoficzne w Krakowie oraz 
część nowicjatu w Kaliszu. Przeżył ogromnie intensywnie wieści dochodzą-
ce z Watykanu o wyborze na papieża kard. Karola Wojtyły. Razem z bratem 
Tadeuszem należał do tych szesnastu, którzy uruchomili serce dzwonu Zyg-
munta w katedrze wawelskiej na wieść o tym, że sternikiem Nawy Piotrowej 
został metropolita krakowski. Napisał nawet wiersz oddający nastrój radości, 
jaki zapanował na tę wieść w Krakowie. W 1979 przypadła wizyta papieża 
Jana Pawła II w Polsce. Kuba, jak wspominał, dzięki łaskom Opatrzności, 
został włączony w tok tej pielgrzymki. Był w Częstochowie, Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Wadowicach, Oświęcimiu, Nowym Targu i oczywiście w Kra-
kowie. W Wadowicach stał obok kobiety, która zwróciła się do niego z prośbą 
o pomoc, gdyż chce podejść do Ojca Świętego. Jest jego ciotką i chce Mu 
powiedzieć krótki wierszyk i ofiarować kwiaty. Po dwóch latach o. Jakub zo-
stał skierowany na fakultet teologiczny do Warszawy, gdzie studiował w la-
tach 1980�1983. W tym czasie prowadził także lekcje religii dla dzieci pra-
cowników ambasady francuskiej. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 12 VI 1983 o godz. 10 w Bazylice św. 
Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego, Jana Pawła II, razem ze swym bratem 
Tadeuszem, który wówczas znajdował się na studiach w Rzymie. Gdy do-
wiedział się, że ma otrzymać święcenia z rąk papieża, błagał zwierzchników 
zakonnych, by doprowadzili też do przyjazdu jego starszego brata Jakuba 
z Polski. Mimo początkowych dużych trudności, bo to był stan wojenny, tak 
się stało i Kuba przybył do Wiecznego Miasta, by tam przyjąć święcenia z rąk 
Ojca Świętego. Do Rzymu przybyła na tę uroczystość także ich matka. Ale 
alumni Rostworowscy mieli przykazane, by podczas uroczystości nie spo-
glądać na osobę matki, tylko modlić się, ofiarowując swe życie Jezusowi. 
Przyjęcie święceń kapłańskich jednocześnie przez dwóch braci, pochodzą-
cych z archidiecezji metropolity Wojtyły, stało się ważkim wydarzeniem 
w Watykanie. 3 VII 1983 w kaplicy SS. Matki Bożej Miłosierdzia w Kra-
kowie�Łagiewnikach obaj jezuici odprawili mszę św. prymicyjną, na której 
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obecni byli także członkowie rodziny Rostworowskich. Rodzice z tej okazji 
wydali skromne przyjęcie. 

Gdy uroczystości przeminęły, o. Jakub przez rok był katechetą i opera-
riuszem we Wrocławiu. Z początkiem 1984 roku znalazł się w Krakowie, 
gdzie został duszpasterzem akademickim, co niewątpliwie odpowiadało jego 
uzdolnieniom predysponującym go do pracy wśród młodzieży. Przebywał 
wówczas w mieście, w którym mieszkali jego rodzice i bracia. W listopadzie 
1984 w Warszawie na Powązkach prowadził kondukt pogrzebowy śp. Miko-
łaja Rostworowskiego i wygłosił przemówienie nad otwartym grobem. Był 
wtedy jedynym obecnym w kraju duchownym pochodzącym z rodziny Ro-
stworowskich. Wydawało się, że wydarzenie to będzie go pasowało na dusz-
pasterza rodziny, ale stało się inaczej. Był zdecydowany udać się na misje, 
odczuwając, że w Polsce jest bardzo wiele osób pełniących służbę kapłańską 
i zakonną. 

W Krakowie przebywał już tylko do 1987. Potem został skierowany do 
Anglii, gdzie uczył się języków, z zamiarem udania się na misje. W tym cza-
sie zorganizował pielgrzymkę dla Polaków z Anglii do Medjugorje. Jeszcze 
przed udaniem się na misje był na Wybrzeżu i odprawił mszę św. za zmarłe-
go właśnie wuja Aleksandra Orzeszkę. Jego ciotka Manisia napisała o nim: 
To jedno wielkie serce, ten Kuba. W 1990 przybył do Zambii. Początkowo 
był operariuszem w stołecznej Lusace. Potem pełnił tę samą rolę w innym 
większym mieście Kabwe, leżącym w odległości 150 km na północ od Lusa-
ki. W 1991 wypadła właśnie setna rocznica obecności Kościoła katolickiego 
w Zambii. Jakub był uczestnikiem odbywających się z tego tytułu obcho-
dów. Cieszył się swoim powołaniem misyjnym. Miał świadomość tego, że 
Jezus łączy Kościół ze swoim ludem właśnie dzięki pracy misjonarzy. Afry-
ka bardzo szybko zaczęła go wchłaniać. Z Kabwe przesyłał korespondencje 
do ukazującego się w Polsce pisma �Echa z Afryki i innych kontynentów�. 
W jednej z nich pisał: Nasze uroczyste Msze święte zawsze mają elementy 
ruchu ciała, a bodźcem do tego są bębny, które towarzyszą Afrykańczykom 
od niemowlęctwa do uroczystości pogrzebowych (...) Muszę się przyznać, że 
lubię rytm płynący z bębnów, lubię też potańczyć � nawet w ornacie podczas 
Mszy świętej. 

Nadsyłane artykuły dawały też obraz jego bardzo licznych zajęć. Był 
budowniczym kościoła w Bwacha pod Kabwe. W jednej z korespondencji 
pisał: (...) wymalowaliśmy nasz parafialny holl i posunęły się naprzód pra-
ce przy ogrodzeniu kościoła i naszej posiadłości. Ogrodzenie ma już 250 m 
długości, zostaje nam jeszcze 150, by zakończyć prace. Ludzie są ofiarni, 
ale pracują raczej z motyką. Złożenie przez nich pieniędzy na ten cel jest dla 
nich uszczerbkiem w często pustej już kieszeni. Mimo tych trudności, głównie 
materialnych, które ks. Jakub rozwiązywał dzięki datkom przysyłanym przez 
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żeńskie klasztory z Polski, budowa kościoła w Bwacha została zakończo-
na. O. Rostworowski został tam w 1994 superiorem. W 1995 sprawował też 
funkcję proboszcza w Kabwe, skąd nadesłał list do �Echa�. Pisał w nim, że 
istnieje (...) sprawa pomocy finansowej przy wybudowaniu ogrodzenia wokół 
kościoła. Ogrodzenie to wiąże się też z naszym bezpieczeństwem. Wzmianka 
ta wskazuje, iż istnieje zagrożenie życia misjonarzy pracujących w Zambii. 

Naturalnie działalność ks. Jakuba nie miała jedynie materialnego charak-
teru. Prowadził seminaria dla liderów wspólnot chrześcijańskich. Wspominał, 
że przychodziło na nie ok. 60 osób, tak, że jest z kim dyskutować o sprawach 
Bożych. Prowadził naturalnie parafię w Kabwe, w Bwacha i potem jeszcze 
jedną, która była pozbawiona duszpasterza. W tej nowej parafii, jak wspo-
mniał, w ciągu dwóch tygodni ochrzcił 60 katechumenów, zarówno dzieci jak 
i osoby dorosłe. Do kraju przychodziły jego zdjęcia � duchownego o białej 
karnacji twarzy, stojącego w czarnej sutannie, otoczonego licznym gronem 
zupełnie ciemnych parafian i parafianek. Do Polski przyjeżdżał na urlopy, 
a potem w lutym 1999 i 2000 na uroczystości pogrzebowe swoich rodziców. 

Ojciec Jakub Rostworowski SJ z gronem członkiń Legionu Maryi 
w swej parafii w Mumbwa w Zambii
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Ale zawsze się spieszył, by powrócić do swych wiernych w Zambii. W jed-
nej z korespondencji pisał: Zaraz po powrocie ludzie w wielu serdecznych 
gestach dali mi odczuć, że z utęsknieniem czekali na mój powrót. Najbardziej 
�wysadzili się� w naszej stacji misyjnej, gdzie po Mszy św. każda grupa koś-
cielna składała dary. Trwało to około godziny, darów zabrałem pół samocho-
du, łącznie z dwoma kozami. 

Ks. Jakub w Kabwe przebywał siedem lat. Potem został przeniesiony 
na nową placówkę do Mumbwa. Miejscowość ta jest położona w strefie rol-
niczej. Parafia liczy 6000 wiernych i obejmuje 29 filii rozsianych w buszu 
na przestrzeni 140 km. W części parafii znajduje się park narodowy, pełen 
dziko żyjących zwierząt. O. Rostworowski żartobliwie mówił, że słonie słu-
żą mu do mszy. W kręgu jego kościoła już została zaszczepiona cywilizacja. 
Przy domu parafialnym jest ogród z uprawą jarzyn, prowadzona jest kuchnia 
z tanim wyżywieniem, ponadto w parafii znajduje się stolarnia, której wyro-
by sprzedawane są w miejscowym sklepie. W Mumbwa znajduje się szkoła 
dla 350 uczniów. Szkołę tę założył o. Jakub. Zrodziła ją potrzeba. Niestety, 
w parafii Mumbwa rozpowszechniona jest epidemia wirusa HIV, obejmująca 
około 30% populacji. Młodzi ludzie często umierają, pozostawiając dzieci 
sieroty. Właśnie dla tych dzieci ks. Jakub wzniósł ową szkołę. W tej pracy 
wiele pomogły mu siostry służebniczki, które darzą kultem bł. Edmunda Bo-
janowskiego. Właśnie jego imię zostało nadane szkole w Mumbwa. 

W Zambii oficjalnym językiem państwowym jest angielski, ale ludzie 
bardzo często posługują się różnymi narzeczami. Na terenie jego parafii uży-
wane są aż trzy narzecza. O. Jakub częściowo je opanował, co nie jest rzeczą 
łatwą. Podczas swego pobytu w Zambii ochrzcił ponad 3000 katechumenów. 
Jego praca ma bardzo szeroki zasięg. Tak się złożyło, że to on pierwszy spo-
śród polskich księży pracujących w Zambii został powiadomiony 18 I 1998 
o tym, że papież wyniósł do godności kardynalskiej 87-letniego jezuitę ks. 
abp. Adama Kozłowieckiego. Dziennikarka z Polskiego Radia skontaktowała 
się telefonicznie właśnie z o. Rostworowskim. On z kolei nie mógł tej wia-
domości przekazać nominatowi, bowiem emerytowany arcybiskup zamiesz-
kiwał w wiejskiej parafii Mpunde, w której nie było ani światła, ani telefonu. 
Naturalnie wiadomość o nominacji dotarła na drugi dzień do arcybiskupa Ko-
złowieckiego; stanowiła radosną wieść nie tylko dla nominata, ale także dla 
całej społeczności misjonarzy i wiernych w Zambii. Kapelusz kardynalski 
otrzymywał bowiem duchowny, który swą wieloletnią pracą położył funda-
menty pod rozwój Kościoła katolickiego w Zambii. Jezuitom był on szcze-
gólnie bliski, bowiem przynależał do ich wspólnoty zakonnej. 

O. Jakub napisał o tym wydarzeniu artykuł do prasy polskiej. Przy okazji 
informował, że kończy budowę drugiego już kościoła, tym razem w Mumb-
wa. Kościół ukończył i został proboszczem. Do swych 29 stacji docierał dwu-
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nastoletnim samochodem, który go jednak nigdy nie zawiódł. W podróż za-
bierał ze sobą relikwie św. Faustyny, które zapewne chroniły go przed złymi 
okolicznościami. Był pierwszym, najbardziej czynnym w Zambii krzewicie-
lem kultu Bożego Miłosierdzia. W parafii Mumbwa odbywają się niekiedy 
zjazdy osób aktywnych w Kościele, m.in. młodzieży należącej do organizacji 
św. Karola Lwangi, ugandyjskiego męczennika. Przybywa na nie do 150 de-
legatów różnych ogniw tej organizacji. Gdy pytamy o. Jakuba podczas jego 
pobytów w Polsce, czy tęskni za krajem, mówi, że tak, ale myśli jego szyb-
ko biegną do parafii i punktów misyjnych w Zambii, gdzie ludzie naprawdę 
umieją okazać mu wdzięczność za pełnioną wśród nich służbę Bożą. 

Jego praca duszpasterska łączy się też z posługiwaniem chorym � kale-
kom, trędowatym. Natomiast o. Rostworowski dystansuje się od akcji zwią-
zanych z rozdawnictwem darów, niekiedy przychodzących z funduszy ONZ. 
Dystrybucja darów zawsze wywołuje konflikty, a gdy chodzi o aspekt dusz-
pasterski, może rodzić zarzut �skupywania dusz�. Praca o. Jakuba wśród tu-
bylców ma charakter duszpasterski � posługi sakramentalnej księdza w Koś-
ciele oraz opiekuna chorych. Przykłada on dużą wagę do duszpasterstwa 
rodzinnego. W 2007, w okresie Wielkiego Postu, on sam oraz angażowani 
przez niego animatorzy we wszystkich stacjach misyjnych prowadzili nauki 
o rodzinie, mówiąc o planach Bożych w stosunku do rodziny i ukazując drogę 
uświęcania się poprzez rodzinę, przy wsparciu sakramentalnym. W środowi-
sku afrykańskim problemy rodziny są żywo odczuwane i mają swój ciężar 
gatunkowy, gdyż występują tam plagi w postaci pijaństwa, rozwiązłości, róż-
nego typu chorób, nieraz zawinionych brakiem umiarkowania. 

Drugą akcją z czasu Wielkiego Postu była wędrówka krzyża, który prze-
kazywany był z jednego domu rodzinnego do drugiego. Na zakończenie pe-
regrynacji w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza św. 
przy wielkim krzyżu. Peregrynacja krzyża ożywiła odczucia religijne. O. Ro-
stworowski przyjmował do Kościoła coraz to nowych katechumenów. Podró-
żował jak zawsze z relikwiami św. Faustyny, które stale wskazują mu drogę 
prowadzącą do celu. 

I otóż właśnie, ostatnio w swojej korespondencji przesyłanej do wycho-
dzącego w Polsce �Echa z Afryki i innych kontynentów� o. Jakub informo-
wał, że w swojej parafii Mumbwa szerzy skutecznie kult Miłosierdzia Boże-
go i ukazuje postać św. Faustyny. Jego parafianie nauczyli się już w trzech 
językach trzech słów: w języku cinjanja � Jezu, ndikulupirira Inu, po angiel-
sku � Jesus, I trust in You i po polsku � Jezu, ufam Tobie. Pomaga mu czynnie 
przebywająca w Zambii dr Jolanta Podolska. Od 2008 w parafii w Mumbwa 
przebywa grupa aspirantek sióstr służebniczek starowiejskich, z których pro-
boszcz ma dużą pomoc. A zadań jest coraz więcej. W tymże 2008 o. Jakub 
podjął decyzję budowy nowej świątyni w Lungobe. Byłby to już trzeci kościół, 
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powstały z jego inicjatywy i pracy. Wrósł w środowisko wiernych w Zambii 
i nie stara się o zezwolenie na powrót do Polski. W Polsce był nieco dłużej 
w 2005, lecz swój �urlop� wykorzystał także na podróż do Irlandii. Podob-
nie uczynił trzy lata później w 2008, gdy otrzymał trzymiesięczny urlop. 14 
VI tegoż roku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odpra-
wiona została przez bp. Jana Zająca msza św. dziękczynna z okazji 25-lecia 
jego kapłaństwa i brata ks. Tadeusza. Potem w Bolechowicach miało miejsce 
wspaniałe przyjęcie zorganizowane dla rodziny przez brata Pawła. Po tych 
uroczystościach o. Jakub pojechał do Siedlec, gdzie brał udział w sympozjum 
poświęconym Miłosierdziu Bożemu. 2 VIII w kościele św. Anny w Warsza-
wie odprawił mszę św. dziękczynną z okazji 50-lecia ślubu Barbary i Stani-
sława Rostworowskich. Wkrótce potem wyjechał na pewien czas do Irlandii, 
po powrocie z Krakowa udał się w podróż do Zambii, zabierając ze sobą trzy 
obrazy Jezusa Miłosiernego z podpisami �Jezu, ufam Tobie� w trzech narze-
czach występujących w jego parafii. Gdy odprawiał mszę św. w swoim koś-
ciele, nastąpił atak huraganu, który zerwał dach ze świątyni. O. Jakub został 
poraniony: miał kilka szwów zamykających otwarte rany na głowie. Cieszył 
się tym, że to tylko on odniósł kontuzję, a wiernym nic się nie stało.

Bibliografia: Artykuły zamieszczone w piśmie �Echo z Afryki i innych kontynen-
tów�: Ogrodzenie wokół kościoła, 1995, nr 2, s. 31; Drogie Siostry, 1996, nr 12, 
s. 170�171; Afryka na wesoło, 1997, nr 3, s. 34; Arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ 
kardynałem, 1998, nr 6, s. 143�144; Na drogach Bożego miłosierdzia w Zambii, 
2005, nr 5, s. 120�121; Znak miłości, 2008, nr 3, s. 59�61. Kochani Darczyńcy mi-
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JÓZEF, ur. 17 III 1953 w Poroninie, trzeci syn Stefana i Janiny z Rodzynkie-
wiczów, zootechnik, nauczyciel, społecznik działalności katolickiej, mało-
polski kurator oświaty

Urodził się również w owym trudnym okresie biedy materialnej rodzi-
ców, kiedy Stefanostwo Rostworowscy przez krótki czas przebywali w Poro-
ninie. W dzieciństwie miał przygodę, gdyż wybiegł na drogę, gdy przejeżdżał 
samochód. Matka krzyknęła za nim, by się zatrzymał. Zdarzenie to wywołało 
u niego pewien uraz, tak iż jako chłopiec zacinał się w mowie. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał już w Krakowie. Wakacje najczęściej spędzał nad 
morzem u swoich ciotek. Józek wraz z braćmi Kubą i Tadeuszem mieszkał na 
piętrze drewnianego domu letniskowego należącego do stryja Konstantego 
i ciotki Ewy Rostworowskich. Ich córka Marta mieszkała na parterze tego 
domu. Sąsiadka doradzała Ewie, aby pozatykała szpary w podłodze pokoju 
na piętrze, bo chłopaki będą podglądali jej córkę jak się rano ubiera. Jak było, 
tak było, ale wakacje nadmorskie były wspominane dobrze. Życie uczniow-
skie Józka było ciężkie Chodził do technikum weterynaryjnego w Nowym 
Targu i mieszkał w tamtejszym internacie. Chłopców tam nie przekarmiano, 
raczej należałoby mówić o głodowaniu, przerywanym niekiedy nadejściem 
paczki od ciotek z Wybrzeża. 

Po ukończeniu technikum w 1974 Józek przystąpił do egzaminu wstęp-
nego na Wydział Weterynarii w Akademii Rolniczej w Olsztynie, ale nie naj-
wyższa liczba otrzymanych punktów rokowała mu jedynie przyjęcie na studia 
zaoczne, które nie chroniły go przed poborem wojskowym. Chcąc utrzymać 
kierunek swych zainteresowań, podjął w Krakowie pracę w rzeźni jako oglą-
dacz mięsa. W 1975 dostał się jednak na studia stacjonarne na zootechnikę 
w Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył je w 1979 pracą dyplomową 
o cyklu płciowym u klaczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. 27 
III 1978 zawarł związek małżeński z Zofią Ślebodą, koleżanką ze swych stu-
diów zootechnicznych. Uroczystość ślubna odbyła się w Bazylice OO. Jezu-
itów w Krakowie. Małżeństwo błogosławił rektor miejscowego kolegium, 
asystowali dwaj klerycy � bracia Tadeusz i Kuba. Młoda para otrzymała ży-
czenia od metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły. 

Wkrótce Józkowi przypadło odbycie praktyki semestralnej w PGR Jamy 
należącym do kombinatu Oleśno Śląskie. W tym czasie przyszła na świat 
jego pierwsza córka Agnieszka (Jagienka). Po ukończeniu studiów Józek od 
razu przystąpił do pracy, znajdując zatrudnienie w rolniczej spółdzielni pro-
dukcyjnej w Czechach pod Słomnikami nieopodal Krakowa. Młodzi Rostwo-
rowscy mieli zapał do pracy w rolnictwie. Dostali dwupokojowe mieszkanie, 
a Józek wynagrodzenie umożliwiające utrzymanie żony i dwojga dzieci, bo 
wkrótce przyszedł na świat syn Łukasz. Początkowo był zatrudniony jako 
magazynier, potem został kierownikiem fermy liczącej 100 tys. brojlerów 
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i obory na 40 krów. Duża odpowiedzialność, a także nie najlepsze stosunki 
w pracy nabawiły go choroby wrzodowej; musiał się leczyć w Krynicy. Choć 
uważał, że zawód zootechnika obrał właściwie, to jednak żalił się na niezli-
czoną ilość przepisów utrudniających najprostsze działanie. Pisał: Chciałem 
dać coś ze swojej młodości do tej pracy, wnieść coś nowego, ale stale każe się 
nam mało myśleć i nie zadawać wielu pytań.

Z tych powodów entuzjazm do pracy w rolnictwie znacznie w nim ostygł. 
Natomiast wiele szczęścia znajdował w życiu rodzinnym, radośnie obserwu-
jąc szybki rozwój swych dzieci. Cieszył się tym, że jest ich dwoje, że każde 
z nich może bawić się i rozmawiać ze swym bratem lub siostrą i nie czuje 
się samotne. W jednym z listów pisał: Kiedyś wchodzę do kuchni i widzę jak 
Jagienka wylewa Łukaszowi mleko z kożuchami na głowę z wielką radością 
na twarzy. Oczywiście radość jej trwała niedługo, bo Łukasz się jej zrewan-
żował. Cenił sobie zatem, to co miał. Ale stosunki panujące w Czechach skło-
niły go do przeniesienia się do innej miejscowości. Pracował teraz w Grobli, 
poczta Świniary pod Krakowem. By było zabawniej, właśnie w pobliskim 
Kłaju urodziło się trzecie dziecko Rostworowskich � córka Anna Faustyna. 

Z końcem lat dziewięćdziesiątych Józek przeniósł się wraz z rodziną do 
Krakowa. Znalazł tu atrakcyjną pracę. Został bowiem wizytatorem okręgu 
szkolnego, a potem dyrektorem Wydziału Organizacji i Kadr Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty. Choć odpowiedzialność była spora, praca miała charak-

Poślubieni Zofia ze Ślebodów i Józef Rostworowski � Kraków, 27 marca 1978
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ter społeczny i wychowawczy. Do jego obowiązków należało m.in. wydawa-
nie zarządzeń określających zadania jednostek sprawujących nadzór pedago-
giczny: Wydziału Szkolnictwa Podstawowego, Gimnazjalnego i Wychowania 
Przedszkolnego, Wydziału Szkodnictwa Ponadgimnazjalnego i Edukacji Usta-
wicznej i Wydziału Opieki i Szkolnictwa Specjalnego. Wydziały te realizują 
całość zadań pedagogicznych. Co pięć lat przygotowują raporty o wynikach 
pracy danej szkoły, opiniują wnioski o założenie szkoły przez osobę fizycz-
ną, o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, koordynują 
działania innowacyjne i eksperymentalne, nadzorują prace dyrektorów szkół 
oraz działalność komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Wszystkie te 
zadania skutecznie koordynował Józef Rostworowski, zdobywając duże do-
świadczenie w kierowaniu zadaniami działalności pedagogicznej. 

W Małopolskim Kuratorium Oświaty przepracował 15 lat, ostatnio na 
stanowisku dyrektora Wydziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli. 

W 2006 przystąpił do kon-
kursu na stanowisko mało-
polskiego kuratora oświaty. 
Komisja Konkursowa po 
przesłuchaniu kandydatów 
jednogłośnie opowiedziała 
się za osobą Rostworow-
skiego. Odtąd uczestniczył 
w kształtowaniu profilu 
oświaty w bardzo szerokim 
wymiarze. Był organizatorem 
różnego typu konferencji, 
m.in. w 2006 międzynarodo-
wej konferencji Kompeten-
cje osiągane podczas nauki 
przez całe życie. W 2007 był 
współorganizatorem konfe-
rencji Dziecko w kryzysie. 
Był prezesem honorowym 
akcji społecznej Szkoła bez 
przemocy. Podjął w Warsza-

wie studia doktoranckie z zakresu zarządzania oświatą. W 2007 kandydował 
do Sejmu RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, której jest członkiem. 
Już poprzednio miał zasługi jako uczestniczący w działalności Centrum Infor-
macji o Nowych Ruchach Religijnych. Centrum to w Krakowie prowadzą Oj-
cowie Dominikanie, a jego celem ideowym jest wyzwalanie młodzieży spod 
wpływu sekt religijnych. 

Konferencja �Dziecko w kryzysie� 
� na zdjęciu dr Aleksandra Lorenc-Steinmec 

i małopolski kurator oświaty Józef Rostworowski 
(ur. 1953)
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Wydaje się, że można mówić o zrządzeniu Opatrzności sprzyjającym Jó-
zefowi Rostworowskiemu. Jego natura naznaczona cechami dobroci i skłon-
nością do wspierania innych, niepozbawiona wrodzonej religijności, teraz 
sięgała do swych źródeł w pełnionej pracy oświatowo-wychowawczej, łą-
czonej ze społeczną działalnością prowadzoną w duchu katolickim. Właś-
nie na polu katolickim Józef miał dwa osiągnięcia. Opracował pewnego typu 
metodologię nauczania religii w szkołach. Ustalone przez niego przepisy zo-
stały przyjęte w całym kraju. Ponadto na terenie Małopolski doprowadził do 
tego, że wiadomości z religii mogły dawać uprawnienie do przystępowania 
do olimpiad uczniowskich. Podnosiło to rangę lekcji religii jako równopraw-
nych z przekazywaniem wiedzy w innych dziedzinach. Niestety w 2008, jako 
działacz PiS, po dojściu do władzy Platformy Obywatelskiej, został odwo-
łany ze swego stanowiska. Kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że bronił 
Józka do ostatniej chwili, ale były takie naciski, że nie mógł domagać się 
utrzymania go nadal na stanowisku kuratora. Józef Rostworowski został ze 
stanowiska małopolskiego kuratora oświaty zwolniony na zlecenie już przez 
Katarzynę Hall, minister Edukacji Narodowej, na wniosek Jerzego Millera, 
wojewody małopolskiego. Nowe władze nie miały jednak następcy na jego 
stanowisko, dlatego pytano się go, czy nie mógłby wskazać osoby godnej peł-
nienia tej funkcji? Józek naturalnie żadnego kandydata wśród zwolenników 
Platformy Obywatelskiej nie widział. Zdecydował się przejść na emeryturę. 
Wciąż jednak zajmuje się szkoleniem nauczycieli, a także prowadzi inten-
sywną działalność w Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych.

Bibliografia: Wybrane zadania realizowane przez wydziały kuratorium, internet.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Stefana Rostworowskiego z 21 I 1975 i Józefa Rostworowskiego z 14 
IV 1978, 10 V 1979, 17 III 1981, 14 IX 1981 do S.J. Rostworowskiego; Fair-part ślubne.

ZOFIA ze ŚLEBODÓW ROSTWOROWSKA, córka Tadeusza i Władysławy ze 
Styczniów, zootechnik, żona Józefa

Jej rodzice mieszkali we wsi Dziewin, poczta Mikluszowice, powiat 
Nowe Brzesko, na pograniczu Puszczy Niepołomickiej. Tam spędziła dzie-
ciństwo. W 1975 zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Pod-
jęła studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Ten kierunek studiów obrała dlatego, że po prostu lubiła zwierzęta. Podczas 
II roku studiów zaczął się jej okres narzeczeński z Józkiem Rostworowskim, 
który w marcu 1978 został zwieńczony przyjęciem sakramentu małżeństwa. 
Młoda para nie udała się w podróż poślubną, lecz wspólnie podjęła przypi-
saną do studiów praktykę zootechniczną w PGR Jamy. Po zakończaniu prak-
tyki Zosia i Józek powrócili na uczelnię, by pisać prace dyplomowe. Ze swą 
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pierwszą córeczką Jagienką mieszkali wtedy przy ul. Kolberga, w opuszczo-
nym już wtedy mieszkaniu Stanisława Kostki Rostworowskiego. 

Zosia tytuł magistra inżyniera rolnictwa otrzymała w 1979. Jej praca dy-
plomowa dotyczyła badań krwi bydlęcej. Podczas pobytu Rostworowskich 
w Czechach pod Słomnikami nie pracowała, zajmując się wychowaniem 
swych małych dzieci. Dopiero w Krakowie podjęła pracę nauczyciela biolo-
gii i gimnastyki korekcyjnej. Praca ta doprowadziła ją do tego, że otrzymała 
stanowisko dyrektora dużej szkoły podstawowej nr 155 w Krakowie. I na tym 
polu miała sukcesy, bowiem przystąpiła do realizacji swego projektu budowy 
szkolnej sali gimnastycznej. Jej rzutka, aktywna natura niesatysfakcjonowała 
się samą �belferką�; założyła firmę �Nałęcz� prowadzącą ciastkarnię. Jednak 
praca na stanowisku dyrektora szkoły nie pozwoliła na dalsze zajmowanie 
się ciastkarnią i firmę swą zlikwidowała, całą swą energię koncentrując na 
prowadzeniu szkoły. Jej działalność pedagogiczna została uwieńczona tym, 
że w 2011 została dyrektorem gimnazjum w Krakowie. Postanowieniem Pre-
zydenta RP z 28 IV 2003 na wniosek wojewody małopolskiego została od-
znaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz Stowarzyszenia 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Innym Uzależnieniom. Zosia jest czynna, 
pogodna i ciepła. Jej osoba dom czyni szczęśliwym.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Józefa Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego z 14 IV 1978 i do 
S.M. Rostworowskiego, Jamy, 18 VI 1978.

POKOLENIE XIX
Dzieci JÓZEFA i ZOFII ze Ślebodów ROSTWOROWSKICH

AGNIESZKA (Jagienka), ur. 15 VII 1978 w Oleśnie Śląskim 

Z czasów dzieciństwa wspominana jako dziewczynka grzeczna, miła, to-
warzyska i często uśmiechnięta. Dużo mówiła, można z nią było prowadzić 
wesołe rozmowy. Miała dobry apetyt, okrągłą buzię i milutkie oczy w czarnej 
oprawie. Po maturze zapisała się na francuski college w Krakowie, po którego 
ukończeniu wyjechała w 2000 do Francji dla dalszych studiów językowych. 
Tam poznała Xaviera Manzi, w którym się zakochała, gdyż, jak podała na 
swym faire-part ślubnym: �Bo jak śmierć potężna jest miłość� � co jest cytatem 
z �Pieśni nad pieśniami�. Mimo tego nastroju uczuciowego, powróciła do kraju 
i na Uniwersytecie Jagiellońskim zrobiła magisterium z filologii romańskiej. 
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7 VIII 2004 odbył się jej ślub z Xavierem Manzi, błogosławiony w Bazylice 
Ojców Jezuitów w Krakowie przez stryja o. Tadeusza Rostworowskiego SJ. 
Nowożeńcom błogosławieństwo swe przesłał Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Mąż Jagienki, syn Josepha i Fabienne z Rundstatlerów, zamieszkałych 
w Herbitzheim w Alzacji, jest Francuzem, choć jego rodzina ma korzenie 
włoskie i niemieckie. Xavier skończył elektronikę ze specjalnością kompute-
rową. Młoda para zamieszkała w rejonie Paryża. Jagienka uczęszcza obecnie 
do dwuletniej szkoły o profilu socjalnym, korzystając ze stypendium europej-
skiego i, jak mówią jej rodzice, tęskni za krajem.

ŁUKASZ, ur. 21 VII 1979 w Krakowie, mgr inżynier, absolwent Politechniki 
Krakowskiej

Z dzieciństwa jest wspominany jako chłopczyk, który mówił niewiele, 
przekręcał słowa na swoją modłę, a ich sens rozumiała tylko Jagienka. Ale był 
miły, serdeczny i wrażliwy. Lubił słuchać muzyki, w rytm której się przeginał, 
zachowując dobry takt. W młodości interesował się turystyką górską i spły-
wami kajakarskimi, był młodzieńcem rzutkim i energicznym. Po maturze stu-
diował na Politechnice na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, 

Zjazd Rostworowskich w Kęble � 2004. Od lewej stoją: Paweł, Andrzej Rostworowscy, 
Maria Magdalena Zielińska � narzeczona Łukasza, Józef Rostworowski,  

Łukasz Rostworowski � syn Józefa, który na zjeździe zaprezentował swoją przyszłą małżonkę. 
Tyłem stoją Marta Metelska, Maria Dietlowa i Elżbieta Dembińska

[fot. S.J. Rostworowski]
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który ukończył 3 XI 2003 z tytułem magistra inżyniera. Jest specjalistą w dzie-
dzinie automatyki przemysłowej. 15 VIII 2004 poślubił Magdalenę Zielińską. 
Ślub odbył się w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach pod Warszawą. 
Młodej parze udzielił go stryj o. Tadeusz Rostworowski SJ i ks. Wojciech Bart-
kiewicz. Łukasz zamieszkał z żoną w Warszawie; pracował w warszawskim 
oddziale firmy prowadzącej internetowe serwisy branżowe. Od jesieni 2005 
pracuje w Piasecznie, w firmie maszynowej jako inżynier automatyk. Jego ak-
tywność zawodowa przynosi dobre rezultaty, bo już przystąpił do wykończania 
wnętrz zakupionego domu mieszkalnego, w rejonie Kampinosu.

MARIA MAGDALENA (Magda) z ZIELIŃSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 29 
I 1978 w Warszawie jest córką Andrzeja i Małgorzaty z domu Pikuły (2 III 
1939–25 VIII 2000), żona Łukasza 

Jej dziadkami byli Władysław i Barbara z domu Homme. Mieszkali 
w Wadowicach i przyjaźnili się bardzo żywo z rodziną Wojtyłów. Wspomina 
się, że dziadek Magdy nosił na barana małego Karola Wojtyłę. Zginął on 
w czasie wojny we Włoszech. Po wojnie ks. Karol Wojtyła w jakiejś mierze 
opiekował się Małgorzatą Pikułą, późniejszą Zielińską, matką Magdy. Utrzy-
mywał stosunki z nią i jej mężem, a Magda, obecna Rostworowska, jako 
panna uczestniczyła w spływach kajakarskich, które zainicjował ks. Woj-
tyła. W okresie Roku Świętego 2000 Małgorzata Zielińska zorganizowała 
pielgrzymkę do Rzymu. Podczas tej pielgrzymki zginęła, uderzona na szo-

Maria Magdalena Zielińska i Łukasz Rostworowski przyjmują życzenia (składa Barbara 
Rostworowska) podczas swej uroczystości ślubnej, Laski pod Warszawą, 18 VIII 2004
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sie pędzącym samochodem. Refleksy tych wszystkich wydarzeń były bardzo 
żywe podczas zaślubin Magdy i Łukasza. Przede wszystkim o. Tadeusz Ro-
stworowski odczytał piękny list Ojca Świętego skierowany do nowożeńców 
i wspominający w serdecznych słowach matkę panny młodej. Gdy msza św. 
dobiegła końca i młoda para wychodziła z kaplicy, ustawił się dwurząd mło-
dych i starszych osób, trzymających w ręku wiosła kajakarskie. Nowożeńcy 
przechodzili przez szpaler wioślarzy, tak jak dawniej młode pary przechodzi-
ły przez szpaler wojskowych ze skrzyżowanymi szablami. Wieczorem odby-
ło się przyjęcie w pałacu w Jabłonnie pod Warszawą, na które przybyło po-
nad dwieście osób. Ojciec Magdy, prof. Andrzej Zieliński, jest kierownikiem 
katedry wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Warszawie. Był prorektorem 
Akademii (1991�1996) oraz sekretarzem stanu w resorcie kultury i dziedzi-
ctwa narodowego (2000�2001) oraz ministrem tego resortu (VII�IX 2001) 
w rządzie premiera Jerzego Buzka. Sama Magda jest utalentowaną muzycz-
nie wiolonczelistką i absolwentką Akademii Muzycznej w klasie profesora 
Kazimierza Michalika i adiunkta Andrzeja Bauera. Ma tytuł magistra wiolon-
czeli, pracuje w Szkole Muzycznej w Warszawie.

Młoda para Magdy i Łukasza rozpoczynała drogę swego wspólnego ży-
cia w piękny słoneczny dzień, w Laskach, w miejscu o tak wielkich trady-
cjach katolicyzmu czynnego społecznie i intelektualnie, biorąc ze sobą znak 
opieki i błogosławieństw Ojca Świętego. Na swym faire-parze podała cytat 
z dramatu �Przed sklepem jubilera� Karola Wojtyły brzmiący: �Przyszłość 
dla nas pozostała niewiadomą, którą teraz przyjmujemy bez niepokoju. 
Miłość zwyciężyła niepokój. Przyszłość zależy od miłości�. 

POKOLENIE XX
Dzieci ŁUKASZA i MARII Magdaleny z Zielińskich

PIOTR, ur. 28 V 2005 w Warszawie. Chrzest otrzymał z rąk metropolity 
krakowskiego abp. Stanisława Dziwisza

ANTONINA, ur. 8 VII 2007 w Warszawie

TADEUSZ Jerzy, ur. 9 IX 2010 w Warszawie. Chrzest otrzymał z rąk ojca 
Tadeusza Rostworowskiego
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POKOLENIE XIX
Druga córka JÓZEFA i ZOFII ze Ślebodów

ANNA Faustyna, ur. 16 VII 1985 w Kłaju, druga córka Józefa i Zofii ze 
Ślebodów 

Nie ma archiwalnych za-
pisów ukazujących obraz jej 
dzieciństwa, chodziła do szkół 
w Krakowie. Jest panną bardzo 
przystojną, mającą ujmujący 
urok kobiecy. W 2004 ukoń-
czyła VIII Liceum Ogólno-
kształcące w Krakowie i starała 
się o przyjęcie na medycynę. 
Nie mogąc się dostać, ukoń-
czyła dwuletnie studium ma-
sażu, obecnie została przyjęta 
do szkoły rehabilitacji, gdzie 
na jedno miejsce było dziesię-
ciu kandydatów. Jest na trzecim 
roku tego studium. Uzupełnia 
też swą wiedzę w zakresie psy-
chologii. Być może obecne stu-
dia przesądzą o tym, jaki doko-
na wybór swego zawodu. 

POKOLENIE XVIII
Czwarty i piąty syn STEFANA i JANINY z Rodzynkiewiczów

TADEUSZ Piotr, ur. 14 II 1955 w Zakopanem, czwarty syn Stefana i Janiny 
z Rodzynkiewiczów, doktor filozofii, jezuita 

Od drugiego roku życia znalazł się w Krakowie i dzieciństwo jego było 
bardziej szczęśliwe niż starszych braci. W 1959 razem z braćmi Andrzejem 
i Kubą służył do mszy św. w kościele Księży Salezjanów na Dębnikach. Pew-

Anna Rostworowska (ur. 1985) � młodsza córka 
Zofii i Józefa, wykształcona rehabilitantka
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nego dnia kręcił się i szturchał 
sąsiada podczas odmawiania 
ministrantury. Po mszy św. 
celebrujący ją ksiądz wezwał 
go i oznajmił, że ze względu 
na złe zachowanie nie będzie 
już mógł być ministrantem. 
Tadek wrócił do domu bar-
dzo zmartwiony i powiedział 
matce: To ja już chyba będę 
niewierzącym i zapiszę się do 
harcerstwa. Rodzice nie po-
zwalali synom wstępować do 
harcerstwa, które w tym cza-
sie urabiało młodzież w duchu 
ateistycznym. Tadek jednak 
nie został ani harcerzem, ani 
niewierzącym. W młodości 
wyróżniał się uzdolnieniami, 
a także otwartością wobec 
ludzi. Jego ciotka Ewa Ro-
stworowska, która gościła go 
podczas wakacji nad morzem, 
mówiła, że Tadeusz był tym 

synem Stefana, z którym o wszystkim można było porozmawiać. Cechował 
go wysoki stopień dojrzałości duchowej i bardzo silna wiara w skuteczność 
modlitwy wyjednującej łaski dla bliźnich. Nie szukał możliwości spełnienia 
swych celów w życiu świeckim. Starał się odnaleźć miejsce, gdzie mógłby 
się poświęcić służbie duchownej, m.in. odwiedził Pieniężno Ojców Werbi-
stów w Olsztyńskiem, zakonu o powołaniu misyjnym. Ale ostatecznie niemal 
od razu po zdaniu matury 14 VIII 1974 wstąpił do nowicjatu Ojców Jezuitów 
w Starej Wsi koło Krosna. W lutym 1975 otrzymał suknię duchowną i odby-
wał miesięczne rekolekcje ignacjańskie, podczas których nie można go było 
odwiedzać, ani też pisać do niego. Powiada się: Jezuita, jeśli wiernie realizuje 
swoje powołanie, nie ma na własność ani kawałka życia.

Świadomość utraty możliwości kontaktów z Tadeuszem był dla jego ro-
dziców powodem pewnego zasmucenia, gdyż oboje oni byli bardzo zżyci 
ze wszystkimi swymi synami. Czas rozdzielenia jednak szybko się zmienił, 
bowiem od 1976 Tadeusz studiował filozofię w seminarium jezuickim w Kra-
kowie. Wielkim dla niego przeżyciem była pamiętna wizyta w Krakowie Jana 
Pawła II, w czerwcu 1979. Pisał o niej: Nigdy wokół jednego człowieka nie 

Tadeusz Rostworowski 
rys. Stefan Rostworowski (ojciec)
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gromadziła się taka ilość ludzi. I nikt nigdy nie wzbudzał w duszach tyle na-
dziei. W drugiej połowie 1979 młody jezuita został skierowany do Londynu, 
w celu opanowania języka angielskiego. Pobyt ten stanowił dla niego okazję 
zwiedzenia londyńskich galerii malarstwa. Było czymś naturalnym, że syn 
artysty malarza żywi szczególne zainteresowania dla tego rodzaju sztuki. Ta-
deusz bardzo wysoko oceniał malarstwo Rembrandta.

Wkrótce powrócił do kraju na dalsze studia filozoficzne. W 1980 uzyskał 
magisterium na podstawie pracy: �Nieśmiertelność duszy ludzkiej według 
M. A. Krąpca�. W latach 1980�1981 studiował na wydziale teologicznym 
Bobolanum w Warszawie, a później, do końca 1981 na Uniwersytecie Grego-
riańskim w Rzymie. 12 VI 1983 w Roku Świętym wspólnie z bratem Jaku-
bem w Bazylice św. Piotra w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Podczas studiów ujawnił zdolności, które sprawiły, 
iż władze zakonne skierowały go na lata 1984�1989 na wyższy stopień stu-
diów specjalistycznych odbywanych w Gregorianum. Na uczelni rzymskiej 
uzyskał doktorat na podstawie napisanej po włosku pracy pt. Il problema 
gnoseologico nell�opera �Persona e atto� di Karol Wojtyła, liczącej 68 stron, 
która została w 1989 wydana drukiem w Rzymie przez Fakultet Filozoficz-
ny Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Autor opierał się o literaturę 
przedmiotu w językach polskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Przed-
miotem rozważań była publikacja Karola Wojtyły Osoba i czyn. Tadeusz Ro-
stworowski poszukiwał relacji pomiędzy myślą arcybiskupa krakowskiego 
i Edmunda Husserla oraz Maxa Schelera. Generalną jego tezą było to, że 
choć Karol Wojtyła stosował metodę fenomenologiczną, to jednak w rozwa-
żaniach swych doszedł do postawy opartej na ontologii. Będąc już na ostat-
nim etapie studiów gregoriańskich Tadeusz Rostworowski został wezwany 
przez władze zakonne do podjęcia wykładów z zakresu filozofii na Wydziale 
Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Na stanowisku tym 
pozostawał do 1992, kiedy to telegramem został wezwany przez zwierzchni-
ków kościelnych do wyjazdu do Rumunii.

Miał polecenie udania się do miejscowości Deva, gdzie miał spotkać 
prowincjała Ojców Jezuitów w Rumunii. Jego podróż odbywała się w du-
żym napięciu nerwowym. W zasadzie nie znał treści swej misji religijnej 
w Rumunii, nie znał języka rumuńskiego, podróż odbywała się w nocy i nie 
był pewien, czy wysiadł na właściwej stacji kolejowej. W Deva, do którego 
przybył 6 VIII 1992, oczekiwał go ojciec prowincjał. Wkrótce wyjechał do 
Klużu, gdzie spędził rok, adaptując się do prowadzenia pracy duszpasterskiej 
w Rumunii. W kraju tym głównym problemem była rekonstrukcja Kościoła 
greckokatolickiego, który komuniści wyniszczyli, mordując, niekiedy w be-
stialski sposób, jego biskupów. W Klużu o. Rostworowski podjął wykłady 
z filozofii w seminarium duchownym. 15 IX 1993 wyjechał do Jass, miejsco-
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wości leżącej w tej części Mołdawii, która pozostała w granicach Rumunii. 
Tam zamieszkał w budynku kurii biskupiej, przebywając jako jedyny obco-
krajowiec w gronie księży rumuńskich. Nie znając jeszcze biegle rumuńskie-
go, prowadził wykłady z filozofii w miejscowym seminarium duchownym. 
Wkrótce też zwrócili się do niego franciszkanie konwentualni z prośbą, by 
także w ich seminarium zakonnym podjął się prowadzenia wykładów. Do 
zakonu Ojców Franciszkanów powołania były nawet liczniejsze niż do se-
minarium diecezjalnego. W rezultacie o. Rostworowski prowadził wykłady 
w dwóch seminariach duchownych.

W Jassach dawniej znajdowała się placówka duszpasterska OO. Je-
zuitów. Teraz chodziło o jej odtworzenie. Lecz na to trzeba było pozyskać 
przychylność i aprobatę miejscowego ordynariusza Kościoła rzymskokato-
lickiego oraz akceptację administracyjnych władz świeckich. Tadeuszowi te 
cele udało się osiągnąć. Biskup ordynariusz wyraził zgodę na reaktywowanie 
jezuickiej placówki, a urząd miasta zezwolił na zakup działki budowlanej 
mieszczącej się pośrodku osiedla domów akademickich miejscowego uni-
wersytetu. Tadeusz na zakupionej parceli chciał budować kolegium. Miał 
współpracowników w osobach dwóch braci zakonnych, z których jeden li-
czył ponad osiemdziesiąt lat. Tadeusz od 1996 był przełożonym tej małej 
wspólnoty i wierzył, że jego praca wkrótce przyniesie rezultaty. 

Tymczasem uniwersytet w Jassach wytoczył Ojcom Jezuitom proces, iż 
podjęli budowę domu na terenie należącym do miejscowej uczelni. Prawdo-
podobnie przyczyną konfliktu było położenie parceli na terenie osiedla aka-
demickiego, co wzbudzało niepokój duchownych prawosławnych, iż jezuic-
ka placówka wywierać będzie przemożny wpływ na młodzież akademicką. 
W każdym razie budowa kolegium została wstrzymana. Ojcowie Jezuici za-
mierzali się odwołać do Trybunału w Strasburgu. Zamiar ten skłonił miejskie 
władzę w Jassach do przyznania im innej parceli budowlanej. Tadeusz w la-
tach 1997�2000 prowadził budowę, w wyniku której powstał sześciopiętro-
wy gmach, na który składają się zagospodarowane pomieszczenia poddasza, 
II, I piętro i parter oraz dwa piętra ukryte pod ziemią. Łącznie dom, w którym 
jest kaplica, sale wykładowe, ma także 2 tys. powierzchni mieszkalnej. Bu-
dowa tego obiektu finansowana była z Rzymu, nawet instalacje elektryczne 
założyła ekipa przybyła z Włoch. Powstały ośrodek został nazwany Xaveria-
num, a o. Rostworowski został mianowany jego rektorem. Teraz począł orga-
nizować stronę formacyjną ośrodka, do którego zaczęli przybywać alumni. 

Nowo kreowany rektor zajęć miał naturalnie bardzo wiele. Mimo to dwu-
krotnie przybył do Krakowa na obrzędy pogrzebowe swoich rodziców. Ma dar 
mowy, jest dobrym kaznodzieją. W czerwcu 2000 w Rybnej odbył się zjazd 
Rodziny Rostworowskich, wówczas o. Tadeusz Rostworowski w Bazylice 
OO. Jezuitów w Krakowie podczas celebrowanej przez niego uroczystej mszy 



~ 698 ~

św. wygłosił homilię, w której wspomniał tragiczne chwile przesłuchań o. To-
masza Rostworowskiego SJ w siedzibie UB przy ul. Koszykowej w Warsza-
wie. Mówił też bardzo pięknie o szlacheckiej więzi rodzinnej, co było o tyle 
ważnym wydarzeniem, gdyż z kaznodziejstwa polskiego rola warstwy szla-
checkiej została całkowicie usunięta. Więzi o. Tadeusza z krajem wyrażały 
się i w tym, iż sporadycznie zamieszczał w niektórych czasopismach polskich 
rozprawy poświęcone filozofii personalistycznej. Pisał językiem zwięzłym, 
suchym, i w rozprawach jego występuje tendencja do definiowania pojęć. Tak, 
jakby chciał odczytać znaczenie otaczającej go rzeczywistości.

Charakterystyczna jest tu rozprawa pt. Refleksje nad pojęciem solidar-
ności, w której wśród innych semantycznych ujęć stwierdzał, że Solidarność 
m.in. z psychologicznego punktu widzenia oznacza skłonność do postępowa-
nia takiego samego, jak postępowanie innych członków grupy, do której się 
należy, nawet wbrew własnym interesom i przekonaniom. Nie należy jednak 
uważać, aby filozoficzne rozumienie rzeczywistości miało się u niego spro-
wadzać do semantyki. Publikował też korespondencje z Rumunii na łamach 
jezuickiego pisma �Posłaniec Serca Jezusowego�. Niektóre jego prace zosta-
ły napisane w języku rumuńskim. W Jassach opublikował kilka pozycji, m.in. 
w 1995 swą rozprawę doktorską Din gindirea filosofica a papei Ioan Paul al. 
II-lea (Z myśli filozoficznej papieża Jana Pawła II).

Ojciec dr Tadeusz Rostworowski TJ (ur. 1955) ze swymi kuzynami � od lewej 
z Maciejem Rostworowskim, Antonim Sobańskim, Dominikiem Rostworowskim 

� Kraków 2000 r
[fot. S.J. Rostworowski]
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Stale wzrastał zakres jego zadań wypełnianych w tym kraju. Był wy-
kładowcą historii filozofii w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym 
w Jassach, które ma dwustu kleryków. Równocześnie był rumuńskim ko-
respondentem Radia Watykańskiego. Od 2006 został duszpasterzem w Bu-
kareszcie, gdzie zakres jego pracy miał znacznie bardziej doniosły wymiar. 
O. Rostworowskiemu przypadło prowadzić pracę duszpasterską w kraju, 
w którym rządy komunistyczne niemal całkowicie wyniszczyły Kościół grec-
kokatolicki, a katolików łacińskich jest też niewiele, od 7 do 10%. Dominu-
jące (w skali 85%) jest wyznanie prawosławne. Istnieje jednak ogromne ot-
warcie ludzi na przekaz prawdy o Bogu i stąd dla Kościoła katolickiego kraj 
ten stwarza ważkie perspektywy. Na razie owa chłonność religijna w dużym 
stopniu wykorzystywana jest przez różne sekty lub zgromadzenia wyznaw-
ców religii Wschodu. Ale obserwować można też ożywienie religijne wśród 
prawosławnych, np. bardzo wiele kobiet pragnie wstąpić do monastyrów pra-
wosławnych. Ogromnym wydarzeniem, podnoszącym na duchu pracowni-
ków słowa Bożego w tym kraju, była wizyta Ojca Świętego w Bukareszcie, 
w 1999. Tadeusz zapewne przeżywał ją, wspominając dawną, z 1979 wizytę 
Jana Pawła II w Krakowie, w mieście jego młodości. 

O. Tadeusz Rostworowski ukazuje się nam jako duchowny o różnowa-
riantowych uzdolnieniach: kaznodzieja, pisarz filozoficzny, poliglota, orga-
nizator życia religijnego, wychowawca. Podczas kolejnej wizyty w Polsce 
w 2004 wyrażał przekonanie, że przełożeni zgodzą się na jego powrót do 
Polski, aby mógł przeprowadzać przewód habilitacyjny i zostać wykładowcą 
filozofii w Krakowie. Patrzymy się z radością na jego osiągnięcia w pracy 
Towarzystwa Jezusowego z perspektywy wielkich postaci duchownych, któ-
rzy będąc członkami naszej rodziny, w życiu tego zakonu odegrali niemałą 
rolę. Właśnie ta ciągłość posłannictwa wydaje się czymś szczególnie cen-
nym. Posłannictwo Tadeusza nabiera charakteru uniwersalnego, odpowiada-
jącego wymogom naszych czasów i trzeciego już tysiąclecia chrześcijaństwa. 
Służba zakonna sytuowała go w Polsce, we Włoszech, w Rumunii. Ale póź-
niej skala jego rozeznania w świecie znacznie wzrosła. Na przełomie maja 
i czerwca 2008 przebywał z odwiedzinami u brata w Zambii, gdzie odwiedził 
pierwszą parafię o. Jakuba w Kabwe oraz przebywał w stacji misyjnej Czun-
ga. 14 VI 2008 w Łagiewnikach odbyła się uroczysta msza św., odprawiana 
przez kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia biskupa Jana Zająca z oka-
zji 25-lecia święceń kapłańskich Tadeusza i jego brata Jakuba. Później Tade-
usz udał się z wizytą do Irlandii, po czym powrócił do Krakowa. Z końcem 
jesieni 2008 wyjechał na miesiąc do Australii. Była to ogromna podróż na 
dystansie 22 000 km, z trzema przesiadkami. Na terenie Australii przebywał 
w Melbourne, wspierał miejscowych duszpasterzy polonijnych. Z końcem 
roku powrócił do Krakowa i rozpoczął wykłady z wprowadzenia do filozofii 
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w Wyższej Szkole Pedagogiczno-
Filozoficznej. Zaczęło się spraw-
dzać jego marzenie, zawsze chciał 
być pracownikiem naukowym 
w Polsce. Ale jednak nie przestał 
być podróżnikiem. We wrześniu 
2009 na dwa tygodnie wyjechał 
do Luksemburga i tam jako du-
chowny obserwator brał udział 
w obchodach 20-lecia Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Jakie jednak będą zrządzenia 
Boże dla jego przyszłości, tego nie 
wiemy. Jedno jest pewne, że Bóg 
dał naszej wspólnocie rodzinnej 
dwa powołania zakonne w czasie, 
kiedy wielcy duchowni pochodzą-
cy z tej rodziny zostali już odwołani 
do życia wiecznego. Tadeusz coraz 
wyraźniej zastępował ich w funk-
cji organizatora życia religijnego 
naszej rodziny. W kwietniu 2007 przybył na zjazd rodzinny Rostworowskich 
do Tykocina, był jednym z celebransów mszy św. w miejscowym kościele 
św. Trójcy i wygłosił homilię. Na zjeździe tym został powołany do zarządu 
naszego Związku. W lipcu tego roku dojechał do Montrealu, gdzie udzielił 
ślubu Antoine Rostworowskiemu, synowi Andrzeja, który poślubił Anitę Cze-
twertyńską. Odwiedził też dom Marty z Rostworowskich Metelskiej w Otta-
wie. Dostrzegalna była jego obecność w sprawach nawet pozornie mniejszej 
miary. Choćby to, że w srogą zimę 2010 przybył z Krakowa do Warszawy, 
by poświęcić nowy dom swego bratanka Łukasza Rostworowskiego. Był też 
jedynym Rostworowskim z Krakowa, który odwiedził zorganizowaną w War-
szawie przez swego stryja wystawę pt. �Wkład Rostworowskich w kulturę 
narodu�. Wystawa mu się spodobała i stał się jej rzecznikiem na dużą skalę. 
Zdecydowanie przyczynił się do tego, że wystawa ta, już pod tytułem �Bogu 
i Ojczyźnie � Rostworowscy�, prezentowana była przy ogromnej frekwencji 
w Ignatianum, w ośrodku uniwersyteckim OO. Jezuitów w Krakowie. Potem 
był nawet na otwarciu tej samej wystawy w Bibliotece im. H. Łopacińskiego 
w Lublinie. Jego obecność dawała oparcie duchowe i prestiżowe inicjatywom. 
mającym na celu prezentację dorobku kulturowego i religijnego osób wywo-
dzących się z naszej rodziny. Już wydawało się, że w miejsce O. Jana, a potem 
o. Tomasza, w osobie o. Tadeusza Pan Bóg nam daje nowego przewodnika 

Ojciec Tadeusz Rostworowski SJ ze swymi 
bratankami Stefanem i Teresą Rostworowskimi, 

Tykocin 2007
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duchowego dla całej rodziny osiadłej w kraju i poza jego granicami. Ponadto, 
co tak ważne, podobnie jak jego poprzednicy, myślącego kategoriami polski-
mi i narodowymi.

O. Tadeusz miał już podany temat pracy habilitacyjnej. Miał pisać o śmier-
ci. W Krakowie stał się duszpasterzem ośrodku terminalnego, w którym prze-
bywali starsi ludzie chorzy na raka. Koncentrował wysiłki na ukończeniu swej 
tezy. Tymczasem niespodziewanie wola przełożonych zakonnych odwołała go 
z Krakowa na okres trzech lat do Richmond w Australii, gdzie pełni rolę dusz-
pasterza tamtejszych środowisk polskich. Na pewno będzie im przekazywał 
te same wartości, których oczekiwaliśmy od niego tu w kraju, i przez to samo 
będzie służył Kościołowi i Polsce. Lecz, co tu dużo ukrywać, pragnęlibyśmy, 
aby mógł pracować w swojej ojczyźnie. O. Tadeusz potrafi rozmawiać z każ-
dym bezpośrednio, pogodnie, ale zawsze z pewnym odcieniem myśli głębszej. 
I to jest uzdolnieniem jego powołania duszpasterskiego. Jest to kapłan o pre-
dyspozycji do tak potrzebnego na dziś duszpasterstwa indywidualnego.

Bibliografia: Intencje Apostolstwa Modlitwy, �Przewodnik Katolicki� 1977, nr 36, 
40, 44, 48 i 1978, nr 2; Korzenie tożsamości, �Kronika Rzymska� 1984, nr 22�23; 
Zagadnienie poznania w pracy ks. kard. K. Wojtyły �Osoba i czyn�, �Rocznik Wy-

Ojciec Rostworowski TJ przedstawia sylwetki duchownych Rostworowskich osobom 
uczestniczącym 11 I 2011 r. w  Lublinie w otwarciu wystawy 

�Bogu i Ojczyźnie � Rostworowscy�. 
W prezydium siedzą: S.J. Rostworowski, kustosz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 

Robert Szpringwald, dyrektor Biblioteki Łopacińskiego Zofia Ciuruś 
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działu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie� 1988, Kraków 1989, 
s. 125�134; Il problema gnoseologico nell�opera �Persona e atto� di Karol Wojtyła, 
Roma 1989; Refleksje nad pojęciem solidarności, �Rocznik Wydziału Filozoficzne-
go Towarzystwa Jezusowego w Krakowie� 1989, Kraków 1990, s. 149�161; Czło-
wiek w wymiarze daru, �Horyzonty Wiary�, Kraków 1990, nr 3, s. 33�38; Filosofia, 
�Drumuri Deschise�, Iasi 1994, nr 39, s. 4�5; Din gindirea filosofica a papei Ioan 
Paul al. II-lea, Iasi 1994, �Ars Longa�, ss. 282; Żyją obok nas, �Posłaniec Serca 
Jezusowego� 1994, nr 2 i 3; Deschideti portile (Papa Ioan Paul al. II-lea: Note bio-
grafice). (Otwórzcie drzwi. Papież Jan Paweł II. Nota biograficzna) Iasi 1995, s. 31; 
Note caracteristice ale conceptului solidaritate, �Dialog Teologic� Iasi 1998, nr 2, 
ss.134�143; Principiile filosofice Sf. Parinte Ioan Paul II-lea, �Alfarul Banatului�. 
Serie nuoa. An. X.1999, nr 1�3, s. 181�183 (Zasady filozoficzne Ojca Św. Jana Pa-
wła II); Szczególny znak, �Posłaniec� 2009 luty, s. 42; Kościół katolicki w Rumunii, 
internet 2003-09-02. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List o. T. Rostworowskiego do S.M. Rostworowskiego, Szczawnica, 24 
VII 1961; Listy Stefana Rostworowskiego z 21 I 1975; Tadeusza Rostworowskiego z 2 III, 
12 V, 17 IV, 2 VIII 1979 do S.J. Rostworowskiego; Zaproszenie na uroczystość święceń ka-
płańskich i mszę prymicyjną, Kraków 1983.
PUBLIKACJE: Bibliografia T. Rostworowskiego, �Rocznik Wydziału Filozoficznego Towa-
rzystwa Jezusowego w Krakowie� 1988, Kraków 1989, s. 205; F. Paluszkiewicz SJ, Jezuita 
dzisiaj, Roma 1979, s. 91; Grzebień, Encyklopedia wiedzy o jezuitach, op.cit., s. 578; R. Da-
rowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy. Słownik autorów, Kraków 
2000; O. T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 204, 206; O. Jakub Rostworow-
ski, Odwiedziny w Zambii, �Echo z Afryki i innych kontynentów� 2008, nr 10, s. 1�2.

PAWEŁ, ur. 21 I 1959 w Krakowie, najmłodszy syn Stefana i Janiny z Ro-
dzynkiewiczów, inżynier zootechnik, pracownik naukowy Akademii Rolni-
czej, przedsiębiorca budowlany

W 1974 w Krakowie zaczął uczęszczać do X Liceum Ogólnokształcące-
go, maturę zdał w 1978 i w tym samym roku został przyjęty na studia zoo-
techniczne w Akademii Rolniczej w Krakowie. Nie zdradzał zainteresowań 
badawczo-naukowych, niemniej podczas studiów potrafił skutecznie skon-
centrować się na specjalizacji w zakresie hodowli koni. Odbył miesięczny 
staż naukowy przy hodowli koni w Szwecji, w ośrodku wiejskim związanym 
z krakowską Akademią. Tytuł magistra zootechniki uzyskał w 1982 i odtąd 
pracował, wpierw w bibliotece Akademii Rolniczej, a później otrzymał asy-
stenturę w Instytucie Hodowli Zwierząt przy Katedrze Rozrodu Zwierząt. 
Był kierownikiem Stacji Doświadczalnej Koni w Przegorzałach pod Krako-
wem. W 1989, w ramach stażu naukowego Akademii Rolniczej wyjechał na 
sześć miesięcy do Argentyny. Przebywał w Estancja Lasofia, wielkim ranczu 
o powierzchni 14 000 ha, którego właścicielem był Austriak. W 1990 powró-
cił do Polski i nadal pracował w Akademii Rolniczej. 



~ 703~

W 1992 założył ze wspólnikiem Firmę Remontowo-Budowlaną �Paros�. 
Dzięki powiązaniom z zarządami nieruchomości miejskich w Krakowie ma 
ona stałe zamówienia robót. Paweł zdołał z własnych funduszy podjąć budo-
wę dużego domu mieszkalnego na rozległej działce zakupionej w Bolecho-
wicach. Jego dom, ukończony w 1996, jest pięknie położony, z szeroką pano-
ramą widowiskową, z perspektywą na Tatry. 17 IX 1995 w Bazylice Ojców 
Jezuitów w Krakowie odbyła się uroczystość ślubna Pawła Rostworowskiego 
z Anną Smajkiewiczówną h. Mohyła. Młoda para odznaczała się przystojnoś-
cią i wdziękiem. W małżeństwie tym w ciągu siedmiu lat od daty ślubu przy-
szło na świat pięcioro dzieci. Mimo to rodzice nie stracili nic z uroku młodej 
pary. Paweł zdołał zorganizować dobre warunki materialne swojej licznej już 
rodzinie. Spośród całej młodej generacji Rostworowskich ujawnia on naj-
żywsze zainteresowanie dziejami Rodziny Rostworowskich. Zdołał sprowa-
dzić z archiwum we Lwowie i Saint Petersburgu mikrofilmy bardzo cennych 
akt dotyczących Rostworowskich żyjących w XIX w. O Pawła opierają się 
też wszystkie kontakty rodzinne kuzynek i kuzynów przybywających do Kra-
kowa z zagranicy. Spokrewnionych gości obwozi samochodem po Krakowie, 
jest nieocenionym konstruktorem żywej więzi rodzinnej. Nic też dziwnego, 
że podczas Zjazdu Rodzinnego w 2010 w Kurozwękach jednogłośnie został 
obrany szóstym z kolei seniorem Rodziny Rostworowskich, to znaczy prze-
wodniczącym jej Związku Rodzinnego.

Paweł Rostworowski (ur. 1959) � najmłodszy syn Stefana, 
późniejszy dyrektor Firmy Remontowej Paros w Krakowie
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Otwartość wobec dalszych krewnych znajduje u niego swe źródło w mi-
łości skierowanej do najbliższej rodziny. Głosi tezę, że wychowywanie dzieci 
jest także wychowywaniem wnuków. Wspomina chwile, kiedy matka z her-
batką na łyżeczce podawała mu lekarstwa i opowiadała przy tym tak urocze 
historyjki, że ową łyżeczkę niezbyt dobrego medykamentu połykał z ogrom-
nym zaciekawieniem. Dlatego też swoim dzieciom podaje herbatkę, gest ten 
łącząc z różnego typu ciekawymi opowieściami i w ten sposób zyskując apro-
batę u swoich małych potomków, wie, że jego gesty są powtórzeniem wobec 
nowego pokolenia gestów jego matki. Właśnie na cmentarzu w Bolechowi-
cach zostali pochowani matka i ojciec Pawła. Powracając z pracy w Kra-
kowie, często zatrzymuje się on przy grobie rodziców na krótką modlitwę. 
Kiedyś powiedział, że jest jednym z nielicznych szczęśliwych ludzi, którzy 
mają możność bez żadnego wysiłku codziennie odwiedzać grób swych zmar-
łych rodziców. 

W domu Pawła znalazła schronienie kolekcja obrazów jego ojca. A co 
ważniejsze, syn artysty cieszy się każdym obrazem, jaki może obecnie od-
kupić od innych dawnych nabywców płócien Stefana Rostworowskiego. 
Wszystko co Paweł czyni, wykonuje z pewną łagodną wesołością. W naturze 
jego nie ma żadnych skłonności do przemocy, jest natomiast jakaś męska, 
przychylna swemu otoczeniu radość, którą potrafi dzielić się z innymi i jed-
nać ich sobie.

Wojciech Rostworowski, piąty senior Związku Rodziny Rostworowskich, 
przekazuje swą godność szóstemu z kolei seniorowi Pawłowi Rostworowskiemu 

� Zjazd Rostworowskich w Kurozwękach 2010 r.
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ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: O. T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 141, 145; fair-part ślubne.

ANNA Katarzyna ze SMAJKIEWICZÓW ROSTWOROWSKA, ur. 9 X 1961 
w Stargardzie Szczecińskim, córka Władysława i Haliny z Gwiazdowiczów, 
dyplomowana pielęgniarka, żona Pawła

Jej ojciec, Władysław Smajkiewicz h. Mohyła, był oficerem Wojska Pol-
skiego. Po odbyciu służby wojskowej i ukończeniu kursów w AWF, podjął 
pracę w liceum pedagogicznym w Stargardzie Szczecińskim. Tam właśnie 
urodziła się Ania i tam przebywała, kończąc w IV klasę szkoły podstawowej. 
Potem z rodzicami przeniosła się do Nowego Sącza i w tamtejszym gimna-
zjum w 1979 zdała maturę. Zapisała się na dwuletnie podyplomowe studium 
medyczno-pielęgniarskie w Krakowie, po ukończeniu którego pracowała 
w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie. W 1989 wyjechała 
do Wiednia, nostryfikowała dyplom pielęgniarki i przez sześć lat pracowała 
w szpitalu neurologicznym. 

Paweł i Anna ze Smajkiewiczów Rostworowscy z trojgiem starszych dzieci: 
Marysią, Janeczką i Antosiem, 2004

[fot. S.J. Rostworowski]
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Wiodło się jej tam bardzo dobrze, dopóki nie spotkała Pawła Rostworow-
skiego, którego znała jeszcze z Krakowa. Wówczas zaczęła tęsknić za Polską 
i powrotem do kraju. Wróciła, by poślubić Pawła, a potem w tak krótkim cza-
sie wydać na świat pięcioro bardzo uroczych dzieci. Z Wiednia przywiozła 
dokumenty ze zbioru heroldii dworu austriackiego, informujące o staraniach 
Andrzeja Rostworowskiego o uzyskanie tytułu hrabiowskiego i przełożyła 
je z języka staroniemieckiego na polski. W 1999 zamieszkała w Bolechowi-
cach. Okazała odwagę i poświęcenie tylekroć decydując się na macierzyń-
stwo. Z taktem i spokojem włada obszernym domem i gromadką dzieci. Jest 
to dom, w którym miło się przebywa, mając wrażenie, że się tu znalazło azyl 
przed presją zagrażającej zewsząd człowiekowi płytkiej pojęciowo popkul-
tury. Osobowość Ani jest nacechowana szczególnym urokiem inności. Jej 
pradziadek, Ibrahim Mustafa Smajkiewicz, był Tatarem, jej rodzina wywodzi 
się z Nowogródka, gdzie od dawna zamieszkiwała spora kolonia Tatarów wy-
znania muzułmańskiego. Jej dziadek ożenił się z Władysławą Załęską i odtąd 
zaczęła się polonizacja rodziny. Dzięki osobistemu urokowi Ani do rodziny 
Rostworowskich została wprowadzona krew tatarska. A jakie to da wyniki, to 
dopiero się okaże.

POKOLENIE XIX
Dzieci Pawła i Anny ze Smajkiewiczów

MARIA Fatima, ur. 11 III 1996 w Krakowie, uczęszcza do gimnazjum

ANTONI Konstanty, ur. 9 V 1997 w Krakowie, uczęszcza do gimnazjum

JANINA Anna, ur. 15 IV 1999 w Krakowie, jest uczennicą gimnazjum

TERESA Dżemila, ur. 28 IX 2000 w Krakowie, jest uczennicą szkoły pod-
stawowej

Władysław STEFAN (Fanio), ur. 17 III 2002 w Krakowie, uczęszcza do 
szkoły podstawowej
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ROZDZIAŁ XVII

POKOLENIE XVI (2)

GENERAŁ STANISŁAW ROSTWOROWSKI 
– ŻYCIE DANE OJCZYŹNIE

Jedyny syn Stanisława Jakuba i Teresy z Lubienieckich

STANISŁAW Janusz Marian, ur. 19 XII 1888 w Krakowie jako pogrobowiec, 
syn Stanisława i Teresy z hr. Lubienieckich, legionista, szef Oddziału Ope-
racyjnego 5 Armii podczas bitwy warszawskiej, szef sztabu III powstania 
śląskiego, dowódca pułków, komendant Okręgu Krakowskiego AK, generał 
brygady, pisarz, działacz organizacji wojskowych, rolniczych i katolickich, 
współwłaściciel majątku Gębice, powiat gostyński. Tytułu hrabiowskiego 
używał do 1920, kiedy Sejm RP zniósł wszystkie tytuły arystokratyczne 
nadane przez panujących z państw zaborczych

Wyjątkowość losów gen. bryg. Stanisława Rostworowskiego polega na 
tym, że w latach 1914�1944 uczestniczył w niemal wszystkich wydarzeniach, 
jakie były ważne dla egzystencji niepodległego państwa polskiego. Osobie 
generała poświęcono już wiele szkiców biograficznych, ale brak było do-
tąd obrazu osobowości tego człowieka, o którego życiu pozostała tak żywa 
pamięć. W niniejszym szkicu będziemy się starali zarysować właśnie ową 
strukturę duchowo-moralną generała.

Kraków był miastem jego młodości i tam kształtowały się jego młodzień-
cze uczucia patriotyczne. Na jego świadectwie maturalnym z 1906 było po-
dane, że uczęszczał do III c.k. gimnazjum, jakie znajdowało się w Wielkim 
Księstwie Krakowskim Ważne to sformułowanie, bowiem Kraków w latach 
jego młodości był oazą wolnego życia kulturalnego dla Polaków ze wszystkich 
trzech zaborów. Stanisław genetycznie wywodził się z rodzin ziemiańskich. 
Zarówno jego ojciec, przedwcześnie zmarły artysta malarz Stanisław Rostwo-
rowski, jak i matka, Teresa z Lubienieckich, wychowali się jeszcze w dwo-
rach ziemiańskich. Stanisław w Kowalewszczyźnie koło Tykocina, a Teresa 
w Balicach w Sandomierskiem. Oboje rodzice generała mieli po ośmioro ro-
dzeństwa, a zatem pochodzili z rodzin o silnej tradycji rodowej. W rodzinach 
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tych przekazywano wychowanie katolickie, patriotyczne, o umiarkowanych 
tendencjach konserwatywnych, po doświadczeniach powstania styczniowego 
� z dystansem wobec dążności spiskowo-konspiracyjnych. 

Owdowiała jeszcze przed urodzeniem syna Teresa Rostworowska ma-
jątku żadnego nie posiadała. Ogromnym wsparciem finansowym była kwo-
ta 15 000 rb ofiarowana przez stryja Janusza Rostworowskiego oraz pewne 
kwoty spadkowe, jakie Teresa Rostworowska otrzymała po sprzedaży Balic. 
Staś wychowywał się jeszcze w aureoli osiągnięć artystycznych swego ojca, 
którego nie znał. Matka uważała, że trzeba w nim obudzić talent malarski 
i oddała go na naukę rysunku do artysty malarza Macieja Pociechy, który Sta-
siowi, przez pamięć ojca, lekcji udzielał za darmo. Matka dbała też o budze-
nie w synu uczuć patriotycznych. Nieco zabawnym tego dowodem jest list 
Stasia, pisany do babci Marii z Glogerów. Wnuczek zimową porą informował 
babcię: Żałujemy bardzo, że nie ma ślizgawki, a zima bez niej jest przykra. 
Mama, chcąc nam to wynagrodzić, zaprowadziła nas do teatru na Krzyżaki 
Sienkiewicza, przerobione na scenę przez p. Walewskiego. Całość wychodzi 
bardzo przyjemnie. A zatem matka Teresa niedobór ślizgawki rekompenso-
wała strawą patriotyczną.

Gdy myślimy o świadectwie Stanisława, który maturę zdał z odznacze-
niem 18 VI 1906, to wspominamy, że znajdowały się na nim noty bardzo 
dobre z religii oraz języków łacińskiego, greckiego i niemieckiego, pozostałe, 
z historii i języka polskiego były celujące, a jedyny stopień dobry uczeń uzy-
skał z historii naturalnej, tzn. m.in. z biologii. Na wcześniejszych rocznych 
świadectwach były jeszcze dwie noty przyznane Stanisławowi: �Obyczaje 
� chwalebne, Pilność � wytrwała�. Noty te odnoszą się do całego jego życia.

Nie mając, jakby wynikało ze stopni szkolnych, zamiłowania do nauk 
przyrodniczych, wbrew temu, wsparty materialnie przez swego wuja prof. Jó-
zefa Wierusz-Kowalskiego, Stanisław udał się do Fryburga szwajcarskiego na 
studia z zakresu chemii rolniczej. Wybrał ten kierunek studiów, bo uważał że 
tak trzeba, bo wiedza z zakresu chemii, a konkretnie o mało wówczas jeszcze 
znanych nawozach sztucznych, jest potrzebna dla zacofanego systemu upraw 
rolnych w Galicji. Chciał służyć misji unowocześnienia rolnictwa w swoim 
kraju. Jego wykładowcami byli profesorowie: Bistrzycki, Daniels, Wierusz-
-Kowalski, Baumchauer, Estreicher, Girard, Gyr. Wskutek obranego kierunku 
studiów wiele czasu musiał spędzać w laboratoriach. Mieszkał w domu wujo-
stwa i tam też jadał obiady. Na inne wydatki pieniądze przesyłała mu matka. 
Najprawdopodobniej po dwóch latach pobytu we Fryburgu stryj Michał Ro-
stworowski postarał się o to, aby bratankowi zostało przyznane stypendium 
Akademii Umiejętności, w wysokości 900 koron, z którego poprzednio ko-
rzystał Adam Woroniecki, również kształcący się w Szwajcarii. Stypendium 
pochodziło z fundacji Marii Jankowskiej. Po ukończeniu studiów Stach miał 
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obowiązek zwrócić je Akademii. Rostworowski doktorat z nauk przyrodni-
czych uzyskał w 1911, z tytułem Magna cum Laude, na podstawie pracy Uber 
tertiäre aromatische Aethersäuren und die Entcarbonylierungsbedingungen für 
diese und ähnliche Säuren (�O częściowo aromatycznych eterycznych kwasach 
w warunkach odwęglowienia w skutkach dla nich i podobnych kwasów�).

Mając doktorat, udał się jeszcze na uniwersytet w Getyndze, gdzie objął 
etat asystenta prof. dr. Conrada von Seelhorsta w Instytucie Rolnym. Uczel-
nia w Getyndze miała ówcześnie bardzo wysoką markę. Prof. Kazimierz Mo-
rawski doradzał mu ten pobyt jako ważny dla jego przyszłej profesorskiej 
kariery na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stanisław, przebywając w Getyndze, 
pozostawał w stałym kontakcie ze swym profesorem z Fryburga A. Bistrzy-
ckim, który mu przesyłał korekty jego pracy doktorskiej, poprawionej za-
równo w zapisach wzorów chemicznych, jak i poprawności języka niemiec-
kiego. Profesor stwierdzał, że Stanisław zrobił duże postępy w posługiwaniu 
się w piśmie językiem niemieckim. Miał okazję pogłębić znajomość języka, 
gdyż zakochał się w Niemce imieniem Totka, jednakże jego matka nie chciała 
słyszeć o tym, by syn poślubił Niemkę. Młody asystent w Getyndze prowa-
dził badania nad składnikami wody, ponadto przekazywał zadania badawcze 

Grupa studentów Uniwersytetu Fryburskiego, członków korporacji �Lauda�, 
założonej przez K. Zyberk-Platera w Kownie. 

Od lewej siedzą: St. Rostworowski, K. Zyberk-Plater, J. Zdradowski, i T. Rojkiewicz
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doktorantom prof. Seelhorsta. Przygotowywał też wyniki prac prowadzonych 
pod kierunkiem prof. Bistrzyckiego do publikacji w �Chemiku Polskim� z 
którym już wówczas współpracował. Udał się na jubileuszową wystawę do 
Kassel, po obejrzeniu której stwierdził, że w Niemczech rolnictwo jest bar-
dzo powiązane z techniką i agrochemią. 

Po zakończeniu drugiego semestru powrócił jednak do kraju, by wypełniać 
swoją misję unowocześniania rolnictwa polskiego. Od 1 IV 1912 pracował 
jako prywatny asystent w Zakładzie Rolno-Doświadczalnym UJ w Mydlni-
kach koło Krakowa, wkrótce też na UJ nostryfikował swój dyplom fryburski. 
20 X 1912 zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Uczęszczał na wykłady prof. Władysława Heinricha i dr. Adama Żółtowskie-
go. Po jednym semestrze przystąpił do egzaminu, uzyskując drugi doktorat, 
tym razem z filozofii. 1 XI 1913 przeszedł na stanowisko asystenta etatowego 
UJ. Zajmował się przede wszystkim propagowaniem nawozów sztucznych 
wśród rolników z okolic Krakowa. Formalnie był asystentem prof. Kazimie-
rza Rogoyskiego i z nim oraz z grupą studentów w czerwcu 1914 wybrał się 
na wycieczkę studyjną w Poznańskie. Była to dzielnica Polski, której dotąd 
nie znał. Był też czynny na innych polach. Pisał artykuły, wygłaszał odczyty 
na temat nowoczesnych metod rolnictwa zachodnioeuropejskiego. Miał po-
wołanie, które mógłby wypełniać przez resztę życia.

A jednak, gdy tylko wybuchła wojna światowa, Rostworowski od razu 
został współpracownikiem Władysława Sikorskiego, brał udział w skompli-
kowanych zabiegach o uzyskanie aprobaty władz austriackich dla powołania 
Legionów Polskich, został urzędnikiem wojskowym w Departamencie Woj-
skowym Naczelnego Komitetu Narodowego. Odrzucony w 1909 przez au-
striacką komisję asenterunkową jako niezdolny do służby wojskowej, w 1914 
uniknął poboru i ochotniczo wstąpił do formowanego przez Zbigniewa Du-
nin-Wąsowicza 2 szwadronu ułanów legionowych. Matce pozostawił �Po-
żegnanie�, w którym pisał: Jeżeli nie wrócę, to nich Matuś wie, że syn Jej nie 
marzył o tym szczęściu, by móc umrzeć w mundurze polskiego żołnierza. Byle 
Bóg mi pozwolił w nim godnie życie zakończyć, jak to na Polaka przystało. 
Swoje oszczędności, zahipotekowane w kwocie 36 000 koron na dobrach Ja-
worów hr. Dębickich pod Lwowem, zapisywał swej matce. Przetrwały wojnę 
i odebrał je dopiero przed swoim ślubem w 1918. 

Asystent uniwersytecki z dwoma doktoratami dobrowolnie przeistoczył 
się z urzędnika wojskowego w prostego ułana. 26 X 1914 we wsi Cucyłów 
nieopodal Nadwórnej w dawnej Galicji Wschodniej liczący 70 szabel szwa-
dron ułanów spotkał się z wyposażonym w artylerię i liczącym kilka sotni 
zgrupowaniem kozackiej kawalerii rosyjskiej. Owo przypadkowe spotkanie 
groziło zagładą 2 szwadronowi. Spieszeni ułani z opłotków wsi celnym og-
niem wstrzymali ataki poszczególnych oddziałów kawalerii kozackiej. De-
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terminacja � to było jedyne określenie adekwatne do zaistniałej sytuacji. Ro-
sjanie nie wykorzystali możliwości uderzenia całą posiadaną siłą. Szwadron 
zdołał się wycofać bez uszczerbku. Kapral Rostworowski wraz z dwoma in-
nymi kolegami ze szwadronu został odznaczony Srebrnym Medalem Walecz-
ności i awansowany do stopnia plutonowego. Odtąd dowodził w szwadronie 
trzecim plutonem ułanów.

Idąc dalej po linii owej wytrwałej pilności, czy teraz determinacji wojen-
nej, dochodzimy do dziejów sześciodniowych walk o zdobycie umocnionej 
rosyjskiej pozycji w Karpatach Wschodnich, w miejscowości Kirlibaba. Walki 
te toczyły się od 17 do 22 I 1915, od nieprzyjaciela gorszym przeciwnikiem 
okazał się mróz. Po spędzonych na śniegu nocach ułani odchodzili do lazare-
tów z zapaleniem płuc. Rostworowski wytrwał. Po zdobyciu Kirlibaby dowód-
ca, rtm. Wąsowicz, podczas zorganizowanej odprawy dziękował tym, którzy 
pozostali w szeregach. Powiedział: W imieniu służby, dziękuję garstce, która 
pomna, że ostatecznie ten wyjdzie zwycięzcą, k t o  w y t r w a  n a j d ł u ż e j  � 
stała przy mnie dzielnie i poświęcenia pełna... Te słowa, wypowiedziane w do-
niosłej chwili zakończenia bitwy, którą Rostworowski nazwał najcięższą bitwą 
kampanii karpackiej, stały się fundamentem ideologii młodego legionisty. Nie 
tylko jego, ale i innych żołnierzy II Brygady Legionów � zwanej Żelazną Bry-
gadą, którzy nosili w sercach ideał 
wytrwania w służbie do chwili uzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, niezależnie od towarzyszących 
tej służbie sprzecznych tendencji 
i spekulacji politycznych. Legiony 
przez Austriaków były uważane za 
część pospolitego ruszenia � Land-
szturmu. Polakom kazano walczyć 
na terenach etnicznie obcych, od-
bierano im dystynkcje oficerskie, 
zabraniano myśleć o tym, że walczą 
dla niepodległej Polski. A jednak 
wytrwali. Rostworowski uczestni-
czył w 35 bitwach legionowych, 
a przede wszystkim w bardzo wielu 
skrajnie niebezpiecznych patrolach, 
do których zgłaszał się ochotniczo, 
zwany przez kolegów �Zagończy-
kiem�. Pasieczna, Ujście Tuły, Uj-
ście Patek, Jaworów, Tatarów, Bo-
jan � to nazwy tych miejscowości, 

Chor. Stanisław Rostworowski i jego szwagier 
rtm. Jan Dunin-Brzeziński 

� oficerowie II dywizjonu Legionów Polskich 
� czerwiec 1915
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gdzie na plutonowego Rostworowskiego czekała śmierć z ostrzału ukrytych 
placówek rosyjskich. A jednak przeżył. Owa sława patrolowego może nawet 
uratowała mu życie. Gdy 13 VI 1915 jego szwadron ruszał do morderczej 
szarży na cztery linie okopów rosyjskich pod Rokitną, rtm. Wąsowicz pluto-
nowego Rostworowskiego skierował na boczny patrol dla zbadania ciągną-
cego się z lewej strony lasu. W szarży pod Rokitną polegli Wąsowicz i inni 
oficerowie oraz ułani z drugiego szwadronu. 

Dla Rostworowskiego był to potworny wstrząs, zginął dowódca, a z jego 
własnego plutonu sześciu ułanów. Rtm. Wąsowicz nie wytrwał, nie okazał się 
zwycięzcą. Porwała go �Sława� � królewna kawalerzystów i uczyniła go na 
wieki swoim � według słów wiersza legionisty Józefa Mączki. Sprawa Rokit-
ny będzie nieustannym wyrzutem sumienia dla Rostworowskiego. Przebiego-
wi tej szarży poświęci wiele artykułów, także wiele wysiłku dla przygotowa-
nia obchodów rocznic tego bohaterskiego czynu wojennego ułanów, zwanego 
drugą Somosierrą. Przebywając w sytuacji ciągłego zagrożenia życia, znosząc 
trudy tułaczki frontowej, rzecz ciekawa, trzymał silnie pióro w ręku. W latach 
1915�1916 w poczytnym piśmie krakowskim, w �Czasie� zamieścił około 
piętnastu obszernych publikacji wspomnieniowych poświęconych walce Le-
gionów w Karpatach, w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Można nawet 
powiedzieć, że w piśmie tym wytyczył drogę dla publikacji innych autorów 
wojskowych, opisujących toczące się walki. Sam zaś był świetnym reporta-
żystą wojennym, o czym świadczą choćby takie wspomnienia wojenne, jak 
opowiadania Z meldunkiem czy Bitwa o jedno wzgórze. Jego teksty zaczynały 
się opisem ogólnej sytuacji panującej na froncie, a potem autor przechodził 
do opisu konkretnych losów walczącego żołnierza. Opisy te były wartkie, po-
godne, proste, żołnierskie. Tak potem pisał już przez całe życie, swym piórem 
zawsze służąc budzeniu nadziei w zwycięstwo tych, którzy stawali w obro-
nie ojczyzny. Część swych wczesnych wspomnień wojennych zebrał w 1916 
w jednym tomie, zatytułowanym Szablą i piórem i wydał nakładem Central-
nego Biura Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego.

Od bitwy pod Rokitnem Rostworowski nie służył już w linii. Mianowany 
4 VI 1915 chorążym i 15 XII 1915 podporucznikiem, został oficerem or-
dynansowym Komendy II Brygady Legionów. Z frontu odwołano go do 
Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie właśnie uformował się 5 szwadron ułanów 
legionowych. Z nim przeszedł na Lubelszczyznę. Był świadkiem, jak ułani 
zdobywali 30 VII 1915 Lublin, walczył z Rosjanami pod Drelowem na Pod-
lasiu, doszedł na Wołyń i 15 XI 1915 był świadkiem trzeciej bitwy o zdoby-
cie strategicznego wzgórza w Kostiuchnówce pod Wołczeckiem. 1 XII opuś-
cił front. Musiał leczyć początki gruźlicy nabytej pod Kirlibabą. Przebywał 
w szpitalach w Krakowie, Zakopanem, gdzie poznała go córka Henryka Sien-
kiewicza Jadwiga. Napisała do ojca: Poznałam tutaj naszego kuzyna, oficera 
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z Legionów. Leczy się po zapaleniu płuc, czego nie widać po nim, bo wygląda 
zdrów, jak orzech. (...) Słuchając go, żyje się w świecie Trylogii. Myślałam so-
bie z jaką przyjemnością Tatuś by słuchał jego opowiadania (...) Wstydzi się 
tylko, że nigdy nie był ranny, co rzeczywiście jest dziwne. Po Zakopanem ów 
legionista przebywał w Domu Ozdrowieńców w Radomsku, gdzie napotkał 
go dawny zwierzchnik, płk Władysław Sikorski, i wezwał od 15 III 1916 do 
pracy w Departamencie Wojskowym NKN, powierzając mu kierownictwo 
referatu wydawnictw. 

Rostworowski wziął się szparko do pracy. Jak informuje swoich kole-
gów, którzy pozostali w linii, jego referat wydał w krótkim czasie 80 000 
regulaminów i różnego typu instrukcji oraz sześć broszur poświęconych 
dziejom Legionów. Od 1 V 1916 został przydzielony na stanowisko adiu-
tanta płk. Sikorskiego. W listopadzie tego roku, kiedy w związku z ogłosze-
niem Aktu o niepodległości Królestwa Polskiego Legiony miały wkroczyć 
do Warszawy, należał wraz z Józefem Brudzińskim, rektorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, i wielu innymi do komitetu urządzającego przyjęcie delega-
cji Legionów. Działał również w okręgu V Wydziału Pomocy dla Ludności 
Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy. 6 VIII 1916, w ramach obchodu 
wybuchu wojny z Rosją, razem z Ligą Kobiet NKN brał udział w donio-
słej uroczystości wystawienia krzyża na Cytadeli w Warszawie, w miejscu, 
gdzie zostali powieszeni członkowie Rządu Narodowego z 1863 roku. 15 
XII tego roku otrzymał stopień porucznika 2 pułku ułanów. Od 1 II do 20 III 
1917 odbył wojenny kurs oficerów Sztabu Generalnego. 22 III 1917 prze-
szedł w charakterze referenta do sztabu Krajowego Inspektoratu Zaciągu do 
Wojska Polskiego. Zgodnie z dążeniami swego zwierzchnika, płk. Sikorskie-
go, był rzecznikiem poszerzana liczebnego nowej formacji � Polskiej Siły 
Zbrojnej, pozostającej pod dowództwem niemieckiego gen. Hansa von Be-
selera. Inspektorat zajmował się akcją werbunkową ochotników do PSZ. Por. 
Rostworowski z niemałym entuzjazmem i wielką wytrwałością uczestniczył 
w maju 1917 w pracy komisji, które zajmowały się przeglądem ochotników 
zgłaszających się do wojska polskiego. Liczba ich okazała się nikła, bowiem 
wstępowanie do wojska służącego interesom militarnym Niemiec i Austro-
Węgier było zwalczane przez obóz narodowy Romana Dmowskiego i partie 
lewicowe na czele z PPS. Nie zmieniało to przeświadczenia Rostworowskie-
go, iż armia jest potrzebna odradzającemu się państwu polskiemu. 

W pierwszej połowie czerwca 1917 udał się z polecenia płk. Sikorskie-
go do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, by wśród tamtejszych ośrodków 
opiniotwórczych (prasa, dwory ziemiańskie) propagować ideę armii polskiej 
i powstającego we współpracy z państwami centralnymi państwa polskiego. 
W Gałowie pod Szamotułami, w domu wielkopolskiego ziemianina Ludwi-
ka Mycielskiego, prezesa Rady Narodowej, poznał jego córkę, pannę Zofię, 
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z którą ponad rok później, 
25 IX 1918, zawarł związek 
małżeński. Jak zapowiadał 
fair-part obrzęd ślubny od-
był się w kościele parafial-
nym w Pępowie, natomiast 
wesele w pałacu w Gębicach, 
należących wówczas do mat-
ki panny młodej. Na uroczy-
stość przybyli liczni goście, 
należący do pierwszej klasy 
elity środowiska ziemiań-
skiego. Ślubu udzielał o. Jan 
Rostworowski SJ, który wy-
głosił bardzo patriotyczne 
kazanie, mówiąc: Musicie 
z rąk nas starych przejąć go-
rącą pochodnię narodowego 
życia, którąś my od naszych 
poprzedników odebrali i nie 
pozwolili jej zgasnąć. Musicie 
ją przejąć i nieść coraz dalej 
i dalej, aż w każdym polskim 
pałacu i w każdej polskiej 
chacie rozpłomieni się praw-

dziwa miłość ojczyzny i poczucie obowiązku dla niej. Świadkami na ślubie 
byli dwaj koledzy legionowi Rostworowskiego � Janusz Jagrym-Maleszewski 
i Józef Świrysz-Ryszkiewicz. Warto wspomnieć, że mariaż z Zofią Mycielską 
przywracał legionowego ułana do warstwy ziemiańskiej, gdyż wkrótce zastała 
ona spadkobierczynią majątku ziemskiego Gębice w pow. gostyńskim.

Przełomowy dla historii Legionów okres tzw. kryzysu przysięgowego 
w lipcu 1917 por. Rostworowski spędzał w Obozie Ćwiczeń w Zambrowie, 
gdzie zgrupowany był aparat werbunkowy dawnego Inspektoratu Zaciągu. 
Wskutek propagandy szerzonej przez Piłsudskiego legioniści z I i III Bryga-
dy zdecydowali się nie składać przysięgi wojskowej, wymaganej w Polskiej 
Sile Zbrojnej, zarzucając, że tekst jej zawiera passus o dotrzymaniu wiernie 
braterstwa broni z armiami państw centralnych. Rostworowski był aktyw-
nym rzecznikiem złożenia przysięgi, wierzył Sikorskiemu, który jako szef 
Departamentu Wojskowego tworzył zaplecze organizacyjne i uzbrojeniowe 
dla Legionów. Nie zajmował się spiskami i konspiracją, ale budował wojsko 
polskie. Porucznik złożył przysięgę. Co więcej, po rozbiciu Legionów udał 

Rtm. St. Rostworowski ze swą narzeczoną 
Zofią Mycielską 

� Gałowo pod Szamotułami � wiosna 1918
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się wspólnie ze swoim szefem do Siedlisk pod Przemyślem, gdzie powstało 
Dowództwo Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego. Sikorskiemu i Ro-
stworowskiemu wydawało się, że zdołają, mimo wszystkich przeciwności, 
odbudować siłę Legionów, z których pozostała już tylko II Brygada, skie-
rowana teraz na front na Bukowinie. W tym czasie w Krakowie jego matka 
przeglądała jego cywilne ubrania, wierząc, że w wojsku ciągle nie pozostanie. 
Tymczasem z poręki płk. Sikorskiego porucznik został 30 X 1917 skierowa-
ny do Warszawy na stanowisko adiutanta Zdzisława Lubomirskiego, członka 
Rady Regencyjnej. Sikorski uważał, że Rostworowski będzie skutecznym 
rzecznikiem sprawy armii polskiej przy Radzie Regencyjnej.

Żona regenta, Maria Lubomirska, w swych wspomnieniach zapisała: Po-
lubiłam adiutanta: jest młody dziarski, służbista, brał udział w szarży pod 
Rokitną. Porucznik jako członek adiutantury uczestniczył w podróżach reko-
mendacyjnych regentów do dworów cesarskich w Berlinie i Wiedniu. Prezen-
towany był wszędzie teraz nie jako doktor czy absolwent szkoły sztabowej, 
lecz jako szlachcic noszący tytuł hrabiowski, co w kontekście obyczajowym 
dworów panujących dynastii było dobrze widziane. Wkrótce jednak nastąpił 
kolejny dramat. Wskutek tego, że w pokoju brzeskim podpisanym z Ukrainą 
państwa centralne odstąpiły jej część ziem Królestwa Polskiego, tzw. Ziemię 
Chełmską, w opinii polskiej nastąpiła ostra reakcja przeciw �sojusznikom�, 
którzy zaakceptowali czwarty rozbiór Polski. II Brygada Legionów pod do-
wództwem płk. Józefa Hallera przeszła przez linię frontu na stronę rosyjską. 
Część jednostek legionowych, w tym Dowództwo Uzupełnień płk. Sikorskie-
go, została internowana przez Austriaków, a oficerowie byli sądzeni pod za-
rzutem zdrady stanu. Udziałem Rostworowskiego stała się już nie odbudowa 
Legionów, lecz ratowanie kolegów wobec grożącego im niebezpieczeństwa 
otrzymania wyroku śmierci.

12 III 1918 został on skierowany z pismem trzech regentów do cesarza 
Karola I, zawierającym prośbę o udzielenie amnestii aresztowanym legioni-
stom, którzy jako wojskowi Polacy powinni podlegać władzy Rady Regen-
cyjnej. Ostatecznie umorzenie procesu przeciwko internowanym wojskowym 
nastąpiło dopiero 24 IX 1918, kiedy rząd austriacki, w obliczu postępującego 
rozpadu monarchii habsburskiej, poszukiwał sojuszu z Polakami. 10 listopada 
1918 rtm. Rostworowski uczestniczył na dworcu warszawskim w powitaniu 
powracającego z Magdeburga brygadiera Piłsudskiego. W dniu następnym 
zostało mu powierzone zadanie odeskortowania dotychczas wszechwładnego 
gubernatora niemieckiego gen. Hansa von Beselera, który potajemnie opusz-
czał Warszawę. Ostatnią misją, jaką wypełnił Rostworowski z ramienia Rady 
Regencyjnej, było wręczenie w dniu 14 XI 1918 Dowódcy Wojsk Polskich 
Józefowi Piłsudskiemu reskryptu trzech regentów przekazujących Komen-
dantowi pełnię władzy w odrodzonym państwie polskim. Rostworowski miał 



~ 716 ~

już wówczas stopień rotmistrza, a jego wytrwałość w służbie żołnierskiej 
została nagrodzona, był bowiem jednym z nielicznych wojskowych, którzy 
od września 1914 po dni listopadowe 1918 nieprzerwanie, przez lata wojny 
światowej, nie zdjęli ani razu polskiego munduru.

Rostworowski podczas pierwszych dwóch lat wojny czołowy reporta-
żysta krakowskiego �Czasu�, przedstawiający przebieg walk II Brygady Le-
gionów, dalej pisał i publikował w nowych warunkach swej służby, m.in. 
aż dwa pisma podjęły w odcinkach druk opowiadania Podlotek o zgrabnie 
skonstruowanej narracji. Jego opowiadania z lat 1917�18 mają sporo wątków 
osobistych, związanych z postacią panny Zofii, jego ówczesnej już małżonki. 
W 1919 w Poznaniu, przy pomocy finansowej swego teścia, wydał drugi tom 
opowiadań legionowych Te, które zostały. Tom ten, o mniejszych walorach 
literackich niż książka Szablą i piórem, osnuty wokół wątków wojennych, 
w kraju, który teraz już pragnął pokoju, nie znalazł, jak słusznie przewidywał 
autor, zbyt wielu czytelników. Przystąpił też do pisania sztuki teatralnej zaty-
tułowanej Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, której jednak nie ukończył.

14 XI 1918 jak tylko Polska odzyskała niepodległość wstąpił do woj-
ska. Jego zaangażowanie poszło po linii dawniejszych prac w Departamen-
cie Wojskowym NKN. Został szefem sekcji regulaminowej w Oddziale VII 
Naukowym Sztabu Generalnego. W Oddziale kierowanym przez prof. Wac-
ława Tokarza był redaktorem wszystkich publikacji dotyczących jazdy, a tak-
że referentem Komisji Regulaminowej Kawalerii. Jednakże praca na poły 
urzędnicza nie odpowiadała jego czynnej naturze. Jak tylko rozgorzała walka 
powstańcza w Wielkopolsce, od razu zgłosił się do szefa Sztabu Generalnego 
z prośbą o skierowanie go do wojsk powstańczych. Jednak gen. Stanisław 
Szeptycki nie wyraził na to zgody. Dlatego też Rostworowski nie uczestni-
czył w tym powstaniu, które toczyło się na ziemi rodzinnej jego żony. A jed-
nak, podobnie jak to miało miejsce w 1914, udało mu się porzucić stanowi-
sko urzędowe i ochotniczo zgłosić się na front walki z bolszewikami. 23 III 
1919 otrzymał przydział do Głównego Kwatermistrzostwa. Jeszcze 8 kwiet-
nia musiał przebywać w Warszawie, bo znany jest jego list z tej daty pisany 
do Władysława Sikorskiego, w którym zapewniał: Osoba Pułkownika jest 
tak kochana przez podkomendnych, co jest tylko jednym z odczuć tak miłego 
stanu rzeczy. W liście tym przypominał, że podczas wojny z Ukraińcami płk. 
Sikorskiemu udało się utrzymać Gródek i to stało się przyczyną ocalenia od 
upadku obrony Lwowa. List ten wskazywał, jak Rostworowski niezmiennie 
był oddany Władysławowi Sikorskiemu. 

Tymczasem już 14 IV 1919 w Skrzybowcach przypadło mu być pod roz-
kazami naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Został tam mianowany sze-
fem ekspozytury Głównego Kwatermistrzostwa przy Naczelnym Wodzu na 
ofensywę wileńską. Znalazł się pod bezpośrednimi rozkazami Piłsudskiego, 
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który postanowił niesłychanie śmiałym manewrem, rozciągniętym na prze-
strzeni 150 km, opanować zajęte przez bolszewików Wilno. Przygotowanie 
tej wyprawy było nikłe. Rostworowski dokonywał cudów, m.in. by zdobyć 
furaż dla koni, ale ostatecznie śmiałe przedsięwzięcie się udało. Wilno 21 IV 
1919 zostało uwolnione od bolszewików.

Udział w tej błyskawicznie przeprowadzonej operacji, pod wodzą samego 
Piłsudskiego, otworzył przed Rostworowskim drogę do dalszych nominacji. 
Zmieniono mu stopień wojskowy z rotmistrza na kapitana Sztabu Generalne-
go i powołano na stanowisko szefa Kwatermistrzostwa Frontu Litewsko-Bia-
łoruskiego, dowodzonego przez gen. Stanisława Szeptyckiego. Dla Rostwo-
rowskiego był to okres ogromnie wytężonej pracy. Wojska polskie posuwały 
się naprzód. W połowie lipca zajęte zostało Mołodeczno, 8 VIII 1919 zdoby-
ty Mińsk Litewski. Rostworowski swoje miejsce postoju przenosił z Lidy do 
Wilna, z Wilna do Mińska. Stał się kwatermistrzem frontu ciągnącego się na 
linii 750 km. Gdy wojska polskie jesienią 1919 doszły po linię Dźwiny, Bere-
zyny i Ptyczy, zakres działalności Kwatermistrzostwa obejmował 10 dywizji, 

Dowództwo Frontu Litewsko-Białoruskiego, pośrodku siedzą: 
szef sztabu ppłk SG Jan Thullie, gen. por. Stanisław Szeptycki � dowódca Frontu, 

kpt. SG Stanisław Rostworowski � szef kwatermistrzostwa Frontu 
� 27 X 1919 w przeddzień opuszczenia Lidy
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2 okręgi etapowe i dwie twierdze. Ponadto Kwatermistrzostwo przywracało 
stosunki cywilizacyjne i gospodarcze na opanowanych przez wojsko terenach.

Przemęczenie zadecydowało, że z dniem 1 I 1920 Rostworowski prze-
szedł na mniej eksponowane stanowisko. Objął Oddział V � personalny 
w Dowództwie Frontu, ale w istocie rzeczy musiał go od postaw zorganizo-
wać. 14 V 1920 rozpoczęła się pierwsza ofensywa Tuchaczewskiego, sku-
tecznie jeszcze odparta przez Front dowodzony przez gen. Szeptyckiego, 
przy współdziałaniu Armii Rezerwowej prowadzonej przez gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego. Rostworowski w tym czasie otrzymał nowe zadanie. 29 V 
1920 został mianowany zastępcą szefa Oddziału III 4 Armii. To pierwsze jego 
stanowisko w oddziale operacyjnym, w którym praca uznawana była za naj-
chlubniejszą. Za nim pójdą następne nominacje. 1 VI 1920 został mianowany 
majorem Sztabu Generalnego, potem zweryfikowany ze starszeństwem od 
1 VI 1919. I wówczas 7 VII 1920 przeszedł na stanowisko szefa Oddziału III 
Grupy Poleskiej, dowodzonej przez gen. por. Władysława Sikorskiego. 

Jest to czas, kiedy wojska polskie na skutek drugiej ofensywy gen. Tu-
chaczewskiego są w odwrocie. 29 VII 1920 część oddziałów Grupy Poleskiej 
przeszła do twierdzy w Brześciu Litewskim. Twierdza była silnie atakowana 
zmasowanymi szturmami piechoty bolszewickiej, dodatkowo w mieście Ży-
dzi zaczęli strzelać do żołnierzy polskich. W tym czasie gen. Sikorski znajdo-
wał się na innym odcinku frontu, gdy powrócił, 1 VIII wydał rozkaz opróż-
nienia twierdzy przez podległe mu oddziały. W późniejszym czasie, w lipcu 
1921, dał świadectwo roli, jaką Rostworowski odegrał w obronie Brześcia, 
pisząc: Po upadku fortów Brześcia, w czasie gdy ja znajdowałem się na ob-
jeździe innego odcinka, a nieprzyjaciel w przeważającej sile podchodził pod 
twierdzę � major Rostworowski, (późniejszy) szef Oddziału III Dowództwa 
5 Armii, samorzutnie objął dowództwo Brześcia. Wykazując w nadzwyczaj 
krytycznej chwili niepospolitą równowagę, spokój i przytomność umysłu, 
wkrótce opanował ogólną panikę i zamieszanie, wprowadził ład i posłuch 
i stawił czoło atakującemu przeciwnikowi. Podczas całej akcji okazał osobi-
stą odwagę, graniczącą z brawurą. Opanowanie popłochu i utrzymanie wów-
czas twierdzy w naszym ręku jest jego bezsprzeczną zasługą. Przytoczyliśmy 
tę długą opinię zwierzchnika, gdyż odzwierciedla ona sylwetkę Rostworow-
skiego jako oficera sztabowego bezpośrednio uczestniczącego w walce.

11 VIII 1920 major Rostworowski został mianowany szefem Oddziału III 
5 Armii, również dowodzonej przez Sikorskiego, która w dniach od 14 do 18 
VIII najpierw walczyła o utrzymanie linii rzeki Wkry, a po jej przekroczeniu, 
w działaniach ofensywnych rozbiła IV Armię sowiecką i weszła na tyły docho-
dzącego do Wisły zagonu III Korpusu Konnego Gaja. Mjr Rostworowski nie 
tylko przygotowywał rozkazy operacyjne i kierował działaniami poszczegól-
nych jednostek, ale 16 VIII osobiście wchodził z pierwszymi patrolami do od-
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bitego z rąk bolszewików Nasielska. A także, jak podał Sikorski w wystawionej 
mu opinii do odznaczenia Krzyżem Walecznych, Rostworowski (...) z rejonu 
Modlina wjeżdża na czele pierwszych patroli do miasteczka Ciechanów, kie-
rując akcją pościgową, świecąc przykładem osobistej odwagi, zasługującej 
na odznaczenie. Bierze w czasie akcji czterech jeńców. 28 VIII major po za-
kończonej już bitwie warszawskiej przeszedł na stanowisko szefa Oddziału III 
w 3 Armii, która prowadziła pościg za cofającymi się bolszewikami w kierunku 
na Chełm, Łuck, potem Grodno. Przebywając w Grodnie był jednym z ofice-
rów przygotowujących wyprawę gen. Lucjana Żeligowskiego na Wilno. W wy-
prawie nie zamierzał wziąć udziału, chciał po tylu latach służby frontowej udać 
się w Poznańskie, by połączyć się z rodziną. W dwa lata później właśnie za 
służbę w 3 Armii mjr dypl. Stanisław Rostworowski dnia 19 X 1922 został 
udekorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego �Virtuti Militari�.

Po krótkim pobycie na stanowisku zastępcy szefa sztabu DOGen. w Po-
znaniu mjr Rostworowski przeszedł na teren ostatniego już placu boju o wy-
tyczenie granic Rzeczypospolitej. Dnia 16 III 1921 pod pseudonimem �dr 
Lubieniec� został szefem sztabu Dowództwa Obrony Plebiscytu w Sosnow-
cu. Po przegranym plebiscycie z dnia 23 III 1921, kiedy o znacznym zwycię-
stwie Niemców zadecydowały głosy 182 000 emigrantów przywiezionych 
z terenu Rzeszy na Śląsk, było już rzeczą oczywistą, że musi wybuchnąć 
kolejne powstanie. Rostworowski przez cztery tygodnie dniami i nocami do 

Sztab 5 Armii rozpatruje zamiar uderzenia znad rzeki Wkry, 
które wkrótce rozbiło front bolszewicki, 

od prawej: gen. por. Władysław Sikorski � dowódca Armii, szef oddziału operacyjnego 
mjr SG Stanisław Rostworowski, szef sztabu ppłk piech. Romuald Wolikowski 

� 13 sierpnia 1920
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wyznaczonego na dzień 25 IV 1921 terminu opracowywał Plan Operacyjny 
nr 1. Na czele powstania z władzą dyktatorską miał stanąć Wojciech Korfan-
ty, a naczelnym wodzem wojsk powstańczych został mianowany ppłk Ma-
ciej Mielżyński. Termin wybuchu został wyznaczony po wywołaniu strajku 
generalnego na noc z 2 na 3 V 1921. Gdy przyszło co do czego, dyktator 
Korfanty zamierzał wstrzymać rozkaz wszczęcia powstania, licząc na sku-
teczność akcji dyplomatycznej. W tym zwrotnym momencie szef sztabu �mjr 
Lubieniec� odegrał godną odnotowania rolę, gdyż oświadczył Korfantemu, 
że pogotowie mobilizacyjne jest tak daleko posunięte, iż powstanie wybuch-
nie, niezależnie od tego, czy dyktator wyda rozkaz jego wywołania. Złamało 
to opór Korfantego i rozkaz rozpoczęcia powstania w nocy z 2 na 3 V został 
podpisany. Od tej chwili mjr Rostworowski stał się szefem sztabu Naczel-
nej Komendy Wojsk Powstańczych Górnego Śląska. W pierwszej fazie walk 
powstańcy opanowali bardzo znaczny teren Śląska, lecz Korfanty doprowa-
dził do rozejmu i Niemcy ściągnęli posiłki, rozpoczynając skuteczną kontro-
fensywę. Mjr �Lubieniec� kilkakrotnie osobiście dowodził odwodami, m.in. 
w krwawej bitwie pod Górą św. Anny, gdy wspierał załamujący się front po-
wstańczy. 23 V ppłk Mielżyński, wskutek niepowodzeń w walkach pod Górą 
św. Anny i konfliktów z Korfantym, zdecydował się ustąpić ze stanowiska 
naczelnego wodza. Część oficerów Ślązaków następcą chciało uczynić kpt. 
Karola Grzesika, natomiast Korfanty z rządem polskim w Warszawie ustalił, 
że następcą będzie płk Kazimierz Zenkteller. Targi trwały i w okresie braku 
dowódcy faktycznie funkcję naczelnego wodza sprawował szef sztabu Na-
czelnej Komendy mjr SG Stanisław Rostworowski. Udział �dr. Lubieńca� 
w powstaniu górnośląskim stanowi ponowne potwierdzenie jego naczelnej li-
nii życiowej, której zasadą było wytrwanie na posterunku do ostatniej chwili. 
Płk Zenkteller, obejmując dowództwo powstania 6 czerwca, wkrótce dopro-
wadził do zakończenia walk. Zasługi Rostworowskiego z tego okresu � pisał 
płk Kazimierz Pluta-Czachowski � szybko zostały zapomniane. Co prawda 
odznaczono go 16 lipca 1921 roku Krzyżem Walecznych z dwoma okuciami, 
w trzy lata później przyznano mu Krzyż Walecznych Śląska, lecz tych miesię-
cy spędzonych w pracy konspiracyjnej i na froncie powstańczym przez długi 
czas nie chciano mu nawet zaliczyć do lat wysługi wojskowej. Jego bezimien-
na działalność szybko poszła w zapomnienie.

We wrześniu 1921 Rostworowski powrócił do Poznania na stanowi-
sko poprzednio piastowanie w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII 
(w międzyczasie nastąpiła od 11 VII 1921 zmiana nazwy). Starał się roz-
winąć prace poświęcone badaniom historii wojskowości, w czym sojuszni-
kiem był mu szef sztabu Okręgu płk Franciszek Kleeberg. Zorganizowali oni 
pierwszy w dziejach lektorat z historii wojskowości na Uniwersytecie Po-
znańskim. Prowadzony był w ramach Studium WF, na którym zainicjowali 
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trzymiesięczny kurs specjalny. Major Szt. Gen. S. Rostworowski wykładał 
na nim problemy rekrutacji wojska i terytorialnej obrony państwa. Obaj woj-
skowi uczestniczyli też żywo w pracach Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, 
którego wiceprezesem obrano Rostworowskiego. Od 1 IX 1922 major przez 
6 tygodni uczestniczył w ćwiczeniach na poligonie w Biedrusku. W dniu 25 
II 1923 brał udział w uroczystym złożeniu na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie zwłok ułanów poległych pod Rokitną. Wraz z paru oficerami kawalerii 
legionowej niósł trumnę ze zwłokami rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. 

22 VI 1923 uczestniczył w uroczystym oddaniu Sali im. Henryka Sien-
kiewicza, jaka z fundacji Rodziny Rostworowskich została utworzona na Uni-
wersytecie Lubelskim. W dniu następnym był obecny w Kęble pod Wąwolnicą 
na I Zjeździe Założycielskim Związku Rodziny Rostworowskich, na którym 
został obrany sekretarzem Związku. Podczas tego spotkania przemawiał. Po-
wiedział wtedy, że: Wojna odwetowa niemiecko-rosyjska może być opóźniona 
przez wzrost potęgi i gotowości obronnej Polski. Głównymi wytycznymi dla 
działalności rodziny w tym kierunku winno być zasilanie na przyszłość szere-
gów oficerskich służby czynnej swoimi synami. Inne zadania: szerzenie świado-
mości narodowej wśród Polaków osiadłych na kresach, popieranie ruchu har-

cerskiego, wpływ na zwiększenie 
tempa rozbudowy gospodarczej 
kraju. Jako sekretarz Związku Ro-
dzinnego do czasu II wojny świa-
towej sporządzał sprawozdania 
ze zjazdów rodzinnych i rozsyłał 
komunikaty informujące o zaan-
gażowaniu rodzinnym i zawodo-
wym członków Związku. 

Ważnym wydarzeniem w jego 
życiu było to, że został skiero-
wany na kurs Wyższej Szkoły 
Wojennej do Warszawy. Kurs 
ukończył 29 IX 1923 z lokatą 31 
i uzyskał dyplom oficera Sztabu 
Generalnego. Odtąd następują 
kolejne nominacje, a więc po po-
wrocie z Warszawy został wyzna-
czony drugim zastępcą dowódcy 
15 pułku ułanów Poznańskich, 
z kolei jego kwatermistrzem, a po 
przebyciu kursu oficerów sztabo-
wych kawalerii w Grudziądzu 24 

Ppłk Stanisław Rostworowski (1888�1944) 
� 12 stycznia 1944 r. został mianowany 

generałem brygady przez Naczelnego Wodza 
gen. broni K. Sosnkowskiego
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VIII 1924 otrzymał nominację na szefa sztabu 3 Dywizji Kawalerii, a od 30 X 
1924 na szefa sztabu 14 Dywizji Piechoty. Mimo ciągłych zmian przydziałów 
wojskowych znajdował czas na to, by dokonać przekładu dość sporego działa 
z języka francuskiego Pogrom Prus 1806 r. w świetle korespondencji Na-
poleona I. Dokonanie tego przekładu kosztowało go wiele trudu, natomiast 
w latach 1925 i 1930 udało mu się zamieścić tylko dwa rozdziały tej pracy 
na łamach �Polski Zbrojnej�. W tym czasie ponownie zjawił się w jego życiu 
wątek powiązań z gen. Sikorskim. 3 VI 1924 prokuratura przy Wojskowym 
Sądzie Okręgowym rozpoczęła przeciwko niemu i czterem innym oficerom 
dochodzenie w sprawie przynależności do tajnej organizacji Honor i Ojczy-
zna. Jej celem było skupienie ludzi godnych zaufania, ze sfer wojskowych, 
zdolnych stać się kadrowym zapleczem dla orientacji politycznej gen. Sikor-
skiego. Dochodzenie wszczęte przeciwko Rostworowskiemu, jako mężowi 
zaufania tej organizacji na Okręg Korpusu w Poznaniu, zostało jednak umo-
rzone. Co więcej, 17 XII 1924 został on mianowany podpułkownikiem SG 
w Korpusie Osobowym Kawalerii.

Jego powiązania z Poznaniem, gdzie urządził już dom rodzinny, przerwał 
zamach majowy marszałka Piłsudskiego. Rostworowski, jako szef sztabu 14 
Dywizji Piechoty, dowodzonej przez gen. bryg. Anatola Kędzierskiego, wziął 
czynny udział w walkach dwóch pułków poznańskich na ulicach Warszawy. 
Żywił przeświadczenie, iż winien stanąć w obranie Prezydenta i Rządu oraz 
zasad prawa określonych Konstytucją Rzeczypospolitej. Jednakże prezydent 
Wojciechowski, po wycofaniu się z Belwederu do Wilanowa, abdykował, 
a gen. Kędzierskiemu i ppłk. Rostworowskiemu przypadło nieprzyjemne za-
danie prowadzenia rokowań rozejmowych ze stroną zamachowców. Stanowi-
sko przeciwników podpułkownik bardzo źle oceniał. Do żony pisał: Z tamtej 
strony nie było Polaków, tylko są piłsudczycy. Bombardować Belweder, obsa-
dzać wieże kościołów, strzelać ze szpitala, gdzie pełno było chorych...

Zachowanie wierności wobec przysięgi wojskowej i zdecydowana posta-
wa ppłk. Rostworowskiego podczas wydarzeń majowych wpłynęły na losy 
jego życia osobistego. Pod pozorem zdobycia doświadczeń w służbie liniowej 
został 11 X 1926 przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 pułku strzel-
ców konnych w Hrubieszowie. Zdołał nawiązać tam przyjazne stosunki z oko-
licznym ziemiaństwem, a dla żołnierzy w oparciu o Hrubieszowskie Okręgowe 
Towarzystwo Rolnicze zorganizował kursy rolnicze, na których niekiedy sam 
prowadził wykłady o nawozach sztucznych. Miewał też odczyty z historii woj-
skowości w Klubie Społecznym i Związku Ziemian w Hrubieszowie. Wkrótce 
jednak z datą 23 V 1927 przeszedł na to samo stanowisko do 27 pułku ułanów 
w Nieświeżu, lecz już 2 IV 1928 został zatwierdzony jako dowódca tego pułku. 
Pobytu w Nieświeżu nie oceniał najlepiej, uznając, że dowodzony przez nie-
go pułk był wykorzystywany głównie dla celów reprezentacyjnych w związ-



~ 723~

Dowódca 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego ppłk dypl. Stanisław Rostworowski 
na czele pułku podczas defilady

Spotkanie Rodziny Wojskowej oficerów, ich żon, przyjaciół pułku. 
Pośrodku dowódca 27 pułku ułanów w Nieświeżu ppłk Stanisław Rostworowski
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ku z pobytami u ks. Albrechta Radziwiłła różnych dostojników państwowych. 
Wiosną 1929 zamierzał ubiegać się o stanowisko wykładowcy w Wyższej 
Szkole Wojennej, ale gen. Stanisław Kwaśniewski, I zastępca szefa Sztabu Ge-
neralnego, radził mu, by poczekał w pułku na awans.

Przez całe życie publikował i miał w tej dziedzinie ogromny dorobek. 
Naliczyliśmy 317 jego publikacji, w tym 27 pozycji o charakterze książ-
kowym, 18 komunikatów bojowych z czasu powstania górnośląskiego, no 
i osiem pozycji o profilu literackim. Duża ilość pozycji książkowych wynika 
z podliczenia wznowień jego publikacji, wśród których prym wiedzie Łuna 
nad Warszawą (wydawana też pod tytułem Łuna od Warszawy), która miała 
siedem wznowień, a cztery inne pozycje po trzy wznowienia, jak chociażby 
Szarża pod Rokitną czy Polskie doświadczenia powstańcze. Pośmiertnie zo-
stało wydanych siedem pozycji książkowych oraz 16 wspomnień i rozpraw 
historycznych w oparciu o pozostawione po nim materiały.

I otóż, doczekał się zmiany, 23 XII 1929 został z Nieświeża przeniesiony 
na stanowisko dowódcy 22 pułku ułanów w Brodach. Jak wspominał syn 
kapelmistrza pułku Janusz Krasiński, gdy ppłk Rostworowski żegnał pułk: 
(...) zebrała się cała świta z miasta. Orkiestra gra, ludzie zastanawiają się, 
jaki będzie następca. Czy też zadba o ludzi? Słowa te wskazują, że dowódca 
pułku cieszył się sympatią wśród inteligencji nieświeskiej, a także pozosta-

Pożegnanie w Brodach w sierpniu 1935 dowódcy 22 pułku ułanów 
płk. dypl. S. Rostworowskiego, odchodzącego na emeryturę
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wiał po sobie w pułku wspomnienie, że potrafił �dbać o ludzi�. Tymczasem 
we wrześniu tego roku gen. bryg. Mieczysław Trojanowski, jako dowódca 
Okręgu Korpusu IX, któremu podlegał 27 pułk ułanów, postanowił oddać 
ppłk. Rostworowskiego pod sąd pod zarzutem niegospodarności na piasto-
wanym przez niego stanowisku. Dochodzenie trwało ponad rok, a sprawa 
toczyła się przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. 
Ostatecznie sąd po rozprawie z 22�28 X 1930 uniewinnił podpułkownika 
z wszelkich zarzutów, niemniej sprawa ta była dla niego przykra w aspekcie 
moralnym, ponadto opóźniła termin przysługującego mu awansu. Ostatecznie 
pułkownikiem został mianowany po siedmiu latach od ostatnio otrzymanego 
awansu, z datą 1 IV 1933, jednakże ze starszeństwem od 1 I 1931. Patent 
z tą nominacją podpisał Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski. Bro-
dy, w których dominowała ludność żydowska, nie były miastem, w którym 
czułby się dobrze. Fakt przyjścia na świat piątego dziecka � syna, choroba 
żony i trudności związane z prowadzeniem majątku w Gębicach, skłoniły go 
do przejścia na emeryturę. 31 
VIII 1935 przeszedł w stan 
spoczynku.

Odtąd przez okres czterech 
lat, do czasu wybuchu wojny, 
mieszkał wraz z rodziną w Gę-
bicach. Wyzwolenie z rygorów 
służby wojskowej okazało się 
wielce korzystnym bodźcem 
dla rozwoju jego uzdolnień. 
Przede wszystkim podjął pul-
sującą w wielu kierunkach 
działalność społeczną. Natu-
ralnie preferował organizacje 
wojskowe, takie jak Związek 
Legionistów, Związek Po-
wstańców Śląskich, Związek 
Oficerów Rezerwy 27 Puł-
ku Ułanów czy Towarzystwo 
Wiedzy Wojskowej, których 
był członkiem. Przystąpił tak-
że do założonego przez kpt. 
dypl. lotnika Władysława Po-
lesińskiego zakonu rycerskie-
go Krzyż i Miecz. Z czasów 
ułańskich pozostało mu zami-

Płk Rostworowski zimą 1937 w Gębicach 
pow. Gostyń ze swymi dziećmi Marią i Stanisławem
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łowanie do koni. Należał więc do Poznańskiego Związku Hodowców Koni i To-
warzystwa Wyścigów Konnych Ziem Zachodnich. Miało ono tory wyścigowe 
w Poznaniu i Katowicach, na których wypełniał funkcje członka Sądu Stewar-
dów. Był prezesem Koła Powiatowego Hodowców Koni w Gostyniu. Już od 
1932 na łamach �Jeźdźca i Hodowcy� oraz �Przeglądu Kawaleryjskiego� roz-
winął kampanię publicystyczną, której celem było wywołanie u władz wojsko-
wych widocznego zainteresowania dla roli tych hodowców, szczególnie wiel-
kopolskich, jacy dostarczali najwięcej koni dla wojska i których wierzchowce 
zwyciężały w dorocznych Mistrzostwach Konnych Wojska Polskiego, tzw. Mi-
litari. Jego publikacje przyniosły rezultat. Ministerstwo Spraw Wojskowych wy-
dało nakaz, aby podawane były dowody koni zgłaszanych do wszelkiego typu 
eliminacji. Pozwalało to prowadzić ewidencję wybitnych, wytrzymałych koni 
wojskowych oraz najlepszych hodowców. Później, pod wpływem publicystyki 
Rostworowskiego, zaczęło przyznawać wysokie nagrody pieniężne hodowcom 
koni odnoszących zwycięstwa w Mistrzostwach Armii. W swych wystąpieniach 
prasowych Rostworowski postulował nawet powołanie Wielkiego Koniuszego 
Rzeczypospolitej. Sam w 1937 z MSWojsk. otrzymał Brązowy Medal za odsta-
wienie pięciu koni remontowych ze swojej stadniny w Gębicach. 

Pułkownik wysoko sobie cenił także przynależność do Związku Rolni-
ków i Leśników z Wyższym Wykształceniem, na forum którego wygłaszał 
odczyty. Był też prezesem Związku Ziemian swego powiatu gostyńskiego.  
Przystąpił do Stronnictwa Zachowawczego i był jego mężem zaufania na te-
ren Wielkopolski. Pogłębienie postawy religijnej, tak charakterystyczne dla 
późniejszych, wojennych lat jego życia, znajdowało wówczas wyraz w przy-
należności do parafialnej Akcji Katolickiej w Pępowie i do Sodalicji Mariań-
skich, co zostało potwierdzone przyznaniem mu tytułu honorowego członka 
Sodalicji Mariańskich w Poznaniu. Podjął również szeroką działalność pub-
licystyczną i pisarską. Wspólnie z rtm. dypl. Stefanem Stablewskim ogłosił 
drukiem dwie książki poświęcone pogotowiu rolniczemu wobec nadchodzą-
cej wojny. Były to: Rolnictwo i wojna oraz Strategia rolnicza. Obie one odbi-
ły się szerokim echem w prasie i środowiskach opiniotwórczych. Zarządzanie 
majątkiem ziemskim dawało mu możność korzystania ze zdobytej niegdyś 
we Fryburgu wiedzy rolniczej. Spożytkowywał też doświadczenia zdobyte 
w służbie wojskowej na stanowisku szefa kwatermistrzostwa i dowódcy puł-
ków, gdzie stykał się na żywo z problematyką wymiany towarowej produk-
tów rolnych. Jedność doświadczeń wojskowych i wykształcenia rolniczego 
dawały mu możność realizowania swej bogatej osobowości jako działacza 
społecznego, publicysty i ziemianina.

Wraz z wybuchem wojny w 1939 został powołany do służby wojskowej 
z przydziałem na stanowisko komendanta obrony przeciwlotniczej w Kaliszu. 
Zgrupowana w rejonie tego miasta 25 Dywizja Piechoty już 3 września zaczęła 
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cofać się w kierunku Warszawy. Rostworowski również skierował się w stronę 
stolicy, ale po drodze z uporem próbował tworzyć punkty oporu, uzyskując 
nominacje na komendantów garnizonu Łęczyca, potem Sochaczew. Lecz za-
miary jego okazały się bezowocne wskutek szybkiego postępu wojsk niemiec-
kich, a także zbombardowania w Sochaczewie objętej przez niego kwatery. 
Po dotarciu do Warszawy 8 września został mianowany zastępcą komendanta 
miasta. Ale już po dwóch dniach na własną prośbę przeszedł na linię frontu, 
zostając wpierw szefem sztabu Odcinka Warszawa-Wschód Praga. A gdy Od-
cinek ten 13 IX został oddany pod dowództwo gen. Juliusza Zulaufa, w jego 
sztabie pełnił funkcję szefa fortyfikacji Pragi. Udawał się na najbardziej wy-
sunięte reduty obrony, a także, przejeżdżając ostrzeliwane mosty, utrzymywał 
kontakt z dowództwem Obrony Warszawy w Śródmieściu. Gdy zapadła de-
cyzja o kapitulacji stolicy, z paru innymi oficerami chciał dokonać zamachu 
stanu, przebić się przez pierścień niemiecki i iść w kierunku broniącego się 
nadal Modlina. W Warszawie znajdowało się wówczas 110 tys. oblężonego 
wojska polskiego. Koncepcje pułkownika zbyt mało miały zwolenników, więc 
postanowił sam przebijać się do sojuszniczej Francji. 1 X 1939 opuścił sto-
licę i szedł pieszo przez teren okupacji niemieckiej, potem przejeżdżał ko-
lejami przez Białystok i Wilno zajęte przez sowietów. Ostatecznie dotarł do 
Rygi, stamtąd przez Sztokholm do Paryża, do którego przybył 24 X 1939, by 

Paszport wystawiony Stanisławowi Rostworowskiemu z nieprawdziwymi danymi, 
z którym miał przebyć po kapitulacji drogę z Warszawy do Wilna, Rygi, Sztokholmu, Paryża 

i wreszcie do Bukaresztu � jesień 1939
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wkrótce zameldować się u gen. Władysława Sikorskiego, swego wielokrot-
nego dowódcy, obecnie naczelnego wodza. Wbrew przewidywaniom braci 
oficerskiej, nie otrzymał znaczącego stanowiska sztabowego. Jeden za świad-
ków wydarzeń, Mikołaj Rostworowski, twierdził, że nie przyjął propozycji 
zostania szefem sztabu Naczelnego Wodza, bo chciał być skierowany do walki 
konspiracyjnej w kraju. Pobyt we Francji poświęcił propagandzie pogotowia 
obronnego przeciwko Niemcom, stosującym nowoczesną technikę wojenną. 
Napisał też i oddał do druku książkę pt. Łuna nad Warszawą, w której chciał 
ukazać bohaterstwo broniącej się stolicy. Ponadto założył Koło Historyczne 
kawalerzystów, którego zadaniem miało być opracowanie historii udziału puł-
ków kawaleryjskich w wojnie z 1939, gdyż uważał, że kawaleria biła się naj-
dzielniej. Już podczas pobytu we Francji zrodziło się w nim przeświadczenie 
o szczególnym powołaniu Polski jako kraju wciśniętego pomiędzy dwa za-
borcze nihilistyczne i ateistyczne totalizmy hitleryzmu i stalinizmu. Uważał, 
że Polska z tej pętli może wydobyć się, jeśli zdecydowanie postawi na siłę 
duchową katolicyzmu. By odzwierciedlić jego poglądy, trzeba zacytować na-
pisany wówczas tekst pt. Naprawa Rzeczypospolitej:

Jakiż ma być ostateczny cel życia duchowego narodu polskiego? Czy 
tylko jego potęga, chwała, panowanie? Czy tylko uszczęśliwienie robotnika 
i chłopa polskiego na wzór szerzony w okupacji sowieckiej? Czy potęga ma-
terialna państwa, jego władanie nad lądami i morzami?

Żaden z tych trzech ideałów w ciągu całej 1000-letniej historii Polski nie 
był po myśli Króla Ducha narodu. Napoleon rzucił sztandarom polskim hasło 
przyjęte przez Marszałka Piłsudskiego i obowiązujące do tej chwili, gdy jesz-
cze sztandar Prezydenta RP powiewał z murów spalonego od bomb Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Hasło to brzmiało: �Honor i Ojczyzna�.

I ono nie wychodziło z duszy narodu. To trudno: przez 1000 lat historii 
Polski � czy kto chce, czy nie chce � hasło to brzmiało �Bóg i Ojczyzna�. (...) 
Polska cel chce widzieć w Bogu, w podniesieniu się moralnym, w uznaniu 
wartości ponadmaterialnych i ponadczasowych, chce widzieć w ideale, który 
nosi nazwę Św i ę t o ś ć.

Rostworowski nie chciał przebywać na emigracji, chciał wrócić do kraju. 
Ostatecznie gen. Kazimierz Sosnkowski, w uzgodnieniu z Naczelnym Wo-
dzem, skierował go do Bukaresztu, gdzie otrzymywał stanowisko komendan-
ta tajnej bazy łączności o kryptonimie �Bolek�. Baza ta miała utrzymywać 
łączność pomiędzy Rządem Polskim w Paryżu a okupowanym krajem. Na-
stawiona była głównie na utrzymanie łączności z Obszarem ZWZ nr 3 Lwowa 
kryptonim �Leszek�, czyli terenem okupacji sowieckiej. Płk Rostworowski, 
który przybył do Bukaresztu 5 XII 1939, dla swojej tajnej pracy przyjął pseu-
donim �Prawdzic�, a dla łączności radiowej �Rączy�. Oficjalnie występował 
jako polski wicekonsul w Czerniowcach. Gen. Kazimierz Sosnkowski, jako 
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komendant powstającego Związku Walki Zbrojnej, udzielił płk. �Prawdzi-
cowi� szczególnych pełnomocnictw. W myśl zasady, że ZWZ nie może być 
�związkiem organizacji pokrewnych�, nakazywał wszystkim, którzy roz-
poczęli z terenu Rumunii pracę w kraju o charakterze wojskowym, w tym 
również wywiad i dywersję, aby całość swych agend i środków finansowych 
przekazali Komendantowi Bazy Nr II Obywatelowi Prawdzicowi. Płk Ro-
stworowski podczas swego niemal rocznego pobytu w Rumunii osiągnął kil-
ka ważkich celów. W krótkim czasie od płk. Tadeusza Schaetzla i dyr. Wiktora 
Tomira Drymmera, przywódców powstałego jeszcze przed wojną tzw. Komi-
tetu Siedmiu, stworzonego przez funkcjonariuszy Oddziału II i MSZ, przejął 
środki łączności i środki finansowe, jakimi dysponowali oni w nawiązanych 
już stosunkach z krajem. Uczestniczył w zaprzysiężeniu i włączeniu w sze-
regi ZWZ licznie przybyłych na teren Rumunii oficerów Oddziału II, którzy 
utworzyli w Rumunii Ekspozyturę Oddziału II z siedzibą wpierw w Czer-
niowcach, a potem w Suczawie. Przyczynił się do szybkiego przerzucenia 
do Francji niektórych szczególnie oczekiwanych tam oficerów, takich jak np. 
ppłk dypl. Bronisław Chruściel, czy płk dr Roman Odzierzyński, którzy póź-
niej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie zostali generałami. 

Rostworowski, także jako wicekonsul, podejmował pewne inicjatywy. 
Zwrócił się do przebywającego w Paryżu gen. Juliusza Kleeberga z wnio-
skiem, by on wezwał wszystkich kawalerzystów, aby czuli się zobowiązani 
do wysyłania paczek do swoich kolegów przebywających w oflagach i la-
grach. Wystąpił też do prezesa Rady Narodowej Stanisława Mikołajczyka 
z wnioskiem o powołanie przy władzach polskich jakiejś komórki ds. rolni-
ctwa. Zajmowałaby się ona przejmowaniem pewnych wartości, jakie znala-
zły się za granicą Polski, jak np. stadem koni arabskich ks. Sanguszki, jakie 
uszło na Węgry. Względnie opracowywałaby ogólny plan aprowizacji kraju 
podczas wojny. Opuszczając Rumunię, proponował powołanie Biura Porady 
Zawodowej, które by aktywizowało ową rzeszę 4000 Polaków, jaka nadal 
pozostawała w tym kraju. Dla łączności z okupowaną Polską wykorzystywał 
trzy placówki graniczne II Oddziału w Czerniowcach, Klużu i Konstancy. 
Nawiązał kontakt i dokonywał przerzutu środków finansowych i materiałów 
wojennych na teren okupacji sowieckiej, w których to osiągnięciach ogrom-
ny udział miał ppor. Roman Tatarski ps. �Luda�. Zorganizował aparat tajnej 
Bazy �Bolek�, której personel w pewnym okresie liczył 32 osoby. W dniach 
od 29 V do 2 VI 1940 uczestniczył w konferencji w Belgradzie, która skupiła 
przedstawicieli gen. Sosnkowskiego, komendantów baz z Rumunii i Węgier 
oraz delegatów ZWZ z kraju. Na konferencji tej referował sytuację panującą 
w Bazie �Bolek�. Mówił o tym, że jest ona szczególnie trudna. Silna penetra-
cja ze strony rumuńskiego kontrwywiadu uniemożliwia dokonanie przerzutu 
przez granicę bez wiedzy Rumunów. Zachodzi ciągłe niebezpieczeństwo de-
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konspiracji przeprowadzanych osób. Dlatego też cały wysiłek przerzutowy do 
kraju spoczywał na placówkach Ekspozytury �R� Oddziału II, dysponującej 
trzema placówkami w Czerniowcach, Cluj i Constancy. Placówki te miały 
różne zadania. Jedynie przez Czerniowce organizowano bezpośrednie przej-
ście przez granicę do kraju, ale tylko 5 do 8 osób miesięcznie. Placówka Cluj 
zapewniała łączność z Bazą Romek na Węgrzech. A w Constancy ogranicza-
ła się działalność do zadań o charakterze werbunkowym i obserwacyjnym. 
(cytat za A. Peplońskim). Zdaniem Rostworowskiego usprawnienie łączności 
z krajem można będzie osiągnąć wówczas, gdy Baza zorganizuje własną sieć 
przerzutową. Tego samego zadania był obecny na naradzie przybyły z Lon-
dynu płk Franciszek Demel. 

Tymczasem wskutek tarć między pionem wojskowym i politycznym na-
czelny wódz gen. Sikorski zdecydował się rozdzielić pion wojskowy i poli-
tyczny, temu ostatniemu przyznając pierwszeństwo w kontaktach z krajem. 
W związku z tym w Bukareszcie powstała placówka akcji politycznej pod 
kryptonimem �Kask�, która uzyskała pewne uprawnienia dominujące nad rolą 
płk. �Prawdzica�. On jednakże potrafił utrzymać poprawne stosunki z szefem 
tej konkurencyjnej tajnej placówki politycznej, ze zorientowanym proendecko 
Władysławem Kańskim. Zgodnie z rozkazami przychodzącymi od gen. Sosn-
kowskiego przygotował plan ewakuacji Bazy �Bolek�, zrealizowany jesienią 
1940 r. Elementem tego planu było pozostawienie w Rumunii ściśle zakonspi-
rowanej Bazy �Bolek II� pod komendą por./rtm. Bogusława Horodyńskiego 
ps. �Piadycki�. Drugim elementem było stworzenie drugiej Placówki Łącz-
ności kryptonim �Bey� w Stambule, na czele której postawił swego zastępcę 
w Bazie �Bolek�, ppłk. Stanisława Sulmę. Tak więc płk �Prawdzic�, który 
wskutek zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rumunią a Polską 
11 XI 1940 musiał opuścić Rumunię, nie pozostawiał tego kraju bez tajnych 
placówek polskich. Przeciwnie, ośrodek stworzony przez rtm. Horodyńskiego 
z przerwami działał do czasu wkroczenia Sowietów do Rumunii.

Płk Rostworowski, przybywając 12 XI do Stambułu, automatycznie 
stawał się tam zwierzchnikiem placówki �Bey�, urzędującej w konsulacie 
polskim i składającej się z ppłk. Sulmy, dwóch radiotelegrafistów i sekre-
tarki Heleny Azarowicz. Uznał, że po likwidacji Bazy w Bukareszcie zor-
ganizowana już placówka w Stambule winna zostać przekształcona w Bazę. 
Centrali w Londynie przedstawił więc anonsowany już wcześniej projekt 
12-osobowej obsady �Beya�. Równocześnie z płk. dypl. Alfredem Krajew-
skim, przybyłym z Budapesztu, przedłożył Centrali projekt powołania w Stam-
bule �Bazy Centralnej�, która koordynowałaby działalność Bazy �Romek� 
w Budapeszcie, �Bolek II�, utajnionej w gospodarstwie rolnym pod Bukaresz-
tem, �Sławy� w Jugosławii i �Muła� w Kairze. Projektu tego z oczywistych 
względów Centrala londyńska nie zaakceptowała, nie chcąc tworzyć jakie-
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gokolwiek typu władz zastępczych. Rostworowski ze Stambułu udał się do 
Ankary, gdzie funkcjonował nadal polski poseł Michał Sokolnicki. Podróż ta 
miała na celu ułożenie stosunków pomiędzy polskimi placówkami dyploma-
tycznymi w Turcji, jakie podlegały londyńskiemu MSZ, a tworzącą się Bazą 
�Bey�, przynależną do struktury ZWZ. Zwierzchnictwo Rostworowskiego 
nad placówką w Stambule było krótkotrwałe, bowiem już 30 XI 1940 przez 
gen. Sosnkowskiego został mianowany komendantem tajnej Bazy Łączno-
ści �Romek� w Budapeszcie. Płk �Prawdzic� zwierzchnictwo nad �Beyem� 
ppłk. Sulmie faktycznie przekazał 19 XII 1940. Nie oznaczało to jednak, aby 
mógł już wtedy wyjechać ze Stambułu, bowiem musiał oczekiwać na wizy 
bułgarską i jugosłowiańską. �Propusnicę� Królestwa Jugosławii, wystawioną 
w ambasadzie w Turcji, otrzymał 27 XII 1940, dłużej zapewne czekał na wizę 
bułgarską. Ów czas oczekiwania był okazją do napisania paru wartościowych 
tekstów, w których pułkownik rozważał przyszłe tendencje rozwoju sił naro-
dowych po zakończeniu zwycięskiej wojny z Niemcami. Jednocześnie był 
to moment, kiedy musiał rozstać się z wszystkimi swoimi aktami, zeszytami 
wspomnień, listami, gdyż udając się na placówkę całkowicie tajną nie mógł 
ich mieć przy sobie. Zostały one spakowane do worka i przez długi czas po-
zostaną w Bazie �Bey�. Dopiero 7 III 1942 por. Edward Skiba dowiózł je do 
Kairu, skąd zapewne w znacznie późniejszym czasie dotarły do Londynu, by 
po wojnie mogła je przewieźć do kraju córka generała Maria Dietlowa.

Pułkownik przechodząc do pracy całkowicie tajnej musiał się liczyć 
z tym, że pracy pisarskiej już podejmować nie będzie, choć w jakimś stopniu 
powrócił do niej, gdy po powrocie do kraju prowadził konspiracyjną działal-
ność w Warszawie. A śmiało można powiedzieć, że Stanisław Rostworowski 
był człowiekiem pióra. Za życia doprowadził do wydania niemałej liczby 
pozycji książkowych, w tym także podręczników szkolenia wojskowego oraz 
bardzo wielu cennych rozpraw poświęconych historii wojskowości. Po dziś 
dzień są one cytowane przez historyków. Szczególną wartość mają rozprawy 
odnoszące się do przebiegu III powstania śląskiego. Ogłosił drukiem kilka 
ważkich publikacji obejmujących okres wojny z bolszewikami. Większej 
pracy z tego okresu nie napisał, mimo, że jak zawsze zbierał wszystkie za-
piski i notatki, ale spłonęły one podczas pożaru strychu domu, w którym po 
1921 mieszkał w Poznaniu. Na szczególną uwagę zasługuje jego dorobek 
ponad 70 recenzji z przeczytanych książek, w tym także w języku niemiec-
kim i francuskim. Miał ten niespotykany dziś zwyczaj, że refleksjami nad 
każdą lekturą z dziedziny wojskowości dzielił się na piśmie, posyłając nawet 
krótkie jej omówienie do druku. W okresie poprzedzającym wstąpienie do 
Legionów i przed II wojną światową sporo publikował na tematy rolnicze. 
Jego książki Rolnictwo i wojna oraz Strategia rolnicza zyskały ogromny, 
jak na ówczesne czasy, rozgłos. Jako pisarz ceniony jest przez hipnologów, 
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przede wszystkim z racji swych licznych publikacji poświęconych hodowli 
konia wojskowego. Brał niekiedy za pióro, by napisać utwór literacki, choć 
osiągnięcia miał tu mniejszej wartości. Niewątpliwie udany literacki charak-
ter miały jego wspomnienia legionowe, zebrane w tomie Szablą i piórem. Był 
również tłumaczem. Przełożył z francuskiego obszerną pracę Pogrom Prus 
1806 r. w świetle korespondencji Napoleona I, drukowaną w latach dziewięć-
dziesiątych w odcinkach w �Marsie�. Siedem jego książek, w tym wznowie-
nia Łuny, ukazało się pośmiertnie, a dają one najlepsze świadectwo o jego 
uzdolnieniach utrwalacza danych i pisarza-historyka.

Wracając jednakże do dat, można przyjąć, że płk Rostworowski 16 I 1941 
opuścił Stambuł, 21 I przebywał u polskiego posła Adama Tarnowskiego 
w Sofii, w Belgradzie niewątpliwie zatrzymał się u swego dobrego znajome-
go posła Romana Dębickiego, skąd 26 stycznia, przekraczając nieoficjalnie, 
z trudnościami i tygodniowym opóźnieniem granicę jugosłowiańską, przybył 
do Budapesztu. Jako uchodźca z kraju otrzymał prawo pobytu na Węgrzech. 
Sytuacja Bazy w Budapeszcie była niełatwa. Poprzedni komendant �Romka� 
płk Alfred Krajewski przed opuszczeniem Węgier został aresztowany i nie 
mógł zapewnić właściwej ewakuacji Bazy. Praktycznie została zerwana łącz-
ność radiowa. Płk Rostworowski, działający teraz pod pseudonimem �Rola� 
oraz �Nałęcz�, oczekiwał dostarczenia z Kairu nowej radiostacji, niezbędnej 
do nawiązania łączności radiowej. Dawny aparat Bazy był w dużej mierze 
zdekonspirowany. Spośród pięciu oficerów, którzy mieli ją tworzyć, nikt 
nie znał języka węgierskiego, a czterech nie miało oficjalnego zatrudnienia. 
Płk �Rola� bardzo szybko, bo już 2 II 1941 ustalił skład personalny swoich 
współpracowników, angażując niejako drugi rzut oficerów, a kierownikiem 
działu łączności zewnętrznej uczynił przybyłą dopiero co z Polski kurierkę 
Marię Krzeczunowicz ps. �Dzidzia�, �Roma�. Uzyskanie dla niej prawa po-
bytu na Węgrzech było możliwe, gdyż jej matka była Węgierką. Zastępcą 
komendanta został ppłk Zygmunt Bezeg. Sam Rostworowski funkcjonował 
pod nazwiskiem paszportowym Ludwik Samtor. Przystąpił do nauki języka 
węgierskiego i poszukiwał dla siebie stanowiska pracy. Ostatecznie swoje 
biuro zainstalował w lokalu Akcji Katolickiej, w którym mieściła się wypo-
życzalnia książek, licznie odwiedzana zarówno przez Węgrów jak i Polaków. 
Płk �Rola� i �Roma� uzyskali zatrudnienie w tejże bibliotece. Nowy komen-
dant swoje stosunki z Ekspozyturą Oddziału II oraz z tzw. placówką politycz-
ną, kierowaną w Budapeszcie przez ludowca Edmunda Fietowicza, ułożył 
poprawnie. Natomiast starał się ograniczyć działalność placówki o orienta-
cji sanacyjnej, która pod kierunkiem inż. Juliana Piaseckiego również funk-
cjonowała na Węgrzech i kierowała kurierów do kraju. Generalnie �Rola� 
realizował postanowienia instrukcji wydanej przez Komendanta Głównego 
ZWZ jeszcze w 1939, która mówiła, że Baza urządza łączność między Ko-
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mendantami ZWZ na terenie kraju, a centralą Związku, organizuje przesy-
łanie emisariuszy, bibuły, dyrektyw, rozkazów i raportów; Baza organizuje 
wywiad na terenie kraju, prowadzony przez ZWZ. Jest rzeczą nadzwyczajną, 
że płk Rostworowski organizował też z Węgier przerzuty pieniędzy na teren 
okupacji sowieckiej. 

Baza w toku swego rozwoju dysponowała 15 kurierami, przy czym łącz-
ność z obszarem okupacji niemieckiej była organizowana metodą sztafetową; 
przerzut meldunku z Budapesztu do Warszawy mógł trwać od 6 do 7 dni. Po-
czątkowo istniały trudności w zorganizowaniu dostatecznej liczby kurierów, 
bowiem z Węgier do kraju odchodzili ci, którzy byli związani z mjr. Janem 
Mazurkiewiczem i z �Muszkieterami�. W kwietniu Bazie �Romek� została 
dostarczona radiostacja nadawcza, ale brakowało zdolnych do jej wykorzy-
stania radiotelegrafistów. Poważniejszym problemem stało się zorganizowa-
nie łączności z Centralą w Londynie, szczególnie od kwietnia 1941, gdy za-
równo Jugosławia jak i Grecja utraciły niepodległość i Węgry nie graniczyły 
już z państwami niezależnymi od Niemiec. Ważne meldunki nadchodzące 
z kraju do Centrali często dochodziły po dwóch miesiącach. Wywołało to 
ostrą reakcję gen. Sosnkowskiego, który nakazał meldunki te nadawać drogą 
radiową. Dotychczas Baza �Romek� wiele raportów przesyłała do �Beya� 
w Stambule, lecz stamtąd szły one do Centrali najczęściej drogą morską i do-
cierały niekiedy po czterech miesiącach. Rostworowski domagał się, aby ra-
porty te były przesyłane drogą radiową. Tymczasem zaczęły się rodzić nowe 
pomysły łączności. Płk �Rola� oraz �Roma� utrzymywali przyjazne kontakty 
z arystokracją i duchowieństwem węgierskim, co umożliwiło im wykorzysty-
wanie osób z tych kręgów do przesyłania poczty do placówek pomocniczych 
�Wery� w Bernie szwajcarskim i �Sylwii� vel �Nuncjusz� w Watykanie. Po-
czta z tych placówek przewożona była przez dyplomatów do Portugalii, skąd 
docierała do Londynu. Współpraca ta uległa tak znacznemu usprawnieniu, iż 
komendant ZWZ w 1942 �Werę� i �Sylwię� podporządkował Bazie kiero-
wanej przez płk. Rostworowskiego. Wspomniany już A. Peploński twierdził 
nawet, że w placówce budapeszteńskiej został powołany specjalny referat 
�kontaktów�, którego zadaniem było utrzymywanie przyjaznych znajomości 
z przedstawicielami rządu i węgierskiego sztabu generalnego, z dyplomatami 
państw neutralnych mającymi swoje placówki w Budapeszcie, z arystokracją, 
duchowieństwem i cudzoziemcami przybywającymi na Węgry. �Rola� utrzy-
mywał także dobre kontakty ze służbami wywiadu brytyjskiego. 

Jesienią 1941 na Węgrzech został utworzony Okręg ZWZ pod kryptonimem 
�Liszt�, którego komendantem został płk dypl. Jan Korkozowicz. W strukturze 
Bazy stał się on zastępcą Rostworowskiego. Jemu zaś podlegali komendanci 
konspiracyjni poszczególnych obozów internowanych wojskowych. Na Wę-
grzech nadal, nawet jeszcze w 1944, przebywało 1475 oficerów i 4148 szere-
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gowych, co stanowiło poważne zaplecze dla możliwości utworzenia korpusu 
polskiego, jaki we właściwym momencie wsparłby powstańczą akcję �Burza�, 
realizowaną na terenie kraju. Do niewątpliwych osiągnięć płk. Rostworowskie-
go, jako komendanta Bazy �Romek�, należało sprawne utrzymywanie łączno-
ści z Komendą Główną ZWZ na terenie okupacji niemieckiej oraz inicjatywa 
powołania tego właśnie Okręgu ZWZ. W kwietniu 1942 w sieci konspiracyjnej 
Bazy nastąpiła jednak wsypa, spowodowana wykorzystywaniem do przewo-
zu poczty ze Stambułu czeskiego agenta handlowego, niejakiego Laufra, który 
okazał się współpracownikiem Gestapo. Zostali aresztowani wszyscy najważ-
niejsi współpracownicy płk. �Roli�, łącznie z Marią Krzeczunowicz. Pułkow-
nik zdołał zbiec przed aresztowaniem i ukrywał się na prowincji. 

Jeszcze wtedy, kiedy w listopadzie 1940 przyszło mu opuszczać Rumunię 
i płynąć z Konstancy do Stambułu, miał świadomość, że jest to odwrót. Ciągły 
odwrót z tej linii frontu, na której stanął w sierpniu 1939 w Kaliszu. Pamię-
tamy, że po ewakuacji Kalisza próbował jeszcze organizować komendantury 
garnizonu Łęczycy i Sochaczewa, by ostatecznie zostać zastępcą komendanta 
miasta Warszawy. Z uporem chciał się zatrzymać na jakiejś linii obrony. Zna-
lazłszy się poza krajem, analogicznie tworzył bazy łączności z krajem. Był 
tu dowódcą najwyższej miary jako komendant aż trzech baz łączności. Ale 
także jako inicjator po klęsce Francji 19 VI 1940 ustanowienia amb. Rogera 
Raczyńskiego w Bukareszcie koordynatorem pracy polskich placówek dy-
plomatycznych na Bałkanach. Po opuszczeniu Rumunii, jako projektodawca 
wspólnie z płk. Krajewskim inicjatywy integracji pracy placówek łączności, 
stawał się tym, który na przyczółkach wolnego świata chciał wzmacniać ba-
stiony polskiego oporu antytotalitarnego. Przez okres niemal trzech lat życia 
spędzonych poza krajem w służbie dla kraju Rostworowski był niezachwiany 
w przekonaniu, że odrodzenie Polski jest możliwe tylko w oparciu o katoli-
cyzm zdolny do podjęcia ustrojowej reformy gospodarczej i społecznej. Dla 
niego tocząca się wojna była polem starcia się totalitarnych ideologii Leni-
na i Hitlera z nauką społeczną Kościoła, przedłożoną światu przez papieży 
Leona XIII i Piusa XI. Powoływał się tu na encyklikę Piusa XI z 1937 Mit 
brennender Sorge mówiącą, że Każda prawdziwa i trwała reforma wywodzi-
ła się właściwie ze świętości. Wskazywał tu na św. Franciszka z Asyżu i św. 
Ignacego Loyolę, choć uważał, że odnosić się to może w równej mierze do 
Buddy, Konfucjusza, Mahometa czy Marka Aureliusza.

Powierzenie mu placówki na Węgrzech przybliżało go do kraju. To, że 
jego działalność została zdekonspirowana i dalsze kierowanie pracą polską 
w Budapeszcie było już niemożliwe, niejako w naturalny sposób kierowało 
go do kraju. Przeszedł piechotą zieloną granicę i 12 V 1942 zameldował się 
w Komendzie Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Otrzymał przydział 
do Biura Inspekcji, mającego znany kryptonim �Obserwatorium�, jednakże 



~ 735~

w 1942 zmieniony na �Skład�, a potem na �Optyk�. W Biurze funkcjonowało 
dziewięciu starszych rangą oficerów przeznaczonych do zadań specjalnych 
i sprawujących funkcje inspektorów kierunkowych (inspektorów głównych). 
16 czerwca telefonem powiadomił przebywającą w kraju żonę o swym przy-
byciu do Polski. Zofia Rostworowska odnotowała w swoich zapiskach: A za-
tem wrócił po to, by wziąć udział w pierwszych szeregach walki podziemnej. 
Przybył do kraju po to tylko, aby zwyciężyć lub zginąć. Dnia 4 XI 1942 zo-
stała podpisana umowa scaleniowa pomiędzy Polskim Związkiem Powstań-
czym (ówczesna nazwa AK) a Narodową Organizacją Wojskową, podległą 
Stronnictwu Narodowemu. Stronę techniczną tej umowy z ramienia Komen-
dy Głównej NOW przygotowywali: ppłk Józef Wacław Rokicki i por. Stefan 
Klimecki, ze strony Komendy Sił Zbrojnych w kraju płk Stanisław Rostwo-
rowski i płk Antoni Sanojca. W dniu podpisania umowy w kaplicy Sióstr 
Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie przy ul. Wilczej 25 
ks. płk Jan Stępień odprawił mszę św., której wysłuchali prezes SN Stefan 
Sacha, gen. Tadeusz Komorowski oraz pułkownicy Rokicki i Rostworowski. 

Pełnomocnikiem Komendanta Sił Zbrojnych w kraju, ówcześnie gen. 
Stefana Grota-Roweckiego, do spraw scalenia NOW został mianowany płk 
dypl. Rostworowski. Mamy tu zatem nową kartę jego życia. Do zadań puł-
kownika należało (...) dostosowanie struktury organizacyjnej w scalanej or-
ganizacji do struktury AK, wyznaczenie dowódców pododdziałów do zadań 
taktycznych, sprawy awansów, odznaczeń, zaopatrzenia i pieniędzy. Brał 
również udział jako konsultant Kwatermistrzostwa Komendy Głównej w pra-
cach �Uprawy�, organizacji tworzonej przez rolników, głównie ziemian, któ-
ra miała stworzyć zaplecze aprowizacyjne dla wojska w razie powszechnego 
powstania. W działalności tej, wiążącej się z wyjazdami w rejon Warszawy, 
na Lubelszczyznę i w Kieleckie, wykorzystywał doświadczenia zdobyte na 
stanowisku szefa kwatermistrzostwa podczas wojny z bolszewikami. Mimo 
licznych zajęć nie zarzucił pióra. W wydawnictwach konspiracyjnych ogłosił 
drukiem dwie prace Duch wojska i Polskie doświadczenia powstańcze. Bro-
szurami tymi przygotowywał żołnierzy polskiej konspiracji do zbliżającego 
się powstania. Pisał: Naród nasz wierzący w Boga i potęgę ducha, tworzący 
wał ochronny przeciw zalewowi barbarzyństwa germańskiego, znalazł się 
znów chwilowo pod wodą. Na pozór jesteśmy dziś bardzo słabi. Ale uzyska-
liśmy zawiązki nowej mocy. Tą mocą jest wiara, iż w imię sprawiedliwości 
zło, jakie zaciążyło nad Polską, zostanie usunięte siłą dobra płynącą z mocy 
Bożej. Rostworowskiego ówcześnie cechowała ogromnie silna wiara w nie-
zachwianą opiekę Bożą nad naszym narodem.

W Warszawie jedną z głównych jego kwater konspiracyjnych było 
mieszkanie Róży Marcelowej Żółtowskiej przy ul. Odyńca. Tam spotykał się 
ze swymi łącznikami przybywającymi z Krakowa. Mimo, że żył w ścisłej 
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konspiracji, ukrywał się pod nazwiskiem Jana Kowalskiego zatrudnionego 
w ogrodownictwie, to jednak starał się uczestniczyć w pewnych formach ży-
cia kulturalnego czy głębiej � religijnego. Zawsze bardzo rodzinny, spotykał 
się z krewnymi, z ciocią Leonią Wierusz-Kowalską, z ciocią Teresą Rostwo-
rowską, kuzynką kanoniczką Anną Rostworowską, od których dowiadywał 
się o losach Rostworowskich rozsianych po świecie. Utrzymywał korespon-
dencję z żoną, synem Ludwikiem i córką, do których pisywał jako �Ciocia 
Stenia�. Dopytywał się, czy żonie nie jest potrzebny letni kapelusz? Bardzo 
interesował się losami syna Stasinka, któremu przesyłał zakupione ubranko. 
Martwił się tym, że najmłodszy syn nie nauczył się jeszcze ministrantury. Ro-
dzinie dostarczał pieniądze z otrzymywanej gaży wojskowej. Bywał na spot-
kaniach literackich organizowanych przez siostry I. i J. Łosiówny, jakie odby-
wały się w domu kanoniczek na pl. Teatralnym w Warszawie. Na spotkania te 
przybywali ks. Jan Salamucha, Jan Dobraczyński, Konstanty Radziwiłł, Józef 
Wielowieyski, Bohdan Suchodolski oraz współpracownicy pisma o orienta-
cji narodowej pod tytułem �Walka�. W tym czasie najbardziej był związany 
z ks. Salamuchą, a także z ks. Janem Stępniem, uczestniczył w prowadzonych 
przez ks. Jana zamkniętych rekolekcjach. W jego pracy duszpasterskiej zna-
lazł oparcie dla powołania Instytutu św. Pawła i św. Ignacego Loyoli (rodzaj 
trzeciego zakonu), do którego przystąpili m.in. Michał Pollak i Konstanty 
Radziwiłł oraz członkowie Centralnego Wydziału Propagandy Stronnictwa 
Narodowego. Przewodniczącym jednogłośnie obrano Rostworowskiego, 
którego ks. Stępień w swych wspomnieniach nazywa rycerzem bez skazy, 
obdarzonym charyzmatem wiary i mądrości. Spotkany przeze mnie po wojnie 
pisarz Edward Ligocki, który dobrze znał gen. �Odrę�, powiedział mi: Pana 
ojciec powinien być beatyfikowany. To był człowiek święty. Od 24 IV 1943 
pułkownik za pośrednictwem ks. Salamuchy nawiązał kontakt z przedstawi-
cielami Narodowych Sił Zbrojnych, z którymi prowadził rokowania na temat 
scalenia tej organizacji z AK. Początkowo prowadził rozmowy z płk. Igna-
cym Oziewiczem, który jednakże 9 czerwca 1943 został aresztowany. Dalsze 
rozmowy podjęte z Władysławem Marcinkowskim i Tadeuszem Salskim dały 
pozytywny rezultat, choć pozostawały sprawy nieuzgodnione. NSZ zgłaszały 
stanowiska odrębne w niektórych kwestiach politycznych, domagały się pew-
nej autonomii NSZ w ramach Armii Krajowej oraz tego, by dowódca NSZ 
został mianowany zastępcą Komendanta AK, a nie podawano nazwiska tego 
kandydata. Istnieje �Protokół z rozmów przedstawicieli K-ndata S.Z w Kr. 
z przedstawicielami NSZ� sporządzony przez �Rolę�, uzupełniony jednak 
rozkazem gen. �Bora�, nakazującym przyjąć dla NSZ termin podporządko-
wania się wobec AK na dzień 15 VI 1944. Z tym, że jeśli w tym terminie akt 
ten nie nastąpi, rozmowy mają być przez Rostworowskiego przerwane. Gen. 
Komorowski nie chciał zaprzysiąc dowódcy NSZ, płk. Tadeusza Kurcjusza 
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jako swego zastępcy, wobec osoby którego miał zastrzeżenia. Ostatecznie do 
zjednoczenia pomiędzy AK i NSZ nie doszło.

1 XII 1943 gen. �Bór� powierzył Rostworowskiemu kierownictwo Biu-
ra Inspekcji. Ówcześnie chodziło o urealnienie oceny sprawności bojowej 
oddziałów Armii Krajowej w świetle programowej realizacji planu �Burza�. 
W inspekcjach kładziono nacisk na problemy operacyjne, sprawdzano stan 
pogotowia bojowego. Inspektorzy główni kontrolowali postęp prac, oceniali 
kandydatów na dowódców, proponowali awanse, badali przestrzeganie za-
sad konspiracyjnych, Komendę Główną informowali o warunkach działania 
kontrolowanych zgrupowań. Szefem sztabu Biura był cichociemny mjr dypl. 
Jan Górski ps. �Chomik�. Komendant Biura Inspekcji utrzymywał łączność 
z Oddziałem I Komendy Głównej, szczególnie z jego Biurem Personalnym, 
ale przede wszystkim pracą swą był związany z Oddziałem III Operacyjnym. 
A zatem dla Rostworowskiego było to niejako powtórzenie tych zadań, ja-
kie miał podczas bitwy warszawskiej w 1920 pod wodzą gen. Władysława 
Sikorskiego. Teraz szefem operacji KG był gen. Stanisław Tatar. Pod jego 
zwierzchnictwem został opracowany I i II plan powstania i potem Plan �Bu-
rza�. Generał jednakże w kwietniu 1944 został mostem przerzucony do Lon-
dynu i komendant Biura utracił swego dotychczasowego zwierzchnika. 

Już od jesieni 1942 Rostworowski, który w pracy konspiracyjnej przy-
jął pseudonim �Odra�, pełnił funkcję inspektora kierunkowego na południo-
wo-zachodnim obszarze krakowsko-śląskim. Według relacji ówczesnego 
adiutanta komendanta Okręgu Krakowskiego AK por. Wacława Bnińskiego, 
�Odra� po raz pierwszy przybył do Krakowa w marcu 1943 i wówczas już 
został skierowany na jedną z kwater dowódcy krakowskiego Okręgu AK płk. 
Józefa Spychalskiego, jaka znajdowała się przy ul. św. Marka 8, w miesz-
kaniu Jadwigi i Zygmunta Karłowskich. Latem 1943, według relacji ppłk. 
Zygmunta Janke, �Odra� przekroczył strzeżoną granicę pomiędzy General-
nym Gubernatorstwem a Śląskiem i przeprowadził przegląd inspektoratów 
sosnowieckiego, katowickiego i rybnickiego. Korzystając z doświadczeń, 
jakie nabył wówczas, gdy w 1921 przygotowywał plan operacyjny trzeciego 
powstania śląskiego, teraz z całą skrupulatnością przystąpił do ustalenia reali-
zacji planu �Burza� na powierzonym sobie terenie. Jak podał S. Piwowarski, 
�Odra� doprowadził do uściślenia wszystkich planów uderzeń na 50 wyty-
powanych celów wojskowych, policyjnych i administracyjnych w Okręgu 
i na 70 obiektów w samym Krakowie, w wyniku czego Krajowe Siły Zbrojne 
miały opanować cały teren, stwarzając podstawę do rozpoczęcia działań za-
czepnych na Śląsk i opanowanie wschodnich jego pasów, przy wykorzystaniu 
istniejącej tam sieci konspiracyjno-bojowej 23 DP i innych oddziałów tere-
nowych. W związku z przechodzeniem Rostworowskiego przez kordon gra-
niczny ze Śląskiem nasiliły się od VI 1943 do I 1944 jego przejściowe pobyty 
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w Krakowie, gdzie zawsze zatrzymywał się w mieszkaniu Zygmuntostwa 
Karłowskich i tam także spotykał się z komendantem Okręgu Krakowskiego. 
Jego łącznikiem na terenie Krakowa był adiutant komendanta Wacław Bniń-
ski ps. �Wioślarz�, z którym przybyły z reguły spotykał sie kościele św. Anny 
i dopiero tam był powiadomiony, że może skierować się do mieszkania Kar-
łowskich. Rostworowski odbywał również inspekcje w Okręgu Krakowskim, 
wyjeżdżał w teren i odwiedzał inspektoraty powiatowe.

W lutym 1944 płk Spychalski został powiadomiony, że Gestapo uzyska-
ło jakieś informacje o pobytach �Odry� w Krakowie. Bniński, na podstawie 
relacji uzyskanych od innych osób, fakt ten wiąże z obecnością Rostworow-
skiego na spotkaniu rodzinnym w domu Teresy Popiel, na którym była jej sio-
stra Róża z Popielów, wdowa po Karolu Hubercie Rostworowskim oraz Zofia 
Starowieyska-Morstinowa i inne osoby spokrewnione. Jest trudno powie-
dzieć, czy spotkanie to miało wpływ na dekonspirację �Odry�. Niemniej jest 
rzeczą oczywistą, że zachowanie przez niego incognito było trudne w mie-
ście, w którym się urodził, chodził do szkół, pracował, miał wielu członków 
najbliższej rodziny i często w okresie międzywojennym przyjeżdżał, by od-
wiedzać swoją matkę zamieszkałą w Osieczanach pod Myślenicami. W ta-
kim właśnie mieście mógł być rozpoznawany nawet przez ludzi mijanych na 
ulicy. W każdym razie o tym, że Gestapo prowadzi już akcję rozpracowania 
funkcji gen. Rostworowskiego, płk Spychalski specjalnym pismem zawiezio-
nym przez Bnińskiego do Warszawy powiadomił gen. Bora-Komorowskiego, 
domagając się wstrzymania przyjazdów �Odry� do Krakowa. Został o tym 
powiadomiony także szef Oddziału I Komendy Głównej AK w Warszawie 
płk Antoni Sanojca ps. �Kortum�. W rezultacie tych interwencji wyjazdy in-
spektora �Odry� na okres kilku miesięcy zostały wstrzymane. Generał odczuł 
to bardzo boleśnie, gdyż zawsze był przeciwnikiem ciągłego ukrywania się, 
ograniczającego skutecznie pracę niepodległościową.

12 I 1944 w Londynie wódz naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski pod-
pisał zarządzenie mianujące Stanisława Rostworowskiego generałem bry-
gady. �Odra� został o tym poinformowany dopiero 1 II 1944. Już z wios-
ną było wiadomo, że będzie mianowany dowódcą Obszaru Krakowskiego 
AK, obejmującego trzy grupy operacyjne �Kraków�, �Rzeszów� i �Śląsk 
Cieszyński�. Miał dowodzić Samodzielnym Krakowskim Korpusem AK, 
jaki wykonywałby zadania powstania powszechnego na Rzeszowszczyźnie, 
w Krakowskiem, na Zaolziu, Śląsku Cieszyńskim, Górnym Śląsku, w Za-
głębiu i na Opolszczyźnie. Z początkiem 1944 komendant Okręgu Śląskiego 
AK płk Zygmunt Janke �Walter� od Komendanta Głównego AK otrzymał 
polecenie, aby odpisy raportów, które nadsyłał do Komendy Głównej, prze-
syłał także na ręce inspektora KG gen. �Odry�. Podobnie, po aresztowaniu 
płk. Spychalskiego, ówczesny szef II oddziału Komendy Okręgu Krakow-
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skiego Jan Kanty Lasota ps. �Przyzba� wysyłał Bnińskiego do Warszawy 
z meldunkami o sytuacji panującej w Okręgu, które Bniński doręczał, także 
m.in. w kwietniu 1944, gen. Rostworowskiemu. Działo się to przy ul. Odyń-
ca, w mieszkaniu Róży z Turnów, wdowy po zamordowanym w Katyniu 
Marcelim Żółtowskim. Niełatwo jest określić ściśle datę, kiedy gen. �Odra� 
przeniósł swój punkt dowodzenia do Krakowa. Zdaniem ks. płk. Józefa Za-
tor-Przytockiego na pewno nie nastąpiło to przed datą 24 III 1944, kiedy 
w godzinach rannych Gestapo aresztowało dotychczasowego komendanta 
Okręgu Krakowskiego płk. Józefa Spychalskiego. Po nim jakiś czas Okrę-
giem dowodził jego szef sztabu ppłk/płk Wojciech Wayda, co jednak nie 
wykluczałoby tego, by Rostworowski od kwietnia przeniósł swój punkt 
dowodzenia do Krakowa. Pozostający pod dużym wpływem publikacji 
płk. Zygmunta Jankego Stanisław Dąbrowa Kostka twierdził, że gen. Ro-
stworowski już od początku 1944 został usytuowany z niewielkim sztabem 
w Krakowie. (Szefem jego sztabu był zrzutek cichociemny mjr Jan Górski). 
W tym czasie generał nadzorował przygotowania do powstania, wizytował 
inspektoraty, dokonywał niektórych lustracji. Miejsce postoju nie było jed-
nak przenoszone do Krakowa, może obawiano się, aby nie został on przed-
wcześnie wykryty i aresztowany. 

Pozostający na terenie Warszawy w bliskich stosunkach z generałem pi-
sarz Jan Dobraczyński wspominał, że w lipcu 1944 przypadkowo spotkał na 
ul. Foksal Rostworowskiego, którego tytułowano wówczas �panie doktorze�. 
Generał powiedział mu, że jedzie do Krakowa i zachęcał go, by stał się on na 
tym nowym terenie jego współpracownikiem. Dobraczyński nie mógł opuścić 
Warszawy. Również wspominany już por. Bniński zachował w pamięci to, że 
w Warszawie przypadkowo spotkał 21 lub 22 lipca generała koło pomnika 
Sapera nieopodal Politechniki. Wówczas �Odra� dał mu również do zrozu-
mienia, że odchodzi z Warszawy do Krakowa. Brat zamordowanej później 
Jadwigi Karłowskiej, Stanisław Kosch, twierdzi, że gen. Rostworowski do 15 
VII 1944 był szefem �Obserwatorium�, któremu przypisuje kryptonim �Lu-
stro�. 25 VII 1944 na stanowisko dowódcy Grupy Operacyjnej Kraków został 
powołany płk Edward Godlewski ps. �Garda�. Natomiast rozkazem Komendy 
Głównej AK z dnia 28 VII 1944 gen. Rostworowski został mianowany ko-
mendantem Okręgu AK Kraków; zostało mu powierzone bezpośrednie do-
wództwo realizowanego etapami planu �Burza� na terytorium obejmującym 
Rzeszów�Kraków�Katowice. Dzięki relacji Natalii Górskiej, wdowy po Janie 
Górskim �Chomiku�, szefie sztabu gen. Rostworowskiego, wpierw w �Obser-
watorium�, potem w Krakowie, można ustalić, że generał i Górski dotarli do 
Krakowa 26 VII 1944, zatem generał mógł objąć swoje funkcje w dniu następ-
nym. Najprawdopodobniej w tym dniu, tj. 27 VII, płk Godlewski przekazał mu 
bezpośrednie dowództwo Okręgu Krakowskiego. Adiutant generała por. Sta-
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nisław Michałowski punkt 
kontaktowy Komendy Okrę-
gu zorganizował w ukrytym 
pokoju tzw. Ciekawości 
w Muzeum Czartoryskich, 
w którym pracowała zaprzy-
siężona w konspiracji Pela-
gia Potocka ps. �Wanda�. 
Tu spotykali się gen. Ro-
stworowski, płk Godlewski, 
szef sztabu Okręgu płk Jan 
Kanty Lasota oraz por. Mi-
chałowski. Zapewne w tym 
lokalu nastąpiło przekazanie 
komendantury przez Lasotę 
i Godlewskiego gen. Ro-
stworowskiemu, po czym 
płk Godlewski pojechał 
w Miechowskie do stacjonu-
jących w folwarku Knyszyn 
koło Sancygniowa zgrupo-
wanych oddziałów AK.

Podczas krótkotrwałej 
działalności generała na 
stanowisku dowódcy Ob-
szaru Krakowskiego od-
notowywanych zostało parę zdarzeń. Otóż gen. �Odra� 31 VII 1944 prze-
prowadził inspekcję w siedzibie sztabu 106 Dywizji AK w Koniuszy pod 
Miechowem i tam podjął decyzję o mianowaniu mjr. Bolesława Nieczui-
Ostrowskiego dowódcą tejże dywizji. Wyznaczył też trzy pułki piechoty 
i kompanię szturmową, mające wchodzić w skład tej dywizji. Wyodrębnił 
zgrupowanie zmotoryzowanej Brygady Kawalerii Krakowskiej pod do-
wództwem mjr. Edwarda Kleszczyńskiego i określił jednostki tworzące tę 
brygadę. Ustalił, że z 106 Dywizji będą wydzielone dwa baony przeznacza-
ne do zadań na terenie Okręgu Śląskiego kryp. �Chodnik�. Ustalił kolejność 
dozbrajania sprzętem bojowym pochodzącym ze zrzutów � w pierwszym 
rzędzie oddziały szturmowe, potem baony Brygady Kawalerii, z kolei baony 
wydzielone do �Chodnika� i wreszcie baony drugiego rzutu. Po dokonanej 
inspekcji w Koniuszy wysłał do Bazy włoskiej PSZ depeszę-szyfr takiej oto 
treści: Nasze oddziały są w ciężkiej walce, przysyłajcie dużo broni maszyno-
wej i amunicji (Sten, Thomson, Bren, K.1.). Na obszarze jego dowodzenia 

Dr Stanisław Rostworowski, podpułkownik 
w latach 1943�1944 pełnił funkcje sztabowe 

w Komendzie Głównej AK w Warszawie 
i Dowództwie Obszaru Krakowskiego AK w Krakowie 
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powstawały już wtedy rejony oswobodzone spod okupacji niemieckiej, jak 
np. najbardziej znana Republika Kazimiersko-Proszowicka, ale raczej wy-
daje się, że depesza ta świadczyła o tym, że gen. �Odra� liczył się z szybkim 
terminem wybuchu powstania powszechnego, a przeprowadzona przez nie-
go inspekcja w Koniuszy dała mu poznać stan marnego wyposażenia w broń 
podległych mu formacji akowskich. 

Innym zdarzeniem było spotkanie generała w rozmównicy klasztoru 
Sióstr Wizytek w Krakowie z dziekanem duszpasterstwa wojskowego Okrę-
gu Krakowskiego ks. płk. Józefem Zator-Przytockim. Generała interesowa-
ły wszelkie informacje o postawie moralnej żołnierzy. Uważał, że w pracy 
duszpasterskiej żołnierzom należy wpajać przekonanie, że ich służba w Ar-
mii Krajowej jest jednocześnie spełnianiem obowiązków obywatelskich i re-
ligijnych. Ponadto generał był zdania, że księża kapelani powinni nawiązać 
bliższy kontakt z Biurem Informacji i Propagandy, którego przywódcy odno-
szą się z nadmierną rezerwą do zagadnień religijnych. Pewną kontynuacją tej 
właśnie rozmowy była propozycja, jaką Rostworowski złożył swemu bratu 
ciotecznemu, pisarzowi Ludwikowi Hieronimowi Morstinowi. Zapytywał 
go, czy w razie wybuchu powstania przyjąłby funkcję ministra propagandy. 
Pytanie swe powiązał jednak z wolą dowiedzenia się, czy Morstin jest nie tyl-
ko wierzącym, ale także praktykującym katolikiem. Gdy Morstin nie mógł się 
jednoznacznie zdeklarować, �Odra� oświadczył, że jest to dla niego sprawą 
podstawową, bowiem, jak powiedział: Polska musi być katolicka, nie chce-
my Polski bezwyznaniowej, dla takiej nie chcemy walczyć i ginąć. Morstin 
uważał, że generał w tym czasie był jakby (...) natchniony jakimś mistycy-
zmem i fanatyzmem średniowiecznego rycerza. Faktem jest, że obserwujący 
kwaterę generała oficer kontrwywiadu AK mjr Rysy-Karpiński ps. �Kleszcz� 
w złożonym później raporcie zapisał: Generał był z dawien dawna głęboko 
pobożny, jak zresztą pobożna była w latach tej wojny ludność całej Polski. 
Podczas pobytu w Krakowie codziennie chodził o 7 rano na nabożeństwo do 
któregoś z kościołów. Często przystępował do Komunii św. Dopiero potem od 
godziny 8 zabierał się do swej codziennej konspiracyjnej pracy. 

1 VIII 1944 w Warszawie wybuchło powstanie. 3 VIII do niemieckiego 
dowódcy okręgu krakowskiego gen. Siegfrieda Haenicke udała się reprezen-
tująca społeczeństwo polskie delegacja w składzie: ks. metropolita Adam Sa-
pieha, Juliusz Twardowski i Konstanty Tchórznicki, która przedłożyła petycję, 
by Niemcy ogłosili Kraków miastem otwartym i uniknęli niszczycielskiej jego 
obrony przed sowietami. Rostworowski dzień wcześniej w depeszy wysłanej 
do gen. Bora-Komorowskiego protestował przeciwko tego typu rokowaniom. 
3 sierpnia było już wiadomo, że Armii Krajowej nie udało się opanować War-
szawy. W tej sytuacji gen. �Odra� objął samodzielne dowodzenie na terenie 
swojej inspekcji. Okręg Krakowski AK był w stadium gotowości do podjęcia 
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szeroko zakrojonej akcji powstańczej. Według zachowanych akt 30 VII 1944 
wyszły już rozkazy: jeden nakazujący zgłoszenie posiadanego stanu benzyny 
i ropy, drugi do �Sewera� (kpt. Romana Zawarczyńskiego), dowódcy 120 
Pułku Piechoty Ziemi Pińczowskiej, zakazujący rekwirowania z majątków 
całego stanu posiadanych koni, bo to uniemożliwia prowadzenie gospodarki. 
Z kolei rozkazy z dnia 3 VIII 1944, wydawane przez inspektorów rejono-
wych, jakie jednak musiały mieć podstawę w rozkazie komendanta okręgu, 
są już zapowiedzią mobilizacji. Rozkazy te dotyczą podania stanu oddziałów, 
to znaczy liczby ludzi, ilości broni, amunicji, granatów, materiałów łączno-
ści, saperskich, sanitarnych, benzyny. Komendanci obwodów mają zgłosić 
stany kompanii specjalnych, dowódcy pułków i sztabów mają podać pluto-
ny WSOP (Wojskowej Służby Ochrony Powstania). Odchodzi się od kryp-
tonimów typu �Pelagia�, �Olga� używanych w administracji wojskowej dla 
wskazania podobwodów i przechodzi się do nazw batalionów, tworzonych 
np. przez plutony �Delia� i �Czeremacha�, które teraz stają się batalionem 
�Zbigniewa� (batalion w Kazimierzy Wielkiej por. Michała Studzińskiego). 
Podobnie plutony �Burza� i �Konwalia� tworzą batalion �Niebory� (w Ko-
szycach ppor. rez. Stanisława Pudły), a pluton �Kasztan� tworzy samodziel-
ną 3 kompanię IV batalionu 120 pułku piechoty z siedzibą w Nagórzanach 
pod dowództwem �Beteha� (por. rez. Bogdana Thugutta). Wreszcie 5 sierp-
nia wydany zostaje 1 rozkaz operacyjny, który wyróżnia wariantowo akcję 
A � opanowania i zabezpieczenia własnego terenu i Akcję B � wyrażającą 
się w uderzeniach zgrupowań na straże tylne nieprzyjaciela i rozbrajania jego 
małych oddziałów. Rozkaz podaje, że nieprzyjaciel jest w stanie depresji, 
niemniej z frontu może ściągnąć silne oddziały pacyfikacyjne (spodziewano 
się nadejścia znanej z okrucieństwa ukraińskiej brygady SS, liczącej 6000 
ludzi), z którymi słabo uzbrojone oddziały AK nie będą mogły się zmierzyć. 
Rozkaz ten dla własnych oddziałów określał stan czujności, który w każdej 
chwili może przejść w stan pogotowia. Rozkaz zapowiadał, że należy się 
spodziewać wystąpienia w ciągu najbliższych dni. Tekst ten podajemy za roz-
kazem podpisanym przez mjr. �Dęba� (Janusza Skorwida), szefa sztabu Kra-
kowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Ale w wielu inspektoratach 
rozkazy tego typu zostały wydane już 24 i 25 lipca. Generalnie nakazywały 
one stan czujności. Tymczasem szereg zgrupowań, które otrzymały rozkazy 
o stanie czujności, przeszły do Akacji A � opanowania własnego terenu. Tak 
też opanowane zostały Nowe Brzesko, Koszyce, Pińczów, Kazimierza Wiel-
ka i inne miejscowości. W Okręgu Krakowskim właściwie realizowane było 
już powstanie. Wszystko to działo się w Okręgu dowodzonym przez gen. 
Rostworowskiego. Tymczasem 6 VIII odbyło się spotkanie przedstawicie-
li Delegatury Rządu, a więc cywilnych władz polskich z dowództwem AK 
i przedstawiciele ci wypowiedzieli się przeciwko realizacji planu �Burza� 
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na terenie miasta Krakowa. Tego dnia w nocy Niemcy w Krakowie prze-
prowadzili masowe aresztowania. Dzień ten pozostał w pamięci jako czarna 
niedziela. Niemcy zaaresztowali wówczas od 6 do 15 tys. osób, w tym dwóch 
pułkowników z Komendy AK w Krakowie. Jak można wnioskować z zacho-
wanych rozkazów z dniem 10 VIII 1944 została odwołana realizacja Akcji A, 
ze względów na szczupłość sił pozostających w dyspozycji, trzeba było ogra-
niczyć się do Akcji B, organizowania zasadzek i napadów na niewielkie od-
działy nieprzyjaciela. 

Tymczasem w życiu osobistym generała zaszło jakby ostrzegawcze wy-
darzenie. Gdzieś mu zaginął medalik z orłem z koroną, jaki mu w czasach 
narzeczeńskich ofiarowała jego żona. I oto 11 VIII 1944 do konspiracyjnej 
kwatery gen. �Odry� przy ul. Świętego Marka 8 u państwa Karłowskch wkro-
czyło Gestapo. Zaaresztowani zostali Jadwiga i Zygmunt Karłowscy, Jan Ko-
walski (Stanisław Rostworowski), przybyły z Warszawy Stefan Dembiński 
i służąca Janina Zięba. Aresztantów przewieziono na ul. Pomorską. Tam za-
katowano na śmierć Zygmunta Karłowskiego, a jego żonę, będącą w cią-
ży, później rozstrzelano w Płaszowie. Rostworowski został oddzielony od 

Akt wmurowania tablicy przy ul. Świętego Marka 8 w Krakowie, dla upamiętnienia 
miejsca, gdzie 11 sierpnia 1944 aresztowany był gen. Stanisław Rostworowski, 

stoją członkowie rodziny: Danuta i Wojciech Rostworowscy oraz Tomasz Dietl � wnukowie 
generała, Ludwik, Stanisław i Maria � dzieci generała, oraz krewni dr Marek, Bogusław, 

prof. Emanuel Rostworowscy, Jadwiga i Wojciech Unrugowie
[fot. M. Żyła]
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pozostałych zatrzymanych osób. Był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy 
Wydziału IV krakowskiego Gestapo hauptsturmführera Heniricha Haman-
na i sturmscharführera Rudolfa Körnera (starszych sierżantów sztabowych). 
Prawdopodobnie podczas przesłuchania Rostworowski rzucił się na któregoś 
z przesłuchujących (rzekomo uderzony wcześniej w twarz) i wówczas funk-
cjonariusze Gestapo zakatowali go na śmierć. 

Istnieje relacja Jadwigi Karłowskiej, która ją przekazała swej matce, póź-
niej zwolnionej Janinie Koschowej, osadzonej w tej samej celi na Montelupich, 
iż 11 VIII widziała ona skatowanego, lecz jeszcze żywego Rostworowskiego, 
leżącego na korytarzu na Pomorskiej. Również fakt, że żonie generała wy-
dano niektóre rzeczy po zmarłym nie na ul. Pomorskiej, lecz z Montelupich, 
wskazywałby na to, że �Odra� został zamordowany w więzieniu na Montelu-
pich. Natalia Górska zapisała, że jej mąż, który wpadł do kotła zastawionego 
przez Gestapo przy ul. Świętego Marka 8, został rozstrzelany 13 sierpnia. 
Można przypuszczać, że ten sam los spotkał tego dnia gen. �Odrę�. Gestapo-
wiec Körner do Eleonory Spychalskiej, żony pułkownika, miał powiedzieć, 
że zastrzelę pani męża, tak jak zastrzeliłem Rostworowskiego. Ścisłe okolicz-
ności śmierci gen. �Odry� nie są znane. Przyjmuje się, że został zamęczony 
11 sierpnia 1944. I dzień ten jest datą jego śmierci. Wszelkie inne daty są 
oparte na niesprawdzonych relacjach. W następstwie przeprowadzonej po 
wojnie rozprawy spadkowej, sąd przyjął fikcyjną datę śmierci na dzień 9 V 
1946.

Śmierć generała jest jednym z tragicznych obrazów przeszłości. Ten ofi-
cer sztabowy bitew o Wilno, Mołodeczno, Mińsk Litewski, Warszawę, Górę 
św. Anny ginie w gestapowskiej katowni wtedy właśnie, kiedy dane mu jest 
dowództwo wielkiej jednostki Armii Krajowej, jaką ma samodzielnie prowa-
dzić do akcji powstańczej. Misji swojej nie zdołał spełnić i dla wielu pozostał 
generałem �nieznanym�. Sprawa powstania w Krakowie była jednakże już 
przesądzona, po doświadczeniach pierwszych dni walk w Warszawie kon-
cepcja wywołania powstania w Obszarze Krakowskim upadła. Rostworow-
ski doczekałby zajęcia miasta przez Rosjan. Jako dowódca Okręgu Krakow-
skiego, a może nawet w miejsce gen. Okulickiego, dowódca całej ówcześnie 
działającej jeszcze w podziemiu Armii Krajowej, niewątpliwie zostałby 
aresztowany przez NKWD i społeczeństwu przedstawiony jako kolaborant 
niemiecki. Byłby wywieziony do Moskwy czy innych łagrów sowieckich, 
męczony przez jakiś czas, aż wreszcie zamordowany. Śmierć, jaka dosięgnęła 
go z rąk niemieckich, zastawała go na pełnionym stanowisku dowódczym 
armii konspiracyjnej wielkiego obszaru ziem polskich. Ginął w mieście, 
w którym się urodził, spędził młodość i w którym ukształtowały się ideały 
jego całego życia. Ginął, kiedy do swego kresu dochodziła realność i legenda 
II Rzeczypospolitej.
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Odznaczenia Stanisława Rostworowskiego:
Ordery i odznaczenia polskie:
Krzyż Złoty Orderu Wojennego �Virtuti Militari� (pośmiertnie); Krzyż 

Srebrny Orderu Wojennego �Virtuti Militari�; Krzyż Niepodległości; Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Walecznych czterokrotny; 
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej; Krzyż na Śląskiej Wstędze Walecz-
ności i Zasługi z gwiazdką; Krzyż Zasługi � Złoty; Medal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918�1921; Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości; Me-
dal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. (pośmiertnie).

Ordery i odznaczenia zagraniczne:
Srebrny Medal Waleczności austriacki I kl.; Srebrny Medal Waleczności 

austriacki II kl.; Signum Laudis wojenne; Krzyż Wojskowy Karola (austriac-
kiego); Krzyż Kawalerski belgijskiego Orderu Leopolda; Krzyż Kawalerski 
francuskiego Orderu Legii Honorowej; Krzyż Łotewski.

Odznaki:
Odznaka Honorowa 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich; Odznaka Ho-

norowa 2 Brygady Legionów Polskich; Odznaka Honorowa Departamentu 
Wojskowego NKN; Odznaka Wyższej Szkoły Wojennej; Odznaka Pułkowa 
55 Poznańskiego Pułku Piechoty; Odznaka 15 Pułku Ułanów Poznańskich; 
Odznaka Pamiątkowa 14 Dywizji Piechoty; Odznaka Pamiątkowa 2 Pułku 
Strzelców Konnych; Odznaka 27 Pułku Ułanów; Odznaka 22 Pułku Ułanów; 
Odznaka 106 Dywizji Piechoty AK (pośmiertnie); 3 Złote Medale za strze-
lanie z pistoletu; l Złoty Medal za strzelanie z karabinka małokalibrowego; 
Dyplom zajęcia 1 miejsca w Zawodach Strzeleckich Brygady Kawalerii �Ba-
ranowicze�; Medal Brązowy Hodowcy Koni Remontowych.

Bibliografia: Pseudonimy i kryptonimy używane w publikacjach: miles, Lubieniec, 
Lubieniec Rostworowski, Odra, Oficer zawodowy O.R., Stanisław Lubieniecki, Sta-
nisław Ordon, St. R., Zagończyk.

Artykuły na tematy rolnicze i ziemiańskie: Prace polskich przyrodników na zimo-
wym zebraniu �Szwajcarskiego Towarzystwa Chemicznego� w dniu 25 lutego 1911 
we Fryburgu Szwajcarskim, �Chemik Polski� t. XI, 1911, z. 11, s. 243�247; Nowe za-
stosowanie torfu w przemyśle, Warszawa 1911 (odbitka z �Gazety Rolniczej�); Kilka 
uwag o ściółce torfowej, �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 52, s. 829�830; Wapnowa-
nie roli, �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 47, s. 725�726; X kongres międzynarodowy 
rolniczy. Genewa, w czerwcu 1913, �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 27, s. 421�423 
i nr 28, s. 438�441; Pod wrażeniem klęsk spowodowanych deszczami, �Tygodnik 
Rolniczy� 1913, nr 35, s. 541�543; Poradnik gospodarski. Odpowiedzi na pytania, 
�Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 19, s. 300 (podpis krypt. St.R.); Współczesna gospo-
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darka wodna rolnika, [w:] �Kalendarz Rolniczy Centralnego Towarzystwa Rolni-
czego w Królestwie Polskim na 1913 rok�. Pod red. Jana Lutosławskiego. Nakładem 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego. R. V. Warszawa 1913, s. 21�34; Zwracajmy 
większą uwagę na kaniankę, �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 42, s. 653; Mydlniki. 
Opis gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
[w:] �Kalendarz Rolniczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie 
Polskim na 1914 rok�. Pod red. Jana Lutosławskiego. Nakładem Centralnego To-
warzystwa Rolniczego. R. VI. Warszawa 1914, s. 58�78; O korzyściach płynących 
z doświadczeń polowych, [w:] �Kalendarz Rolniczy na 1914 rok�, s. 79�92; Wyniki 
doświadczeń z odmianami ziemniaków wykonywanych w C.K. Gospodarstwie Do-
świadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach, �Tygodnik Rolniczy� 
1914, nr 18, s. 213�219 i odbitka, Kraków 1914; Nawozy azotowe w teorii, przemy-
śle i praktyce rolniczej, Odczyt wygłoszony 39 marca 1914 roku w Lubelskim To-
warzystwie Rolniczym, b.m i r.w.; Wpływ przestrzennej budowy związków organicz-
nych na przebieg reakcji, Odbitka z �Chemika Polskiego�; Z polowań nieświeskich, 
[w:] Jednodniówka 1928 na 10-lecie 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii, Przedruk: 
F. Kusiak, Życie rodzinne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, 
s. 221�224; Z polowań nieświeskich, [w:] Korpus Polesia. Wydanie z okazji 10 rocz-
nicy Państwa Polskiego w r. 1928 OK. IX Brześć n/Bugiem, s. 214�217; Spółdziel-
czość ukraińska w Polsce. Referat na zebraniu Oddziału Związku Rolników z Wyż-
szym Wykształceniem w Poznaniu d. 22 X 1935, �Gazeta Rolnicza� 1935, nr 50/51, 
s. 1336�1339; Niespodziewany dowód otrzeźwienia, �Czas� 1936, nr 250 (o reformie 
rolnej); Organizacja i racjonalizacja pracy w rolnictwie polskim, �Gazeta Rolnicza�, 
1936, nr 43, s. 1089�1092; Rozliczenie zniesionych obszarów dworskich w dzielni-
cach zachodnich, �Gazeta Rolnicza�, 1936, nr 12, s. 307; Ziemianin jako działacz 
społeczny dawniej i w dobie obecnej. Referat wygłoszony na Walnym Zebraniu 
Wielkopolskiego Związku Ziemian w Poznaniu w dniu 6 VI 1937 r., �Gazeta Rolni-
cza� 1937, nr 19, s. 473�479; Ziemianin jako działacz społeczny dawniej i w obecnej 
dobie. Referat wygłoszony na Walnym Zebraniu Wielkopolskiego Związku Ziemian 

Wystawa niektórych mniej znanych prac gen. Stanisława Rostworowskiego
[fot. M. Żyła]
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w Poznaniu w dn. 6 kwietnia 1937. Warszawa 1937, s. 18 (odb.), przedruk �Wiado-
mości Ziemiańskie� 2010 nr 44, s. 18�25; Ankieta o metodzie sadzenia wysadków, 
�Gazeta Rolnicza� 1937, nr 14, s. 323�325; Doświadczenia rolniczo-wojenne Ru-
munii. Referat na zebraniu Związku Rolników i Leśników z Wyższym Wykształce-
niem w Poznaniu w dniu 26 X 1937 r., �Gazeta Rolnicza� 1937, nr 8, s. 1232�1235; 
Ze wspomnień asystenta Profesora Stefana Jentysa, �Gazeta Rolnicza� 1937, nr 4, 
s. 70�71, 74�76. Przygotowania rolnicze do wojny w Polsce. Referat w Towarzy-
stwie Wojskowo-Technicznym 8 VI 1937, b.m.w.; Czy linia najmniejszego wysił-
ku!, �Prosto z mostu� z dn. 27 III 1938; Główne problemy pogotowia wojennego 
rolnictwa. Referat na zebraniu Sekcji Ekonomicznej Związku Rolników i Leśni-
ków z Wyższym Wykształceniem w Warszawie w dniu l grudnia 1937 r., �Gazeta 
Rolnicza� 1937, nr 5, s. 100�105, nr 6, s. 124�128; Wiceministerstwo aprowizacji. 
�Gazeta Rolnicza� 1938, nr 9, s. 328; Ziemiaństwo elementem ważnym i potrzebnym, 
�Dziennik Poznański� 1939, nr 67, z 22 marca.

Publikacje dotyczące hodowli konia: �Militari� � jako próba hodowlana konia 
wojskowego. �Przegląd Kawaleryjski� 1932, z. 10/11, s. 275�282; Military 1929�
1930, �Jeździec i Hodowca� 1932, nr 40; Dalsze uwagi o próbie hodowlanej �Mili-
tari�, �Jeździec i Hodowca�, 1932, nr 48, s. 572�573; Kto wychował nasze remon-
ty na literę �T�?, �Przegląd Kawaleryjski� 1933, z. 9, s. 281�295; Military za rok 
1933, �Jeździec i Hodowca� 1934, nr 7; Hodowcy naszych �Militarystów� z roku 
1933, �Jeździec i Hodowca� 1934, nr 7, s. 123�127; Pokaz koni w Gostyniu Wlkp, 
�Jeździec i Hodowca� 1934, nr 27, s. 547 (zdjęcie czwórki koni gębickich); Próba 
oceny roczników remontowych na �W�. i �Z�, �Jeździec i Hodowca� 1934, nr 29, 
s. 642�644; Stan obecny polskiej hodowli koni, �Czas� 1934, nr 153; Dowódcy puł-
ków kawalerii o remontach roczników 1928 i 1929, �Jeździec i Hodowca� 1935, 
nr 27, s. 54�6�547; Wnioski hodowlane z �Wiosennych zawodów konnych� we Lwo-
wie i Gnieźnie 2�5 maja 1935 r., �Jeździec i Hodowca� 1935, nr 20, s. 404�405; Ho-
dowcy militarzystów z roku 1935-go, �Jeździec i Hodowca� 1936, nr 15, s. 262�265. 
Wołamy o Wielkiego Koniuszego Rzeczpospolitej, �Czas� 1936, nr 286, s. 10; Hodow-
cy militarzystów z r. 1936, �Jeździec i Hodowca� 1937, nr l, s. 14�15, nr 2, s. 32�36; 
Hodowcy militarzystów za rok 1937, �Jeździec i Hodowca� 1937, nr 36, s. 681�686; 
Reproduktory naszych skoczków, �Jeździec i Hodowca� 1937, nr 27, s. 512�13; Wy-
wóz koni za granicę � postulatem hodowli. Referat wygłoszony na Zjeździe Hodow-
ców w Gałowie dn. 12 VII 1937 r., �Jeździec i Hodowca� 1937, nr 23, s. 426�428; 
Poznański Związek Hodowców Koni, [w:] Księga Pamiątkowa na 75-lecie, �Gazety 
Rolniczej� 1861�1935. Księga wsi polskiej � źródła, dzieje i kierunek jej kultury. 
Red. dr Jan Lutosławski, t. 1, Warszawa 1938, s. 446�450; Dialog o handlu końmi. 
(Artykuł propagandowy), �Gazeta Rolnicza� 1938, nr 27/28, s. 870�874.; Hodowcy 
militarzystów 1938, �Jeździec i Hodowca� 1939, nr 11, s. 248, nr 12, s. 14, nr 13, 
s. 2, nr 15, s.335. 

Publikacje o tematyce wojskowej i ogólnej: Armia regularna wychowawczą szko-
łą narodu, �Wiadomości Polskie� 1916, nr 107/108 s. 37; Duch młodzieży. (Z powo-
du artykułu w �Tygodniku Ilustrowanym� z dn. 27 maja br.), �Wiadomości Polskie� 
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nr 80, s. 4�5; Na jednym z przełomów, �Wiadomości Polskie� 1916, nr 101, s. 1�2; 
nr 135, s. 910. (Polemika z artykułem A. Uziembły O zupełną �prawdę wojny�, 
�Wiadomości Polskie� 1916, nr 131.); W rocznicę Rokitny, �Wiadomości Polskie� 
1916, nr 81, s. 3; Protest na czasie, �Wiadomości Polskie� 1918, nr 178, s. 1�3 
(podpis pseudo miles); Pierwsze numery �Wiadomości Polskich�, �Wiadomości 
Polskie� 1919, nr 205, s. 18�19; W czwartą rocznicę, �Wiarus� 1919, z. 25, s. 399�
400; Listy z Wielkopolski. Z Okręgowego Koła Towarzystwa Wiedzy Wojskowej 
w Poznaniu, �Polska Zbrojna� 1921, nr 56, s. 2 (podpis krypt. St. R.); W gościnie 
u Armii (Korespondencja z Poznania), �Polska Zbrojna� 1921, nr 55, s. 2 (podpis 
krypt. St. R.); Dwa zapomniane powstania śląskie, �Polska Zbrojna� 1922, nr 48, 
s. 4; Zrzucenie jarzma, �Polska Zbrojna� 1922, nr 132, s. 2 (podpisy krypt. �Lub� 
� skrótem pseudonimu powstańczego �Lubieniec�); O nazwę �Polskie wojny zjed-
noczenia�, �Bellona� 1923, t. 11, z. 3, s. 300�1; Rola Focha w wychowaniu narodu 
francuskiego, �Polska Zbrojna�, nr 118, s. 3; W obronie pracy, �Polska Zbrojna� 
1923, nr 99, s. 3 (podpis krypt. St. R.); Wojskowa komisja sejmowa, �Polska Zbroj-
na� 1923, nr 94, s. 3; Z pogrzebu ułanów Rokitniańskich, �Polska Zbrojna� 1923, 
nr 57, s. 3 (autorstwo niepewne � Stanisław Rostworowski używał kryptonimu �St. 
R.�, tu kryptonim �R�); Kartki z Kresów Wschodnich, �Dziennik Poznański� z 9 X 
1923; Próba wydawania gazetki obozowej, �Polska Zbrojna� 1931, nr 258, s. 4; Nasi 
kapelani. Wspomnienia żołnierskie, Kwartalnik poświęcony sprawom katolickiego 
duszpasterstwa wojskowego w Polsce, 1932, z. l, s. 28�34; Rozmyślania o górno-
śląskim powstaniu z roku 1921, �Polska Zbrojna� 1934, nr 122, s. 3; Naprawa Rze-
czypospolitej (podpis: Dr St. Lubieniecki), [w:] S. Stablewski, Fragment pamiętni-
ków. Pięciolecie 1935�1939. Załączniki, Kraków 1970, s. 245�247, mps; Ob. Rola 
[Stanisław Rostworowski], Protokół z rozmów przedstawicieli K-ndata S.Z. w Kr. 
z przedstawicielami NSZ, [w:] Wł. Marcinkowski �Jaxa�, Wspomnienia 1934�1945, 
Warszawa 1998, s. 153�157; Zbliżająca się rocznica oraz biogram w opr. S.J. Ro-
stworowskiego, �Nasza Przeszłość� 1999, t. 191, s. 341�346;

Recenzje: S. Biedrzyński, Zarys mechanicznej uprawy roli, Warszawa 1912 � (rec.) 
�Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 27, s. 428 (podpis krypt. St. R.); B. Boufarr, Szkoła 
jazdy konnej i tresura konia wierzchowego, Biblioteka Rolnicza nr 11 � (rec.), �Ty-
godnik Rolniczy� 1912, nr 52, s. 834; T. Chrząszcz, Gorzelnictwo. Teoria i praktyka, 
T. I, część ogólna. Warszawa 1912 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 31, s. 491; 
J. Hoene-Wroński, Mylne systemy ekonomii politycznej. Merkantylizm i fizjokra-
tyzm, Biblioteka Dzieł Społeczno-Ekonomicznych, Seria I, T. IV � (rec.), �Tygodnik 
Rolniczy� 1912, nr 36, s. 564; E. Kostecki, Pola porównawcze jako punkt wyjścia 
dla hodowli i oceny jej postępu. Odbitka z mieś. �Burak�, Warszawa 1912 � (rec.), 
�Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 48, s. 746; E. Kostecki, Z współczesnych metod ho-
dowli roślin. Hodowla roślin w Swalöf i Weibullsholmie, Warszawa 1912 � (rec.), 
�Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 49, s. 762; Z. Moczarski, Koń roboczy, Biblioteka 
Rolnicza nr 7 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 40, s. 625; M. Pacoszyński, Jak 
podnieść dochód z hodowli drobiu � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 52, s. 834; 
M. Pacoszyński, Jak żywić krowy dojne w porze zimowej � (rec.), �Tygodnik Rolni-
czy� 1912, nr 52, s. 834; Z. Sosnowski: O koniu w Polsce, Warszawa 1912 � (rec.), 



~ 749~

�Tygodnik Rolniczy� nr 1912, 40, s. 625; W.J. Zieliński, Chwasty i walka z nimi, 
Warszawa�Lwów 1912 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1912, nr 33; B. Haupt, Gleby 
Mydlniki wraz z mapą geologiczno-rolniczą pól C.K. Gospodarstwa Doświadczal-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z przedmową prof. dr. K. Rogoyskiego, Kra-
ków 1913 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 44, s. 691�692; K. Rogoyski, 
Kształcenie praktyczne młodzieży rolniczej, Kraków�Warszawa 1913 � (rec.), �Ty-
godnik Rolniczy� nr 24, s. 376 (podpis krypt. St. R.); S. Miklaszewski, Gleby ziem 
polskich oraz mapa gleboznawcza Królestwa Polskiego, Warszawa 1912 � (rec.), 
�Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 2, s. 18, 19; S. Schmidt, Die Wanderarbeiter in der 
Landwirtschaft der Provinz Sachsen im Jahre 1910, Berlin 1912 � (rec.); Nowa 
książka o wychodźstwie sezonowym, �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 18, s. 227�228; 
K. Miczyński, Rolnik wzorowy, czyli przypomnienie co, kiedy i jak w gospodarstwie 
czynić należy, Lwów 1913 � (rec.); Nowe wydanie książki dla gospodarzy wiejskich, 
�Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 35, s. 546, 547; Pamiętnik Kółka Rolników Wszech-
nicy Jagiellońskiej, Kraków 1913 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 47, s. 741�
742; Z. Pietruszczyński, Wyniki prac i doświadczeń stacji doświadczalnej w Bejsag-
de (w guberni kowieńskiej) w roku 1912, Warszawa 1913 � (rec.), �Tygodnik 
Rolniczy� 1913, nr 50, s. 786�787; T. Sternstein Helcel, Podręcznik dla rolników 
praktykantów, Kijów�Warszawa 1913 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr 51/52, 
s. 817 (pozycja recenzowana antydatowana 1914); Z. Treszka, Ochrona ptactwa po-
żytecznego, b.m. i r.w. � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1913, nr l, s. 6; F. Boczek, 
Działanie potasu na glebie lössowej, Lwów 1913 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 
1914, nr 27, s. 341; Pola doświadczalne w Łopuszce Wielkiej. II sprawozdanie za rok 
1913, Zestawili: prof. dr K. Miczyński i J. Juźkiewicz, Kraków 1914 � (rec.), �Tygo-
dnik Rolniczy� 1914, nr 22, s. 274; F.J. Sikorski, Zasady zmechanizowanej uprawy 
gleby dla użytku praktycznego rolników i uczniów szkół rolniczych, Warszawa�Lwów 
1914 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 1914, nr 27; St. Turczynowicz: Krótki zarys 
meteorologii na usługach rolnictwa, Warszawa 1913 � (rec.), �Tygodnik Rolniczy� 
1914, nr 6, s. 40�41; Freytag-Lovinhoven v., Folgerungen aus den Weltkriege, Ber-
lin 1917 � (rec.), �Bellona� 1918, t. 1, z. l, s. 94�95; A. Jansen von, Moltke, Berlin 
1916 � (rec.), �Bellona�, t. l, z. 5, s. 411; H. Mordaq. Lt. col, La guerre au XX siècle. 
Essais stratégiques, Paris 1914 � (rec.), �Bellona� 1918, t. l, z. 5, s. 411�412; 
H. Stegemann, Geschichte des Krieges, Stuttgart�Berlin 1917, t. I�II � (rec.), �Bel-
lona� 1918, t. 1, z. 6, s. 492�495; M. Dupont,: En campagne 1914�1915, Paris 1915 
� (rec.), �Bellona� 1918, t. I, z. 6, s. 496�7; H.A. Birmann, Préparation aux examen 
de l�école superieure de guerre et des écoles militaires, Paris 1906 � (rec.), �Bello-
na� 1918, t. I, z. 7, s. 572; E. Henriot, La geurre. Bataille de la Marne. Les combats 
sur l�Ourcq, Lausanne 1915 � (rec.), �Bellona�1918 t. l z. 7, s. 576�7. H. Gierl, Der 
Feldlierr. Napoleon als Organisator, Berlin 1911 � (rec.), �Bellona� 1918, t. 1, z. 11, 
s. l �6; �Jeniec�. Jednodniówka (rec.), �Bellona�, t. I, z. 11, s. 892; Colin Lt-coL, Les 
grandes batailles de 1�histoire de l�antiquité a 1923, Paris 1914 � (rec.), �Bellona� 
1918, t. I, z. 12, s. 966�967; E. Dubois gen, Considération sur la guerre 1914�1915, 
Paris 1915 � (rec.), �Bellona� 1918, t. I, z. 12, s. 976; Exposé de six mois de guerre, 
Paris 1915 � (rec.), �Bellona� 1918, t. I, z. 12, s. 976; Ch. Foley, La vie de guerre. 
Paris 1914�1915, Paris 1916 � (rec.), �Bellona� 1918, t. I, z. 12, s. 973; Armia Pol-
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ska. Regulamin tymczasowy. Kawaleria: Szkoła żołnierza i plutonu pieszo. Szkoła 
plutonów konno, Paryż 1918 � (rec.), �Bellona� 1918, t. I, z. 12, s. 977; A. Oppman, 
Na San Domingo, Warszawa 1917 � (rec.), �Bellona� 1918, t. l, z. 7, s. 565; Règlement 
provisoire sur les exercices et les manoeuvres de la cavalerie, Vol. II. Paris 1916, 
�Bellona� 1918, t. l, z. 12, s. 977; H. Stegemann, Historia wojny. (Geschichte des 
Krieges), t. I�II, Stuttgart�Berlin 1917, �Wiadomości Polskie� 1918, nr 172, s. 11�
12; W.B. Stevens, L�armée russe telle qu�elle est, Paris 1914 � (rec.), �Bellona� 
1918, t. 1, z. 7, s. 577; A. Śliwiński, Joachim Lelewel, lata 1786�1831, Warszawa 
1918 � (rec.), �Bellona� 1918, t. 1, z. 5, s. 406�407; Zwei Jahre Weltkrieg. August 
1914 bis August 1916, Zurich 1917 � (rec.), �Bellona� 1918, t. l, s. l, s. 89; M. Ku-
kiel, Jazda polska nad Moskwą. Bitwa pod Możajskiem (7 IX 1812), Poznań 1919 
� (rec.), �Bellona� 1919, t. 2, z. 2, s. 234�236; Le rôle de la cavalerie française 
a 1�aile gauche de la première bataille de la Marne, Paris 1919 � (rec.), �Bellona� 
1919, t. 2, z. 9, s. 744�747; F. Massen: Les femmes et la guerre de 1914, Paris 1915 
� (rec.), �Bellona� 1919, t. 2, z. 5, s. 393; B. Merwin, Z Dulfava nad Tagliamento. 
Z pamiętnika oficera Legionów Polskich. 17 II 1918�23 IV 1918, Kraków 1918 � 
(rec.), �Bellona� 1919, t. 2, z. l, s. 75�76; Nauka czy sztuka (uwagi dyskusyjne do 
artykułu kpt. Spatka w nr 61 �Polski Zbrojnej�), �Polska Zbrojna� 1921, nr 63, 
s. 1�2; Buat gen., Hindenburg, Paris 1921 � (rec.), �Bellona� 1921, t. 4, z 12, s. 1130�
1131; K. Kautsky, Comment s�est declauchée la guerre mondiale, Paris 1921 � (rec.), 
�Bellona� 1921, t. 4, z. 9, s. 847�848; Niox gen., La grande guerre 1914�1918. Sim-
ple recit, Paris 1918 � (rec.), �Bellona� 1921, t. 4, z. 10, s. 942; R. Golz, General 
Graff v.d., Meine Sendung in Finland und in Baltikun, Leipzig 1920 � (rec.), �Bello-
na� 1922, t. 7, z. 2, s. 213�214; Paseck gen., Die Deutsche Kavalleńe in Belgien und 
Frankreich 1914., Berlin 1922 � (rec.), �Belona� 1922, t. 7, z. 3, s. 327�329; K.F. 
Nowak, Chaos, München 1922 � (rec.), �Bellona� 1923, t. 12, z. 1�2, s. 191�192; 
S. Dąbrowski, O powszechnym obowiązku służby wojskowej w Polsce, b.m. i d.w. � 
(rec.), �Bellona� 1924, t. 14, z. 3, s. 312; Laurê cmdt: Au 3-ième bureau du troisième 
G.Q.G. 1917�1919, Paris 1921 � (rec.), �Bellona� 1924, t. 13, z. 2, s. 219�220; 
J. Ludyga-Laskowski, Materiały do historii powstań śląskich, T. l, 1919�1920, Ka-
towice 1925 � (rec.), �Bellona� 1926, t. 21, s. 183�184; B. Zawadzki mjr dypl, Na-
ukowa organizacja pracy w wyszkoleniu wojska, Warszawa 1929 � (rec.), �Bellona� 
1929, t. 34, z. 11/12, s. 545�547; J. Grobicki, Bitwa konna pod Jarosławicami, 
W(ojskowa) B(iblioteka) H(istoryczna). Studia z wojny światowej, T. II, Warszawa 
1930 � (rec.), �Bellona� 1930, t. 36, z. 11/12, s. 641�642; A. Benisz, Górny Śląsk 
w walce o polskość, Katowice 1930 � (rec.), Nowa książka o Śląsku, �Polska Zbroj-
na� nr 120, s. 5; Ułański pamiętnik, �Polska Zbrojna� 1932, nr 73, s. 6 (rec. pracy 
J. Rommla, Moje walki z Budionnym); W. Groener gen., Der Feldherr wider Willen 
� (rec.), �Bellona� 1932, t. 39, z. 3/4, s. 379�380; T. Joachim, Die Operationen und 
rückwärtigen Verbindungen der Deutschen 1. Annee in der Marnen-Schlacht 1914, 
Berlin 1933 � (rec.), �Przegląd Kawaleryjski� 1934, z. 10, s. 494�495; Dziennik 
z kampanii rosyjskiej Krasickiego Augusta � porucznika w sztabie Legionów Pol-
skich 1914�1916, Lwów 1935 � (rec.); Nowoczesne pamiętniki Paska, �Polska 
Zbrojna� 1935, nr 193, s. 3; Sprawozdanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej za r. 1934/35 
� (rec.), �Gazeta Rolnicza� 1936, nr 6/7, s. 209�210; W. Jambrzyk, Patron Jackow-
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ski, Poznań 1938 � (rec.); Patron Jackowski, organizator średniego stanu rolnego 
w Wielkopolsce, �Gazeta Rolnicza� 1938, nr 23, s. 765�766; G.A. Dabij, Razboiul 
Germano-Polon, Bucuresti 1940 � (rec.), �Kurier Polski� sierpień 1940.

Rozprawy z zakresu historii wojskowości oraz wspomnienia wojenne: Ułani pol-
scy w Karpatach lub Nasi Polacy w Karpatach. Dwa dni z życia Legionów, �Czas� 
1915, nr 88, s. 1�2; Nocna wycieczka, �Czas� 1915, nr 240, s. 2�3 (podpis krypt. St. 
R.); Szarża ułanów II Brygady, �Czas� z 1 VII 1915, nr 343, s. 1�2; Poległym na polu 
chwały, �Czas� nr 430 z 17 VIII 1915, s. 1�2; Nad Prutem, Z czerwcowej kampanii 
II-ego Dywizjonu Kawalerii Legionów Polskich, �Czas� 1915, nr 485, s. 102, nr 487, 
s. 1, nr 489, s. 1, nr 492, s. 1�2 (podpis St. R.); Psychologia żołnierza po roku wojen, 
�Czas� 1915, cz. 1, nr 512, cz. II z ingerencją cenzury nr 514, s. 1�2, cz. III, nr 517, 
s. 1�2, cz. IV, nr 519, s. 1; W rocznicę wymarszu II Brygady Legionów, �Czas� 1915, 
nr 521, s. 1�2; W szpitalu polowym, �Czas� 1915, nr 570, s. 1�2; Szlakiem Legionów. 
Bitwa o jedno wzgórze, �Czas� nr 607 z 22 XI 1915, s. 1; Z meldunkiem. Z opowiadań 
oficera ordynansowego, �Czas� 1915, nr 622, s. 1, Nocny atak, �Czas� 1915, nr 640, 
s. 1�2; Ułańskie kwatery, �Czas� 1915, nr 666, s. 1�3; Szarża pod Rokitną. (Z opo-
wiadań uczestnika), �Wiadomości Polskie� 1915, nr 47, s. 7�9 (podpis krypt. St. R.), 
przedruk, [w:] A.K. Kunert, Żołnierskie epitafia 1914�1918, 1918�1921, 1939�1945, 
Warszawa 1999, s. 103�109; Ułańskie kwatery, �Czas� nr 151, s. 1 (artykuł zdjęty 
przez cenzurę), nr 153, s. 1, nr 157, s. 1, nr 159, s. 1; Reluton, �Czas� 1916, nr 191, 
s. 1�2, nr 193, s. 1�2; Z podjazdem, �Czas� nr 204, s. 1; Dziwny patrol, �Czas� 1916, 
nr 208, s. 1, nr 210, s. 1; Nasze szwadronowe konie, �Czas� 1916, nr 214, s. 1�2; Bi-
twa o Rudkę Miryńską i wzgórze 182, �Czas� 1916, nr 473, s. 1�2 (brak podpisu); 
Bitwa o jedno wzgórze. Z wołyńskiej kampanii 2-ej Brygady. Trzecia bitwa pod Ko-
stiuchnówką, �Wiadomości Polskie� 1916, nr 71, s. 4�5 (błędnie wydrukowano na-
zwisko: Roztworowski); Z przeszłorocznych dziejów Drugiej Brygady Legionów Pol-
skich. �Wiadomości Polskie� 1916, nr 82, s. 5�6 i nr 83, s. 8�10; W pierwszą rocznicę 
wymarszu II-ej Brygady Legionów Polskich, [w:] Dwa lata w boju 30 IX 1914�30 IX 
1916, Piotrków 1916, s. 31�33; Odczyt w drugą rocznicę wyruszenia w pole II Bryga-
dy Legionów Polskich 30 IX 1914�30 IX 1916. (Drukowane jako rękopis); Nocny 
atak, �Świat� 1917; nr 9�10 Wewnętrzny dorobek Legionów, �Wiadomości Polskie� 
1917, nr 158/9, s. 23�25 i odbitka; Parada w 2-gim pułku ułanów wojsk polskich, 
�Wici� 1917, nr 26; Kawaleria w armiach przyszłości, �Bellona� 1918, t. I, z. 2�3, 
s. 176�183; Rokitna, �Wiarus� 1918, z. 17, s. 386�390; Udział kawalerii w bitwie 
Mołotkowskiej, �Bellona� 1918, t. 1, z. 7, s. 511�14; Zarys dziejów 2-go pułku ułanów 
Legionów Polskich, �Wiarus� 1918, z. 13, s. 300�303 (podpis krypt. St. R.); Rokitna, 
[w:] Przewodnik żołnierza piechoty, Warszawa 1919, cz. I, s. 127�132; Z dziejów 
Drugiej Brygady Legionów Polskich, [w:] Przewodnik żołnierza piechoty, Warszawa 
1919, cz. I, s. 114�127; Jazda jako trzecia broń wojska, �Wiarus� 1919, z. 15, s. 54�
56; Szwoleżerowie gwardii Napoleona, �Wiarus� 1919, z. 6, s. 163�167 i z. 8, 
s. 232�236; Święta na froncie, �Dziennik Poznański� 1920, nr 89, z 17 IV i nr 90, z 19 
IV; Na froncie gen. Szeptyckiego, �Dziennik Poznański� 1920, nr 136, z 17 VI i nr 
137, z 18 VI; Ofensywa na froncie gen. Szeptyckiego. Od n. Korespondenta wojenne-
go na froncie półn. (plan sytuacyjny), �Kurier Lwowski� 1920, nr 149, z 18 VI; Bitwa 
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o Brześć (20 VII�l VIII 1920), �Bellona� 1920, t. 3, z. 9, s. 674�679; Kalendarz żoł-
nierza na rok 1920 pod red. kpt. M. Porwita i kierunkiem artystycznym ppor. 
M. Wisznieckiego. W opracowaniu kalendarza uczestniczyli m.in. ppłk M. Kukiel, 
mjr M. Wyrostek, mjr J. Dąbrowski, ppor. W. Tokarz, rtm. S. Rostworowski, kpt. 
S. Rowecki, kpt. B. Zawadzki, por. W. Drojewski. Warszawa b.r.w.; Chemia w wojnie 
światowej, �Polska Zbrojna� 1922 nr 199�209 (cykl 11 artykułów w odcinkach), s. 2; 
Taktyczny przebieg 3-go powstania górnośląskiego 3 V�5 VI 1921, �Bellona�, t. 8, 
z. 2, s. 130�150, Omówienie, [w:] �Polska Zbrojna� 1922, nr 332, s. 5; Ułani Rokit-
niańscy, �Polska Zbrojna� 1923, nr 52, s. 3 (nagłówek: Nie ma przeszkód dla polskiej 
kawalerii. Podpis krypt. St. R.); Szarża pod Rokitną w świetle dokumentów (13 VI 
1915), �Bellona� 1923, t. 11, z. 2, s. 130�144; Generał Sowiński jako komendant Szko-
ły Aplikacyjnej, �Polska Zbrojna� 1924, nr 112, s. 3; Organizacja Naczelnych Władz 
Wojskowych w dobie Sejmu Czteroletniego, �Polska Zbrojna� 1924, nr 91, s. 3 i nr 94, 
s. 3; Instrukcje Napoleona do walki z bandytyzmem na pograniczu państwa. Tłum. 
i opr..., �Polska Zbrojna� 1925, nr 4, s. 4; Pod Rokitną, [w:] B. Gebert i G. Gebertowa. 
Wypisy historyczne z dziejów ojczystych, Lwów�Warszawa 1926, s. 266�271; Zarys 
historii wojennej 27-ego pułku ułanów (b. 203 ochotniczego pułku ułanów), Warsza-
wa 1930, w serii 2, z. 2, Zarys historii wojennej pułków polskich 1918�1920; Czy 
w szarży pod Rokitną można było zdobyć armaty?, �Polska Zbrojna� 1930, nr 159; 
Organizacja dowodzenia w wojnie światowej, �Bellona� 1930, t. 35, nr 3�4, s. 185�
228; (Piąty) 5 Biuletyn Wielkiej Armii z roku 1806. Zwycięstwo pod Jeną. (Z kore-
spondencji Napoleona Bonapartego). Tłum. St. Rostworowskiego, �Polska Zbrojna� 
1930, nr 282 s. 4, nr 283 s. 4. Kadeci w powstaniu śląskim, [w:] Korpus Kadetów 
nr 1. W dziesiątą rocznicę III-go Powstania Śląskiego, Lwów 1931, s. 38�39 (podpis: 
Lubieniec Rostworowski). Omówienie, [w:] �Polska Zbrojna� 1931, nr 215, s. 4; 
Kadeci w górnośląskim powstaniu, [w:] Korpus Kadetów nr l we Lwowie. Sprawo-
zdanie za rok szkolny 1930/31, Lwów 1931, s. 68�69, przedruk �Słowo Polskie� 
1931 nr 142, s. 5 (podpis: Lubieniec Rostworowski, b. szef Sztabu Naczelnej Komen-
dy Wojsk Powstańczych); Zagadnienia wojskowe w powstaniu śląskim 1921 roku, 
[w:] O wolność Śląska. W dziesięciolecie III Powstania 1921 2/3 V 1931. Pamiętnik 
wydany przez Komitet Uroczystości, Katowice 1931, s. 26�29 (podpis: Lubieniec 
Rostworowski, b. szef Sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych); Dywizjon 
ułanów górnośląskich w powstaniu roku 1921, �Przegląd Kawaleryjski� 1931, z. 12, 
s. 354�360. Omówienie, [w:] �Polska Zbrojna� nr 354, s. 4; System gen. Żeligowskie-
go walki piechoty z kawalerią, �Przegląd Piechoty� 1931, nr 4, s. 75�79; Tajna orga-
nizacja wojskowa obrony plebiscytu na Górnym Śląsku w roku 1921, �Bellona� 1931, 
t. 37, z. 5/6, s. 418�436; Z dziejów b. Pułku Jazdy Galicyjsko-Francuskiej (15 Pułku 
Ułanów Księstwa Warszawskiego), �Przegląd Kawaleryjski� 1931, z. 11, s. 291�300; 
Relacja z wyjazdu gen. gubernatora Beselera z Warszawy, �Polska Zbrojna� 1932, nr 
330, s. 6; Szarża pod Rokitną, �Polska Zbrojna� 1932, nr 160, s. 4, nr 161, s. 5 (artykuł 
nie podpisany, ustalenie autorstwa A.K.); Jedna z metod doskonalenia taktycznego 
oficerów, �Przegląd Kawaleryjski� 1933, t. X, s. 147�175; Pierwsze spotkanie z nie-
przyjacielem, �Przegląd Kawaleryjski� 1934, nr 8; Studium psychologiczne o szarży 
pod Rokitną, �Przegląd Kawaleryjski� 1934, nr 9, s. 233�247; Studium psychologicz-
ne o szarży pod Rokitną, [w:] 2 pułk szwoleżerów rokitniańskich. 11 VIII 1914�11 
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VIII 1934, Starogard 1934, s. 24�28. Błędnie podano nazwisko autora: Roztworow-
ski); Najcięższa z bitew zimowych Karpackiej Brygady, �Polska Zbrojna� 1935, nr 
39�40; Kadra oficerska w 3-cim powstaniu górnośląskim 1921, �Polska Zbrojna� 
1935, nr 147, s. 1�2; Zetknięcie się dwóch orientacji. Podróż informacyjna oficerów 
legionowych do Wielkopolski w r. 1917, [w:] Encyklopedia Wojskowa 80:1938, nr l, 
s. 11; Capstrzyk w Coëtquidan, �Wiarus Polski� (ok. 9 IX 1939) (podpis pseud. 
Stanisław Ordon); La femme polonaise dans la défence de Varsovie. Audycja w �Ra-
dio Paris� 8 XI 1939 r. Przekł. fran. Rosa Bailly; Obrona przeciwlotnicza w wojnie 
polsko-niemieckiej, Amonblad (Holandia) 3 XI 1939 (art. w tłumaczeniu) (podpis 
pseud. Stanisław Ordon); Obrona Warszawy, �Nowy Świat� (Stany Zjednoczone) 11 
XI 1939. (podpis pseud. Stanisław Ordon); Ostatni dzień obrony Warszawy. Audycja 
w sekcji polskiej i francuskiej �Radio Paris� i w BBC � 1939; Warszawa walcząca. 
�Polak-Katolik�, brak dokładnej daty (podpis pseud. Stanisław Ordon); Wywiad 
o obronie Warszawy i Lwowa. �Est-Clair�, ok. 3 XI 1939 (wspólnie z Zygmuntem 
Nowakowskim), Quand les obus pleuraint sur Varsovie. �Petit Parisien� z 22 I 1940 r. 
(podpis pseud. Stanisław Lubieniecki); Les derniers jours d�une ville martyre. �Petit 
Parisien� z 24 I 1940 r. (podpis pseud. Stanisław Lubieniecki); Po 25 latach na po-
lach Rokitny..., �Kurier Polski�. Organ Polaków w Rumunii, Bukareszt 1940, nr 602 
(podpis krypt. St. R.); Wśród piątej emigracji w Paryżu, �Więź� 1961, z. 6, s. 108�
128; Polska jesień 1939 r. we Francji, �Tygodnik Polski� 1966, nr 40, s. 5�7; W ocze-
kiwaniu na służbę, �Tygodnik Polski� 1966, nr 41, s. 6�7; Jak generał Beseler uciekał 
z Zaniku, �Za i przeciw� 1971, nr 19, s. 44; Notatki z maja 1926 roku, �Więź� 1976 
nr 5, s. 89�103; Listopad 1918 � Niepodległość, �Kwartalnik Historyczny� 1978, 
nr 85:4, s. 869�870; Sprawa Armii Polskiej, �Kamena� 1981, nr 23, 24, 25; Listy gen. 
Stanisława Rostworowskiego z okresu przewrotu majowego, �Za i przeciw� 1986, 
nr 20, s. 20�21; Zdobycie Mińska Litewskiego w 1919 roku. Posłowie S. J. Rostwo-
rowski, �Mars� 1994, nr 2, s. 259�270 (nadbitka); Organizacja Kwatermistrzostwa 
Frontu Litewsko-Białoruskiego. Wstęp S.J. Rostworowski, �Wojskowy Przegląd Hi-
storyczny� 1995, nr 3�4, s. 180�204; Ankieta. Oblicze Duchowe Sił Zbrojnych Polski 
(współautor ankiety � druku konspiracyjnego z 1943 r.) oraz autor jednej z odpowie-
dzi na Ankietę: Oblicze duchowe odbudowanego Wojska Polskiego � podpisał: Autor 
oficer zawodowy �O�, [w:] Siły Zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśli i rozważa-
nia. Red. Janusz Zajdzik. Wyd. MON Departament Stosunków Społecznych, Warsza-
wa 1996; Ankieta s. 23�145, odpowiedź autorska s. 77�81; U źródeł Wojskowego 
Instytutu Naukowo-Wydawniczego, �Przegląd Historyczno-Wojskowy� 2000, nr 1, 
s. 176�181; Listy z frontu. Korespondencja Stanisława Rostworowskiego do żony Zo-
fii z Mycielskich, �Nasz Dziennik� 2000, nr 189, s. 9.

Książki: Szarża pod Rokitną. Boje Legionów Polskich nr 1, Piotrków 1915; Szarża 
pod Rokitną. Boje Legionów Polskich nr 1, Piotrków 1916, wyd. II; Szarża pod 
Rokitną, Warszawa 1916, s. 24 (na okładce tytuł Bohaterstwo Legionów); Szablą 
i piórem. Z przedmową Ludwika Hieronima Morstina, Kraków 1916, s. 146 nlb. 2; 
Te, które zostały...., Poznań 1919, s. 196; J. Du Plessis de Grenedan, Coraz wyżej! 
Bohaterskie życie Jana Du Plessis, komendanta sterowca Dixmunde 1892�1923. 
Tłum. z francuskiego A(nna) P(opielowa). Z przedm. St. Rostworowskiego, Kra-



~ 754 ~

ków 1930, s. 347 nlb 2 tabl. 1; Technika dowodzenia pułkiem, Warszawa 1931, 
s. 72 (odb.); Rolnictwo i wojna, Warszawa 1937, s. 236 nlb 2, w tekście 15 wy-
kresów i 4 tablice (wspólnie ze Stefanem Stablewskim); Du Plessis de Grenedan, 
Coraz wyżej! Bohaterskie życie Jana Du Plessis, komendanta sterowca Dixmunde 
1892�1923. Tłumaczyła z francuskiego A(nna) P(opielowa). Z przedmową Stani-
sława Rostworowskiego, ppłk. Generalnego Sztabu, Warszawa 1938, s. 347 nlb 1. 
Wyd. 2 (Wydanie antydatowane � na k. tyt. 1937); Strategia rolnicza. Studia nad 
pogotowiem rolnictwa do wojny, Warszawa 1939, s. 248 nlb 2 (wspólnie ze Stefa-
nem Stablewskim); Żywić broniących � hasłem pogotowia rolnictwa na wypadek 
wojny, Cieszyn 1939; Le siège de Varsovie. Journal de guerre d�un combattant. Par 
Stanislas Ordon. Pref. de Paul Cazin, Paris 1940 �Le Sagittaire� s. 189 nlb 2; Le 
siège de Varsovie (fragmenty), �Revue de Paris� z 15 11940 r. (podpis pseud. Stani-
sław Ordon); Łuna nad Warszawą, Bukareszt 1940, nakładem Polskiej YMCA s. 76 
(podpis pseud. Stanisław Ordon); Łuna nad Warszawą. �Wojskowe Biuro Propagan-
dy i Oświaty�, Londyn 1941 (podpis pseud. Stanisław Ordon); Fire over Warsaw. 
By Stanisław Ordon. Trans. F.C. Anstruther. Publ. for the Scottish-Polish Society, 
�Książnica Polska�, Glasgow 1942; Oblicze duchowe odbudowanego wojska pol-
skiego, [w:] Siły Zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśli i rozważania, Warszawa 
1943 (pozycja antydatowana, na k. tyt. r. 1942) (podpis krypt. Oficer zawodowy O.); 
Siły zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśli i rozważania, (pod red. Józefa Krzycz-
kowskiego ps. �Zespołowicz�, gen. Stanisława Rostworowskiego ps. �Odra� i płk. 
Jana Rzepeckiego ps. �Prezes�). Kom. Gł. AK. Warszawa 1943 T(ajne) W(ojskowe) 
Z(akłady W(ydawnicze). Zawiera przedruk ankiety pt. Oblicze duchowe Sił Zbroj-
nych Polski, rozesłanej przez ZWZ i 18 następujących odpowiedzi na tę ankietę: 
1. (Tatar Stanisław płk) Autor oficer zawodowy (�E�) (�Erazm�): Podstawy psy-
chologiczne i organizacyjne Sił Zbrojnych Polski. � 2. (Krzyczkowski Józef) Autor 
cywilny (�Z�) (�Zespołowicz�): Uwagi do tez �Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Pol-
ski�. � 3. (Drobik Marian ppłk dypl.) Autor oficer zawodowy (�D�) (�Dzięcioł�). 
� 4. (Kossak Zofia) Autor z kół katolickich (nr 24): Odpowiedź na ankietę w sprawie 
�Duchowego oblicza Polskich Sił Zbrojnych�. � 5. (Berka Wacław, płk dypl.) Autor 
oficer zawodowy (�B�). � 6. (Ostrowski)) Autor działacz syndykalistyczny (�W.L.�) 
(�Wola Ludu�). � 7. (Rostworowski Stanisław gen.) Autor oficer zawodowy (�O�) 
(�Odra�): Oblicze duchowe odbudowanego wojska polskiego. � 8. Autorzy ze środo-
wiska inteligencji chłopskiej (nr 23): Uwagi do tez w sprawie �Oblicza duchowego 
Sił Zbrojnych Polski�. (Dostarczył Tadeusz Garczyński). � 9. (Pluta-Czachowski płk 
dypl.) Autor oficer zawodowy (�K�) (�Kuczaba�): Uwagi do opracowania �Obli-
cze duchowe wojska�. � 10. (Rutkowski Jerzy) Autor działacz młodego pokolenia 
(�M�) (�Michał�): Uwagi do ankiety �Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski�. � 11. 
Autor oficer służby stałej (�W�): Uwagi do tez �Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Pol-
ski�. � 12. Autor dziennikarz: Uwagi do tez o organizacji Sił Zbrojnych. � 13. (Ho-
rak Alojzy płk dypl.) Autor oficer zawodowy (�H�). � 14. (Makowiecki Jerzy inż.) 
Autor działacz demokratyczny (�M�): Odpowiedź na ankietę: Oblicze duchowe Sił 
Zbrojnych Polski�. �15. (Niecko Józef) Autor działacz ludowy (�Z�) (�Zgrzebniak�): 
Odpowiedź na ankietę z dnia 17 VI 1942 r. � 16. (Żenczykowski Tadeusz kpt.) Autor 
działacz społeczny (�W.K.�): Naród i Siły Zbrojne. � 17. (Karasiówna Janina mjr) 
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Autor z kół oświaty pozaszkolnej (�S�) (�Szkoła�). � 18. Autorzy: zespół narodow-
ców; Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski; Duch wojska, Warszawa 1943 TWZW 
(podpis pseud. Zagończyk). Zawiera rozprawy: 1. Źródła siły duchowej wojska. 2. 
Jakie ma być oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski. 3. Jak utworzyć siły zbrojne 
o wysokim poziomie duchowym; Oblicze duchowe odbudowanego wojska polskie-
go. Warszawa 1943 (podpis pseud. Zagończyk); Polskie doświadczenia powstańcze. 
Warszawa 1944 TWZW, s. 38 (podpis pseud. Zagończyk); Polskie doświadczenia 
powstańcze. Biblioteka Orła Białego. Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, Włochy 
1945, s. 44 nlb l (podpis pseud. Zagończyk); Łuna nad Warszawą, �Za i przeciw� 
1963, nr 35�45; Łuna od Warszawy. Wstęp Paul Cazin. Oświadczenie w sprawie 
okoliczności śmierci śp. gen. Stanisława Rostworowskiego � Stefan Dembiński, 
Posłowie � (Kazimierz Pluta-Czachowski), Bibliografia prac i źródeł do biografii 
Stanisława Rostworowskiego � opr. Andrzej Kaczyński, Wyd. Novum-Ars Christia-
na, Warszawa 1974, s. 293 + 3 nlb. (Nakład niedopuszczony do rozprowadzania 
z rozporządzenia Józefy Siemaszkiewicz, funkcjonariuszki Wydziału Administra-
cyjnego KC PZPR); Łuna od Warszawy. Wstęp Paul Cazin. Wspomnienie � Zofia 
Rostworowska. Oświadczenie w sprawie okoliczności śmierci śp. gen. Stanisława 
Rostworowskiego � Stefan Dembiński. Posłowie � Kazimierz Pluta-Czachowski. 
Bibliografia prac i źródeł do biografii Stanisława Rostworowskiego � opr. A. Ka-
czyński i S.J. Rostworowski. Wybór, opracowanie tekstów i przypisy Stanisław Jan 
Rostworowski, PWN, Warszawa 1989, s. 409 + 3 nlb; Nie tylko Pierwsza Brygada 
(1914�1918). Z dokumentów, wspomnień, listów pozostawionych przez Stanisła-
wa Rostworowskiego. Cz. I, Z Legionami na bój, cz. II, Przed i po kryzysie przy-
sięgowym, cz. III, W adiutanturze Rady Regencyjnej. Wybór, opracowanie tekstów, 
przedmowa, przypisy i indeksy S.J. Rostworowski, Oficyna Wydawnicza �Egross�, 
Warszawa 1993, t. 1, s. 351 + l nlb, t. II, s. 207 + 5 nlb, t. III, s. 280 + 8 nlb; Listy 
z wojny polsko-bolszewickiej 1918�1920. Wprowadzenie Bogusław Polak. Wybór 
i opracowanie tekstów S.J. Rostworowski, Oficyna Wydawnicza �Adiutor�, War-
szawa 1995, s. 354 + 2 nlb, (rec. Z. Nicman, Listy z frontu, �Polska Zbrojna� 1996 
nr 23); Pogrom Prus 1806 r. w świetle korespondencji Napoleona I, cz. 1, �Mars� 
1996, t. 4, s. 133�162, cz. 2, �Mars� 1998, t. 6, s. 75�90, cz. 3, �Mars� 2000, t. 8, 
s. 135�160, cz. 4, �Mars� 2001, t. 10, s. 157�192; Bitwy mojego życia, opr. S.J. Ro-
stworowski, Warszawa 2001, s. 368; Korespondencja Stanisława Rostworowskiego 
z lat 1922�1939, opr. S. J. Rostworowski, [w:] B. Janik, S. J. Rostworowski, Dzieje 
rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011, s. 152�401.

Podręczniki, teoria wyszkolenia i instrukcje wojskowe: Konny patrol wywia-
dowczy. Przetł. z ros. Eugeniusz Elsenberg. Uwagami z ostatniej wojny uzupełnił 
Stanisław Rostworowski, Piotrków 1916, s. 6�1; Przepisy obowiązujące w wojsku 
polskim. Konny patrol wywiadowczy. Przetł. z ros. Eugeniusz Elsenberg. Uwagami 
z doświadczeń obecnej wojny uzupełnił Stanisław Rostworowski, Wydanie II, Kra-
ków 1919, s. 74; Przewodnik żołnierza piechoty (red. Stanisław Kara), Warszawa 
1919, część I, Poszczególne artykuły opracowali: mjr J. Dąbrowski, ppłk M. Kukiel, 
ppłk M. Norwid, rtm. S. Rostworowski, prof. dr W. Tokarz, s. 200, 2 nlb, 8 ilustr., 
część II, Poszczególne artykuły opracowali: ppłk M. Kukiel, ppłk M. Norwid, kpt. 
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B. Pochmarski, rtm. S. Rostworowski, prof. dr W. Tokarz. 196 (współaut. w II to-
mie nie oznaczone, co do I � zob. póz. niżej); Instrukcja francuska używania jazdy 
w bitwach, �Bellona� 1919, t. 2, z. l, s. 76�78; Regulamin kawalerii (współautor), 
Warszawa maj 1920; Konny patrol wywiadowczy. Przetł. z ros. Eugeniusz Elsenberg. 
Uwagami z doświadczeń obecnej wojny uzup. Stanisław Rostworowski, Wydanie 
III popraw. i uzup., Kraków 1920, s. 97�93 nlb; Odczyt o lotnictwie w Towarzystwie 
Wiedzy Wojskowej. Korespondencja z Poznania, �Polska Zbrojna� 1921, nr 61, 
s. 3 (podpis krypt. St. R.); Doszkolenie podoficerów zawodowych, �Bellona� 1928, 
t. 20, z. 3, s. 270�288, i odbitka; Studium organizacyjne wyższych jednostek kawa-
lerii, �Bellona� 1928, t. 32, z. 11/12, s. 206�29; Zastosowanie naukowych metod 
organizacji w zakresie dowodzenia pułku, �Bellona� 1928, t. 31, z. 9, s. 253�270; 
W obronie plutonów łączności, �Przegląd Kawaleryjski� 1929, nr 8, s. 103�106; 
Z doświadczeń manewrowych, �Przegląd Kawaleryjski� 1929, nr 9/10, s. 175�178. 
Na manewry!, �Polska Zbrojna� 1930, nr 209, s. 4; Jedna z metod zbiorowego wy-
szkolenia chemicznego, �Przegląd Piechoty� 1930, nr 5, s. 13�16; Jesienna reor-
ganizacja pułku kawalerii, �Przegląd Kawaleryjski� 1930, nr 9, s. 107�114 (pole-
mika z art. W. Dunin-Żochowskiego: U progu nowego roku szkolnego, �Przegląd 
Kawaleryjski� 1930, nr 10); Wyszkolenie piechoty do walki z kawalerią, �Przegląd 
Piechoty� 1930, nr 6, s. 12�17. Omówienie, [w:] �Polska Zbrojna� 1930, nr 170, 
s. 3; Ćwiczenia pokazowe dla rekrutów, �Przegląd Kawaleryjski� 1931, z. l, s. 25�
27. O szkoleniu oficerów rezerwy kawalerii, �Polska Zbrojna� 1931, nr 321, s. 4�5; 

Płk dypl. Stanisław Rostworowski, dowódca 22 pułku ułanów w Brodach, 
rozdaje 10 VII 1932 świadectwa ukończenia szkoły podchorążych. 

W głębi stoją oficerowie pułku: Ciepiela, Ciechanowicz, Baranowski, Wiśniewski, 
Florkowski, Jasiewicz, Manich, Jakubiak
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Technika dowodzenia pułkiem, �Przegląd Piechoty� 1931, nr 8, s. 1�24, nr 9, s. 1�49; 
Konserwatyzm w walce z rzeczywistością, �Przegląd Kawaleryjski� 1932, z. 5/6, 
s. 425�430 (cd. polemiki z W. Dunin- Żochowskim, odp. polemisty �Przegląd Ka-
waleryjski� 1931, z. 10); Zagadnienia naczelnego kierownictwa wojną, �Przegląd 
Wojskowy� 1932, s. 1�16. Z historii polskiego regulaminu kawalerii, �Przegląd Ka-
waleryjski� 1932, z. 12, s. 379�383; Jedna z metod doskonalenia taktycznego ofice-
rów, �Przegląd Kawaleryjski� 1933, z. 3, s. 147�152 (cd. polemiki z W. Dunin-Żo-
chowskim); Szkolenie pocztów i drużyn dowódców, �Przegląd Kawaleryjski� 1933, 
z. 10, s. 351�366; Zadania dowódcy w wychowaniu żołnierza na tle regulaminu 
służby wewnętrznej, �Przegląd Kawaleryjski� 1933, z. 8, s. 151�162; Pierwsze spot-
kanie z nieprzyjacielem. Opracowanie zbiorowe grupy oficerów 22 p. uł., �Przegląd 
Kawaleryjski� 1934, z. 8, s. 172�182; Psychologia żołnierza po roku wojny. Refe-
rat wygłoszony na zebraniu sekcji T(owarzystwa)W(iedzy) W(ojskowej), �Polska 
Zbrojna� 1934, nr 332�327 (w odcinku, s. 3).

Komunikaty bojowe: Wiadomości urzędowe z placu boju, �Powstaniec� 1921, nr 9 
z 25 V, s. l, 2, 8; Komunikat bojowy N(aczelnej) K(omendy) W(ojsk) P(owstańczych) 
z 25 V 1921, �Powstaniec� 1921, nr 10 z 28 V, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. 
z 28 V 1921, �Powstaniec�1921 nr 11 z 30 V, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 29 
V, �Powstaniec� 1921, nr 12 z 31 V, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 26 V 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 12 z 31 V, s. 7; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 27 V 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 12 z 31 V, s. 10; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 30 V 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 13 z l VI, s. 2; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 31 V 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 14 z 2 VI, s. 2; Komunikat bojowy N.K.W.P. z l VI 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 15 z 3 VI, s. 2; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 2 VI 1921, �Po-
wstaniec� 1921, nr 16 z 5 VI, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 3 VI1921. Klęska 
Niemców na froncie, �Powstaniec� nr 17 z 7 VI, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. G. 
Śl. z 4 VI 1921, �Powstaniec� nr 18 z 8 VI, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 5 VI 
192, �Powstaniec� 1921, nr 19 z 9 VI, s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 7 VI 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 20 z 12 VI s. 1; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 8 VI 1921, 
�Powstaniec� 1921, nr 20 z 12 VI, s. 2; Komunikat bojowy N.K.W.P. z 9 VI1921, 
�Powstaniec� nr 20 z 12 VI, s. l, 2; Zawieszenie walk. Ostatnie komunikaty bojowe 
z 10 VI i 11 VI 1921, �Powstaniec� 1921, nr 21 z 16 VI, s. l (tamże: komunikat praso-
wy o zaprzestaniu drukowania komunikatów bojowych w związku z zawieszeniem 
walk, �Powstaniec� 1921, nr 22 z 19 VI � Zapowiada walkę dyplomatyczną o Gór-
ny Śląsk. Uwaga: wszystkie komunikaty bojowe podpisywane przez szefa sztabu 
N.K.W.P. Lubieńca � pseud. Stanisława Rostworowskiego).
Sylwetki wojskowych i przyjaciół: Dwaj ułańscy kaprale (śp. Stanisław Stesłowski 
i śp. Stefan Meus), �Wiadomości Polskie� 1916, nr 79, s. 9�10; Śp. Rotmistrz Albert 
Kordecki, �Wiarus� 1918, z. 7, s. 154�6; Ze wspomnień o śp. rotmistrzu Zbignie-
wie Wąsowiczu, �Wiarus� 1918, z. 4, s. 77�79; Powrót ptaka. Pamięci por. pilota 
Warmińskiego i ppor. obserwatora Ricego, poległych dnia 15 czerwca 1919 roku na 
froncie litewskim, �Wiarus� 1919, z. 32, s. 205�208; Śp. podporucznik Jan Papeć, 
�Wiarus� 1919, z. 13, s. 412�413; Śp. Ppłk Szt. Gen. Stanisław Łapiński, �Polska 
Zbrojna� 1922, nr 57, s. 3 (podpis krypt. St. R.); Z pamiętnika Wąsowiczowego 
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ułana, �Polska Zbrojna� 1932, nr 162, s. 4; Hołd prochom Żołnierza-Poety, �Polska 
Zbrojna� 1933, nr 332, s. 5; Wspomnienie pośmiertne o Edwardzie Potworowskim, 
�Narodowiec� 1939, nr 271 (podpis pseud. Stanisław Ordon); Zgon rektora Michała 
hr. Rostworowskiego, �Kurier Polski� 1940 � kwiecień.

Twórczość literacka: Szablą i piórem, Kraków 1916; Podlotek (opowiadanie). 
�Świat� 1918, nr 5 do 11; Podlotek, z cyklu �Te, które zostały�, �Czas� 1918, 
nr 20, s. 1 z 12 I, nr 20, s. 1, nr 24, s. 1, nr 26, s. 1, nr 28, s. 1, nr 30, s. 1; Na udepta-
ną ziemię, z cyklu �Te, które zostały�, �Czas� z 21 X 1918, nr 468, s. 1�2; Te, które 
zostały, Poznań 1919; Nie czas żałować róż, gdy lasy płoną, sztuka teatralna, mps; 
Kresowiec, �Polska Zbrojna� 1923, nr 63, s. 4 i nr 64, s. 4; Łątka jednodniówka, 
�Polska Zbrojna� 1924, nr 200, 201, 203, 206, 207, 209, 210 (nowela w odcinkach). 
(Podpis krypt. St. R.); Pan Michał, �Polska Zbrojna� 1929, nr 128, s. 8 (podpis 
krypt. St. R.).

Recenzje i wzmianki o książkach Stanisława Rostworowskiego: Rolnictwo i woj-
na, Strategia rolnicza, Żywić broniących.

Rolnictwo i wojna, �Dziennik Poznański� 14 III 1937; Nowe książki, �Warszawski 
Dziennik Narodowy� 16 III 1937; S., Rolnictwo i wojna, �Kurier Warszawski� 18 
III 1937; Książki nadesłane, �Odnowa� 21 II 1937; L.B., Rolnictwo i wojna, �Życie 
Rolnicze� 20 III 1937; Rolnictwo i wojna, �Kurier Poranny� 25 III 1937; Parcela-
cja � wielka własność � wojna, �Słowo� 25 III 1937; Parcelacja � wielka własność 
� wojna, �Słowo Polesia� 26 III 1937; J. Dżugay, Rolnictwo i wojna, �Poradnik 
Gospodarski�. Urzędowy Organ Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskie-
go Towarzystwa Kółek Rolniczych 28 III 1937; Rolnictwo i wojna, �Jutro�. Organ 
Związku Powstańców Wielkopolskich 28 III 1937; I.Ł., Rolnictwo a wojna, �Czas� 
30 III 1937; Wojna totalna, �Gazeta Kaliska� 31 III 1937; Wojna totalna, �Kurier 
Polski� 31 III 1937; Es., O zwiększenie produkcji rolnej, �Polonia� 31 III 1930; 
Wł. Studnicki, Przeciwko samobójczej polityce, �Słowo� 31 III 1937; Wł. Studni-
cki, Przeciwko samobójczej polityce, �Słowo Polesia� 1 IV 1937; J. Dżugay, Rol-
nictwo i wojna, �Polska Zbrojna� 1 IV 1937; K. Sp., Rolnictwo i wojna, �Przegląd 
Gospodarczy� 1 IV 1937; J.W [Józef Winiewicz], Lekcja mądrego przewidywania, 
�Dziennik Poznański� 2 IV 1937; Gospodarka zachodnio-polska a obrona kraju, 
�Kurier Poznański� 3 IV 1937; Zrozumieć, przejąć się i wspólnie maszerować, �Ex-
press Wileński� 4 IV 1937; Zrozumieć, przejąć się i wspólnie maszerować, �Express 
Poranny� 4 IV 1937; Zrozumieć, przejąć się i wspólnie maszerować, �Express Lu-
belski� 4 IV 1937; Zrozumieć, przejąć się i wspólnie maszerować, �Express Biało-
stocki� 4 IV 1937; Rolnictwo i wojna, �Rolnik Wielkopolski� 1 IV 1937; Przegląd 
piśmiennictwa. Rolnictwo i wojna, �Gazeta Rolnicza� 9 IV 1937; �Reforma� rolna 
ministra Poniatowskiego, �Dziennik Bydgoski� 8 IV 1937; M. Kiniorski, Chwiejna 
statystyka i wątpliwe wnioski � na marginesie broszury profesora Władysława Grab-
skiego, �Gazeta Rolnicza� 9 IV 1937; �Mały Dziennik� 10 IV 1937; J.Z., Rolnictwo 
i wojna, �Polityka� 10 IV 1937; Rolnictwo i wojna, �Gospodarz Polski� 11 IV 1937; 
Polens Landwirtschaft im Kriegsfalle, �Posener Tageblatt� 11 IV 1937; �Gazeta Ad-



~ 759~

ministracyjna� 15 IV 1937; Z. Szempliński, Rolnictwo a wojna, �Gospodarka Na-
rodowa� 15 IV 1937; K.J.N., Pokryzysowy wyścig, �Czas� 16 IV 1937; Plotki: Dy-
rektor Bobrowski contra płk Rostworowski, �Słowo� 16 IV 1937; Plotki: Dyrektor 
Bobrowski contra płk Rostworowski, �Słowo Polesia� 17 IV 1937; J. Lutosławski: 
Niebezpieczeństwo wojny, �Gazeta Rolnicza� 23 IV 1937; F.Z., Ziemia jako skarbon-
ka czy jako warsztat pracy?, �Ilustrowany Kurier Codzienny� 30 IV 1937; K.J.N., 
Rolnictwo i wojna, �Polityka Gospodarcza� 30 IV 1937; Bibliografia, �Gospodarka 
Zachodnia� 1 V 1937; Produkcyjność gospodarstw folwarcznych, �Gazeta Polska� 
3 V 1937; J. Dżugay, �Rolnictwo� Organ Min. R. i R. R. 5 V 1937; K.J.N., Pozytywny 
dorobek, �Czas� 8 V 1937; �Kurier Warszawski� 13 V 1937, (Dotyczy broszury Jana 
Lutosławskiego.); Die landwirtschaftliche Produktion in Polen, �Deutsche Getreide 
Zeitung� 22 V 1937; B.H.: Pogotowie rolnicze narodu, �Dziennik Bydgoski� 23 V 
1937; R. Balko, Decydujący argument, �Czas� 31 V 1937; �Agronomia Społeczna 
i Szkolnictwo Rolnicze� nr 5; �Rolnik� 6 VI 1937; �Polska Zbrojna� 6 VI 1937; 
�Kurier Poranny� 18 VI 1937; A. Śliwa, Rozmiary gospodarstw rolnych a obron-
ność kraju, �Przegląd Intendencki� nr 1, 1937; Wł. Rulikowski, Rolnictwo a wojna, 
�Rolnik� 4 VII 1937; Źródła siły militarnej � także poza trójkątem bezpieczeństwa, 
�Polityka Gospodarcza� 31 VII 1937; Cz. Tederko, Rolnictwo a wojna, �Agronomia 
Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze� nr 6/7, 1937; B. Lepa, Organizacja handlu zbo-
żem jako czynnik przygotowania rolnictwa do wojny, �Polska Zbrojna� 10 VIII 1937; 
S.B., Technik w krainie gospodarczej, �Kurier Polski 24 VIII 1937; B. Podhorski, 
Uwagi o zagadnieniu ustroju rolnego w Polsce, �Awangarda� nr 3, 1937; A. Romer, 
Przegląd piśmiennictwa, �Przegląd Powszechny� nr 6, 1937; �Wojskowy Przegląd 
Wydawniczy� nr 3, 1937; Komunikat Bibliograficzny Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej sierpień 1937, z. 1, Rolnictwo i wojna; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego nr 77, 10 IX 1937, (Zarządzenie w sprawie 
listy książek zalecanych do bibliotek szkolnych.); AL B.[Aleksander Bocheński], 
O mobilizację rolnictwa polskiego, �Słowo� 14 IX 1937; Al. B., O mobilizację rol-
nictwa polskiego; �Wiek Nowy� 16 IX 1937, Zagadnienie rolnictwa ze stanowiska 
obronności, �Słowo Polesia� 14 IX 1937; Ćeskoslovenske zamedelstvi pripraveno 
na valku, �Venkov� 6 X 1937; Zagadnienie obronności przenika do szkolnictwa, 
�Dziennik Poznański� 13 X 1937; O kim mówią? O autorach �Rolnictwo i woj-
na� (fotografia autorów i nota biograficzna), �Dziennik Poznański� 21 X 1937; 
1. (A. Lisowski), W czasie wojny nie pora będzie myśleć o pogotowiu rolnictwa 
(sprawozdanie z prelekcji płk. Rostworowskiego na zebraniu Związku Rolników 
i Leśników z Wyższym Wykształceniem w Poznaniu), �Dziennik Poznański� 5 XI 
1937; �Wieczór Warszawski� 15 XI 1937; S. Stablewski, Potencjał wojenny naszego 
rolnictwa, �Przyroda i Technika� nr 9 (listopadowy); akl (A. Klafkowski), Koncen-
tracja wszystkich sil aprowizacyjnych w jednym ręku, �Dziennik Poznański� 16 XII 
1937; Rozwój gospodarczy wsi, �Polityka� (dawniej �Bunt Młodych�) 25 XII 1937; 
Z., Na wypadek wojny: sprawy wyżywienia i rolnictwo, �Nowa Prawda� 29 XII 
1937; Z., Całokształt spraw wyżywienia; �Dziennik Poznański� 30 XII 1937, Noży-
cami przez prasę. (Przedruk fragmentu z poz. poprz.), �Polonia� 29 XII 1937; J.M., 
Rolnictwo i wojna; Roczniki Socjologii Wsi pod red. prof. Władysława Grabskiego, 
t. 2, rok 1937, �Drogi Polski� nr 6 (XI/XII); Z. Herbaczewski, Rolnictwo i wojna; 
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T. Skrzypek, Reforma rolna pogwałceniem... praw Bożych, �Prosto z mostu� 9 I 1938; 
W.Z., Czy mamy program polityki rolnej, �Polonia� 19 I 1938; K. Pawłowski, Szkoła 
pomyłek i iluzji, �Dziennik Poznański� 27 I 1938; P. Wysocki, Wojna i gospodarstwo, 
�Drogi Polski� nr 1 (I/II); L.G., Rolnictwo i wojna, �Warszawski Dziennik Narodo-
wy� 6 III 1938; J.Sz., Rolnictwo a wojna, �Dziennik Poznański� 10 III 1938; Stest. 
(St. Stablewski), Aprowizacja a przyszły plan strategiczny, �Dziennik Poznański� 
12 III 1938; akl (Al. Klafkowski), U podstaw spaczonego rozumowania, �Dziennik 
Poznański� 29 III 1938; Zdzitowiecki, W związku z reformą rolną, �Awangarda� 
nr 3, 1937; A. Rzewuski, Rolnictwo a obrona kraju, �Podchorąży� 1 IV 1938; Za-
gadnienie aprowizacji kraju w czasie pokoju i na wypadek wojny, �Wiek Nowy� 
3 IV 1938; B. Jankowski, Przebudowa społeczno-gospodarcza wsi, �Wola i Czyn� 
5 V 1938; M. Steinbach, Landwirtschaft und Krieg. Wehrwirtschaftliche Betrach-
tungen eines polnisches Buchen (Sonderdrück), �Der Wirtschafts Ring� 6 V 1938; 
Rolnictwo i wojna, �Wieś i Państwo� V 1938; Trójkąt bezpieczeństwa, �Gospodarka 
Zachodnia� 1 IX 1938; Ch. Freiherr von der Ropp, Polens agrarische Selbstversor-
gung, �Odol� (Berlin) Montsschrift für Blut und Boden IX 1938; W.Ch., Barbarzyń-
stwo żydowskie niszczy podstawy obrony, �Mały Dziennik� 29 XI 1938; Zniesienie 
uboju rytualnego, �Kurier Codzienny� 5 XII 1938; B.D., Landwirtschaft und Krieg: 
Betrachtungen polnischer Offiziere, �Deutsches Adelsblatt� 1938 (brak dokładnej 
daty).

Strategia rolnicza: T., Gospodarstwo wojenne, �Depesza� 9 III 1939; B., Samowy-
starczalność zbożowa w świetle statystyki, �Rolnik� 10 IV 1939; I.S., Szkodliwe po-
mysły, �Czas� 21 IV 1939; mar. s., Warsztaty rolne nie ustaną w pracy w razie wojny, 
�Gazeta Polska� 25 IV 1939; K.J.N., Postulat aprowizacji, �Czas� 27 V i 31 V 1939; 
O bezpieczeństwo aprowizacyjne, �Czas� 8 VI 1939; Z., Strategia rolnicza, �Kurier 
Warszawski� 14 VI 1939; N. Puchowicz, Strategia rolnicza, �Życie Rolnicze� 17 VI 
1939; A.S., O zmianę polityki rządu w stosunku do przemysłu rolniczego, �Czas� 22 
VI 1939; K.J.N., Użyteczność dużych i małych gospodarstw w czasie wojny, �Czas� 
21 VI 1939; Z chwili, �Kurier Poznański� 22 VI 1939; Sar., Wojnę wygrywa ziemia, 
�Ilustrowany Kurier Codzienny� 23 VI 1939; J. Stecki, Pogotowie czy rozbrajanie, 
�Czas� 30 VI 1939; J.M., Nieustanne eksperymenty i zmiany, �A.B.C.� l VII 1939; 
Egoizm klasowy. Uchwała Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Oświaty i Kó-
łek Rolniczych, �Wieś Polska�. Organ Obozu Zjednoczenia Narodowego 2 VII 1939; 
W. Dziewanowski, O pogotowie rolnictwa, �Polska Zbrojna� 12 VII 1939; Postu-
laty pogotowia rolnictwa, �Kurier Poznański� 12 VII 1939; O pogotowie rolnictwa, 
�Czas� 14 VII 1939; J. Zdziechowski, Wizja gospodarcza totalnego pogotowia. 
Memoriał złożony 10 lipca 1939 roku w biurze Generalnego Inspektora, �Bellona� 
1954, z. 4; M. Mieszczankowski, Czy Polska byłą eksporterem zboża, �Życie War-
szawy� 1955; J. Rawicz, Co się zmieniło?, �Trybuna Ludu� 26 VII 1955; B. Lewi-
cki, O �dawnych dobrych czasach� i eksporcie zboża, �Trybuna Ludu� 3 V 1957.

Żywić broniących: Nowe książki, �Dziennik Poznański� 21 V 1939; W. Bzowski, 
Żołnierz a rolnik, �Wiarus� 28 V 1939.
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do syna Stanisława, b.d. i m., Łagiewniki, 19 VII 1909; Amelii Morstinowej do Teresy Ro-
stworowskiej, Pławowice, 7 II 1916; Teresy Rostworowskiej do syna Stanisława, Osieczany, 
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PUBLIKACJE: [układ alfabetyczny] Apelujemy o pomoc. �Za i przeciw� 1971, nr 9, s. 23 
(dotyczy nieopublikowanej informacji o okupacyjnej działalności gen. Rostworowskiego); 
S. Arski, My Pierwsza Brygada, Warszawa 1963, s. 228; Archiwum polityczne Ignacego 
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Europy 1939�1945, Warszawa 1977, s. 267�269; tenże, Uchodźcy polscy na Węgrzech w la-
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1968, t. 9, s. 294, także w odbitce; M. Bigaj, Finał konkursu wiedzy o gen. Stanisławie Ro-
stworowskim. Pytania i odpowiedzi (konkurs zorganizowany w Gimnazjum w Pępowie), 
Pępowo, 10 XI 2002, mps; Gen. Stanisław Rostworowski (1888�1944), [w:] M. Bigaj i T. Ju-
ras, Znani i nieznani patroni pępowskich ulic, Pępowo 2004, s. 19�24; Bitwa niemeńska, 
cz. II, 29 VIII�18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. II (20 IX�18 X), pod red. M. Tarczyń-
skiego, Warszawa 1999, s. 381; Bitwa warszawska 13�28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne, 
cz. I, pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1996, s. 85, 92, 104�107, 111�115, 119�120, 
189�207, 289, 313, 336, 392�393, 457, 465, 467�468; W.H. Bniński, Ziemianie z podziemia. 
�Uprawa� i �Express� Leon Krzeczunowicz. Ze wspomnień, Waszyngton 1970, �Zeszyty Hi-
storyczne� 1971, t. 208, z. 20, s. 136�145; tenże, list do S.J. Rostworowskiego, Boca Raon, 
Florida, 14 XII 1996; W. Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu 
w GG 1939�1944, Warszawa 1985, s. 85, 198, 218; J. Bratko, Nieznane karty z dziejów kra-
kowskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Ostatni rozdział, �Gazeta Krakowska� 
1983, nr 2, s. 4; tenże: Gestapowcy, Kraków 1985, s. 124, 125; J. Brzeziński-Dunin, Rot-
mistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914�1919, opr. S.J. Rostworowski, Pruszków 
2003, s. 5 i nast.; B.St., Policzek, �Życie Warszawy� 2001, nr 35, s. 10; R. Buczek, Bitwa 
o dolary, �Przegląd Tygodniowy� 1988, nr 21, s. 15; B. Butler-Błasińska, Szarża pod Rokit-
ną. W hołdzie bohaterom szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 i Legionom Polskim 1914�
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1915�1916, Stowarzyszenie Kombatantów Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii 
Konnej, Warszawa, Ul. Noakowskiego 12 m. 11, Intervideo Win DVD 5; P. Bystrzycki, Znak 
Cichociemnych, Warszawa 1985, s. 281�283; P. Cazin, Tarcza Syreny, �Stolica� 1988, nr 3, 
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J. Ciałowicz, Oblężenie i obrona Warszawy w 1939 roku, [w:] Od Kościuszki do Sikorskiego, 
Kraków 1972, s. 262�263, 283�284; S. Ciepłowski, Słownik patronów ulic, Warszawa 2003, 
s. 212; H. Comte, List do Redakcji, �Więź� 1976, nr 9, s. 162�163; H. i T. Csorba, Ziemia 
węgierska azylem Polaków 1939�1945, Warszawa 1965, s. 239; Cywilna obrona Warszawy 
we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1964, 
s. V; S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991, s. 7 i nast.; W.K. Cygan, 
Oficerowie Legionów Polskich 1914�1917. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2006, 
s. 146�148; H. Dańda, Jeszcze o okolicznościach śmierci generała St. Rostworowskiego, 
�Za i przeciw� 1964, nr 5, s. 15; S. Dąbrowa-Kostka, �Burza� na Rzeszowszczyźnie, �Kierun-
ki� 1972, nr 8, s. 10; tenże, W okupowanym Krakowie 6 IX 1939�18 I 1945, Warszawa 1972, 
s. 73�74, 183�184; tenże, Czy w stolicy GG powstanie miało szansę?, �Życie Literackie� 
1983, nr 50, s. 4 i nr 51 s. 15; S. Dembiński, Jak zginął autor �Łuny nad Warszawą�, �Za 
i przeciw� 1943, nr 46, s.10; tenże, Oświadczenie dr. Stefana Dembińskiego w sprawie oko-
liczności śmierci śp. gen. Stanisława Rostworowskiego, [w:] S. Rostworowski, Łuna od War-
szawy, Warszawa 1989, s. 254�260; tenże, Dzień 11 sierpnia 1944 � relacja o aresztowaniu 
Stanisława Rostworowskiego, BM III 7948; E. Długajczyk, Dowódcy powstań śląskich o po-
wstaniach, �Śląsk� 2006, nr 5, s. 40; J. Dobraczyński, Prawda śmierci, �Słowo Powszechne� 
z 3 XI 1948; tenże, Gra w wybijanego, Warszawa 1962, s. 172, 177, 179�182; tenże, Książki 
i ludzie, �Wrocławski Tygodnik Katolików� 1962, nr 29, s. 1; tenże, Najeźdźcy, Warszawa 
1946, s. 6 (dedykacja); tenże, Tylko w jednym życiu, Warszawa 1970, s. 197, 202, 204�220; 
tenże, Wojna, okupacja i święty Paweł, �Wrocławski Tygodnik Katolików� 1980, nr 25, s. 4; 
Dramatyczny epilog � Armia Krajowa, red. K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 52, 65; 
M.M. Drozdowski, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936�1939, Warszawa 1963, 
s. 302; tenże, Juliusz Paniatowski (1886-1975), Warszawa 2012, s. 300, 308; W.T. Drymmer, 
Z Kut do Bikaz, �Na Straży� 1946, nr 28; T. Dubicki, Baza wojskowej łączności z krajem w Bu-
kareszcie w latach 1939�1945, [w:] �Kultura � Oświata � Nauka� � Miesięcznik Stowarzy-
szenia �PAX� 1989, nr 7�8, s. 105�116; tenże, Żołnierze polscy internowani w Rumunii 
w latach 1939�1941, Łódź 1990, s. 253 i inne; tenże, Ekspozytura �R� w Bukareszcie (gru-
dzień 1939� październik 1940), �Mars� 1993, nr 1, s. 54�85; tenże i S.J. Rostworowski, Sa-
natorzy kontra sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939�1940, 
Warszawa 1994, s. 11 i nast.; tenże, Wojsko Polskie w Rumunii 1939�1941, Warszawa 1994, 
s. 41, 180, 184, 297; tenże, Konspiracja polska w Rumunii 1939�1945, t. 1, Warszawa 2002, 
s. 27 i nast., t. II, 1941�1945, Warszawa 1995, s. 18 i nast.; tenże, Bazy wojskowej łączności 
zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939�1945, Częstochowa 2000, Baza �Bolek� XII 1939�XI 
1940. Organizacja i obsada personalna, s. 15�44, 17�44, sylwetka generała, s. 76�105 oraz 
s. 283, 262�264; P. Dubiel, J. Kozak, Polacy w II wojnie światowej � kim byli, co robili?, 
Warszawa 2004, s. 141�142; K. Duch, Masoni ruchu zbrojnego, �Focus� 2008, nr 11; E. Du-
raczyński, Między Londynem a Warszawą lipiec 1943�lipiec 1944, Warszawa 1986, s. 294 
i 306; Dzieje ułanów jazłowieckiech, praca zbiorowa, Londyn 1988, s. 354, 357; S. Dzierzbi-
cki, Pamiętnik z lat wojny 1915�1918, opr. T. Jodełko-Burzecki, Warszawa 1983, s. 309; 
K. Dzierzgowska, Rycerz bez skazy, �Życie Gostynia� 2002, nr 15; Postać warta pamięci � 
wywiad z Bogusławem Janikiem, dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego w Gębicach, ta sama, 
Z okazji dnia niepodległości, �Życie Gostynia� 2002, nr 46; R. Dzieszyński, Generał z legen-
dy, �Dziennik Polski� 1981, nr 161; tenże, W 63 rocznicę odzyskania Niepodległości. Wierni 
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patriotycznej tradycji, �Dziennik Polski� 1981, nr 225, s. 1�2 (podpis krypt. R.D.); Encyklo-
pedia II wojny światowej. Hasło � Rostworowski Stanisław, Warszawa 1974, s. 541; Ency-
klopedia popularna PWN, wyd. ósme, Warszawa 1986. Hasło � Rostworowski Stanisław; 
Encyklopedia powszechna. Hasło � Rostworowski Stanisław, Warszawa 1976; Encyklopedia 
wojskowa. Wydawnictwo Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświato-
wego pod red. mjr. Ottona Laskowskiego, Warszawa 1939, t. VII, s. 243�244. Stanisław 
Rostworowski � hasło osobowe i bibliografia; A. Fastnacht-Stupnicka, Dziedzictwo na sprze-
daż, �Magazyn Tygodniowy� (Wrocław) 17 V 1996, s. 12�13; tejże, Nieważne doktoraty gdy 
Ojczyzna w potrzebie, [w:] Saga wrocławska, Wrocław 2004, s. 312�314, 318; J. Fierich, 
Studium Rolnicze (1890�1933) Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1934, s. 242; M. Fuks, Grupa obecnych na uroczystości poświęcenia i otwarcia gospody przy 
ul. Nowogrodzkiej (fotografia), �Świat� 1917, nr 39, s. 1; A. Garlicki, Przewrót majowy, War-
szawa 1978, s. 246; J. Gaul, Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec rady-
kalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskiem 1914�1918, Warszawa 2006, 
s. 167, 225; Gen. bryg. Stanisław Rostworowski � żołnierz walczącej Polski, red. S. J. Ro-
stworowski. Praca zbiorowa. �Mars� 1999 nr 7 (tom specjalny) � bibliografia prac autor-
skich, 4 zdjęcia portretowe; (rec.) C. Chlebowski, �Odra�, �Tygodnik Solidarność� 2000 nr 
7, s. 15; L. Głowacki, Obrona Warszawy na tle kampanii wrześniowej, Warszawa 1960, wyd. 
1, s. 12; tenże, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, Warszawa 1963, 
wyd. 2, s. 146, 266, 302; tenże, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 
1939 roku, Warszawa 1975 wyd. 4, s. 177, 360, 455 (zdjęcie); Z. Gnat-Witeska, 27 Pułk 
Ułanów im. Króla Stefana Batorego, Warszawa 1992, s. 19, 40; Z. Goetel, Warunki i okolicz-
ności polskiej akcji w kierunku południowym w łatach 1939�1945 na Węgrzech i Słowacji, 
�Rocznik Sądecki� 1968, t. 9, s. 211�248; W. Gogin, Szwoleżerowie rokitniańscy, Warszawa 
2005, s. 15, 19, 24, 28, 33, 40, 57, 225, 435; K. Gondek, Polska karząca 1939�1945. Polski 
wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 87; J. Goździ-
cki, Zarys ilustrowanej kroniki II Brygady Karpackiej Legionów Polskich 1914�1918, War-
szawa 1970, CBW mps 37, s. 36, 57, 157 (życiorys i zdjęcie); A. Grobicki, Hej! ludu śląski 
chwyć za broń. �Za i Przeciw� 1971, nr 18, s.15; Z. Grodecka, Gen. bryg. dr Stanisław Ro-
stworowski, �Biuletyn Informacyjny� Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Wielkopolska, Poznań 2002, nr 1, s. 23�25; S. Grzybowski, Wspomnienia, Zakamycze 1999, 
s. 416, 555; S. Haller, Wypadki warszawskie od 12 do 15 maja 1926 r., Kraków 1926, [w:] 
O przewrocie majowym 1926. Opinie świadków i uczestników. Wyboru dokonał i wstępem 
opatrzył Eugeniusz Kozłowski, Warszawa 1984, s. 67; Historia duszpasterstwa wojskowego 
na ziemiach polskich, praca zbiorowa pod red. J. Ziółka, Lublin 2004, s. 311, 313; J. Humeń-
ski, ks., Duszpasterstwo wojskowe polskiego podziemia w latach 1939�1945, [w:] Udział 
kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1984, s. 240; L. Iranek-
-Osmecki, Emisariusz Antoni, Paryż 1985, s.144, 145; tenże: Powołanie � przeznaczenie. 
Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK, Warszawa 2004, s. 208; T.G. Jackowski, Śląsk 
to wielka rzecz, �Życie Literackie� 1970, nr 25, s. 4; tenże, W walce o polskość, Kraków 
1972, s. 246, 515; B. Janik, W 60 rocznicę śmierci Generała Stanisława Rostworowskiego 
�Listy z wojny polsko-bolszewickiej�, �Wieści Pępowa� 2004, nr 95, s. 1, 14�15; tenże, Koś-
ciół w Pępowie a sprawy narodowe i społeczne na tle wydarzeń historycznych (2), �Wieści 
Pępowa� 2007, nr 106, s. 17�19; tenże, Wyjazd Generał-Gubernatora Beselera z Warszawy 
w relacji Stanisława Rostworowskiego, �Wieści Pępowa� 2010, nr 120, s. 7�8; tenże 
i S.J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pepowo 2011, s. 123 
i nast., ilustracje 57 i nast.; Z. Janke, W Armii Krajowej. W Łodzi i na Śląsku, Warszawa 
1969, s. 146, 171�172; tenże, Współpraca Śląska i Krakowa w czynie zbrojnym, �Życie i Myśl� 
1969, nr 9, s. 44�45; H.J. Janiurek (Pułaski � USA) list do J. F. Białosiewicza (Chicago), 
6 IX 1965, w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; S. Jankowski � �Agaton�, Z fałszywym aus-
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weisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939�1946. Wstęp E. Duraczyński, Warsza-
wa 1981, s. 88�90; S.M. Jankowski, �Monte�, Warszawa 1983, s. 125�126; K. Jasiewicz, 
Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1999, s. 880�881; T. Jąder, Dla 
kogo Gębice, �Gazeta Polska� z 18�19 V 1996; R. Juszkiewicz, Działalność militarna na 
Mazowszu Północnym i korytarzu pomorskim w 1920 roku, Warszawa 1997, s. 126, 221, 233; 
A. Koc, Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 roku. �Niepodległość�, 
Londyn� Nowy Jork 1963, t. 7, s. 229, 231, 235; W. Kapralska, Władysław Eugeniusz Sikor-
ski. Biografia polityczna. Wrocław�Warszawa 1981, s. 80, 84, 94, 102�103, 108, 114, 160;
A. Karłowska, Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian, [w:] Ziemianie polscy XX wieku. 
Słownik biograficzny, cz. 8, Warszawa 2007, s. 46; W. Kęszycki: Ku pamięci gen. Stanisława 
Rostworowskiego. Przemówienie wygłoszone na uroczystości w Gębicach w dniu 8 IV 
2002 r., �Biuletyn Ziemiański� 2002, nr 1�2, s. 21; Kim był generał Rostworowski?, �Polska 
Zbrojna� 1992, nr 72; Ks. J.A. Klichta, Dzieje Śląska �pod strzechy� czyli o cudzie nad Odrą, 
Kuźnia Raciborska�Racibórz�Wrocław 2004, s. 92; L.A. B. Kliszewicz, 1. Baza w Buda-
peszcie, Warszawa�Londyn 1998, s. 22 i nast.; tenże, 2. Baza w Bukareszcie, Warszawa�
Londyn 1999, s. 5 i nast.; tenże: 3. Baza w Stambule, Warszawa�Londyn 1999, s. 13�17; 
tenże, 4. Baza w Kairze, Warszawa�Londyn 2000, s. 93; tenże, 8. Bazy w Belgradzie i Ate-
nach, Warszawa�Londyn, 2002, s. 86, 87; K. Komorowski: Akacja scaleniowa NOW z Armią 
Krajową, �Wojskowy Przegląd Historyczny� 1996, nr 3, s. 39�61; tenże, Operacja �Burza� 
i powstanie warszawskie, Warszawa 2002, s. 380, 422�423; tenże, Bitwa o Warszawę 44. 
Militarne aspekty powstania warszawskiego, Warszawa 2004, s. 20�21; T. Komorowski-Bór, 
Armia podziemna, Londyn 1966, wyd. 3, s. 65; Sz. Konarski, Wspomnienie o śp. Stanisławie 
Rostworowskim, mps; W. Kopczuk, J. Wilamowski, Kim był agent Abwehrstelle? �Perspek-
tywy� 1985, nr 27, s. 32�31; S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po 
Podziemiu z lat 1939�1945, Philadelphia 1983, s. 168; Korespondencja i różne papiery Sta-
nisława Janowskiego z lat 1907�1941, Ossolineum 213885/II; W. Korfanty, Marzenia i zda-
rzenia, �Polonia� z 19 V 1931; S. Kosch, Oni grobu nie mają, Kraków 2009, s. 26 i nast.; 
P. Kosina, Rtm. Zbigniew Dunin-Wąsowicz, Sanok 1989, s. 11, 25, 41, 60�74 (rotaprint); 
H.P. Kosk, Generalicja polska, t. II, Pruszków 2001, s. 133 (nieprawdziwe wiadomości o śmier-
ci generała); K. Kowerko, 27. Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego 1920�1939, 
Pruszków 2005, s. 5, 7; H. Kozłowski, Śląski Trzeci Maja, �Płomienie� 1981, nr 18; A. Kra-
sicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914�1915, Warszawa 1988, s. 128, 304, 360, 457; 
S. Krasucki, Polskie powstania narodowe, Bydgoszcz 2004, s. 360; A. Kraushar, Kalendarz 
polityczno-historyczny Miasta Stołecznego Warszawy na 1917 rok, Warszawa 1917, s. 157; 
S. Krawczyk, Prawdy i wątpliwości, �Za wolność i lud� 1986, nr 41 i 42; B. Królikowski, 
Ułańska jesień, Lublin 2002, s. 70, 140, 142; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie 
Polski Niepodległej. Hasło � Rostworowski Stanisław Janusz Marian (zdjęcie), Londyn 
(1977), s. 135; T. Kryska-Karski, Straty Korpusu Oficerskiego 1939�1945, Londyn 1996, 
s. 353; J. Krzymuski, Pro patria in periculo. �Ziemiański� 203 pułk ułanów w wojnie 1920 
roku, �Wiadomości Ziemiańskie� 2005, nr 23, s. 17�33; Księga pamiątkowa powstań i ple-
biscytu na Śląsku. W piętnastolecie czynu nieznanego powstańca śląskiego 1919�1934. Pod. 
red. Ludwika Łakomego, Katowice 1934, s. 161, fotografie obok s. 80 i 97; Księga pamiąt-
kowa III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego 1883�1983, Kraków 
1984, s. 322; T.L. Kubica, Dzięki inicjatywie �Gazety Krakowskiej� legendarny generał 
�Odra� nie będzie zapomniany. Sesja naukowa w PAN. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
(zdjęcie), �Gazeta Krakowska� 1981, nr 221, s. 4 (podpis pseud. Kub.); tenże, Kim był tajem-
niczy generał zamordowany w Krakowie na Pomorskiej w sierpniu 1944 roku? �Gazeta Kra-
kowska� 1981, nr 159, s. 1 i 4; tenże, Wolność dla Polski spełnieniem aspiracji narodowych. 
W 63 rocznicę odzyskania niepodległości � uroczystości w stolicy i w naszym regionie. Infor-
macja własna, �Gazeta Krakowska� 1981, nr 222, s. 2; K. Kuczaba zob. K. Pluta-Czachow-
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ski; L. Kukawski, Zarys dziejów zorganizowanej hodowli koni w Wielkopolsce 1895�1995, 
Poznań 1995, s. 61; tenże, Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Wrocław 2004, s. 160, 
190; tenże, Konne mistrzostwa Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, Grajewo 2006, s. 69, 
72, 100, 124; M. Kukiel, Generał Sikorski, Londyn 1970, s. 55; A.K. Kunert: Słownik biogra-
ficzny konspiracji warszawskiej 1939�1944, Warszawa 1987, t. II, s. 142; J. Kuropieska: 
Obozowe refleksje. Oflag C 2, Kraków 1985, s. 53; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, 
Warszawa 1998, s. 43 i nast.; tenże, Ponad kordonami, �Głos Wielkopolski� z 15 V 1998; 
tenże, Rolnictwo, reforma i wojna, �Głos Wielkopolski � Magazyn� z 3 VII 1998, s. 21; ten-
że, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001, s. 287�300, 380, 518; 
tenże, Życie i śmierć generała, �Głos Wielkopolski� 2002, nr 82; tenże, Ziemiaństwo wielko-
polskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2003, s. 22 i nast.; T. Lachowski-Czechowicz, Dzien-
nik egerski, Warszawa, b.r.w., s. 27, 29; J. Lagzi, A Magyarországi Lengyiel manekultek po-
litikai tevékénységének náhány kardese 1939�1944 kozott, [w:] Magyar Torteneti 
Tamulmanyok IX. Acta Unjjversitatis Debrecensis de Lodovico Kossuth Nominate. Series 
Historica XXII, Debrecen 1976, s. 103�126 (Niektóre problemy politycznej organizacji wy-
chodźstwa polskiego na Węgrzech 1939�1944. Praca zawiera w miarę pełny przegląd piś-
miennictwa, głównie w języku węgierskim); H. Latkowska-Rudzińska, Łączność zagranicz-
na Komendy Głównej Armii Krajowej 1939�1944. Odcinek �Południe�, Lublin 1985, s. 28, 
59, 171, 175; C. Leżeński, L. Kukawski: O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław�Warsza-
wa, 1991, s. 118, il. 84; S. Leitgeber, Generał Stanisław Rostworowski, �Gazeta Wyborcza� 
Poznań z 13 XII 2001; A. Libicki. Na obcej ziemi, Londyn 1947; E. Ligocki, Drogi bezdom-
nych, Warszawa 1958, s. 167�176; tenże, O Józefie Hallerze, życie i czyny na tle współczes-
ności dziejowej, Warszawa 1923, s. 90; Lista generałów mianowanych na uchodźstwie 
(1940�1974) przez Prezydenta R.P. Władysława Raczkiewicza, Prezydenta R. P. Augusta 
Zaleskiego, Gen. Insp. PSZ gen. br. Władysława Andersa, Prezydenta R. P. dr Stanisława 
Ostrowskiego, [w:] �Informator AK� Okręg Kraków, Oddział Kraków 1999�2000, nr 13�14, 
s. 73; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich (Warszawa 1917); Literatura polska 
na obczyźnie 1940�1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie pod red. Tymona Terleckiego, Londyn 1965, t. I, s. 469, 497, t. I, s. 13, 549, 752; 
Listy z czasu Getyngi: prof. dr. Bistrzyckiego, Freiburg, 22 VI i 4 VII 1911; do dr. S. Rostwo-
rowskiego; prof. dr Conrad von Seelhorsta, Göttingen; do dr. S. Rostworowskiego, Göttin-
gen, 1911; do prof. dr. Bistrzyckiego (przekład z niemieckiego M. Dietl); S. Lubieniecka-
Pistivskowa (Niemcy), Pseudonim: Jan Kowalski, �Biały Orzeł White Eagle� 
Polsko-amerykański miesięcznik, Nowy York, vol. XIV, lipiec 1954, nr 7, 16�18; G. Lubie-
niecki, Ciężkie życie na błękicie. Wspomnienia z Warszawy z lat 1907�1944, rkp, s. 64�65; 
Z. Lubomirski, Relacja z przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy, �Niepodległość�, t. XV, z. 2, 
Warszawa 1937, s. 234�236; J. Ludyga Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich, 
Wrocław 1973, s. 42, 50, 221, 224, 226, 228, 230, 232�233, 243, 311, 357, 376; R.C. Lukas, 
The Forgotten Holocaust. The Poles under German Occupation 1939�1944, Lexington, 
Kentuckty 1986, s. 112; P.Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 
2005, s. 170 i nast.; S. Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 630; A. Łuka-
siewicz, Udział kadetów lwowskich w III powstaniu śląskim, [w:] Korpus Kadetów nr 1. 
W dziesiątą rocznicę III-go Powstania Śląskiego, Lwów 1931, s. 36; G. Łukomski, Żołnierze 
Rzeczypospolitej Niepodległej, �Tydzień Polski� (Londyn) 2002, nr 11, s. 21; O-magra, Ge-
neralska tablica, �Nowa Gazeta Gostyńska� 2002, nr 8; Mała encyklopedia powszechna. 
Hasło � Rostworowski Stanisław, Warszawa 1974; Mała encyklopedia wojskowa. Hasło � 
Rostworowski Stanisław, Warszawa 1971, s. 65; Małopolski słownik biograficzny uczestni-
ków działań niepodległościowych 1939�1956, t. 3, A. Kular, A. Wiekluk, hasło � Rostwo-
rowski Stanisław Janusz Marian, Kraków 1998, s. 149�151; W. Machejek, Czy zasługą jest 
zabić?, �Życie Literackie� z 23 V 1963, nr 21 (695), s. 1 i 12; W. Marcinkowski �Jaxa�, 
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Wspomnienia 1934�1945, Warszawa 1998, s. 72�75, 140�1420 (błędnie: J. Roztworowski); 
A. Marczyński, Ułani Jazłowieccy, �Wrocławski Tygodnik Katolików� 1973, nr 9, s. 6; 
H. Martinowa, Przygotowania do III Powstania Śląskiego, �Tydzień Polski� z 29 IV 1978 
(Londyn); G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939�1945, Warszawa 
1987, s. 65, 422; tenże, Działania zbrojne Armii Krajowej w Polsce Południowej w okresie 
�Burzy�, [w:] �Burza� w Polsce Południowej, Kraków 1996; �Merkuriusz Polski Ordynaryj-
ny� 1937, nr 21/161, s. 645�646 (Przegląd prasy w nawiązaniu do artykułu �Bitwa o Brześć�; 
Metody p. Poniatowskiego, �Czas� 1936, nr 262, s. 1; W. Mich, Ideologia polskiego ziemiań-
stwa 1918�1939, Lublin 2000, s. 58 i nast.; A. Mielżyński, Wspomnienia i przyczynki do hi-
storii III powstania górnośląskiego, Mikołów 1931, s. 72, 105, s. 34, 37 zdjęcia; Z. Mierz-
wiński, Generał Stanisław Rostworowski, �Stolica� 1988, nr 27, s. 16; tenże: Generał 
Stanisław Rostworowski �Odra�, [w:] Generałowie II Rzeczypospolitej, t. I, Warszawa 1990, 
s. 243�251; tenże, Asy, damy i ułani, Warszawa 1991, s. 1; M. Mieszczankowski, Rolnictwo 
II-ej Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, s. 154, 233, 238, 405; W. Milewska, J.T. Nowak, 
M. Zientara, Legiony Polskie, Kraków 1998, s. 121, 298; N. Mitkiewicz, Z generałem Sikor-
skim na obczyźnie, Paryż 1968, s. 153 i 293; Z. Moliński, Dwory i pałace. Gębice, �ABC� 
1991; L. H. Morstin - list do Stefana Stablewskiego, Warszawa, 15 XII 1962, [w:] S. Stablew-
ski, Fragment pamiętników. Załączniki, Kraków 1970, s. 249�250, mps w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego; K. Mycielski, Mycielscy. Zarys monograficzny, Warszawa 1998, 
s. 142; R. Mycielski, Rok 1920 � Pierwsze spotkanie dwóch Stanisławów, �Biuletyn Zie-
miański� 2002, nr 1�2, s. 22�24; tenże, Pałac na Opieszynie, Łomianki 2010, s. 95, 97, 99, 
102; M. Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939�1945, Warszawa 1990, 
s. 79, 115�117, 147, 185, 455, 473, fot. 82; tenże, Powstanie powszechne w koncepcjach i pra-
cach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1999, s. 579; 
B.M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1991, s. 250, 251, 258; 
J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s. 16; tenże, Generał �Odra�, �Opole� 
1988, nr 6, s. 10, 27; Operacja �Burza� i Powstanie Warszawskie, pod red. K. Komorowskie-
go, Warszawa 2004, s. 380, 422�423; G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na 
Kraj 1941�1945, Rzeszów 1996, s. 232, 295; J. Pachoński, Kraków wobec powstań śląskich 
i plebiscytu, Warszawa�Kraków 1981, s. 75�77, 108, 109, 111, 117, 120, 126, 128, 129, 133, 
176, fot. nr 27; J. Pajewski: Odbudowa państwa polskiego 1914�1918, Warszawa 1985, 
s. 232, 239; Pamięci generała, �ABC Gostyńskie�, 2002, nr 28; Pamięci gen. S. Rostworow-
skiego, � Echo Krakowa� 1981, nr 220, s. 5; Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubo-
mirskiej 1914�1918, opr. J. Pajewski, Poznań 2002, s. 553, 561,585, 590, 602, 615, 668; PAP, 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie protestuje. Gębice dla Rostworowskich. Papiery dot. 
Stronnictwa Zachowawczego oraz konserwatystów polskich w l. 1927�1939, Ossolineum 
14408/II; M. Pateski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski � żołnierz i dyplomata, 
Warszawa 2002, s. 131, 133, 137, 144, 300, 304; A. Pepłoński, Służby wywiadowcze Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939�1945), Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1988, 
s. 35, 55, 371 (rotaprint); J. Pieprzyk, Stanisław Rostworowski � dowódca III powstania ślą-
skiego, �Głos Wielkopolski� z 22�24 V 1981; 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej 
w Warszawie, red. W. Chocianowicz, Londyn 1969, s. 119, 291; J. Piotrowski, Piłsudczycy 
bez lidera, Toruń 2003, s. 67; H. Piskunowicz, J. Stępień, Generała �Grota� kroniki ciąg 
dalszy, �Przegląd Historyczny�, Warszawa 1990, t. LXXXI, z. 3�4, s. 654; S. Piwowarski, 
Okręg Krakowski Służby Zwycięstwu Polski � Związku Walki Zbrojnej � Armii Krajowej, 
Kraków 1994; tenże, Ostatni okres życia gen. bryg. Stanisława Rostworowskiego ps. �Odra�, 
�Brzask�, [w:] �Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK�, Kraków 1995, nr 16, 
s. 96�99; tenże, Pułkownik kawalerii Edward Józef Godlewski IV komendant Okręgu Kra-
kowskiego Armii Krajowej wobec zagadnień operacji �Burza�, �Krzysztofory� (Kraków) 
2004, R. 24, s. 108; K. Pluta-Czachowski �Kuczaba�, Nie grano mu generalskiego marsza, 
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�Za i przeciw� 1973, nr 34; tenże, Maj 1940, �Kierunki� 1984, nr 2, s. 6; tenże, Organizacja 
Orła Białego, Warszawa 1987, s. 24; tenże, Posłowie, [w:] S. Rostworowski, Łuna od War-
szawy, Warszawa 1989, s. 261�186; tenże, Generał �Odra�. Rzecz o gen. bryg. dr. Stanisła-
wie Rostworowskim (1888�1944), Warszawa�Londyn 2001; W. Pobóg-Malinowski, Naj-
nowsza historia polityczna Polski, Londyn 1967, t. II, wyd. 2, s. 317; tenże, Na rumuńskim 
bezdrożu. (Fragmenty wspomnień III), �Kultura� 1948, nr 7, s. 152�154 i nr 9�10, s. 130�
178; Polska bibliografia wojskowa II wojny światowej, Warszawa 1974; Podręczna Encyklo-
pedia PWN, Hasło � Rostworowski Stanisław, Warszawa 2002; Polskie podziemie na tere-
nach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939�1941, Warszawa�Moskwa 
2001, s. 443 i nast.; J. Pomian, O generale Stanisławie Rostworowskim. Archiwum historii 
II wojny światowej, Sygn. A 237; K. Popiołek, Trzecie powstanie śląskie, Katowice 1946, 
s. 59, 65, 72, 153, 204, 206�207; M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obron-
nych 1939 roku, Cz. III, Bitwy przebojowe i obrona bastionów. Warszawa 1978, s. 335; tenże, 
Obrona Warszawy � wrzesień 1939, Warszawa 1979, s. 280; tenże, Spojrzenie poprzez moje 
życie, Warszawa 1986, s. 120, 226, 513, Potocka ps. �Wanda�, Informacja w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego, mps; Powrót komendanta Piłsudskiego, �Super Express� Dodatek 
nadzwyczajny z 10 XI 1918; Powstanie warszawskie 1944, t. 4, opr. P. Matusak, Warszawa 
2003, s. 570; S. Poznański, Otwarte szkatuły, �Stolica� 1963, nr 35, s. 14�15; Protestuje 
UPR, � Gazeta Polska� z 20 V 1996; W. Pruski, Dzieje konkursów hipicznych w Polsce, War-
szawa 1982, s. 160; �Przegląd Kawaleryjski� 1933, nr 7 i nast. Stanisław Rostworowski 
wymieniony w składzie ścisłego komitetu redakcyjnego; A. Przewoźnik, Baza łącznikowo-
-wywiadowcza nr 1 Budapeszt 1940�1844, � Zeszyty Historyczne Fundacji Studium Okręgu 
AK Kraków�, Kraków 1996; tenże, Wywiad polski na Węgrzech w latach 1939�1944, [w:] 
Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, pod red. Zdzisława 
J. Kapery, Kraków 2004, s. 190�198, szczególnie s. 195, 198; A. Przybyszewski, Cichociem-
ni w krakowskim Okręgu Armii Krajowej, �Życie Literackie� 1986, nr 30; A. Przygoński, 
Powstanie warszawskie w sierpniu 1944, t. I, s. 67; F. Pułaski, Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Polskiej w Paryżu za czas od 3 maja 1939 do 3 maja 1940 roku, Nicea 1944, s. 52; 
H. Racki, Orły na hałdach. Z dziejów walk o polski Śląsk, Warszawa 1981, s. 196; J. Radzy-
mińska, Kto ocalił Kraków, �Kronika�, Londyn 1965; Raszewski gen. dyw., Pochwała ppłk. 
Douglasowi i mjr. szt. gen. Rostworowskiemu, �Polska Zbrojna� 1922, nr 324, s. 3; H. Recho-
wicz (red.), W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, Katowice 1971, s. 137; 
L. Ręgorowicz: Prasowy organ powstańczy � �Powstaniec�. Początkowo organ grupy 
�Wschód�, potem Naczelnego Dowództwa III Powstania Śląskiego, �Polska Zachodnia� 
1936, nr 121; Rodowody pułków jazdy polskiej 1914�1947. Redakcja zbiorowa, red. Kornel 
Krzeczunowicz, Wydawnicze Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, Londyn 1983, s. 41, 
201, 233; Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932; W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupa-
cja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 225; Z. Rostworowska, Wspomnienie, [w:] 
S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 251�253; B. Rostworowska, Żoł-
nierz zapomniany, audycja w Radiu �Józef� w Warszawie; A. Rostworowski, Ziemia, której 
już nie zobaczysz, Warszawa 2001, s. 246 i nast.; E.M. Rostworowski: Popioły i korzenie. 
Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985, s. 201, 202, 219, 220, 233, 251, il. 4; O. Jan 
Rostworowski SJ, Kazanie na dzień 25 września 1918 r. (rps); J. Rostworowski, Miłość, po-
lityka, walka, Pruszków 2006, s. 73, 74, 96; L. Rostworowski, Pamiętnik z podróży do Bro-
dów (1933), passim, mps; tenże, Życiorys Generała Stanisława Rostworowskiego, Wrocław, 
30 VII 1962 (mps 8 str.); tenże, Pamiętnik 1937, Pamiętnik 1938, passim, mps (w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego); tenże, List do Redakcji, �Więź� 1976, nr 9, s. 161, 162; tenże, Kwe-
stionariusz dla osób, które nie służyły w Wojsku Polskim, mps; tenże, Wspomnienia syna 
dowódcy 27 pułku ułanów (lata 1927�1929), [w:] Nieświeskie wspomnienia, praca zbiorowa, 
Warszawa 1999, s. 149�180 oraz s. 188, 193; S.J. Rostworowski, Na prawicy proendeckiej, 
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�Ład� 1985, nr 29, s. 4; tenże, Dokumenty krwią pisane, �Poglądy� 1975, nr 12, s. 2, 8; tenże, 
Ojciec � generał �Odra�, �Tygodnik Polski� 1985, nr 42, s. 5 i nr 43, s. 5 i 12; tenże, W 63 
rocznicę Listopada 1918. Z dokumentów Ojca. Legiony to..., �Kamena� 1981, nr 23; tenże 
i R. Zieliński, Generał wkracza na arenę, �Za i przeciw� 1971, nr 52; Ci sami, Generał w og-
niu sporów. �Za i przeciw� 1972, nr 1, s. 20�21; Ci sami, Generał szuka sprawiedliwości, 
�Za i przeciw� 1972, nr 2, s. 20�21; Ci sami, Generał szuka areny działania, �Za i przeciw� 
1972, nr 3, s. 20; S.J. Rostworowski, Gen. bryg. Stanisław Rostworowski (1888�1944), [w:] 
T. Dubicki, Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939�1945, Często-
chowa 2000, s. 76�105; tenże, Ziemianin generałem Armii Krajowej (Rzecz o Stanisławie 
Rostworowskim), �Biuletyn Ziemiański� 2001, nr 3�5, s. 10�12; tenże, Uroczystość poświę-
cona pamięci gen. bryg. dr. Stanisława Rostworowskiego, �Biuletyn Ziemiański� 2002, nr 1�
2, s. 19�2; tenże, Kamień pamięci dla gen. bryg. dr. Stanisława Rostworowskiego ps. �Odra�, 
�Mars� 2002, nr 12, s. 200�204; tenże, Rostworowska Zofia (Zula) z Mycielskich, [w:] Zie-
mianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 6, Warszawa 2002; tenże, Żołnierz bez 
skazy � generał Stanisław Rostworowski, �Nasza Służba� 2009, nr 20, s. 10; tenże, Życie 
dane ojczyźnie, �Myśl.pl� 2012 nr 23, s. 132�135, 2 zdjęcia; S.M. Rostworowski, Genealo-
gia Rostworowskich herbu Nałęcz Il-do, dewiza �Nil conscire sibi�, Reims1959, mps powie-
lany, nakładem autora, s. 14; T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 27 
i nast.; Rtm. J., 15-lecie 2 P. Szwoleżerów Rokitniańskich, �Polska Zbrojna� 1929, nr 253, 
s. 4; W. Ryżewski, Geneza i przebieg trzeciego powstania śląskiego, �Za i przeciw� 1981, 
nr 18, s. 16 (zdjęcie); tenże, Powstanie Śląskie 1921, Warszawa 1977; tenże, Trzecie powsta-
nie śląskie (węzłowe problemy walk zbrojnych), [w:] W pięćdziesiątą rocznicę powstań ślą-
skich i plebiscytu, pod red. Henryka Rechowieza, Katowice 1971, s. 179�8; J. Rzepecki, 
Z �podchorążówką� w maju 1926 roku, [w:] Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warsza-
wa 1956, s. 33; tenże, Wspomnienia i przyczynki historyczne, [w:] O przewrocie majowym 
1926. Opinie świadków i uczestników, Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Ko-
złowski, Warszawa 1984, s. 14; M. Rudziński, �Uprawa� vel �Tarcza�, [w:] Dziedzictwo. 
Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, Kraków 1996, s. 250, 255; A. Sanojca, Akcja 
scalania organizacji wojskowych w ZWZ-AK w latach 1940�1944, (rps) s. 142; T. Seweryn, 
Polskie sądownictwo podziemne, �Przegląd Lekarski� 1966, nr 1, 1�18, Z.S. Siemaszko, 
Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982, s. 47, 134, W. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studium 
z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów�Warszawa�Kraków 1928, s. 27, 63, 70, 153, 
267; G. Skorupski, Stanisław Rostworowski � generał z Gębic, �Życie Gostynia� 2002, nr 14, 
s. 6; tenże, Spotkania z przeszłością. Gostyń i okolice, Gostyń 2009, s. 214�219; A.Smoliń-
ski, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 2000, s. 10 
i nast.; Somar, Generał Stanisław Rostworowski � oficer II Rzeczypospolitej � rycerz narodo-
wy, �Ład� 1981, nr 31, s. 8; Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu Rodzinnego rodziny Ro-
stworowskich herbu Nałęcz (mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego); Stablewski, Frag-
ment pamiętników: pięciolecie 1935�1939, Kraków1970 (mps) s. 61 i nast. Zawiera m.in. 
tekst S. Rostworowskiego pt. �Naprawa Rzeczypospolitej� (s. 245�247) oraz koresponden-
cję S. Stablewskiego z Ludwikiem Hieronimem Morstinem dot. S. Rostworowskiego 
(s. 248�250); P. Stawecki, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Rzeczy-
pospolitej w latach 1935�1939, Warszawa 1969, s. 15, 101, 300; tenże, Oficerowie dyplomo-
wani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław�Warszawa 1997, s. 13, 26, 66, 214; K. Ster-
nal, Gębickie patriotyczne uroczystości. Oddano hołd niezłomnemu, �Gazeta Poznańska� 
2002, nr 82; J. Stępień ks., Wspomnienia z lat okupacji, [w:] Udział kapelanów wojskowych, 
w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1984, s. 285, 288�289; F. Stopniak, Z działalności 
ks. Jana Stępnia w okresie II wojny światowej, �Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii 
Katolickiej� 1981, nr 3, s. 12; Synowie Generała, �ABC Gostyńskie� 2002, nr 90; J. Szat-
sznajder, Cichociemni z Polski do Polski, Wrocław 1985, s. 25�26; T. Szarota, Stefan Rowec-
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ki �Grot�, Warszawa 1985, s. 17; J. Szczypek, Władysław Sikorski. Fakty i legendy, Rzeszów 
1984, s. 42�45; F. Szymiczek, Polska i niemiecka prasa na Górnym Śląsku w okresie 
powstań i plebiscytu, [w:] Powstania Śląskie. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej 
w 40 rocznicę III powstania śląskiego i powstania Państwa Polskiego, Katowice 13 i 14 VI 
1961 r. Pod red. K. Popiołka i H. Zielińskiego, Katowice 1963, s. 203; J. Ślaski, Polska wal-
cząca, T. V i VI, Warszawa 1986, s. 367, 473, 474; Z. Sroczyński, Przyczynek do dziejów 
konspiracji w Krakowie w latach 1939�1945, [w:] �Okruchy Wspomnień z lat walki i mar-
tyrologii AK� 1998, R. 7, nr 28, s. 28; J. Śruba, O związkach Powstania Wielkopolskiego z po-
wstańcami śląskimi, �Novum� 1971, nr 12, Zeszyt specjalny. Wielkopolski Czyn Powstańczy, 
s. 221; W. Suleja, Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymcza-
sowej Rady Stanów, Wrocław 1981, s. 219�220 (błędnie skojarzony z Wojciechem Rostwo-
rowskim); H. Święcicki, prof. dr, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, Sprawozdanie z czyn-
ności Uniwersytetu Poznańskiego za rok akademicki 1921 / 22, Poznań 1922, s. 25; J.J. Terej, 
Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1978, 
wyd. II, s. 294 i nast., tenże, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi 
Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 327; T. Toboła, Historia na sprzedaż, �ABC� kwie-
cień 1996; J. Tokarski, D. Radecki, Armia Krajowa w dokumentach 1939�1945, T. II, Kwie-
cień 1943�Lipiec 1944, Londyn 1976 (Wyd. Studium Polski Podziemnej). Hasło � Stanisław 
Rostworowski (�Nałęcz�, �Odra�, �Prawdzic�, �Rączy�, �Rola�, �Zdrój�, �Zagończyk�) 
s. 83, 265, 300, 371, 594; R. Tomaszewski, Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi 
gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918�1920), Gostyń 
2002, s. 2004�2007 (życiorys); tenże, Stanisław Rostworowski � żołnierz i społecznik, 
cz. I �Gazeta Gostyńska� 2002, nr 16, s. 32, cz. 2 ibidem, nr 17, s. 32; J. Tucholski, Cicho-
ciemni, wyd. 2, Warszawa 1985, s. 264�265, 315; G. Turowski [Bobrowski Cz.], Warunki 
i drogi rozwoju gospodarczego wsi polskiej, Warszawa 1937; Tu są nasze korzenie, praca 
zbiorowa członków Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Wroc-
ław 2000, Rostworowski Ludwik, s. 107�110; S. Tutaj, Szarża pod Rokitną, Uzupełnienie do 
książki Stanisława Rostworowskiego �Szabla i piórem�, s. 64�70, CBW rps 152; Uniwersy-
tet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919�20, 1920�21,1921�22, 
1922�23) za rektoratu Heliodora Święcickiego. Księga Pamiątkowa wydana staraniem sena-
tu Uniwersytetu Poznańskiego pod red. Adam Wrzoska. Poznań 1924, s. 139; Uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, �Wieści Pępowa� 2002, nr 82, s. 1, 5 i Podziękowanie dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej gen. bryg. dr. Stanisława Rostworowskiego, s. 7; W Gębicach upamiętnienie postaci 
gen. Stanisława Rostworowskiego, �Piętnastak� Biuletyn Towarzystwa Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 2002, nr 2, s. 11�12; W pięćdziesiątą rocznicę 
powstań śląskich i plebiscytu, Katowice 1946, s. 59, 6!, 72, 204, 206�207; B. Wachowicz, 
Marie jego życia, Warszawa 1994, s. 420; Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie 
codzienne. Praca zbiorowa pod red. Cz. Grzelaka, Warszawa 2004, s. 16 i nast. oraz 547; 
T. Wasilewski, Jeszcze o �Komitecie siedmiu�, �Kultura� 1948, nr 12, s. 117�118; Z.P. We-
sołowski, The Order of Virtuti Militari its cavaliers 1792�1992 (Order Virtuti Militari i jego 
kawalerowie), Miami, Florida 1992, s. 324; K. Wędrychowski, Informacja biograficzna 
� Stanisław Janusz Marian Rostworowski, [w:] Okruchy wspomnień z walk i martyrologii 
AK, Kraków 1995, nr 16, s. 101�1�2; A. Wiekluk, Rostworowski Stanisław, PSB, t. 32, 
s. 229�237; J. Wielhorski przy współpracy R. Dembińskiego, Kawaleria polska i bronie to-
warzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ordre de Bataille i obsady personalne. Ha-
sło: 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego: oficerowie w barwach pułku na funkcjach 
poza swą jednostką macierzystą I O/Z Londyn 1979, s. 75; M. Wielicki, Polska w pierście-
niu prób i ognia. Okres II za lata za lata 1918�1926, Warszawa 1933, s 160, 181 (zdjęcie); 
M. Wieliczko, Polacy na Węgrzech, Lublin 1977, s. 119; tenże, Generał Władysław Sikorski 
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a wychodźstwo polskie na Węgrzech i opozycja węgierska w latach 1939�1943, [w:] Wła-
dysław Sikorski � żołnierz i polityk, praca zbiorowa pod red. J. Półćwiartka, Rzeszów 1987, 
s. 133�177 (162); Wielka encyklopedia powszechna, T. 13, suplement, Warszawa 1971; 
J. Wilamowski, Ostatnia misja generała �Odry� � Pętla zdrady, cz. I, �Perspektywy� 1985, 
nr 49, s. 31�32, cz. II, W gestapowskiej katowni, �Perspektywy� 1985, nr 5, s. 31�32; tenże, 
Honor, zdrada i kaźń. Afery Polski Podziemnej 1939�1945, Warszawa 1999, s. 24 i nast.; 
Z.J. Winnicki: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917�1918), Wrocław 
1991, s. 61�62, 275; Grabież trwa. Zaprzepaszczone dzieciństwo, 1996; W Gębicach upa-
miętniono generała Rostworowskiego � Rycerz bez trwogi i skazy, �Panorama Leszczyńska� 
2002, nr 16; A. Wojtaszak, Generał broni Stanisław Szeptycki (1867�1950), Szczecin 2000, 
s. 12 i nast.; Wolność dla Polski spełnieniem aspiracji narodowych, �Gazeta Krakowska� 
1981, nr 222, s. 1�2; T. Wroński, Kronika okupacyjnego Krakowa, Kraków 1974, s. 352, 359 
i nast.; M. Wrzosek, Powstania śląskie 1919�1921. Zarys działań bojowych, Warszawa 1971, 
s. 8, 131, 133, 157, 160, 161; Komendanci Obrony Plebiscytu i naczelni dowódcy wojsk 
III powstania śląskiego, s. 70; J. Wyględa ps. �Traugutt�, Plebiscyt i powstania śląskie, Opo-
le 1966, s. 138, 142, 144, 166; L. Wyszczelski, Niewypowiedziana wojna polsko-rosyjska 
� działania militarne w 1919 roku, Toruń 2005, s. 100, 126, 128, 140, 146; P. Załęski, Odru-
chy wielkich łowów, Warszawa 2005, s. 2006; St. Z. [Stanisław Zając], Gen. bryg. Stanisław 
Rostworowski � historyk i pisarz, �Refleks� � miesięcznik Krakowskiego Okręgu Wojskowe-
go 1997, nr 11/35; S. Zając, J. Szymański, Krakowski Okrąg w konspiracji (1939�45), [w:] 
Krakowski Okręg Wojskowy 1918�1995, Kraków b.d.w.; P. Załęski, Myśliwy herbu Nałęcz, 
�Łowca Polski� 2009, nr 2, s. 68�72; J. Zamojski, Konferencja belgradzka w 1940 r., [w:] 
�Najnowsze Dzieje Polski�, t. 10, 1966, s. 191�238; J. Zator-Przytocki ks., Moja służba 
w Polsce w latach okupacji (1939�1945), [w:] Udział kapelanów wojskowych w drugiej woj-
nie światowej, Warszawa 19, s. 277, 279; �Zeszyty Historyczne� nr 1. Indeks nazwisk do 
Najnowszej historii politycznej Polski Władysława Pobóg-Malinowskiego; A. Zdunowicz, 
Szarża pod Rokitną 13 VI 1915, �Tygodnik Polski� 2012 nr 26, s. 10�11(Londyn); R. Zie-
liński, Śladami tragedii. �Za i przeciw� 1973, nr 34; tenże, Obraz okupowanego Krakowa, 
�Wojskowy Przegląd Historyczny� 1975, nr 3, s. 353; Z. Zieliński, Listy zebrane przez J. Du-
nin-Brzezińskiego. List nr 5 i nast.; Zwycięstwo pod Warszawą, opr. A. Knyt, Warszawa 2005, 
s. 22; A.C. Żak, Rokitna 1915, Warszawa 1994, s. 12, 25�25, 35, 37, 39, 41, 66, 70�72, 
75, 80�86, 89�90; M. Żółtowski, To wszystko działo się naprawdę, Warszawa 2002, s. 169; 
CAW, Akta personalne 1673/8413; Centralne Archiwum MSW, teczka 1/504 dok. 3613; 
BKUL 984 Stanisław Rostworowski, O wychowaniu, k. 21; BKUL 1248, Korespondencja 
ks. Tadeusza Jachimowskiego z lat 1917�1937, Stanisław Rostworowski płk 1932, k. 68�69; 
ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: listy S. Rostworowskiego do bab-
ci Marii Rostworowskiej; do Zofii Wessel, Mydlniki, 7 VI 1914; Ossolineum 15829/III 
list S. Rostworowskiego do Władysława Sikorskiego, Warszawa, 8 IV 1919, k. 165; 
Ossolineum 16014/II Papiery Stablewskich, k.143�146; Ossolineum 16022/II Papiery Stab-
lewskich, list Teresy Rostworowskiej do Marii Rostworowskiej, Kraków, 25 XI 1901, list 
Stefana Stablewskiego do Stanisława Rostworowskiego z 6 VI 1939 nt. nakładu i recenzen-
tów �Strategii rolniczej�; AAN, Sygn. 203/XI-23 Armia Krajowa rozkazy, korespondencja 
komendanta, k. 14, 15, 16, Sygn. 203/XI-29Armia Krajowa rozkazy, meldunki 1943�1944, 
k. 30, 33, Sygn. 203/XI-38 Armia Krajowa rozkazy operacyjne, k. 1�4.

Zachowane dokumenty (w posiadaniu S.J. Rostworowskiego): 
1. Świadectwa C. k. gimnazjum trzeciego w Krakowie z lat 1889�1905 i świadectwo 
dojrzałości z 1906; 2. Indeksy dwa: Tabella scholarum Universitas Friburgensis z 1906;  
3. Wezwanie do stawienia się przed komisją asenterunkową w Krakowie 1909; 4. Dyplom 
Senatu Uniwersytetu Fryburskiego i jego Wydziału Matematyczno-Fizycznegpo nadania 
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tytułu doktorskiego Magna cum Laude Stanisławowi hrabiemu Rostworowskiemu, pod-
pisany przez prof. Raymundusa Girarda, Fryburg 7 VIII 1911; 5. Zaświadczenie chlub-
nego zakończenia pracy asystenta wystawione 14 III 1912 przez Dyrektora Uniwersytetu 
w Getyndze; 6. Index Lectionum c. r. Universitas Jagiellonicae Cracoviensis z 20 X 1912; 
7. Patent Oficerski Stanisława hr. Rostworowskiego z 4 VI 1915, wystawiony przez Ko-
mendę Główną Legionów Polskich z podpisem K. Durskiego; 8. Karta wojskowa Legio-
nów Polskich nr 1439; 9. Legitymacja dla oficera polskich Legionów z 12 I 1917, podpi-
sana przez szefa sztabu Leona Berbeckiego, wystawiona w języku polskim i niemieckim; 
10. Nominacja porucznika Legionów Polskich Stanisława Hrabiego Rostworowskiego na 
adiutanta Rady Regencyjnej z 31 X 1917, podpisani regenci: Aleksander Kakowski Arcybi-
skup, Józef Ostrowski, Zdz. Lubomirski i sekretarz generalny ks. dr Z. Chełmicki; 11. Liczne 
dokumenty z wizyty członków Rady Regencyjnej u cesarza Wilhelma II w Berlinie i Karola 
I w Wiedniu, a więc zaproszenie dla porucznika adiutanta hr. Rostworowskiego na śnia-
danie do Zamku Bellevue w Berlinie z 8 I 1918, zaproszenie do kanclerza Rzeszy Her-
tlinga, Sitz-Liste na śniadaniu u cesarza Karola I z 12 I 1918 w Laxemburgu, Sitz-Liste 
z przyjęcia u Eks. Twardowskiego i inne. 12. Legitymacja Wydziału Personalnego Sztabu 
Generalnego wystawiona dla rotmistrza S. Rostworowskiego 16 grudnia 1918; 13. Legi-
tymacja Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Oddział IX wystawiona dla rotmistrza 
Stanisława Rostworowskiego; 14. Książka poborów wystawiona przez Komisję Kasową 
Sztabu Litewsko-Białoruskiej Dywizji Strzelców w Lidzie z 7 V 1919; 15. Legitymacja 
kapitana Sztabu Generalnego wystawiona przez Dowództwo Frontu Litewsko-Białoruskie-
go z podpisem ppłk. i szefa sztabu E. Tinza; 16. Karta Ewidencyjna hr. Rostworowskiego 
Stanisława, kpt. Szt. Gen. z 1920; 17. Roczny Wykaz Łowiecki z 16 X 1920 wystawiony 
przez starostę gostyńskiego F. Męczarskiego; 18. Zaproszenie Dowódcy Okręgu General-
nego Poznań na obiad na część powracających zwycięskich wojsk z 16 I 1921; 19. Paszport 
MSW Rzeczypospolitej Polskiej wystawiony na nazwisko Stanisław Lubieniec; 20. Naczelna 
Komenda Wojsk Powstańczych Górnego Śląska Nr 3 II kl. 5 VII 1921 r. Walecznemu Po-
wstańcowi Cześć! Mjr Szt. Gen. Rostworowskiemu Stanisławowi (Lubieniec) nadaje prawo 
posiadania �Śląskiej Wstęgi Waleczności i Zasługi�, podpisał Warwas, Naczelny Komen-
dant Wojsk Powstańczych; 21. Legitymacja Ministerstwa Spraw Wojskowych dla słuchacza 
Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie z 11 IV 1923; 22. Dyplom Odznaki Pułkowej 55 
Pułku Piechoty, nadanej 26 I 1926 z podpisem dowódcy pułku płk J. Kustronia; 23. Dy-
plom Odznaki Pamiątkowej 14 Dywizji Piechoty, nadanej za działalności i wierną służbę 
Ojczyźnie przez gen. A. Kędzierskiego, Poznań 13 V 1926; 24. Dyplom nadania Odznaki 
Pamiątkowej 2 Pułku Strzelców Konnych podpisany w Hrubieszowie 16 II 1928 przez do-
wódcę pułku ppłk. A. Długoborskiego; 25. Dyplom zajęcia I Miejsca na Zawodach Strzelec-
kich Brygady Kawalerii �Baranowicze�, podpisany 16 VI 1929 przez płk. St. Skotnickiego; 
26. Upoważnienie do noszenia Odznaki Pamiątkowej 22 Pułku Ułanów nadanej 23 I 1930, 
podpisane przez dowódcę pułku płk. J. Grobickiego; 27. Dyplom z 6 VI 1931 nadania Sta-
nisławowi Rostworowskiemu Krzyża i Medalu Niepodległości za prace w dziale odzyskania 
niepodległości, podpisany przez Przewodniczącego Komitetu J. Piłsudskiego; 28. Legityma-
cja Pułkownika dypl. w stanie czynnym, dowódcy 22 Pułku Ułanów z podpisem dowódcy 
Samodzielnej Brygady Kawalerii płk. dypl. W. Andersa; 29. Patent Oficerski na stopień puł-
kownika kawalerii ze starszeństwem od 1 I 1931 r. wydany Warszawa 1 IV 1933 z podpi-
sem Ministra Spraw Wojskowych J. Piłsudskiego; 30. Dyplom nadania Odznaki Pułkowej 
Dowódcy 22 Pułku Ułanów, Dubno, 27 VI 1935; 31. Dyplom nadania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 11 listopada 1935 r. Złotego Krzyża Zasługi za zasłu-
gi w służbie wojskowej, podpisany przez Prezesa Rady Ministrów M. Kościałkowskiego; 
32. Dyplom nadania Medalu Brązowego Hodowcy Koni z 1937; 33. Pozwolenie na broń 
nr 274580 ważne do 31 XII 1939; 34. Pismo Augusta Zaleskiego, ministra spraw zagranicz-
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nych, datowane z Angers 1 XII 1939, powiadamiające Stanisława Janusza Rostworowskiego, 
że z dniem 1 XII 1939 został mianowany wicekonsulem z VII grupą uposażenia i przydzia-
łem do Konsulatu w Czerniowcach; 35. Nota verbale do Królewskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Bukareszcie z dnia 13 XII 1939 informująca, że w związku z wyjazdem 
wicekonsula Synowieckiego do Rzymu w jego miejsce wicekonsulem zostaje mianowany 
Stanisław hrabia Rostworowski; 36. Pełnomocnictwo wydane przez gen. broni Kazimierza 
Sosnkowskiego płk. dypl. Rostworowskiemu Stanisławowi do podporządkowania sobie 
wszystkich osób i organizacji, które na własną rękę lub z rozkazu władz poprzednich roz-
poczęły z terenu Rumunii prace w Kraju o charakterze wojskowym. Pełnomocnictwo to 13 
II 1940 zatwierdził Premier i Naczelny Wódz Sikorski, gen. dyw.; 37. Paszport wystawiony 
23 X 1940 przez konsulat generalny RP w Bukareszcie dla instruktora agronoma Stanisława 
Rostworowskiego; 38. Akt nominacji z dniem 1 października 1943 r. Generałami Brygady 
pułkowników... Rostworowski Stanisław dypl., wydany w Londynie dnia 12 stycznia 1944 r. 
L. dz. 3022/Tjn.Pers. 43 r. Naczelny Wódz Sosnkowski Generał Broni. 39. Personalausweis 
� Legitymacja nr 23694 wystawiona 6 IV 1943 w Warszawie na nazwisko Jana Kowal-
skiego ogrodnika, z pięknym zdjęciem generała, przedarta, zapewne w złości przez gesta-
powca, świadomego, że jest to dokument sfałszowany; 40. Zarządzenie z dnia 18 sierpnia 
1948 roku o nadaniu Orderu Wojennego: �Virtuti Militari� kl. IV� grupa B. za działalność 
w Armii Krajowej z nr 173 � Gen. bryg. śp. Rostworowski �Odra� Stanisławowi, Kmdt 
Okr. Kraków, � Naczelny Wódz W. Anders gen. dyw.; 41. Pismo z dnia 2 kwietnia 2002 r. 
Kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militarii gen. bryg. w st. sp. Stanisława Na-
łęcz Komornickiego stwierdzające, że Naczelny Wódz nadał pośmiertnie Kawalerowi Orderu 
Wojennego Virtuti Militari generałowi brygady Stanisławowi Rostworowskiemu Krzyż Zło-
ty Orderu Wojennego Virtuti Militari Nr 173; 42. Uchwała Nr XLVII/595/05 Rady Miejskiej 
w Gostyniu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazw dla projektowanych ulic w Go-
styniu, podpisana przez Przewodniczącego Rady Piotra Radojewskiego, m.in. wyznaczała ulicę 
im. gen. Stanisława Rostworowskiego; 43. Uchwała nr XXI/405/08 Rady Miasta Katowice 
z dnia 28 I 2008 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice 
nazwy �Rondo Generała Stanisława Rostworowskiego�, podpisana przez przewodniczącego 
Rady Miasta Katowice Jerzego Forajtera; 44.W Muzeum w Gostyniu znajduje się szabla gen. 
S. Rostworowskiego. 

W Gostyniu, Krakowie, Opolu, Poznaniu i Warszawie znajdują się ulice oraz plac w Ka-
towicach imienia Generała Stanisława Rostworowskiego. W Katedrze Wojskowej przy ul. 
Miodowej w Warszawie, na domu przy ul. Świętego Marka 8 w Krakowie, w hallu pałacu 
w Gębicach zostały umieszczone tablice pamiątkowe poświęcone gen. bryg. dr. Stanisławo-
wi Rostworowskiemu. Również od 21 czerwca 2008 przy Pomniku Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu została umieszczona tabliczka z nazwiskiem genera-
ła wśród bardzo wielu innych przypominających nazwiska pomordowanych przez Niemców 
Wielkopolan. Wmurowanie tablicy pamiątkowej w pałacu w Gębicach odbyło się bardzo 
uroczyście 6 IV 2002 pod patronatem pięciu stowarzyszeń kombatanckich i historycznych, 
przy obecności gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego, który wręczył dyplom pośmiertnego 
nadania Generałowi Krzyża Złotego Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz w połączeniu 
z sesją naukową, na której referaty wygłosili prof. T. Dubicki i poseł M. Libicki. Wcześniej, 
w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odbyły się dwie sesje naukowe poświęcone osobie 
Generała, jedna w 1983 z referatem płk. L. Głowackiego, druga 7 XI 1995 z referatami kilku 
polskich historyków wojskowości. Należy przypomnieć, że Generał nie ma swego grobu.
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ROZDZIAŁ XVIII

POKOLENIE XVI

KOBIETA CZTERECH EPOK – ZOFIA Z MYCIELSKICH 
I voto ROSTWOROWSKA, II voto SKRZYŃSKA

Zofia Mycielska, przez całe życie zwana Zulą, była niewątpliwie osobą 
dużego formatu. Życie jej się rozłożyło na przestrzeni czterech jakże różnych 
epok i wszystkim im potrafiła stawić czoło.

Panienka z szanowanego i zasobnego domu

Zofia Mycielska przyszła na świat 12 VII 1895 w Gałowie pod Szamotuła-
mi, w Wielkim Księstwie Poznańskim

Dzięki urodzeniu swemu uzyskała obywatelstwo pruskie. Z urzędnika-
mi pruskimi nie stykała się jednak wiele, gdyż ojciec jej nie przepuszczał 
ich przez próg swego domu. Były sekretarz arcybiskupa Włodzimierza Czac-
kiego (1834�1888), nuncjusza papieskiego w Paryżu, dr filozofii Ludwik 
Mycielski (1854�1926) w spadku po swym stryjecznym dziadku Józefie, ka-
walerze Orderu Św. Sylwestra z Gwiazdą, znakomitym wielkopolskim zie-
mianinie, w 1885 roku odziedziczył majątek Gałowo z folwarkiem Jastrowo, 
dobra o łącznej powierzchni 1235 ha. Szamotuły ze wsią Gałowo przodkowi 
tu wymienionych, stolnikowi poznańskiemu Adamowi Janowi Mycielskie-
mu, w wianie w 1722 wniosła Anna z Niegolewskich, wdowa po właścicielu 
ogromnych dóbr Andrzeju Wedel Tuczyńskim. Szamotuły utracono w 1827, 
natomiast Gałowo w rękach Mycielskich pozostało przez ponad 220 lat. 

W 1890 dr Ludwik Mycielski ukończył swą kadencję posła do parlamentu 
Rzeszy i 6 IV 1893 w Zimnowodzie, jednym z majątków wielkopolskich na-
leżącym do jego rodziny, poślubił Elżbietę z Mycielskich (1872�1931), córkę 
hr. Ignacego (1842�1884), byłego właściciela perły dóbr Mycielskich Cho-
cieszewic w powiecie gostyńskim. Hrabia Ignacy Chocieszewice odsprzedał 
ks. Wilhelmowi Radziwiłłowi za 1 050 000 talarów. Życia dokonał w innym 
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swoim majątku, w Smogorzewie pod Gostyniem, gdzie też na świat przyszła 
Elżbieta (Iza). Sądząc po zachowanym obrazie jej starszej siostrzyczki Anie-
li, późniejszej Sułkowskiej, Iza w dzieciństwie wychowywana była w prze-
pychu, który doprowadził jej rodziców do ruiny materialnej. Natomiast mąż 
jej Ludwik gospodarował oszczędnie i dobrze w odziedziczonym Gałowie, 
a także zasłynął jako wybitny działacz społeczny. W Szamotułach był sędzią 
przysięgłym, członkiem filii Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, pre-
zesem założonej przez siebie spółki zakupu i sprzedaży �Rolnik�, prezesem 
Wydziału Powiatowego i rady nadzorczej cukrowni, prezesem powiatowego 
oddziału Towarzystwa Pomocy Naukowej, do dyrekcji którego z kolei wcho-
dził w Poznaniu. W roku 1910 wszedł w skład rady założonego przez Adama 
Żółtowskiego z Jarogniewic Związku Narodowego, a w 1913 powierzono mu 
stanowisko prezesa Rady Narodowej, która miała skupiać wszystkie inicja-
tywy społeczne i polityczne polskiej ludności Wielkopolski i reprezentować 
jej interesy wobec władz pruskich. Dr Ludwik Mycielski zatem otrzymał naj-
wyższe stanowisko społeczne, jakie społeczeństwo polskie ziemi wielkopol-
skiej mogło ofiarować swemu rodakowi.

Dwór gałowski, obok którego dopiero syn Ludwika Michał w 1926 po-
stawił pałac, był dość skromnym jednopiętrowym budynkiem, wzniesionym 
w początkach XIX w., gdyż dawniejszą siedzibą Mycielskich był zamek 
w Szamotułach. Wybudowany z czerwonej cegły, pozostał nieotynkowany, 
bo oplotło go zewsząd dzikie wino i bluszcz. Ale dom ten promieniował 
gościnnością swoich gospodarzy. Tu bywali najwybitniejsi ziemianie wiel-
kopolscy, a także przedstawiciele inteligencji miejskiej, z którymi państwa 
Mycielskich łączyły więzi przyjaźni. Przybywali tu, zresztą niekiedy spo-
krewnieni, Stanisławostwo Łąccy z Posadowa, Tadeuszostwo Twardowscy 
z Kobylnik, Franciszkostwo Kwileccy z Dobrojewa, Maciejostwo Koczo-
rowscy z Pamiątkowa, Stanisławostwo Kurnatowscy z Pożarowa, Wiktoro-
stwo Szołdrscy z Żydowa, Felutka i Władysław Gajewscy z Turzna. Pani 
domu Elżbieta odwiedzała zaprzyjaźnionego Ignacego Bnińskiego w Pie-
tronkach, do Gałowa przybywała Maria Julia Wicherkiewiczowa, malarka, 
literatka, dziennikarka, żona wziętego dentysty z Poznania i później szefa 
sanitarnego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. 
Pani Maria była osobą niezwykle piękną, co nie mogło ujść uwadze pana 
domu gałowskiego. Na kortach tenisowych urządzonych w parku gałowskim 
rozgrywali sety Stefan Tyszkiewicz z Pogorzeli i Jerzy Turno z Objezierza. 
Młodych frapowała postać cioci Helenki Mycielskiej (1857�1937) z Wy-
daw pod Poniecem, stryjecznej siostry ojca Zuli, osoby promieniującej żywą 
energią, konceptem i niemałym poczuciem humoru. Naturalnie domy wszyst-
kich tu wymienionych były rewizytowane, do kultury osobistej ówczesnych 
ziemian należała znajomość świąt rodzinnych zaprzyjaźnionych osób, śle-
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dzenie dat zaręczyn i ślubów oraz pogrzebów w ich rodzinach. Owe wieści 
dotyczące spraw rodzinnych i towarzyskich znacznie górowały nad wiedzą 
o współczesnych wydarzeniach politycznych. Wszystko, co dotyczyło życia 
społecznego o aspektach narodowych, rozstrzygało się w odległych o dwa ki-
lometry Szamotułach i nie tak dalekim Poznaniu, czasem w Toruniu. Szersze 
sprawy publiczne, a przede wszystkim wymogi życia towarzyskiego (karna-
wał) skłaniały do wyjazdów do Krakowa, niekiedy Lwowa, do cieszącej się 
swobodami narodowymi Galicji. Warszawa, zgnieciona terrorem i inwigila-
cją ochrany w czasach popowstaniowych, była jakby bardziej odległa. Pozy-
skiwanie kredytów bankowych, poważniejsze zabiegi chirurgiczne, aspiracje 
turystyczne skierowywały do Berlina, gdzie wypadało zwiedzić katedrę św. 
Jadwigi, zamek cesarski i Tiergarten. Do opery jeździło się do Wrocławia, 
tam też dokonywało się zakupów stylowych mebli i biżuterii.

Centralną osobą domu gałowskiego był ojciec rodziny Ludwik Mycielski 
przez krewnych zwany Luciem, a przez dzieci papą. Jego ogromnie rozga-
łęzione kontakty społeczne sprawiały, że bardzo często przebywał w podró-
żach, w listach jednak donosząc żonie o przeżytych zdarzeniach i terminach 
swego powrotu do domu. Właśnie w jednym z jego listów z 1904, pisanym 
z Krakowa, jawi się pierwsza wzmianka o córce: Dla Zuli kupiłem dwie małe 
zabawki, a potem następuje dyspozycja dla żony: Rozmów się z owczarzem 
i wybierz dla niej jedną owieczkę. Wspomniane poprzednio zabawki zostały 
wzbogacone o zakup czarnego zajączka, dokonany za namową zamieszkałe-
go w Krakowie prof. Jerzego Mycielskiego, wybitnego kolekcjonera i znawcy 
malarstwa oraz innych dziedzin sztuki. List ten, pisany z podróży, jest sym-
patycznym znakiem pamięci ojca o córce. W samym jednak Gałowie papa 
wobec córki utrzymywał dystans. Miała prawo chodzić trzy kroki za nim, nie 
wolno jej było przy nim pierwszej zabierać głosu, a tym bardziej przy stole. 
Odzywała się głównie wtedy, kiedy na polecenie rodziców popisywała się 
recytacjami wierszy, a nawet fragmentów nowelek. � Robiłam to zawsze na 
rozkaz, bo z dobrej woli siedziałabym ukryta w kącie. Po otrzymaniu okla-
sków dygałam i uciekałam z pokoju � wspominała po latach. 

A jednak stosowany przymus sprzyjał pobudzeniu zainteresowań literac-
kich u młodej panny i rozwojowi jej orientacji w minionych dziejach narodu. 
Sam dwór gałowski był skarbcem dawnych tradycji. Tu przetrwały pamiątki 
z dwóch najbardziej kultywowanych w rodzinie epok, z czasów napoleońskich 
i powstania listopadowego. Wielkim zwolennikiem cesarza Francuzów był pra-
dziad Ludwika, Stanisław Mycielski (1768�1813), który został mianowany puł-
kownikiem i adiutantem marszałka André Masséna. Z okazji chrztu jego córki, 
której nadano imię Konstancja Wiktoria (Wytrwałość w Zwycięstwie), płk My-
cielski gościł w swoim majątku w Kobylopolu pod Poznaniem cesarza Napo-
leona i sztab francuski, a marszałek Masséna trzymał ową córeczkę do chrztu. 
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Zula, wychowana w klimacie wspomnień napoleońskich, kochała wszystko, co 
francuskie, kraj, ziemię, aurę, potrawy, wina, których nie znała. A postacią, ja-
kiej skłonna była zawsze oddać hołd, był ks. Józef Poniatowski, wierny aż do 
bohaterskiej śmierci. W powstaniu listopadowym pod Olszynką Grochowską 
poległ jej pradziad Ludwik, wcześniej pod Rajgrodem jej stryjeczny pradziad 
Franciszek, pod Ostrołęką dwukrotnie szarżę 2 pułku ułanów prowadził płk 
Michał Mycielski, wkrótce mianowany generałem, Złoty Krzyż Virtuti Militari 
otrzymał Józef Mycielski, oto jeszcze dwaj kolejni bracia obu wspomnianych 
już poległych. Ich wyniosłe sylwetki oficerów Wojsk Polskich i spienione konie 
kawaleryjskie zagnieździły się niezatarcie w pamięci młodej Zuli i stanowiły 
motywy dla jej rysunków i akwareli, do których robienia od dzieciństwa była 
prawdziwie uzdolniona. Wiele lat potem pisała: Wyczuwam atmosferę, w któ-
rej wyrosłam. W oczerniałych od kurzu ramach, wabiące oko czystością mło-
dzieńczego zarysu, a jednak twarde, skupione twarze, brwi ściągnięte. Proste 
czerwone czamary obok szamerowanych mundurów � akselbanty, talie wcięte 
w pasie, jak u panny do tańca, poszerzone w ramionach srebrem epoletów. Na 
czołach chmurna powaga... U stóp rozciągnięte na krzyż szable... Takie pozosta-
ło jej wspomnienie przodków, patrzących na nią z obrazów, z poszarzałych ścian 
dworu gałowskiego. Żywym przykładem samouka artysty był dla niej rezydent 
tego domu, głuchoniemy brat matki Ludwik Mycielski (1868�1902), ale był on 
raczej genialnym rysownikiem karykaturzystą niźli malarzem-historykiem.

Pomiędzy matką Elżbietą a córką Zulą, gdy ta była jeszcze młodą pa-
nienką, stawały znakomite wychowawczynie i nauczycielki. W pierwszym 
rzędzie Maria Ruszczyńska, późniejsza dziennikarka �Kuriera Poznańskie-
go�. Oddana wychowaniu Zuli bez reszty. Odeszła z Gałowa w 1912 roku. 
Podróżując pomiędzy Berlinem, Wolsztynem i Lwowem, listami nieustannie 
śledziła rozwój duchowy swej byłej wychowanicy. Drugą była miss Nora 
Griffin, Angielka, z którą Zofia utrzymywała jeszcze korespondencję po 
II wojnie światowej, pisując do niej listy do Anglii. Pierwszej ze wspomnia-
nych należy zawdzięczać rozkochanie w historii i literaturze epoki roman-
tyzmu, które przez całe życie było udziałem duchowości Zuli. Drugiej zna-
jomość języków mieszkanki Gałowa, która poza angielskim równie dobrze 
znała francuski i niemiecki. Młoda panienka wiersze, które poznała, a może 
niektóre sama tłumaczyła, wpisywała sobie do sztambuchu. Znajdą się w nim 
poezje Heinego, Musseta, Bourgeta, a także inne, może nieznanych autorów, 
które odzwierciedlały jej uczuciowość, jak choćby ten:

Kiedy się usta w pocałunek zleją
I dusze z sobą wzajem zrozumieją,
To takiej chwili może pozazdroszczą
Sami anieli, co w niebiosach goszczą.
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Bo to jest wielka narodzin godzina,
Gdy moc cudowna świtać rozpoczyna,
Co w jedną całość łączy dwa istnienia
I w jedną duszę dwie dusze przemienia.

Zula pisała próbki utworów literackich, prowadziła pamiętnik, notowała 
swoje wrażenia, ale nadmiar uczuciowości nie pozwalał jej trzymać słowa 
w ryzach, stąd też wszystko co pisała, także później w wieku dojrzałym, jest 
tylko wybuchem odczuć i wrażeń, natomiast w tekstach tych brak jest ciągło-
ści i systematycznej prezentacji faktów i zdarzeń. Zresztą w jej osobowości 
talent malarski wyprzedzał uzdolnienia pisarskie, ale ani jednych, ani drugich 
nie potrafiła wykształcić i przekuć w swój oręż.

Jako młoda panna uwagę poświęcała zgłębieniu siebie samej. Generalnie 
cierpiała na pewien kompleks niedostosowania do otaczającej ją rzeczywistości 
i była przekonana, że osoba taka, jak ona, nikomu nie będzie przydatna. Ową 
rzeczywistością byli ludzie, którzy, jak sądziła, stworzeni zostali po to, by ją 
tępić, onieśmielać i ośmieszać. Od nich uciekała do swojego pokoju, w którym 
mogła marzyć, pisać i rozmyślać. Jeszcze jako panienka siedemnastoletnia nie 
umiała podjąć konkurencji z innymi osobami ze środowiska rówieśniczego. 
Sama wspominała, że będąc na potańcówce w Dobrojewie u Kwileckich nie 
mogła znieść tego, że podobający się jej kawaler p. C. prosił do tańca inne 
partnerki, a ją pomijał. Odczuwane uczucie zazdrości klasyfikowała jako złą 
cechę swego jestestwa. Modliła się o to, by dana jej była taka moc, dzięki któ-
rej potrafiłaby: (...) dążyć bez wytchnienia do przeistoczenia swego wstrętnego 
egoizmu w miłość do Boga i ludzkości, by kiedyś, przy schyłku znojnego życia, 
pełnego walk i zaparcia się siebie, mogła zawołać za Mickiewiczem: �Ko-
chałem naród, kochałem wiele, kochałem wielu�. Umiłowanie wzniosłości 
romantycznej od młodości wiązała z głęboką wiarą. Piękna jest jej modlitwa, 
gdy prosiła: Boże, dopomóż mi dokonać tej przemiany duchowej, niech idę za 
głosem Twej łaski i niech promień wiary, zaczerpniętej u łona matki, nie gaśnie 
we mnie nigdy, a oświeca wszystkie burze późniejszego życia. Natomiast aktu-
alnie pragnęła odmienić siebie samą. Była przeświadczona, że: Gdyby stanęła 
wpośród ludzi prosta, bez żadnych pretensji, dobroć i ciepło bijące z mego ser-
ca ogrzałoby innych, zniewoliłoby mi ich własne serca. Ale, że chcę brać i nic 
w zamian nie dawać, czuję się opuszczona i pokrzywdzona. Niekiedy jednak 
rozważała jakby tu zdobyć pewną umiejętność pozyskiwania szacunku i po-
dziwu ze strony otoczenia. Dochodziła do wniosku, że trzeba umieć swemu 
sposobowi bycia, a nawet każdemu ruchowi, nadać pozór głębszej rozwagi, 
głębszego zastanowienia, ukrytej myśli. Uznała, że na ludzi trzeba oddziały-
wać swoim drugim dnem, nawet gdyby to był tylko styl bycia czysto pozorny 
i pozbawiony rzeczywistych treści.
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W sumie jednak ów zamierzony sposób postępowania był tylko swoistą 
próbą alienacji od świata. Zamierzenia te wyrastały z tego, że w dziewczęcym 
okresie życia Zula nie potrafiła odczytać swego powołania, przysypiała dłu-
go przedpołudniami, a potem snuła się, uwikłana w swe marzenia. Postawę 
tę krytycznie oceniała jej wychowawczyni Maria Ruszczyńska, która pisała 
do niej: Zupełnie nie jestem zadowolona twoim listem. Nie wolno tak pręd-
ko zobojętnieć i trzeba ciągle gorąco pragnąć, nawet szczęścia, trzeba czuć 
mocno i czynić silnie, bo to jest właśnie pełnia życia. Korzystnym przejawem 
jej ówczesnego postępowania było to, że z zapałem prowadziła tajne kursy 
nauki języka polskiego i historii wśród wiejskich dzieci gałowskich. Jeszcze 
jako panna nauczyła kilka generacji dzieci wiejskich czytać i pisać, przez co 
ich świadomość związała z Polską.

Mimo skłonności do dystansowania się od rzeczywistości, szamotała się 
wewnętrznie z problemem najbardziej realnego zaangażowania swej egzy-
stencji, konkretnie z dylematem bohaterstwa. Wywodząc filiacje swego życia 
od dziadów poległych na polu chwały, sobie samej stawiała pytanie, czy po-
trafiłaby być już nie tyle odważną, lecz wprost po bohatersku złożyć ofiarę 
swego życia dla sprawy, którą zawsze kojarzyła z losami ojczyzny. Pierwszy 
młodzieńczy utwór, który napisała w połowie wierszem, w połowie prozą, 
przedstawiał właśnie bohaterską obronę twierdzy, podczas której ginie kobie-
ta � wódz. Już w znacznie późniejszych latach, gdy przyszło jej przeżywać 
okupację niemiecką w Polsce i, co więcej, spotykać się z mężem zaangażo-
wanym w pracę konspiracyjną, czyniła sobie wyrzuty, że nie potrafiła sta-
nąć u boku męża � bohatera. Więcej uspokajała się, gdy kończyły się tajne 
spotkania z nim, które zawsze mogły spowodować aresztowanie a potem los 
okrutnych przesłuchań. Nawet cieszyła się, kiedy już mogła z tych spotkań 
powrócić do swego ówczesnego domu.

Ale wtedy, w Gałowie, jako młoda panna, chciała próbować się w boha-
terstwie. Gdy przyjeżdżała do niej z Warszawy jej kuzynka Ludwika Myciel-
ska (1885�1977), zwana Inią, to obie przebierały się w stare stroje wojskowe 
i fechtowały przyniesionymi z arsenału mieczami. Zula, która nie znosiła po-
wabnych strojów panieńskich, z radością przebierała się w mundury. Nawet 
będąc w gościnie u Oswaldów Potockich w Piątkowie pod Poznaniem, po 
zakamarkach tamtejszego dworu paradowała w mundurze husarskim.

Towarzyszy zabaw zbyt wielu nie miała. Starszy zaledwie o rok � jej brat 
Michał (1894�1972), choć urodzony we dworze, żył problemami stajni. In-
teresowały go konie, gospodarka rolna i jeszcze raz konie. Gdy po II wojnie 
światowej, znalazłszy się na emigracji w Londynie, pracował jako nadzorca 
salowy w Victoria and Albert Museum, w listach pisanych do siostry najchęt-
niej wspominał konie. Sama Zula w Gałowie, potem w Gębicach jeździła 
konno na swej ukochanej �Arabce�. Jeździła w spódnicy, na damskim siodle, 
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z nogami spuszczonymi 
z jednego boku wierz-
chowca. Ale ze swym 
bratem Michałem zbyt 
wielkiej komunikacji du-
chowej nie miała. Bliż-
szy był jej drugi, młodszy 
brat Franio (1900�1911), 
prześliczny chłopczyk 
o pięknej twarzy okolonej 
puklami blond włosów. 
Ale on zmarł po nieuda-
nej operacji ślepej kiszki, 
mając zaledwie 11 lat. 
Zula opiekowała się nim 
do ostatnich jego chwil. 
Franio na łożu śmierci 
przyjął Pierwszą Komu-
nię św. Przed śmiercią 
żegnał się z wszystkimi 
domownikami. 

Do Gałowa naturalnie 
przyjeżdżali inni kuzyni 
Mycielscy. W Kobylopo-
lu pod Poznaniem było 
aż trzech synów rówieś-
ników, ale jej najbliższy 
duchowo był Staś (1891�1965), który w dorosłym życiu okazał się biblio-
filem oraz przyjacielem poetów i rzeźbiarzy. Przyjeżdżali też młodzi My-
cielscy z Wolsztyna. Zula najbardziej przyjaźniła się z najstarszą tamtejszą 
kuzynką Marychną Mycielską (1897�1989), która w późniejszych latach nie 
wyszła za mąż.

Gdy panna Zula wzrastała, zaczęto ją ubierać w eleganckie stroje. Mama 
Iza była osobą ogromnie elegancką i sprowadzała ubiory z domów mody 
w Paryżu. Także i dla Zuli sprowadzono dwie suknie z Paryża. Jedna była 
biała koronkowa i to w niej, z wielkim kwiatem na biuście, Zula najchęt-
niej się fotografowała. Druga suknia była niebieska, plisowana, obie leżały 
znakomicie. Ale papa nie był zwolennikiem sprowadzania strojów z Paryża. 
Następne suknie, które panna Mycielska nosiła, wychodziły już spod igły 
szamotulskich krawcowych, niezbyt biegłych w swej sztuce. Na razie jednak 
pozory były takie, że Zula, jakby to rzec, cieleśnie do żadnych strojów nie 

Zofia Mycielska na damskim siodle na swej �Arabce� 
w parku w Gałowie pod Szamotułami, 16 VIII 1909 r.
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pasowała. Pierś zapadnięta, brzuszek wystający, ręce za długie. A co najgor-
sze, zęby jej bardzo wystawały i przez lata całe nosiła w ustach maszynkę 
korygującą, sprowadzoną z Berlina. Obezwładniający był jej nadmierny sa-
mokrytycyzm. Siebie wspominała jako osobę, co ma: Nogi i ręce długie bez 
końca, jeszcze dłuższe od warkoczy sięgających do kolan. I te oczy, albo w dół 
spuszczone, albo proszące z lękiem o wyrozumiałość. Głos cichy, matowy, 
istny strach na wróble. 

W jej życiu ważny był rok 1911, bowiem wtedy rodzice powzięli decyzję, 
że musi ukończyć jakieś bardziej usystematyzowane nauki. W Księstwie Po-
znańskim było to niemożliwe, bowiem istniały tylko rządowe średnie szkoły, 
prowadzone w duchu i z językiem niemieckim. Zofia pojechała więc jesienią 
tego roku do Belgii, do pięknego Bruges, gdzie uczyła się w pensjonacie 
prowadzonym przez Damy Angielskie, to znaczy osoby zakonne, które opuś-
ciły Wyspy Brytyjskie, unikając prześladowań katolików. Nauka odbywała 
się w języku angielskim, lecz otoczenie było frankofońskie, tak że umiejęt-
ności językowe i rozeznanie w kulturze europejskiej u młodej poznanianki 
znacznie się pogłębiły. Zula podchodziła bardzo rzetelnie do wszystkiego, co 
było jej przekazywane. Na przykład, uczestnicząc w rekolekcjach prowadzo-
nych przez benedyktyna o. Browera z kolei we francuskim języku, całą ich 
treść w tymże języku odnotowała i wpisała do osobnego kajetu. Rekolekcje 
poświęcone były dziejom walki z Kościołem, prowadzonej w imię idei postę-
pu od czasu reformacji i wielkiej rewolucji francuskiej. Ich treść, ukazująca 
zmaganie się Kościoła z buntującą się myślą ludzką, nauczyła Zofię już na 
całe życie podchodzenia z szacunkiem do zawartości intelektualno-moralnej 
wszelkich rekolekcji, głoszonych przez duchownych różniących się niekiedy 
bardzo poważnie swym poziomem umysłowym. Zofia jednak uważała, że 
w każdej serii tych nauk można znaleźć jakąś cenną pożywkę duchową. Po-
byt w Bruges miał dla niej duże znaczenie psychologiczne. Wyrwała się z cie-
plarnianych warunków domu gałowskiego, musiała walczyć o swoje miejsce 
wśród innych panienek z dobrych domów belgijskich, zawierała siostrzane, 
ale bardzo długotrwałe przyjaźnie.

Po powrocie z Bruges i do niej przyszedł czas metamorfozy. Zaczęła sta-
wać się zupełnie ładną panienką. Rodzice już nie posłali jej na dalsze nauki 
zagraniczne, gdyż w związku z kryzysem bałkańskim bali się wybuchu wojny. 
Natomiast zimą 1913 roku zawieźli ją na karnawał do Krakowa. W tym czasie 
była nawet krótko w Czechach. Podczas sezonu karnawałowego w Krakowie 
zaprzyjaźniła się (już na całe życie) z Halcią Reyówną, późniejszą Jabło-
nowską. Poznała też pana Andrzeja Skrzyńskiego z Nozdrzca, któremu wiele 
lat później jako wdowa ofiarowała swą rękę. W samym Gałowie natomiast 
nadszedł czas pierwszych wrażeń, sygnalizowanych przyspieszonym biciem 
serca. Otóż zjawił się pewien młodzieniec z Litwy, który pozostał we wspo-
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mnieniach piękny jak meteor. Dopuścił się on przestępstwa, bowiem zabrał 
Zuli na pamiątkę jej chusteczkę. Błagała go, by ją oddał, tak bardzo wstydzi-
ła się przyznać swej matce do tej zguby. Młodzieniec chusteczki nie oddał, 
wyjechał i już nie wrócił. Młoda panna, by wypełnić dni swoich tęsknot, tym 
rzetelniej zajęła się tajnym nauczaniem wiejskich dzieci.

Gdy latem 1914 roku wybuchła wojna światowa, cały dwór zaangażował 
się w żegnanie młodzieży gałowskiej idącej do wojska pruskiego. Zgodnie 
z decyzją papy rekrutom rozdawano czekolady, kiełbasy, papierosy. Odcho-
dzących na front zobowiązywano, by listami donosili o swoich losach. Moż-
na już było się od niech tego domagać, gdyż młodzież gałowska, wyuczona 
przez Zofię Mycielską, już pisać umiała. Teraz dopiero, w tych dramatycznych 
chwilach pożegnań, Zula zdała sobie sprawę z tego, że właściwie zna wszyst-
kie rodziny mieszkańców Gałowa. Było wiele okazji, by odwiedzać ich domy, 
czy to niosąc pomoc w razie choroby, czy to organizując nauczanie dzieci, 
tak więc czuła, że na ten front odchodzą ludzie jej bliscy. Po paru miesiącach 
zaczęły nadchodzić z frontu listy. Zaczynały się słowami: Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus. Wieści były różne, ale po walkach pod Verdun przy-
chodziły pierwsze powiadomienia o śmierci rekrutów z Gałowa. Zuli przypadł 
obowiązek powiadamiania rodzin. Długo pamiętała twarz Marii Olszewskiej, 
matki trojga dzieci, której powiedziała, że mąż jej zginął na froncie. Do Gało-
wa dochodziły też wiadomości o okrucieństwach niemieckich, o wymordowa-
niu władz cywilnych tego czy innego miasteczka. Mademoiselle, nauczycielka 
francuskiego w Gałowie, rwała sobie włosy z głowy. Papa natomiast nie chciał 
w to wierzyć, twierdził, że Niemcy to naród kulturalny.

Ale i jemu przyszło zmienić zdanie, gdy dowiedział się o zbombardowa-
niu przez Prusaków Kalisza, granicznego miasta w Królestwie. Jako człowiek 
czynny, powołał od razu Komitet Opieki nad Bezdomnymi. Po paru miesią-
cach, 5 II 1915, ustanowił w jego miejsce Komitet Niesienia Pomocy w Kró-
lestwie Polskim. Przewodnictwo Komitetu przyjął abp Edward Likowski, a po 
jego śmierci abp Edmund Dalbor. Dr Mycielski był wiceprezesem i kierow-
nikiem Komitetu, sekretariat prowadził Kazimierz Brownsford, wybitny dzia-
łacz Rady Patronackiej Kółek Rolniczych. Komitet ten był jednym z czterech, 
obok powstałego w Vevey Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Ofiarom 
Wojny w Polsce, założonego przez Ignacego Jana Paderewskiego, krakow-
skiego Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Woj-
ny powołanego przez bp. Adama Stefana Sapiehę i sztokholmskiego, utwo-
rzonego przez Urszulę Ledóchowską, jakie w tragicznych latach wojny niosły 
pomoc ludności. Wszystkie inicjatywy charytatywne, podejmowane przez 
Mycielskiego, realizowane były w strukturze prawnej Rady Narodowej.

Pani Iza Mycielska wraz z córką postanowiły czynnie wspomagać inicja-
tywę papy. Wiadomo, że 10 XI 1916 odbyło się za ich staraniem ważne zebra-
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nie, na którym postanowiono otworzyć Bazar Szamotulski. W miejscowym 
dzienniku miał być ogłoszony apel, podpisany przez Elżbietę Mycielską i pro-
boszcza szamotulskiego ks. Bolesława Kaźmierskiego. Miano też rozesłać 
listy agitacyjne do proboszczów pozostałych miast powiatu. Na zebraniu tym 
została wybrana pięcioosobowa komisja dla wyznaczania ceny przedmiotów 
bazarowych. Wybrano do niej panie Bielińską, Mycielską, Nizińską, Rezle-
rową i Zwierzyńską. Była zorganizowana wenta oraz sprzedaż darów-fantów, 
którą prowadziły w niedzielę pod kościołem panie Adamska, Hoffmanowa, 
Kuleszówna, Jankowska, Bielińska i Mycielska. Inny znów zespół prowadził 
w dni powszednie Bazar Szamotulski. Każda z pań zobowiązała się wnieść 
do Bazaru przedmioty własne, użyteczne przy urządzaniu mieszkań. I tak 
pani Hoffmanowa dała szafę oszkloną, pani Bielińska repertoria, Rezlerowa 
� stoły, Mycielska � węgiel, ks. Bączkiewicz lampy elektryczne i draperie. 
Dla rozszerzenia podjętej inicjatywy trzeba było się zwrócić o współpracę do 
osób bardziej zamożnych, głównie ziemianek. Obie Mycielskie włączyły do 
pracy zaprzyjaźnione ze sobą panie: Kwilecką z Dobrojewa, Kurnatowską 
z Pożarowa, Kurnatowską z Biezdrowa, Twardowską z Kobylnik, Turnową 
ze Słopanowa, Magowską z Lipnicy, Henclowską z Piaskowej, Ruszczyń-
ską ze Szczuczyna, Chrzanowską z Szamotuł oraz panie Brokową, Rosińską, 
Stryczyńską, Hubnerową z Obrycka i Jonkischową z Otorowa. Przyłączyć się 
miało też sześć pań Stablewskich. Zula m.in. siedziała w kasie. Pewnego dnia 
zamożna pani Maria Kościelska dała jej 100 marek. Potem podszedł Stani-
sław Wysocki i też dał 100 marek. Zula mu nie wydała reszty, co go bardzo 
zmartwiło, bo, nie znając wartości pieniędzy, myślała, że taki hojny, a on miał 
pustkę w kieszeni � tak wspomniała po latach swoją pracę kasjerki. Bazar 
Szamotulski był prowadzony aż do przełomu lat 1918/1919. Był przykładem 
inicjatywy ziemianki i osób pochodzących ze sfer miejskich. Co więcej, re-
zultaty prowadzonej pracy niosły pomoc Polakom z innego państwa, z innego 
zaboru, z terenu Królestwa Polskiego.

Wojna niejako wstrzymała instytucjonalny rozwój intelektualny Zuli. Do 
Bruges już powrócić nie mogła. Brakło jej ukończenia jednej klasy do zdania 
matury. Nigdy już potem tego rubikonu nie przekroczyła. Na razie wyzna-
czyła sobie samej listę lektur, jakie w owych latach 1915 na 1916 winna była 
wchłonąć. Były to lektury typowo religijne, jak na przykład Gawalewicza 
Królowa niebios, ale także sporo znanych polskich pisarzy: Witkiewicza, Tet-
majera, Weyssenhoffa, Konopnickiej, Urbanowskiej, Żeromskiego, także nie-
mało pozycji francuskich, angielskich i niemieckich. Zula pragnęła własnym 
wysiłkiem utrzymać wysoki poziom swego rozwoju umysłowego. Uważała, 
że jest panną na wydaniu i powinna przygotować się do stanu małżeńskiego. 
A to głównie przez pracę nad własnym charakterem. Postanowiła zwalczać 
ranne rozleniwienie, które sprawiało, że jakiekolwiek czynności podejmo-
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wała dopiero po godzinie jedenastej. Ale w tej dziedzinie wielkich osiągnięć 
nie miała. Chciała uczynić coś, by obudzić w sobie pulsujące życiem serce. 
W swoim sztambuchu zapisywała: Kochać, kochać, wiecznie kochać. Więc 
naprzód kochać Boga, Jego wolę, co dzień w modlitwach zwracać się do 
Niego jak do najlepszego Ojca, który nas zrozumie i wyrozumie w cierpie-
niu i szczęściu. A potem kochać codzienność życia, tą szarzyznę obowiązków, 
aby nie przystępować do nich z wyziębionym sercem, z niemym oczekiwaniem 
chwili i wypadków niezwykłych i osobliwych. One zdarzają się najwyżej parę 
razy w ciągu życia całego i zastają nas nieprzygotowanych, o ile nie przy-
gotujemy się do nich cierpliwym spełnianiem w ciszy i miłości obowiązków 
naszego stanu. Ten zapis młodej panienki stanowił kod moralny jej życia, 
ówcześnie gwarantujący godność postępowania, dziś już nieznany.

Wkrótce przyszło nowe doświadczenie, które sprawiło, że Zula innymi 
oczyma spojrzała na swą matkę. Otóż rodzice przyjęli do Gałowa prakty-
kanta, zwanego przez nią panem K, najprawdopodobniej pochodzącego z ro-
dziny Koczorowskich. Miał on już bogate przygody życiowe, był w Paryżu 
i ciekawie o swym pobycie opowiadał. Co więcej, potrafił mówić argau pary-
skim, co było bardzo zabawne. Zula na Arabce jeździła z nim na przejażdżki 
konne. On obdarowywał jej matkę, panią Izę i nią wielkimi pudłami cukrów 
i koszami kwiatów. Tak wyliczał, że wszystkie znoszone przez niego dary, te 
dla matki i te dla niej, miały równo tę samą miarę. Uczucie skierowane do 
p. K. przyniosło jej sporo przykrych doświadczeń. O niektórych wspomina-
ła, że na przykład podczas pobytu w Gościerzynie u Żychlińskich pan K., 
siedząc przy niej podczas obiadu, nudził się �okrutnie� i �głośno� wzdychał, 
aż do wstania od stołu. Zula odnotowała: Nie będzie przesady, gdy powiem, 
że mój system nerwowy takich niepowodzeń znieść nie może! Z perspekty-
wy czasu skwitowała tę znajomość słowami: Sposobności było dużo, a mało 
efektu. Niemniej jeszcze z końcem lutego 1917, kiedy już pewno praktykant 
z Gałowa odjechał, w swoich najbardziej skrytych notatkach wykaligrafowa-
ła takie oto słowa: w sercu moim gmach miłości zapadł się od fundamentów. 
Znajomość z panem K. zwróciła jej uwagę na matkę, którą on także w jakiejś 
mierze emablował. Zula zapisała o swej matce słowa godne przytoczenia: 
Mimo dojrzałej piękności była wspaniała w każdym ruchu, w każdym geście 
i wpół uśmiechu, gdy pokazywała rząd równych jak perły zębów, a oczy o fioł-
kowym połysku olbrzymich źrenic lśniły jak dwie pochodnie, które rozżarzyć 
mogą miłością świat cały. O niej też napisała:

O dobra, dobra Matko moja miła.
Tobie podobnej ziemia nie zrodziła.

Teraz Zulę widzimy jako cień matki, uczestniczącą we wszystkich jej przed-
sięwzięciach dobroczynnych. Sama zaś pani Iza jeszcze swego uczucia do niej 
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nie zdefiniowała. Uczyni to później, właśnie wtedy, kiedy Zofia opuści jej dom 
i zacznie prowadzić własne życie. Wtedy to Iza Mycielska do listu z dnia 27 X 
1918, wysłanego do córki przebywającej w Warszawie, włoży takie słowa: dziś 
już tulę Cię do serca moje dziecko drogie, tak czule, jak tego nigdy w Gałowie 
nie czyniłam, bo nie wiedziałam jeszcze, że Cię tak bardzo kocham.

Tymczasem nieznany jeszcze książę już niemal stał u drzwi dworu ga-
łowskiego. Ówczesny szef Departamentu Wojskowego, usytuowanego przy 
Naczelnym Komitecie Narodowym, płk Władysław Sikorski, postanowił do 
Wielkopolski wysłać dwóch oficerów, których zadaniem było rozeznać się 
w paru kwestiach. Po pierwsze, mieli się zorientować, czy aktywistyczne 
ugrupowania wielkopolskie, a takim był np. Związek Narodowy, do którego 
należał Ludwik Mycielski, nie zechcą poprzeć stanowiska aktywistów w Kró-
lestwie, których tezą było, że Polskę można odbudować przy pomocy Nie-
miec i Austro-Węgier. Drugą kwestią było to, czy młodzież wielkopolska nie 
zechce zaciągać się do Legionów Polskich. Zagadnienia te były trudne, gdyż 
odbudowując Polskę przy pomocy Niemiec, nie można było liczyć na to, że 
Prusacy zgodzą się na przyłączenie do powstającego państwa ziem swego 
zaboru, dokonanego przed laty na Rzeczypospolitej. Misja wysłanników płk. 
Sikorskiego, skierowanych do Wielkopolski, w istocie rzeczy stawiała sobie 
cele nieosiągalne.

Jej uczestnikami byli dwaj oficerowie legionowi: kpt. piech. Stefan Pa-
sławski i por. kaw. Stanisław Rostworowski, obaj ówcześnie przypisani do 
funkcjonującego w Królestwie Krajowego Inspektoratu Zaciągu do Wojska 
Polskiego. Misja ich miała trwać od 1 do 10 VI 1917. Por. Rostworowski miał 
dość liczne koneksje rodzinne wśród ziemian wielkopolskich i szybko pozy-
skał przewodniczkę w osobie Oleńki z Morawskich Bukowieckiej (1891�
1940), która obu oficerów przywiodła także do Gałowa. Zofia była właśnie 
na przejażdżce konnej. Ale już całuje chrapy Arabki i wbiega na schody dwo-
ru. O rety Panienko � czekamy i czekamy! � Cóż się stało? � Obcy przybysze 
dzwonią ostrogami! � Jakie licho ich tu przyniosło? � Cichaj, cichaj dziecino, 
to nasi! To jakby Joanna z Nocy Listopadowej w duszy swej słyszy: A prze-
cież oni powstali!

Zatrzymuję się przed drzwiami. Otwierają się niemal same. Na progu 
stoi młody wojak w szarym mundurze z amarantowymi rabatami. Ma twarz 
męską, twardo ciosaną, wysunięty podbródek, jakby się zaciął w uporze. Ale 
pod czołem błyszczą oczy � oczy jakich świat nie widział � zielonkawo-szare, 
z połyskiem złota, a w nich cała dusza, jakby czytało się z księgi. I porywająca 
sercem, i groźna, i rzewna, i prosząca, i rozmarzona, i pełna tajnej siły. On 
kłania się po wojskowemu, aż stuknęły obcasy. I uśmiecha się, jakbyśmy znali 
się od dawna, choć z daleka zeszły się nasze drogi � to jest relacja spisana 
przez Zofię wiele lat później.
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Przebieg tego spotkania był nieco inny. Zula była speszona wizytą ofi-
cerów. Ale odwagi jej dodawała obecność Oleńki. Podczas rozmowy w bi-
bliotece wtrąciła zapytanie o Adama Ronikiera. To była jedyna postać zna-
na jej z tamtej strony kordonu, bo Ronikier przewodniczył Radzie Głównej 
Opiekuńczej. Potem, gdy goście przeszli do saloniku, gdzie miała być podana 
herbata, siadła na kanapie, zostawiając miejsce dla porucznika, które on zaraz 
zajął. Relacjonując na żywo to spotkanie, zapisywała: To swobodne zachowa-
nie się zaraz mi do serca przypada i z powrotem zaczynamy bardzo ożywioną 
rozmowę. Pyta się kiedy do Warszawy przyjadę, bo tam panien mało. Odpo-
wiadam, że to od papy zależy, a papa niechętnie na wyjazdy zezwala � Więc 
pani ojca nie trzyma pod pantoflem � pyta nieznajomy dziwnie swobodnie 
i wesoło z uśmiechem, według mnie irresistible (ma takie śliczne zielone oczy, 
trochę błyszczą uśmiechem i dobrocią). Patrzę w nie i odpowiadam, że nie 
uznaję tej pozycji za straconą, ale z czasem i w razie potrzeby obiecuję owi-
nąć sobie papę naokoło palca. Śmiejemy się i przyjaźń zawarta. Potem, gdy 
poszli do ogrodu, przy klombie kwiatów, porucznik opowiadał o bohaterstwie 
swojej braci legionowej, jak to w Karpatach: toczyła się rozpaczliwa walka, 
wszystko zdawało się wtenczas stracone, a jednak Bóg dał, że przetrwali, wy-
szli cało i tworzą dzisiaj zawiązek przyszłej armii polskiej.

Por. Rostworowski bardzo miło wspominał ów sobotni dzień 2 VI 1917, 
kiedy to odbywał swą wizytę w domu Mycielskich. W sprawozdaniu, jakie 
spisał po zakończonej misji, zawarł taką relację: W dworze gałowskim otoczył 
nas od razu nastrój dziwnie miły. Na ścianach i po szafach pełno pamiątek 
z Legionów napoleońskich. W takim otoczeniu i przy tak żywej tradycji ro-
dzinnej długo tłumaczyć idei legionowej nie trzeba. Zapuściła ona tam korze-
nie sto lat temu � to starczy. Natomiast w liście do swej matki Teresy z Lubie-
nieckich opisał zdarzenie, które w szczególny sposób zwróciło jego uwagę na 
osobę Zuli. Przebywając w Pamiątkowie, w domu Macieja Koczorowskiego, 
oficerowie spotkali znaną Rostworowskiemu Izę ze Szczuków Turnową. Pan-
na Zula, widząc że Iza i porucznik mają wiele sobie do powiedzenia, ustąpiła 
kuzynce swe miejsce przy Rostworowskim, a sama podczas obiadu zasiadła 
na szarym końcu stołu. Jeślibym się z nią kiedy ożenił � pisał młody legionista 
do swojej matki � to powiem jej to, że właśnie to dobre serce najbardziej mnie 
wzięło i w ten sposób cnota byłaby nagrodzona.

A ona już teraz znała swą drogę. Wobec siebie samej czyniła wyznanie: 
Poruczniku, w Tobie pierwszym odczułam żywe wcielenie idei bohaterskiej 
Legionów. Od tej chwili działałeś na mnie już nie jako jednostka człowiecza, 
ale jako zbiorowa potęga. Toteż odtąd wpływ Twój na moje życie musiał być 
nieograniczony... Co szlachetniejszego i górniejszego serce moje mieściło, 
wszystkie pragnienia i porywy zwracałam ku Tobie, nie widząc już świata 
poza Twoją osobą czy duszą. Pragnęłam Twojej miłości.
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Zula rzeczywiście owinęła papę wokół swego palca i uzyskała zgodę na 
wyjazd do Warszawy, tylko po to, by wziąć udział w uroczystości obłóczyn 
swej kuzynki Elżbiety Mycielskiej (1859�1936) u Panien Kanoniczek. Speł-
nienie tej nabożnej intencji w marcu 1918 pozwoliło jej bliżej poznać rezydu-
jącego w Warszawie porucznika Rostworowskiego, pełniącego teraz funkcję 
adiutanta Rady Regencyjnej. Spotkanie z nim zostało zaaranżowane w salo-
nie ciotki Pelagii Wielhorskiej, przy współudziale stryja Stacha Wojciecha 
Rostworowskiego. Wybrała się z nim do teatru. A tam na salę wpadli emisa-
riusze POW i rozrzucali ulotki wzywające do bojkotu Polskiej Siły Zbrojnej 
dowodzonej przez gen. Hansa von Beselera. Zula tym zróżnicowaniem opinii 
ugrupowań politycznych co do sprawy powołania Wojska Polskiego była wy-
soce zbulwersowana, tym więcej, że asystujący jej porucznik był zdecydowa-
nym zwolennikiem utworzenia armii polskiej. Wtedy w Warszawie, w spra-
wie dla niej najważniejszej nie stało się wiele, bo, jak wspominała później: 
Rozjechaliśmy się zanim padło wyznanie. Odwołano go rozkazem doręczenia 
cesarzowi Karolowi pisma w Wiedniu. Nie mam czasu na żonę � oświadczył 
krótko. Pismo arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, Józefa Ostrowskiego 
i Zdzisława Lubomirskiego, skierowane do cesarza austriackiego Karola I, 
miało datę 12 III 1918. To właśnie z tym listem, w którym regenci stawali 
w obronie internowanych przez Austriaków legionistów Polskiego Korpusu 
Posiłkowego, por. Rostworowski 17 III wyjechał do Wiednia, a dzień później 
zameldował się w Adiutanturze Cesarskiej w Burgu, gdzie był przyjęty przez 
generalnego adiutanta ks. Augusta Lobkowitza. Tymczasem Zula wracała do 
Gałowa, mając w uszach te słowa: Nie mam czasu na żonę. Będzie z wyrzu-
tem potem do niech powracała. Ale jej przyszły mąż słusznie oceniał, gdy 
dwa lata później pisał: najpierw zakochałaś się w żołnierzu, a potem z czasem 
i na szczęście we mnie. Tak było. Zula w owym marcu 1918 już nie miała od-
wrotu. Fascynował ją ten porucznik, którego kariera wojskowa szła wzwyż, 
bo 18 VI 1918 został mianowany rotmistrzem, fascynował ją ten człowiek 
jako żołnierz. Po powrocie do Gałowa zaczęła w prasie światowej śledzić 
artykuły o sprawach polskich. Pod wpływem publikacji zamieszczonej 
w �Journal de Geneve� zrozumiała, że Polacy z Królestwa chcą mieć armię 
nie po to, by wspierać siły Niemiec w wojnie z Francją i Anglią, ale chcą 
wpierw otrzymać niepodległość, a potem powołać armię polską, która by 
broniła granic powstałego państwa. 

Rotmistrz jako adiutant Rady Regencyjnej mimo wszystko znajdował 
czas na dojazdy do Wielkopolski, bo wierzył, że tam znalazł osobę, która 
może stać się jego żoną. Wpierw na krótko rewizytował Zulę w Poznaniu. 
Otóż uzyskała ona od ojca zgodę na zaręczyny. Co prawda dziedzic Gałowa 
powiadał, że wychodzić za legionistę to tak, jakby oddawać rękę cyrkowco-
wi (Legiony już wcześniej, po proteście wobec ustaleń traktatu brzeskiego, 
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uległy likwidacji), ale nie mógł się chyba oprzeć przychylności pani Izy, swej 
żony, która dla rześko prezentującego się wojskowego miała wiele sympatii. 
Zdarzyło się to najprawdopodobniej 13 VI 1918: Zupełnie niespodziewanie 
otrzymaliśmy od papy pozwolenie na zamianę pierścionków i kazaliśmy Fran-
ciszkowi (zaufany służący nazwiskiem Piotrowski � przyp. S.J.R.) przywieźć 
je na dworzec i tam w minucie pożegnalnej wsunęłam Stasiowi pierścionek na 
palec. Jeszcze chwilę przed wyruszeniem pociągu kazał mi zdjąć rękawiczkę 
i gorąco rękę moją całował � zapisała Zula.

W tym czasie papa przekazał Gałowo z Jastrowem synowi Michałowi, 
a sam z żoną przeniósł się do Gębic, powiat gostyński, do majątku, który Iza 
otrzymała w spadku po swej ciotce Maryni Mycielskiej (1841�1917). Zula 
powędrowała razem z rodzicami. Stanisław Rostworowski natomiast ponow-
nie wysłany był za granicę. W dniach od 11 do 17 IV przebywał w obozach 
internowanych legionistów na Węgrzech, dowożąc 10 000 marek � fundusz 
wyasygnowany przez rząd Rady Regencyjnej na pomoc dla nich. Po kolejnej 
podróży do Marienbadu w Austrii, dokąd eskortował regenta Lubomirskiego 
z małżonką, udających się na urlop od 6 do 20 VII, rotmistrz znalazł czas 
na tygodniowy pobyt w Gębicach. Wtedy zostały ustalone szczegóły uro-
czystości ślubnej, która odbyła się właśnie w Gębicach 25 IX 1918. Ślubu 
w kościele im. św. Jadwigi w pobliskim Pępowie udzielał od niedawna przy-
wrócony z syberyjskiego wygnania o. Jan Rostworowski SJ. Przy stole go-
dowym w pałacu gębickim piękne przemówienie o zasługach członków rodu 
Rostworowskich wygłosił przybyły z Krakowa prof. Jerzy Mycielski. To on 
wypowiedział te jakże przewidujące słowa, że przyszedł czas na Rostworow-
skich w obecnej dobie naszej historii. Poza profesorem rodzinę Mycielskich 
na uroczystości ślubnej, prócz rodziców panny młodej, reprezentowały ciotki 
Maria z Korzbok-Łąckich i Emilia z Taczanowskich Mycielskie oraz dwaj 
panowie Górscy Antoni i Ludwik (babka Zuli � Zofia z Górskich), a tak-
że brat panny młodej Michał z narzeczoną Zofią Karską. Reprezentacja Ro-
stworowskich była liczniejsza na czele z Teresą z Lubienieckich, matką pana 
młodego i jego siostrą Marią Dunin Brzezińską, dwoma ciotkami, siostrami 
ojca Leonią Wierusz Kowalską z mężem i Zofią Wesslową z Żyrzyna oraz ich 
bratem prof. Michałem Rostworowskim z Krakowa. Ponadto przybyli dalsi 
krewni o. Jan jezuita i Antoni Rostworowski z Milejowa na Lubelszczyźnie 
oraz Alfred Morstin z Kowar pod Proszowicami (matka jego Amelia z Lu-
bienieckich). W uroczystości weselnej uczestniczyło też kilku małżeństw 
ziemiańskich, tym razem już wyłącznie z Wielkopolski, na czele z Oleńką 
Bukowiecką i jej mężem Mieczysławem.

Rtm. Stanisław Rostworowski już 31 VIII 1918 wystąpił z oficjalnym 
pismem do Dowództwa Placu Wojska Polskiego w Warszawie, zawierającym 
taką treść: Proszę o uzyskanie dla mej przyszłej żony Zofii hr. Rostworowskiej 
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poddanej austriackiej, z domu hr. Mycielskiej, poddanej pruskiej, pozwolenia 
na stały pobyt w Warszawie, Mazowiecka 1, a więc w miejscu mego obecnego 
przydziału taktycznego.

Zuli przyszło opuścić Gałowo i rozpocząć nowy okres życia.

Samotność właścicielki Gębic

Zamieszkała z mężem w Warszawie. Był to niesamowity czas budzą-
cej się z niemocy ojczyzny. Stała się uczestniczką najważniejszych dla na-
szej niepodległości wydarzeń. Teraz pierwszoplanowym dla niej zadaniem 

Ślub Zofii Mycielskiej z rtm. Stanisławem Rostworowskim 
w Gębicach pow. Gostyń (25 IX 1918). 

Drużbami byli legioniści porucznicy Józef Świrysz-Ryszkiewicz 
i Janusz Jagrym-Maleszewski.
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było tworzenie własne-
go, wspólnego z mężem 
domu. Na razie wiktuały 
wszystkie: ciasta, masło, 
słoninę, drób, kiełbasy 
przywoził do wygłodzo-
nej Warszawy z Gałowa 
Edmund Heincke, ordy-
nans rotmistrza. Rostwo-
rowscy zabrali ze sobą 
do Warszawy 6000 marek 
jako pewnego typu zalicz-
kę z tytułu wiana, z tego 
4000 było przeznaczo-
ne na zakup fortepianu, 
a 2000 na utrzymanie. Iza 
Mycielska przygotowy-
wała wysyłkę ogromnego 
transportu mebli, który 
Edmund miał przeprowa-
dzić przez komorę gra-
niczną w Skalmierzycach, 
gdzie się odbywała rewi-
zja. Transport 30 X 1918 
roku wyruszył z Szamo-
tuł. Bądź co bądź ów wa-
gon z meblami wędrował 
z innego państwa do War-
szawy, do której jednakże 
dotarł. Przy rozpakowy-
waniu okazało się, że niektóre obrazy, pakowane w skrzynie, mają gwoź-
dźmi poprzebijane płótna. W drodze zaginął też pakiet z 40 koszulami, jakie 
rotmistrz otrzymał w Gębicach jako prezent ślubny. Ordynans Edmund roz-
kładał ręce, zupełnie nieświadomy tego, co się mogło z nim stać. Potrzebne 
były też różne przedmioty kuchenne. W dniu 4 XI 1918, kiedy upadł ostatni 
rząd Rady Regencyjnej pod prezesurą Józefa Świeżyńskiego, Iza Mycielska 
donosiła, iż sita do makaronu w Szamotułach nie dostała, ale jak będzie, to je 
dowiezie Stefan Stablewski, który w tym czasie kursował między zaborami. 
Papa z kolei przelewał za pośrednictwem banku posag swej córce, wyno-
szący 100 000 marek. Wskutek zatorów pieniężnych na razie udało mu się 
przelać tylko 30 000 marek. Matka Iza jednak pisała z Szamotuł: Wiesz, że to 

Zofia z Mycielskich Rostworowska, jej matka 
Elżbieta Mycielska i rtm. Stanisław Rostworowski
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co nasze, to i Wasze. Niemniej zapytywała się z zaciekawieniem, czy ciotki 
Janowa i Pia Górskie nie myślą o prezencie ślubnym dla Zuli, podobnie jak 
i stryj Wojciech Rostworowski, bowiem młodzi winni jednak postarać się 
o to, by uzbierać jakąś fortunkę. Zapytywała też, czy Rada Regencyjna nie 
upadnie, bo wówczas Staś traciłby posadę. Co do Papy zapewniała córkę, 
że tak się odmienił: i dla was obojga tak jest usposobiony, że musisz mocno 
uważać, żeby ze Stasiem przeciw tobie nie trzymał. Ludwikowi Mycielskiemu 
podobała się publicystyka zięcia, a także furorę zrobiła drukowana w bardzo 
wówczas popularnym �Świecie� długa opowieść Rostworowskiego zatytuło-
wana �Podlotek�, w której były piękne obrazy Zuli. 

Rotmistrzostwu Rostworowskim w Warszawie wypadało składać kurtua-
zyjne wizyty. Tak więc panna szamotulanka nagle zawędrowała na najwyższe 
salony w kraju. Pierwsza wizyta odbyła się u regenta ks. Zdzisława Lubomir-
skiego, bezpośredniego zwierzchnika Stasia. Mama Iza w listach wypytywała, 
czy wizyta ta była serdeczna czy etykietalna. Odpowiedzi nie otrzymała, ale rot-
mistrz swoim zwierzchnikiem, generalnie rzecz biorąc, się nie zachwycał. Na-
tomiast kolejna wizyta u regenta Józefa Ostrowskiego upłynęła w bardzo miłej 
atmosferze. Zula zapisywała w swoim sztambuchu: Warszawo � ty miasto mojej 
młodości... Kochałam cię miłością moich lat dwudziestu. O Warszawo! Ty jedna 
spełniłaś moje marzenia. Wszędzie rozwierałaś gościnne wrota. Przesuwałam 
się radosna, olśniona, fetowana. Wierzyłam w przyszłość. W przyszłość naszego 
szczęścia i w przyszłość Polski. Bo oba te losy wydawały się nierozłączne.

W tym czasie jej mąż uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach zry-
wającej się do niepodległości Polski. 10 XI 1918 o godz. 7.30 na dworcu 
warszawskim był jednym z witających przychodzący z Berlina pociąg, któ-
rym komendant Piłsudski powracał z Magdeburga do kraju. W nocy z 12 na 
13 XI eskortował odjazd z Warszawy wielkorządcy niemieckiego generała 
gubernatora Hansa von Beselera. I wreszcie 14 XI był tym adiutantem, który 
zaniósł Józefowi Piłsudskiemu patent przekazujący mu przez Radę Regen-
cyjną pełnię władzy w państwie. Z tą chwilą komendant Piłsudski stawał się 
naczelnikiem państwa.

Zula tylko częściowo zdawała sobie sprawę z wielkości przeżywanych 
chwil. Do Szamotuł dochodziły wieści, iż była tak zapatrzona w swego męża, 
iż nie rozpoznała swojego bliskiego kuzyna Wojtka Mycielskiego z Koby-
lopola. Jak pisała jej matka: Zuli romantyczna natura znalazła kogoś, kto jej 
marzenia serdecznie spełnia. Aż zrodziło się w niej coś na kształt zazdrości, 
bo zwróciła się do córki z tak pięknym apelem: Mnie tylko trzeba, żebyś za-
wsze mnie kochała, tak jak wtedy, kiedy nie byłaś pewna, czy Ci się uda tak 
prędko być szczęśliwą, wtedy wspólne zainteresowania najwięcej nas zbliżyły. 
Teraz w Twoim szczęściu myśl, że jest ktoś bardzo Ci bliski, który każdą Twoją 
radość odczuwa i razem z Wami się cieszy. Już 13 XII 1918 było wiadomo, że 



~ 791~

ewenement nastąpi w lipcu. Zula się jeszcze nie oderwała od matki na tyle, aby 
sama sprostać nadchodzącemu wyzwaniu. Wiedziała, że będąc w poważnym 
stanie musi wrócić pod jej opiekę. Już 8 II 1919 wyjechała z Warszawy i znów 
osiadła w swym panieńskim niebieskim pokoju w Gałowie, w którym każdy 
przedmiot od dzieciństwa był jej znany. W otwartym od nowa sztambuchu 
zapisała: Wiem jedno, że mój mąż wypełnił królewską miarą to, co obiecał.

W sztambuchu tym odnotowane są jeszcze dwie ważne wiadomości. Pod 
datą 28 VI 1919: Dziś podobno Niemcy podpisali o godz. 3 traktat pokojo-
wy w Wersalu. I pod datą 1 VII 1919: Straszna wiadomość. W sobotę zginął 
podobno na patrolu rotmistrz Michasia, dzielny Teodor Raszewski. Tak było. 
Raszewski był uczestnikiem powstania wielkopolskiego i zginął 9 VI 1919 
podczas patrolu nad Notecią. Rotmistrz Rostworowski nie brał udziału w po-
wstaniu wielkopolskim, ale opuszczony przez żonę w Warszawie, zgłosił się 
ochotniczo na front wschodni i 1 IV 1919 pociągiem Naczelnego Wodza do-
jechał do Skrzybowic. Tam został pod bezpośrednim dowództwem Piłsud-
skiego szefem kwatermistrzostwa w operacji militarnej, której następstwem 
było zajęcie 19 IV 1919 Wilna. Z przypisanych mu zadań wywiązał się do-
brze i przemianowany na kapitana Sztabu Generalnego, został szefem kwa-
termistrzostwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, na razie z siedzibą w Lidzie, 
potem w Wilnie i Mińsku Litewskim. Do zdobytego Wilna wkrótce przyszły 
pierwsze transporty żywności, przysłane przez Komitet Pomocy w Króle-
stwie Polskim, któremu prezesował Ludwik Mycielski, a kierownikiem trans-
portów był jego pełnomocnik Mieczysław Korzeniewski.

Wskutek przeprowadzonej przez Wojska Polskie operacji został wyzwo-
lony także Nowogródek, co ułatwiło pani Kazimierzowej Jundziłłowej z ma-
jątku Szenierzyce przyjazd do Warszawy. Pani Jundziłłowa była właścicielką 
mieszkania, jakie przy ul. Mazowieckiej 1 wynajmowali Rostworowscy. Te-
raz, gdy znalazła się właścicielka, za mieszkanie trzeba było opłacać wysoki 
czynsz, a stały w nim tylko meble sprowadzone z Gałowa i nikt w nim nie 
mieszkał. Zula wyjechała nagle, pozostawiając wiele przedmiotów codzienne-
go użytku. W listach domagała się od męża, aby przez ordynansa powodował 
odsyłanie niezbędnych jej rzeczy do Gałowa. Przy okazji ciągle coś ginęło. 
Zapewne wtedy nabawiła się skłonności nieustannego poszukiwania posiada-
nych i używanych rzeczy, co jej pozostało do końca życia. Jednocześnie bolała 
nad rozbiciem jej pierwszego home�u. Tylko Staś ją ciągle w listach słanych 
z frontu zapewniał, że po zakończeniu wojny zbudują sobie nowy home, taki, 
�że aż ludzie nam go będą zazdrościć�. Dowództwo doprowadziło do znacz-
nego podwyższenia pensji oficerów tego ochotniczego wojska i kpt. Rostwo-
rowski jako oficer frontowy rocznie zarabiał 68 000 marek. Była to suma dość 
znaczna, więc też z oddala zalecał żonie, by sobie kupiła kapelusik, buciki, 
sukienkę. Jego dyspozycje zakupów były zawsze czynione z jakiegoś odle-
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głego miejsca postoju. Stąd też nieznane mu były rzeczywiste rozmiary figury 
żony. Tak więc najczęstszym prezentem, jaki jej ofiarowywał, były kapelusze. 
W Gębicach nagromadziło się z latami wiele kapeluszy pani Zofii Rostwo-
rowskiej oraz składowane były półokrągłe walizki, tzw. kuferki do kapeluszy.

Lecz nie uprzedzajmy faktów. Na razie Zula przebywa w Gałowie i po-
wracając do swego sztambucha zapisywała: Spacerując po rozległym par-
ku, rozmyślałam nad duchowym wyposażeniem dziecka. Mówiono, że uspo-
sobienie matki wpływa na późniejszy rozwój charakteru dziecka. Starałam 
się więc, mimo rozłączenia z mężem, nie poddawać się przygnębieniu, byłam 
swobodna i równa w obejściu, chociaż niespodziewane przerwy w codziennej 
korespondencji z mężem sprawiały mi dużo niepokoju. Korespondencja po-
między małżonkami odbywała się w ten sposób, że Zula pisała listy do Szta-
bu Generalnego w Warszawie, w którym pracował kolega Stasia z Legionów 
Adam Mniszek i on najczęściej poprzez kurierów listy te przesyłał na front. 
Kpt. Rostworowski zaś swoje listy wysyłał albo przez tych kurierów, albo 
pocztą polową, a niekiedy nawet znajdował okazję poprzez lotników. Listy 
pisał przez kalkę i ich kopie zachowały się w paru brulionach. Z owego czasu 
wojny z bolszewikami, tzn. od kwietnia 1919 do października 1920, wysła-
nych ich było 325. Zbiór ten w 1995 został wydany drukiem.

Przebywająca natomiast w Gałowie małżonka miała czas na głębokie wej-
rzenie we własną osobowość. Nie miałam bowiem w domu żadnego konkret-
nego zajęcia, prócz pisania listów do męża, głośnej lektury z ojcem i przygoto-
wywania wyprawki (...) Dlatego tym żywszym tętnem pulsowało we mnie życie 
wewnętrzne, które tysiącem macków oplątywało serduszko żyjącej we wnątrz 
istotki, stanowiącej ze mną jedną nierozłączną całość. Dla zapewnienia przy-
szłego zdrowia dziecku spałam, jadłam, chodziłam na spacer, a nad brzegiem 
stawu stąpałam tak ostrożnie, byleby tylko noga nie poślizgnęła się. Dobiera-
łam lektury. Każda myśl, każde pragnienie miało być czyste, uduchowione, by 
w takiej atmosferze dziecko wzrastało od początku. Sprawami tego wielkiego 
pogotowia, wielkiego przygotowywania się Zula dzieliła się w listach z mężem. 
A i on do niej wśród burzy wojennej pisał: Myślę o Was dwojgu, o tym, co tam 
nóżkami kopie i straszna czułość mnie bierze. Postawę żony też cenił bardzo 
wysoko, wskazując, że okazała się tą, która ani jednego kroku nie zrobiła, by 
mi życie utrudnić lub przed trudnym wyborem � �ja albo służba� postawić. 

Przeżywali oboje o siebie obawy. Zofia o życie męża, żołnierza frontowe-
go. Stanisław o zagrożenia, jakie mogły przyjść ze strony Niemiec dla Wiel-
kopolski. W prasie czytał, że pucz Wolfganga Koppa i Waltera von Lüttwitza 
wywołał w Niemczech wzrost nastrojów nacjonalistycznych, a to zawsze 
groziło wojną z Niemcami. Żona śledziła komunikaty prasowe i z drżeniem 
serca notowała każde cofnięcie się Frontu Litewsko-Bałoruskiego. Zmagania 
tego frontu unieruchomiły tak dalece młodego małżonka, że tylko na bardzo 
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krótkie urlopy, może ze dwa razy, dojechał do Gałowa. Natomiast podjął de-
cyzję o likwidacji warszawskiego mieszkania. Drogocenne meble gałowskie 
zostały przewiezione do graciarni w domu Zgromadzenia Panien Kanoniczek, 
w którym stanowisko ksieni piastowała wspominana już Ludwika Mycielska. 
Kapitan nie mógł być obecny przy tych smutnych przenosinach i całą opera-
cją kierował ordynans Edmund Heincke.

Tymczasem nadchodził czas, chyba źle obliczony na początku. W każdym 
razie 5 IX 1919 Zula w towarzystwie matki i ciotki Hortensji Mycielskiej, 
urodzonej w Pizie w 1870, udała się do Poznania. Pozostając pod opieką dr. 
Kazimierza Dziembowskiego, przeżywała już od 10 września ciężki poród: 
(...) byłam już tak wyczerpana, że mówić nie mogłam, tylko czułam, że dziecko 
urodzić muszę. Widziałam wchodzącą mamę, całą zapłakaną, nie skarżyłam 
się głośno, tylko co 3 minuty szarpał mną rozdzierający ból i wtedy pojęki-
wałam. W tym ciężkim stanie doczekałam do rana. Przyszła przerwa między 
bólami o dziewiątej rano i wówczas przez zakratowane parterowe okno ujrza-
łam maciejówkę Stasia i usłyszałam stukanie podjeżdżającej dorożki. Mama 
niechętnie wpuściła Stasia, bo bała się z frontu zarazków. Ukląkł przy moim 
łóżku i ucałował mi ręce, a ja uśmiechnęłam się do niego � zapisała.

Poród jeszcze trwał jakiś czas. Pierworodny syn Rostworowskich Andrze-
jek urodził się o godz. 12 w południe w niedzielę dnia 15 IX 1919. Gdy dziecko 
ujrzałam na ręku, łzy radości popłynęły mi z oczu. Jego płacz był mi najmilszą 
muzyką. Ważył 6,25 funtów, był zdrów, choć delikatniutki. Przykładali mi go do 
piersi. Miał włoski ciemne, dosyć długie i delikatne jak jedwab. Wieść o szczęś-
liwym rozwiązaniu rozeszła się szybko. Już 15, w godzinach rodzenia, kilka 
ciotek siedziało w saloniku i odmawiało różaniec, później cały korowód gości 
przesunął się przez salon Rodziców. Między innymi była Krysia Mielżyńska, 
która oczekiwała pierworodnego i rozwodziła się nad szczęściem macierzyń-
skim. Również Staszek Mycielski, który miał mi doradzać w kupnie fortepianu. 
Także ciocia Marylka Skórzewska, która asystowała przy karmieniu.

Zula pozostawała w stałym mieszkaniu rodziców w Poznaniu, a mąż na 
froncie. Rostworowscy postanowili zaprosić na ojca chrzestnego gen. Stani-
sława Szeptyckiego, dowódcę Frontu Litewsko-Białoruskiego. Zaproszenie 
go miało ułatwić uzyskanie urlopu dla Stasia. Tymczasem gdy nadszedł ter-
min chrztu, nie przybyli ani ojciec prawdziwy, ani chrzestny. Obrzęd chrztu 
jednak odbył się w kościele św. Marcina i sprawował go ks. Mayer, a ro-
dzicami chrzestnymi byli Iza Mycielska i Staś Mycielski, który zastępował 
generała. Szeptycki potem chrześniakowi przesłał piękną szablę i Andrzejek, 
gdy podrósł, był fotografowany w ułańskim mundurku z trzymaną w dłoni 
szablą. W listopadzie Zula udała się do Gałowa. Jechali dużą landarą, ciąg-
niętą przez czwórkę koni. Jechaliśmy w cztery osoby, trzymając dziecko w ko-
szyku na kolanach. W drodze podtrzymywaliśmy nad nim dereczkę, którą było 
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przysłonięte, lecz po trzygodzinnej jeździe przekonałyśmy się, że było bardzo 
spocone. W Gałowie nastąpił kataklizm, bowiem wskutek źle zdezynfeko-
wanego pryszczyka, przyszło u matki zapalenie piersi z dużą gorączką. Do 
pomocy została ze wsi wezwana Bekasowa � mężatka, ale gdy przyłożyła do 
piersi główkę dziecka, Andrzejek odwrócił się i chociaż był głodny, odmówił 
chwycenia brodawki. � Gdy usiadłam na miejsce Bekaski i przyłożyłam go do 
suchej piersi, schwycił od razu, ale nie miał co pić. Był to pierwszy dowód 
jego daru orientacji i rozumu, którym później miał zadziwiać swoje otoczenie 
� zapisywała w swym notatniku Zula.

Dziecko, choć wątłe, ale żyło. Oczy posiadał dziwnie piękne � relacjo-
nowała matka � szaro-błękitne, o podłużnym kształcie migdałów, bardzo 
wcześnie okolonych skoś-
nym łukiem brwi. Te brewki 
całowałam zawsze, gdy tak 
wyciągnięty leżał na stole. 
Naturę miał czynną, przebie-
rał nóżkami i podnosił nimi, 
jak cyrkowiec, rozmaite za-
bawki. Tymczasem mąż za-
powiadał, że od 10 IV do 1 V 
otrzyma urlop. Lecz wkrótce 
okazało się jak to na wojnie, 
że dłuższego urlopu nie do-
stanie. Stanęło na tym, że to 
Zula pojedzie do odległe-
go o parę setek kilometrów 
Mińska Litewskiego, gdzie 
teraz stacjonowało dowódz-
two 4 Armii, do sztabu której 
Rostworowski był przydzie-
lony. Kapitan przyjechał po 
żonę, a ona oddała dziecko 
pod opiekę niani, jaką pole-
cili Turnowie ze Słopanowa. 
Podróży do Mińska zdecydowanie przeciwna była Iza Mycielska, stawiając 
sprawę jasno, że Zula nie może spać na wojskowej skrzyni z butami. Staś wy-
jaśniał, że w okolicy są jeszcze dwory spokrewnionych lub zaprzyjaźnionych 
rodzin: Czapskich w Stańkowie, Wołodkowiczów w Iwańsku, a ponadto sam 
przyjechał do Gałowa zabrać żonę. Był to koniec kwietnia 1919. Pobyt Zuli 
w Mińsku był bardzo miły. Poznała współtowarzyszy męża, wielu dzielnych 
wojskowych i świadomością swą zbliżyła się do wojennych przeżyć Stasia. 

Zofia Rostworowska z pierworodnym synem 
Andrzejkiem
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Tymczasem 14 maja zaczęła się pierwsza ofensywa Tuchaczewskiego i gen. 
Szeptycki zaraz wydał rozkaz, by wszystkie żony oficerów opuściły Mińsk. 
Rostworowska wracała ostatnim pociągiem, gdy zagon kozacki, obchodzący 
Mińsk, odcinał drogę kolejową koło Baranowicz. Zula wróciła do Gałowa, 
gdzie okazało się, że opieka kwalifikowanej niani sprawiła, iż Andrzejek za-
czął przybierać na wadze. Na Froncie Litewsko-Białoruskim Rosjanie zo-
stali do 5 VI wyparci poza rzekę Autę. Staś zaczął rozmyślać o ponownym 
przyjeździe żony. Jeszcze 27 VI pisał, że w slipingu idącym z Warszawy do 
Mińska jest dużo miejsc, bo teraz mało kto przyjeżdża. Zula zbierała się do 
ponownej podróży, gdy 30 czerwca przyszedł telegram wstrzymujący jej wy-
jazd. 4 VII 1920 roku rozpoczęła się druga, tragiczna w skutkach, ofensywa 
Tuchaczewskiego, która doszła do Warszawy i Płocka. 

W maju Zofia Rostworowska wyruszyła z Szamotuł koleją do Gębic, 
gdzie przebywali jej rodzice. Telegram nie doszedł na czas i na stacji w Go-
styniu nie było podstawionych koni z Gębic. Zula dojechała do domu w nocy 
końmi pożyczonymi z majątku Kurnatowskich w Dusinie. Tymczasem panie 
Żółtowskie z Czacza z udziałem papy Mycielskiego powołały Sekcję Pomo-
cy dla Rodzin z Kresów, chodziło o przyjmowanie do domów i utrzymywanie 
osób uciekających przed bolszewikami z Ziem Wschodnich. W związku z po-
stępującą ofensywą bolszewicką Zula zgłosiła się do pracy na oddziale zakaź-
nym wojskowego szpitala w Rawiczu. Nie dbałam wówczas o własne życie 
� wspominała � co mnie może obroniło przed nabyciem zarazka, podczas gdy 
wszystkie siostry pielęgniarki kolejno chorowały na rozmaite choroby, jak 

Pałac w Gębicach w majątku Zofii Rostworowskiej
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szkarlatyna, dyzenterie, zapalenie płuc. Jako matka założyła, że dziecko do 
roku nie ulega zarażeniu, i dojeżdżała jeszcze do Gębic, by doglądać swego 
Andrzejka. Co to była za radość, gdy maleńki mnie poznawał i rączki wy-
ciągał. Jego główka na poduszce wydawała mi się zawsze taka drobna. Mąż 
w listach z frontu pochwalał zaangażowanie żony, pisząc: Nie dla szczęścia 
pobraliśmy się, bo go w życiu nie ma, ale na to, aby razem i cieszyć się i cier-
pieć. Zula w tym czasie właśnie naprawdę przecierpiała śmierć jednego z żoł-
nierzy, któremu jej posługa pielęgniarki nie zdołała uratować życia.

W pierwszych dniach sierpnia młodej mężatce wypadła jeszcze jedna 
podróż. Tym razem do Warszawy, do której już w marszach odwrotowych 
przybył jej mąż. Krótki był to pobyt, bo Rostworowski, mianowany teraz 
majorem Sztabu Generalnego, objął stanowisko szefa oddziału operacyjnego 
5 Armii, której działania przyczyniły się tak bardzo do klęski bolszewików 
poniesionej pod Warszawą.

Major 10 X 1920, wobec rozejmu zawartego z bolszewikami, otrzymał urlop 
i przybył do Gębic. Jednocześnie załatwił sobie przeniesienie spod dowództwa 
gen. Władysława Sikorskiego na stanowisko szefa sztabu Okręgu Generalnego 
w Poznaniu, pod dowództwo gen. Kazimierza Raszewskiego. Rostworowscy 
zaczęli ścielić sobie nowe gniazdo rodzinne, tym razem w Poznaniu. Wyda-
wało się, że major swą służbą wojskową na dłużej zwiąże się z tym miastem. 
Ale był to żołnierz, który uważał, że walka o niepodległość ojczyzny jeszcze 
się nie zakończyła. Bez żadnego odruchu niechęci przyjął to, że już 15 III 1921 
roku gen. Raszewski skierował go do Sosnowca na stanowisko szefa sztabu 
Dowództwa Obrony Plebiscytu. Z kolei 2 V tego roku przypadło mu w udziale 
szalenie trudne i odpowiedzialne stanowisko szefa sztabu Naczelnej Komendy 
Wojsk Powstańczych. Został jednym z przywódców trzeciego powstania ślą-
skiego, a nawet w pewnym okresie jego głównodowodzącym.

Oczekująca powrotu męża w pustym, poznańskim mieszkaniu, Zofia Ro-
stworowska na kartach swych wspomnień zapisywała: Nie wiadomo kiedy 
z romantycznej dziewczyny przekształciłam się w tę kobietę świadomą swych 
obowiązków i celów. Czy dzięki skurczeniu się miodowych miesięcy stało się 
to błyskawicznie, jak błyskawiczna była moja miłość, czy to, patrząc z per-
spektywy, może nie dorosłam nigdy do zamierzonego zadania. Tak krótko ży-
łam wiarą w trwałość szczęścia, tak często zawieszona między życiem a grozą 
śmierci najbliższego, nieraz nie potrafiłam odróżnić światła od cieni.

Major jednak nie zginął w bitwie pod Górą Świętej Anny, w której wprost 
dowodził odwodami. Przeciwnie, we wrześniu 1921 wrócił do Poznania 
i w sztabie Okręgu Generalnego objął poprzednio piastowane stanowisko. 
Ale to ponowne odejście męża na długich 6 miesięcy jakby wypaliło ogień 
pierwotnego napięcia uczuciowego między małżonkami. Zofia Rostworow-
ska zapisała: Od czasu powrotu Twego z frontu nie byliśmy w istocie razem, 
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razem myślą i odczuwaniem. Kilka słów zamienionych w porze obiadowej, 
przerywanych telefonem, rozmową z interesantami, wizytami. A jednak dzień 
po dniu ja na te godziny rozmowy czekałam, łudząc się, że zdołamy odnaleźć 
zatracony kwiat szczęścia. Kierującą się całością swych uczuć Zulę nie zado-
walało to, że jej mąż ma pewien świat, do którego ona nie ma wstępu. Mówiła 
wprost, że jest zazdrosna o życie sztabowe męża, w którym wszędzie drzwi 
są okratowane i widnieje napis: �sprawy służbowe�. Pomiędzy Zofią i Stani-
sławem musiało się pojawić to, co jest cechą dojrzałego małżeństwa, że każ-
da z kochających się wzajemnie stron musi przynależeć do własnego obszaru 
rzeczywistości i okazać w niej twórczą postawę. Zulę też denerwowało to, że 
chociaż mąż się wypytywał � co słychać w domu, to jednak sprawy życia co-
dziennego nie miały dla niego znaczenia. Jak zapisała w swoim sztambuchu: 
Choćby kucharka spaliła całoroczny zapas mąki, a służąca potłukła jedyny 
serwis stołowy, nie nastąpiłby z tego powodu żaden kataklizm dziejowy. A ten 
jedynie poruszyć Cię potrafi.

Zofia miała także swój świat. Były nim Gębice, matka, a jeszcze wte-
dy rodzice i Andrzejek, ale także przyjście na świat drugiego syna Ludwika. 
Powiła go 5 VII 1922 w Poznaniu. Poród odbywał się spokojnie, bez jakiś 
specjalnych napięć. Młodej matce służyła pomocą ciocia Zosia (1863�1945), 
wdowa po Józefie Mycielskim, właścicielu Kobylopola pod Poznaniem. Zula, 
gdy tylko wydobrzała, udała się do Gębic, gdzie przebywała z matką i dwoma 
synkami. Papa w tym czasie był w Gałowie. Tymczasem w sierpniu 1922 roku 
Wielkopolskę ogarnął strajk pracowników rolnych. Strajkowano w 471 mająt-
kach i także w Gębicach. Był to okres żniw i groziło to, że zboża się wysypią. 
Niektórzy właściciele ziemscy zaciągali robotników do żniw z miast, ale wte-
dy strajkujący psuli używane przez nich maszyny. Major Rostworowski był 
w Poznaniu. Udało mu się przekonać gen. Raszewskiego i wojewodę poznań-
skiego do tego, że należy wysłać na teren województwa uzbrojone wojsko na 
samochodach i wtedy postraszeni robotnicy rolni może wrócą do pracy. Było 
to przedsięwzięcie ryzykowne, bo mogło się spotkać z interpelacjami lewico-
wych posłów w sejmie. Niemniej Rostworowski w liście z 8 VIII 1922 donosił 
żonie, że już cztery transporty wojska na samochodach wyruszyły. Jednego 
z nich nie omieszkał skierować do Gębic. Ekspedycje te sprawiły, że w star-
ciach na terenie Wielkopolski poniosło śmierć kilku strajkujących i jeden ofi-
cer, ale do 11 sierpnia fala strajków wygasła. Prawdopodobnie do Gębic żaden 
transporter z wojskiem nie dojechał, gdyż major wkrótce był w majątku i tłu-
maczył ludziom, że wojska tu nie przysłał, bo w Gębicach panował spokój. 
Generalnie można sobie jednak wyobrazić, jakie napięcia nerwowe musiała 
przeżywać wtedy Zofia, która przy piersi miała miesięcznego synka.

W listopadzie 1922 major wyjechał do Warszawy na kurs doszkalania 
Wyższej Szkoły Wojennej. Wówczas nabył działkę budowlaną w Świdrze 
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pod Warszawą. Generalnie zamiarem jego było kupienie za posag żony ja-
kiegoś niewielkiego, niezadłużonego majątku ziemskiego. Zamiaru tego nie 
zrealizował, m.in. wskutek galopującej wówczas inflacji, która do minimum 
zmniejszała otrzymany z Gałowa posag. Za resztę posagu Rostworowscy 
zdołali nabyć damskie futro karakułowe, za które i tak dali 5 000 000 marek. 
Tymczasem Iza Mycielska aktem notarialnym z 13 XII 1922 oficjalnie prze-
pisała Gębice na rzecz swej córki. Odtąd Zula zaczęła się wspólnie z matką 
wdrażać w prowadzenie księgowości majątku. Obie panie zorganizowały też 
chrzciny Ludwika, do roli rodziców chrzestnych zapraszając Zofię Mycielską 
z Kobylopola i prof. Jerzego Mycielskiego z Krakowa. 

Kolejny rok 1923 zapowiadał nadejście przyszłych nieszczęść. Papa, za-
angażowany wciąż w działalność społeczną, m.in. pełniący funkcję prezesa 
Towarzystwa Pomocy Naukowej, zemdlał na którymś zebraniu, po ocuce-
niu odwieziono go dorożką do lekarza, także Andrzejek zaczął odczuwać ja-
kieś bóle w boku. Choroba synka, świadcząca o niedoczynności nerek, po 
jakimś czasie ustąpiła. Natomiast zdrowie Ludwika Mycielskiego już się nie 
poprawiło. Zmarł 6 I 1926. Pogrzeb odbył się na Świętej Górze w Gostyniu, 
w kościele współfundowanym przez Mycielskich. Kościół, dzisiejsza bazyli-
ka mniejsza, stoi na dość wysokiej górze. Od jej stóp aż po kościelną bramę 
szedł niekończący się tłum ludzi, którzy przyszli pożegnać hrabiego z Gało-
wa. Szli chłopi i ziemianie, kupcy i urzędnicy, członkowie Narodowej Partii 
Robotniczej i przywódcy ugrupowań konserwatywnych.

Z grona najbliższych odszedł bardzo kochany ojciec. Wcześniej jednak, 
bo 29 VI 1925 nastąpiła śmierć Izi. Było to kolejne, trzecie już dziecko Ro-
stworowskich. Przyszła na świat, wydawać się mogło, normalnie. Została 
ochrzczona. Rodzicami chrzestnymi Elżbiety byli babcia Teresa z Lubieniec-
kich Rostworowska (1857�1944) i żyjący jeszcze wówczas dziadzio Ludwik 
Mycielski. Ojciec małej Izi, niedawno mianowany podpułkownikiem, chcąc 
uczcić matkę trojga dzieci, zaproponował żonie krótki pobyt turystyczny 
w Berlinie i Paryżu. Był to czas, kiedy bardzo bliskim przyjacielem podpuł-
kownika był płk Franciszek Kleeberg, współtowarzysz w służbie w 14 Dywi-
zji Piechoty. Gdy Rostworowscy wrócili z Paryża, w którym nawet nie zdołali 
rozpakować kuferków, Kleeberg ukląkł przed matką trojga dzieci i powiedział 
jej, że Izia zmarła. Półrocznemu dziecku dano zastrzyk przeciwko dyfteryto-
wi, którego nie miała. Wszczepione przez zastrzyk zarazki zabiły dziecko.

Dnia 2 VII 1926 urodziła się Marysia, kolejna córka Rostworowskich, 
zwana później Mysią. Było zatem troje dzieci w domu. Gębice w spadku 
miał otrzymać Andrzej, działki w Świdrze Ludwik, dla małej Marysi przewi-
dziane było wiano pieniężne. Podpułkownik nadal odbywał służbę wojsko-
wą w Poznaniu, obowiązki służbowe absorbowały całkowicie jego energię. 
Wystarczy przytoczyć jeden z jego listów do żony, do Gębic z datą 5 VIII 



~ 799~

1925. W zaczynającym się sło-
wami Mój Zulik Kochany. Pisał: 
Dziś przyszedł rozkaz ostateczny, 
że w poniedziałek o godz. 10 rano 
mam się zameldować w Werbie, 
tj. między Brodami a Równem � 
razem z Machalskim. Wobec tego 
już w piątek wyjadę, ale via Ra-
wicz � Gębice (o 5 po południu) 
� Ostrów � Warszawę. Będę tylko 
6 godzin z Tobą, bo o 21,30 od-
chodzi pociąg dalekobieżny.

Takich powiadomień Zo-
fia, przebywająca już teraz stale 
z dziećmi w Gębicach, otrzy-
mywała wiele. Mimo tego kilka 
lat później zapisała takie słowa 
o mężu: A jednak i dla życia ro-
dzinnego otwarte miał serce. Na-
wet z oddalenia wsłuchiwał się 
z natężeniem w jego tętno. Każde 
osłabnięcie, każde choćby ukryte 
cierpienie chwytał w lot, przeży-
wał jak swoje własne. Czuwał nad rodziną jak muzyk nad instrumentem, by 
wydawał ton czysty, najpełniejszy. 

Jeszcze przed urodzeniem Mysi nastąpiło inne, doniosłe wydarzenie, które-
go następstwa dla losów rodziny Rostworowskich okazały się brzemienne. 12 V 
1926 ppłk Rostworowski na otrzymany rozkaz, pod dowództwem gen. Anato-
la Kędzierskiego z dwoma poznańskimi pułkami piechoty wyjechał transpor-
tem kolejowym do Warszawy, bronić zgodnie ze złożoną przysięgą Prezydenta 
i Rząd Polski przed zamachem marszałka Piłsudskiego. Odjeżdżając nagle, sta-
rym, legionowym jeszcze zwyczajem, spisał testament, który kończył słowa-
mi skierowanymi do żony: Chcę Ci powiedzieć, żeś mi była szczęściem życia. 
Gdyby mi się co stało pamiętaj, że przeżyliśmy 8 lat tak, jak mało komu to dane. 
I za to Bogu trzeba dziękować. Resztę życia musisz tak przeżyć, by z synów 
i może córki mieć radość. Zula, nie mająca pojęcia o przyczynach i przebiegu 
wydarzeń warszawskich, w których jej mąż o mało życia nie postradał, z datą 
13 V pisała do niego: Ten chudy źrebaczek zdechł wczoraj. Wszystkie świnki za-
szczepione, niebawem odejdzie partia, a że podrożały, więc ładną sumkę przy-
niosą. W ogóle długi już obecnie nie są powikłane... i tu następuje wyliczenie 
paru pozycji, Towarzystwo Oszczędnościowe 10 tys. na 18%, Bank Krajowy 

Zofia z Mycielskich (1895�1971) 
I v. Rostworowska, II v. Skrzyńska � ziemianka
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10 tys. na 21%, ciocia Helenka 5 tys. na 24%, 6 tys. Brzezińscy z Osieczan, 
6 tys. pożyczka siewna, razem 37 tys., które, według przewidywań Zuli, mama 
przy pomocy renty gałowskiej w ciągu roku zdoła spłacić.

Zatem w 1926 sytuacja finansowa majątku gębickiego, współzarzą-
dzanego nadal przez Izę Mycielską, otrzymującą jeszcze pewną odpłatność 
z Gałowa, wcale nie była taka zła. Piękna �starsza pani� dawnym zwyczajem 
sprowadzała stroje z paryskich magazynów, dość często jeździła do kuror-
tów, a na uroczystości rodzinne przybywała z najwspanialszymi prezentami. 
Kryzys finansowy nastąpił później. Tymczasem 11 X 1926 ppłk Rostworow-
ski, jako oficer, który stanął po stronie rządowej w warszawskim konflikcie 
zbrojnym, został przeniesiony ze stanowiska szefa sztabu 14 Dywizji Piecho-
ty w Poznaniu na stanowisko zastępcy dowódcy 2 pułku strzelców konnych 
do Hrubieszowa. Wkrótce obliczył, że z Hrubieszowa do Gostynia jedzie się 
pociągiem 27 godzin, z ośmiogodzinną przerwą w Warszawie.

Ale nieszczęścia chodzić mają parami. Andrzejek był nadzwyczajnym 
dzieckiem. Miał szczególny urok, a ponadto był wybitnie uzdolniony. Jako 
siedmioletni chłopczyk napisał powieść o misiu i domagał się wysłania jej 
do redakcji do druku. Przed pałacem gębickim zawieszono skrzynkę listo-
wą i do niej została wrzucona powiastka zaadresowana na siedzibę redakcji. 
Jego przyjście na świat dla matki stanowiło punkt zwrotny. Odtąd wszystkie 
moje myśli i nadzieje ku niemu się zwróciły i pamiętam jak już dawno przed 
urodzeniem synek mój pierworodny, Andrzejek, owładnął całym mym sercem. 
Nauczył mnie, że celem mego życia nie powinno być szczęście własne, lecz 
szczęście dzieci � wspominała Zula. Tymczasem z końcem 1926 nastąpi-
ły u dziecka nowe ataki nerkowe. Mąż z odległego Hrubieszowa nie mógł 
dojechać. Pierwsze decyzje podejmowała żona. Andrzejek miał w dobrym, 
radosnym nastroju wyjeżdżać z Gębic. Przyjął komunię św. Był w szpitalu 
w Poznaniu, do którego już dojechał podpułkownik. Diagnoza lekarzy była 
taka, że ma zaatakowaną jedną nerkę, ale trzeba operować drugą. Może go 
to uratować, ale byłby to wyjątkowy przypadek, bez operacji będzie umierał 
w ciężkich bólach. Doszło do operacji. Zula leżała krzyżem na podłodze mo-
krej od łez w kaplicy szpitalnej. Potem ta sobota tak strasznie ciężka, gdy to 
już nadziei nie było i gdyśmy ze sobą już wszystko głośno przemyśleli. A potem 
był epilog, może lepszy niż nasze przewidywania, bo bez cierpień � odnotował 
jej mąż. Opis śmierci Andrzejka pozostał w relacji ojca, matka przystąpiła do 
napisania wspomnienia o synu, ale nie była zdolna doprowadzić do końca.

Z datą 22 II 1927 ppłk Rostworowski z Hrubieszowa pisał do żony: choć 
tacy rozdzieleni jesteśmy, to łączy nas wspólny ból i wspólna miłość Andrzejka. 
Po śmierci syna rozdzielenie małżonków wydawało się absurdem. Pułkownik, 
mimo szalonej odległości, namawiał żonę, by odbyła podróż do Hrubieszowa. 
Zofia nawet została wybrana skarbnikiem Rodziny Pułkowej, która się właś-
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nie ukonstytuowała. Zula odbyła tę podróż, zahaczając jeszcze o Lwów, a po 
powrocie do Gębic rozpoczęła intensywne poszukiwanie zarządcy majątku. 
Został nim kwalifikowany rolnik, pan Henryk Warzecha, którego pensja rocz-
na wynosiła tysiąc zł. Praktycznie majątek z nadkompletnym inwentarzem, 
budynkami dobrymi, maszynami nowymi, natomiast z deficytem finansowym 
21,5 tys. zł został mu oddany w zarząd. Ten deficyt przesądzał o tym, że ppłk 
Rostworowski nie mógł zrezygnować ze służby wojskowej, gdyż po pierwsze 
ze swoich poborów dopłacał na wydatki majątkowe, a po drugie, finansował 
swoje wydatki, a częściowo także żony, gdyż majątek nie dawał wolnej go-
tówki. W każdym razie zapadła decyzja: Zofia z dziećmi i z meblami, tym 
razem przewożonymi przez firmę Hartwiga, miała się przenosić do Hrubie-
szowa. Zlikwidowała poznańskie sześciopokojowe mieszkanie przy placu No-
womiejskim i miała ruszać w drogę. Staś w ostatnim liście z 7 VII 1927 pisał: 
Kucharki jeszcze nie mam, ale jest tu biuro, które dostarcza kucharek. Tym-
czasem nowe władze wojskowe pod wodzą Piłsudskiego, ministra spraw woj-
skowych, zwolniły 800 oficerów. Zabrakło dowódców pułków. Podpułkownik 
Rostworowski został mianowany p.o. dowódcy 27 pułku ułanów w Nieświe-
żu. Jego rodzina, która już dojechała z Gębic do Warszawy (ośmiogodzinna 
przerwa w podróży), została wstrzymana telegramem.

Podpułkownik już był na stanowisku w Nieświeżu. W którymś z kolej-
nych listów słanych do Gębic pisał: Dziś o 7 jazda na remoncie, potem przy-
gotowanie odczytu i znów o 12 konferencja w starostwie co do 1 Maja, od 13 
do 14 podpisywanie w sztabie, o 15 korepetycja udzielana Andrzejewskiemu 
jadącemu na grę taktyczną, potem raport kwatermistrza, o 16,30 posiedze-
nie Macierzy Szkolnej, o 17 konferencja w starostwie o 3 Maja, o 20 mój 
odczyt w rocznicę dziesiątą ofensywy wileńskiej � to był dzień dowódcy puł-
ku. Dobrze, że znalazł się czas na napisanie listu do Zuli. Nieco późniejszy 
list z 12 V 1929 podpułkownik kończył słowami: na dwa dni jechać ciężko, 
choć ochota by była Ciebie zobaczyć. Niedługo Twoje imieniny, że też za-
wsze rozdzieleni jesteśmy. Zofia Rostworowska po doświadczeniach z Hru-
bieszowem zrezygnowała z przenosin na kwaterę męża. Natomiast starała się 
w miarę możności, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy sprawy Gębic 
mniejszej wymagały uwagi, razem z dziećmi dojeżdżać do tych kresowych 
miejscowości, gdzie pułkownik (awans otrzymał 1 I 1931) pełnił swą służ-
bę. Na przełomie lat 1927/28 dojechała do Nieświeża. Pobyt ten był dla niej 
miły, bowiem ks. Albrecht Radziwiłł traktował ją jako kuzynkę, wspominając 
dawne czasy, kiedy jej antenatka Anna Mycielska (1729�1771) dwukrotnie 
poślubiła Radziwiłłów nieświeskich. Była więc Zula wraz z mężem zaprasza-
na na bale, odbywające się na zamku. Jej zupełnie nowym doświadczeniem 
życiowym było znalezienie się wśród oficerów, a szczególnie ich żon, dla 
których jako małżonka dowódcy pułku była pierwszą damą. Był to na ogół 
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Zofia Rostworowska i ks. W. Stefanowicz siedzą pośrodku jako założyciele 
Sodalicji Mariańskiej Pań w Nieświeżu. 

Zdjęcie dane na pamiątkę Zofii podpisały w kolejności sodaliski, przeważnie żony oficerów: 
Matylda Jadźwińska, Aniela Michałowska, Anna Motykiewiczowa, Wanda Maciejowska, 

Zofia Falkowska, Zofia Gołańska, Hanna Budzikowa, Jadwiga Krupska, Jadwiga Skrodzka, 
Alina Rymaszewska, Regina Cierpicka, Barbara Krupska, J. Szalewiczowa, A. Drżal, 

K. Waszkiewicz, H. Pastuszewska, Waleria Słuszczewska, Irena Okołowicz, 
Franciszka Wazowiczowa, Maryja Adamowicz, Katarzyna Bruchnicka, Maria Obuchowiczowa

Zofia Rostworowska 
w Horodzieju 
na granicy 
z Sowietami. 
Towarzyszą jej 
Ignacy Wróblewski 
i mąż 
ppłk Rostworowski 
� październik 1927.
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inny typ kobiet od tych, które znała z salonów wielkopolskiego ziemiaństwa. 
Jeszcze z Hrubieszowa Staś w jednym z listów z uznaniem wspominał ener-
gię rotmistrzowej Fabrycowej, ale dodawał, że jest to pani, która mając 26 
lat ma już trzeciego męża. W Nieświeżu wybuchła zwada między dwoma 
oficerami, bowiem jednemu z nich drugi uwodził żonę. Poszkodowany chciał 
napastnika donżuana wyzwać na pojedynek, a gdyby któryś z nich w nim 
zginął, to za współudział w morderstwie odpowiadałby dowódca pułku. Na 
szczęście obiekt amorów, czyli pani porucznikowa, podcięła sobie żyły i obaj 
konkurenci pogodzili się, ratując niewiastę od niechybnej śmierci. Sporo było 
spraw honorowych i prestiżowych, których żona pułkownika lekceważyć nie 
mogła, niemniej sama zajęła się szczerze jedną sprawą, to jest założeniem 
w garnizonie nieświeskim Sodalicji Mariańskiej Pań.

W sumie jednak pobyt w Nieświeżu nie zostawił najlepszych wspo-
mnień, głównie z powodu chorób córeczki Mysi. Dobrze wiem, jaki strach 
mamy oboje o jej zdrowie � pisał do żony pułkownik. Śmierć dwojga dzieci 
wywołała kompleks lęku o życie pozostałych. 23 XII 1931 zmarła w Gębi-
cach Elżbieta Mycielska, którą pochowano, tak jak i jej męża w podziemiach 
gostyńskiego kościoła na Świętej Górze. Śmierć matki, którą tak bardzo ko-
chała, dla Zuli była wstrząsem. Przyszła w złym czasie. Jej odejście odsłoniło 
stan krachu finansowego gębickiego majątku. Zarządca Warzecha, któremu 
Iza Mycielska ufała, mając za zadanie wyprowadzenie Gębic z deficytu fi-
nansowego, dążył do unowocześnienia gospodarki. Na zaciągnięte kredyty 
zakupił nowe maszyny, m.in. młockarnię. Tymczasem kryzys rolny i potwor-
ny spadek cen ziemiopłodów sprawiły, że Gębice nie miały czym zaciąg-
niętych długów spłacać. Rozpoczęła się naprawdę bohaterska walka Zofii 
Rostworowskiej o ratowanie majątku, domu rodzinnego, siedziby. Przede 
wszystkim doprowadziła do zwolnienia rządcy, a sama zaczęła 4 klasą po-
ciągu dojeżdżać na kurs buchalterii w Poznaniu. Unikała wydawania każdej 
złotówki, tak iż wieczorami głodna wracała do domu. Takie przez kilka lat 
było jej życie � oszczędzanie na wszystkim, na strojach, na biletach, na baga-
żowym, jedyne wydatki dotyczyły dzieci, które wysyłała na leczenie w góry, 
gdyż np. Ludwik cierpiał na powiększenie gruczołów wnękowych. Jej walka 
zmierzała do tego, by uniknąć licytacji i spłacać w terminie procenty od kre-
dytów bankowych. Ubiegała się więc o krótkoterminowe pożyczki, zastawiła 
w lombardach srebro, biżuterię. W latach 1933 i 1934 wyjeżdżała dwukrotnie 
z dziećmi do Brodów, gdzie mąż sprawował dowództwo 22 pułku ułanów. 

Tymczasem przyszło nowe obciążenie, 27 XI 1934 urodziła piąte dziecko, 
chłopczyka, którego w domu nazywano Stasinkiem. Przyjście na świat Sta-
sinka, właściwie nieoczekiwane, osłabiło stan zdrowia matki, spowodowało 
anemię, która później procentowała nerwicą i chroniczną chorobą żołądka. 
Stan zdrowia Zuli był wówczas na tyle niedobry, iż postanowiła 15 V 1936 
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w Gębicach spisać testament, który adresowała do męża, jako jego wyko-
nawcy. Zawierał on głównie troskę o dzieci. Zofia pisała: Polecając Twemu 
sercu i opiece naszą trójkę, wiem, że znajdą w Tobie najtroskliwszego opieku-
na. Pragnę tylko w głównych zarysach podkreślić podział dóbr materialnych, 
które i tak niewiadomo, czy ostaną się wobec wstrząsów politycznych. Naj-
lepiej więc wyrobić w naszych dzieciach uczucia głębokiej dla siebie miłości 
oraz chęć wspomagania się wzajemnego, tak aby każdą sprawę dotyczącą 
jednego z nich traktowali jako swoją własną i ratowali się w potrzebie. Wtedy 
nie będzie obawy, iż mogliby się kiedykolwiek pokrzywdzić. Niech nie zapo-
minają o świadczeniu i dalszej Rodzinie oraz bliźnim wszystkim dużo dobre-
go, a Bóg im błogosławić będzie. Słowa te są ważne, gdyż zawierały program 
wychowawczy Zofii Rostworowskiej, która właściwie sama wychowała swo-
ich troje dzieci. Bardzo słaba fizycznie, nie była zdolna do stosowania wobec 
nich jakiegokolwiek przymusu. Wychowywała je własną troskliwością matki 
i umiejętnością zwracania ich umysłów ku celom wyższym, ponadmaterial-
nym. Jeszcze w 1936 ustanowiła pewien podział wartości majątkowych, Lu-
dwikowi przekazując Gębice wraz ze wszystkimi ciężarami i długami, Marii 
Teresie większość posiadanych akcji, Stanisławowi wybudowaną w Poznaniu 
przez męża przy alei Szelągowskiej willę i mniejszą część akcji.

Od sierpnia 1935 płk Stanisław Rostworowski przeszedł na emeryturę 
wojskową i wziął na siebie główny ciężar zarządzania majątkiem. Zofia nadal 
prowadziła buchalterię. Ale podjęła także nieco szerszą działalność społecz-
ną. W Gębicach była prezeską Koła Włościanek. Przystąpiła do Akcji Kato-
lickiej i w pobliskim Pępowie przewodniczyła Sodalicji Pań Wiejskich. Był 
to oddział poznańskiej Sodalicji, której w 1937 przewodniczyła Tekla Potwo-
rowska z Goli, a sekretarzowała Zofia Szumska z Poznania. Moderatorem był 
jezuita o. Michał Malinowski SJ. W swych wykładach wskazywał, że głów-
nym zadaniem Sodalicji jest przeciwstawienie się �religijnemu rozkładowi, 
jaki coraz głębiej trawi Europę�. Rostworowscy utrzymywali żywy kontakt 
z o. Janem Rostworowskim SJ, wicepostulatorem kanonizacji o. Andrzeja 
Boboli. Wybrali się na uroczystości kanonizacyjne św. Andrzeja do Rzymu, 
w Wiecznym Mieście przebywali między 11 a 23 V 1938. Ostatnie cztery 
lata okresu międzywojennego, spędzone w Gębicach razem z mężem, były 
względnie spokojnym i szczęśliwym okresem życia Zofii Rostworowskiej.

Wysiedlona czasu wojny

Zula słusznie przewidywała, że wstrząsy polityczne mogą ją pozbawić 
wszelkich wartości materialnych. Wraz z wybuchem wojny ewakuowała się 
wpierw do Kalisza, do którego mąż otrzymał przydział wojenny, a potem 
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wraz z nim razem i z dziećmi przez palące się miasta Łęczycę, Piątek pod-
czas bitwy nad Bzurą wędrowała do Warszawy. Tu przeżyła obronę miasta. 
Był moment, gdy w domu kanoniczek odmawiała klęcząc z synkiem i córką 
pacierz, a do pomieszczenia wpadł szrapnel, przeleciał właśnie nad głową 
pięcioletniego Stasinka i nikomu krzywdy nie zrobił. Po kapitulacji Warsza-
wy mąż postanowił nie iść do oflagu, lecz w przebraniu wydostać się z miasta 
i dążyć do sojuszniczej Francji. Gdy krewni Stanisław Mycielski i Stefan 
Stablewski powiedzieli jej, że obowiązkiem oficera jest wykonać zobowiąza-
nia kapitulacji, pobiegła za mężem, którego już pożegnała, na Pragę i podała 
mu kartkę o kapitulacji, spisaną przez kuzynów. On ją podarł, mówiąc, że 
obowiązkiem żołnierza jest walczyć do ostatka. Pisała potem o nim, że: miał 
tego ducha oporu, który nie pozwolił mu, póki wojna trwa, wypuścić szabli 
z ręki. Tymczasem to jej przypadło zadanie spełnione razem z synem Ludwi-
kiem na placu Trzech Krzyży w Warszawie, że tam musiała ukryć i zakopać 
w ziemi pamiątkową szablę pułkownika z napisem: Szefowi Kwatermistrzo-
stwa � oficerowie Frontu Litewsko-Białoruskiego. 

Gdy tylko mogła, powróciła pociągiem do Gębic. Przez Szwecję, potem 
przez Szwajcarię nawiązała kontakt korespondencyjny z mężem, który szczęś-
liwie dotarł do Francji. Pisała mu, że jeśliby treuhänder usunął ją z pałacu, to 
zamieszka na podwórzu w domu rządcy, ale z Gębic nie wyjedzie. 13 XII 1939 
do pałacu przyjechali Niemcy i kazali jej w ciągu 4 godzin opuścić dom. Z in-
nymi wysiedlonymi znalazła się w klasztorze Ojców Filipinów w Gostyniu, 
gdzie o. Olgierd Kokociński, jako prawnej fundatorce klasztoru, odstąpił jej 
własny pokój. Inni wysiedleńcy spali na ziemi w korytarzach. Z Gostynia jesz-
cze wysłała kartkę do męża, pisząc: Dziwne uczucie takie wyzucie z wszystkie-
go � człowiek czuje się duchem � niestety ma ludzkie nawyki.

Po trzech dniach podróży transportem kolejowym została wraz z dziećmi 
wysadzona na dworcu w Tarnowie. Szczęśliwie się złożyło, że nieopodal pod 
Dębicą znajdował się majątek Przyborowie Heleny z Reyów Jabłonowskiej 
i jej męża. Tam u tej swej przyjaciółki znalazła schronienie. Potem przeby-
wała w Osieczanach pod Myślenicami w majątku szwagra swego męża, in-
ternowanego przez Sowietów ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego (1883�1940), 
a potem w Igołomi pod Krakowem, u swej kuzynki Karoliny z Mycielskich 
Morstinowej (1867�1941). Wskutek jej śmierci stała się całkiem bezdomna. 
Wtedy Zofię z Mysią i Staszkiem przyjęli niespokrewnieni z nimi Stanisława 
i Andrzej Deskurowie, właściciele majątku Sancygniów pod Działoszycami 
w pow. miechowskim. Zamieszkała tam 15 XI 1940. Już wcześniej w lutym 
1940 roku jej starszy syn Ludwik postanowił się przedrzeć za granicę, by 
wstąpić do Wojska Polskiego formowanego we Francji. Ojciec pułkownik już 
opuścił Paryż i został mianowany komendantem Bazy Łączności pomiędzy 
Rządem RP i Krajem, kryptonim �Bolek� w Bukareszcie. Z Bukaresztu, gdzie 
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działał na poły oficjalnie, przesyłał żonie paczki, czasem pieniądze. To była 
jedyna pomoc materialna, jaką Zula otrzymywała. W latach 1941�1942 puł-
kownik działał całkiem tajnie jako kierownik Bazy �Romek� na Węgrzech, 
wtedy już żadnego kontaktu z żoną utrzymywać nie mógł. 

Wracając do Ludwika, został on pochwycony w drodze do linii granicznej 
i osadzony wpierw w Wiśniczu, potem w Oświęcimiu. Do Wiśnicza udało się 
matce dotrzeć wraz z synkiem Stasiem. Wykorzystując sympatię, jaką Niemcy 
żywili dla dzieci (obecność Stasinka), otrzymała widzenie z synem Ludwikiem. 
Także z synkiem udała się do Oświęcimia, ale tam już widzenia nie otrzymała. 

Aresztowanie syna stało się początkiem jej bohaterskiej epopei. Wpierw 
musiała ustalać miejsca pobytu więźnia, potem próbować się do niego dostać 
lub przesyłać mu paczki. Mąż w tym czasie załatwił jej drogą dyplomatycz-

ną możliwość oficjalnego wyjaz-
du z Mysią i Staszkiem przez Pra-
gę, Belgrad do Włoch. Odmówiła, 
uznając, że jest na posterunku rato-
wania syna. Rozwinęła z nieprze-
partą energią starania. Poszukiwała 
kontaktu z Polakami, którzy przy-
jęli volkslistę i mogliby pomóc, np. 
z Hermanem Matuszkiem z Zawa-
dy, poczta Łaszczów, z poznanym 
w Krakowie Mayerem. Szukała na-
bywców na biżuterię, by mieć czym 
opłacać pośredników. Napisała list 
do kanclerza Adolfa Hitlera. Szu-
kała pomocy u prezesa Rady Głów-
nej Opiekuńczej Adama Ronikiera. 
Przyjeżdżała często do Krakowa, 
gdzie zatrzymywała się w domu 
Róży Rostworowskiej, wdowy po 
dramaturgu Karolu Hubercie. Róża 

uczestniczyła w poszukiwaniu kontaktów, sprzedaży pierścionka, zamawianiu 
mszy św. błagalnej u karmelitanek, a także w niezbędnych zakupach rzeczy 
i sprzętów dla osób osiadłych na wsi. Dzieliła się z Zulą mydłem do prania, 
którego wówczas nie można było dostać. Zakupiła nocniczek, który ostatecz-
nie z Krakowa do Sancygniowa, jako o nieznanej zawartości pakunek, dowiózł 
pan Andrzej Deskur, wykwintny właściciel majątku. Wreszcie Zofia nawiązała 
kontakt z Maruszką Mycielską, z domu hrabiną Esterhazy (1904�1975), której 
brat Janos, jako przywódca mniejszości węgierskiej na Słowacji, utrzymywał 
przyjazne stosunki z Niemcami. Maruszka, pół Węgierka, pół Polka, bo jej 

Zofia Rostworowska w latach 
okupacji niemieckiej w Polsce
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matką była Elżbieta z hr. Tarnowskich, przez swego brata pomagała wielu 
Polakom prześladowanym w kraju. W Miechowie Zofia pokazała Kreisland-
wirtowi list Ludwika napisany po niemiecku z Oświęcimia, w którym pogod-
nie opisał spędzone tam święta. Urzędnik niemiecki narodowości austriackiej 
wzruszył się tym listem i postanowił pomóc w uwolnieniu syna, a miał przyja-
ciela wśród esesmanów oświęcimskich. Najprawdopodobniej dzięki jego po-
mocy Ludwik Rostworowski w cudowny sposób został 9 X 1941 zwolniony 
z Oświęcimia. Przybył na ul. Gontyny do cioci Rózi w Krakowie, a potem 
przyjechał do Sancygniowa. Tam pracował jako praktykant w majątku. Jego 
uwolnienie było niewątpliwie wynikiem starań i zobowiązania matki, która od 
dawna już uznała, że życie swe powinna poświęcić dzieciom. W Sancygnio-
wie była czwartą do brydża, w podzięce za cud zwolnienia syna już do końca 
swych dni nigdy do stolika brydżowego nie siadła. 

Nie mając środków finansowych na utrzymanie, zastanawiała się czy nie 
wziąć tak zwanego Liegenschaftu czyli dzierżawy od państwa. Zasięgała w tej 
mierze informacji, lecz bliscy znajomi odradzali jej podjęcia tego przedsię-
wzięcia z uwagi na jej słabe siły. Natomiast miała okazję spełnić wymarzoną 
w młodości rolę bohaterskiej kobiety. Pewnego dnia do Sancygniowa przyby-
ła ekspedycja niemiecka, która w stodole w zbożu odnalazła ukryty karabin 
maszynowy, schowany tam przez miejscową placówkę AK. Niemcy karabin 
ten przeciągnęli przez groblę idącą od dworu do szosy i ustawili go tak, że się 
wydawało, iż w każdej chwili rozpoczną ogień w stronę pałacu. Jednocześ-
nie wzięli ze wsi 10 mężczyzn na rozstrzelanie. Zofia Rostworowska wyszła 
z pałacu i poszła groblą wprost w kierunku owego karabinu maszynowego. 
Doszła do stanowiska niemieckiego i świetną niemczyzną zrobiła awanturę 
niemieckiemu oficerowi. Żądała natychmiastowego zwolnienia 10 niewin-
nych mieszkańców wsi wziętych na rozstrzelanie. Oficer nie wydał rozkazu 
mordu, odstawił ich tylko do Działoszyc, skąd zostali zwolnieni.

Płk Rostworowski, ścigany przez gestapo na Węgrzech, przez zieloną gra-
nicę powrócił do kraju. 16 VI 1942 usłyszała jego głos w telefonie. Wiedziała, 
że przybył do Polski, by brać udział w walce podziemnej. Z początkiem 1944 
został mianowany generałem i był inspektorem kierunkowym Obszaru Połu-
dniowo-Zachodniego Armii Krajowej. Od lipca jako bezpośredni dowódca 
Okręgu Krakowskiego AK swój punkt dowodzenia przeniósł z Warszawy do 
Krakowa. Zofia Rostworowska parokrotnie spotykała się z mężem. Ale były 
to spotkania pełne napięcia nerwów, tajne, niekiedy przerywane niespodzie-
wanym pojawieniem się Niemców. Generał 11 VIII 1944 został aresztowany 
przez gestapo w Krakowie i prawdopodobnie od razu zamęczony podczas 
przesłuchań na ul. Pomorskiej. Zofia, powiadomiona przez AK o aresz-
towaniu męża, udała się do Knyszyna, folwarku sancygniowskiego, gdzie 
była wielka koncentracja oddziałów akowskich i gdzie przebywał zastępca 
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męża płk Edward Godlewski. Gdy tam otrzymała potwierdzenie wiadomości 
o aresztowaniu męża, to już wiedziała, że ten, który był blaskiem jej duszy, 
światłem i drogowskazem jej życia, przepadł już na zawsze. Najbardziej bała 
się tortur. Wiedziała, że jest bohaterski, ale czuła się winna, że nie jest przy 
jego boku, że go zostawia samego, zdanego na tortury łotrów. Zapewniano 
ją, że generał jest zbyt grubą rybą, aby został zamordowany i najprawdo-
podobniej wywiozą go do więzienia berlińskiego w Moabicie. Udała się do 
więzienia na Montelupich w Krakowie i tam strażnik, który pilnował drzwi 
więziennych, wydał jej pusty portfelik i zdjęcie męża, mówiąc: Naprawdę to 
był dzielny człowiek, ale on już nie żyje.

Koniec okupacji spędziła w dobudowanej przez Ludwika części chłop-
skiej chałupy w Kazimierzy Wielkiej pod Miechowem. Tam widziała wkro-
czenie Sowietów.

Zamykanie rozdziału życia

Śmierć męża załamała jej zdrowie. Doświadczała nieustannej choroby 
żołądka. Ludwik dotarł do Gębic i z dwoma ludźmi przybyłymi z majątku 
przewiózł transportem kolejowym rodzinę do domu. W pałacu urządził dwa 
pokoje meblami, przywracając im dawny wygląd, ten przed grudniem 1939. 
Do pałacu przychodzili ludzie ze wsi przynosząc drobne przedmioty pobrane, 
kiedy po ucieczce Niemców pałac stał bezpański. Zofia leżała w łóżku, niezdol-
na nawet wyjść do parku. Około tygodnia po jej powrocie, w Wielki Czwar-
tek przed Świętami Wielkanocnymi urząd bezpieczeństwa zażądał opuszcze-
nia Gębic, a Ludwik został zatrzymany na noc na posterunku komendanta 
sowieckiego. W Gębicach było jeszcze siedem koni. Zaprzężono więc parę 
do wielkiej platformy, koło woźnicy ustawiono fotel, na który wniesiono zbyt 
słabą, żeby się mogła sama poruszać, eksmitowaną właścicielkę Gębic. Na 
platformę nałożono meble. Ruchomy dobytek wolno było zabierać. Za plat-
formą pieszo szło dwoje dzieci: Mysia i Stasinek. Meble starano się pomiesz-
czać w dwóch pobliskich plebaniach w Pępowie i Krobi. Oficjalny dokument, 
wystawiony przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego z datą 26 
III 1945, podpisany przez szefa Stanisława Śnieżka i zastępcę kierownika 
J. Małka, obwieszczał: Niniejszym zaświadcza się, że obw. Roztworowska Zo-
fia i Roztworowski Ludwik zostaje ewakuowany z pow. gostyńskiego do pow. 
Kościany. Zaznacza się, że wyżej wymieniony bez specjalnego zezwolenia nie 
ma prawa powrotu do pow. gostyńskiego. Słowo �Kościany� wzięło się stąd, 
że wymienił je jako pierwszy komandir sowiecki z Pępowa.

Rostworowska z najmłodszym synem zamieszkała w Lesznie u pani Jan-
kowiakowej, której mąż był przed wojną policjantem. W mieszkaniu tym 
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z okna w łazience roztaczał się rozległy widok na piaszczystą drogę wiodącą 
do tej willowej, podmiejskiej już dzielnicy. Syn Staszek stawał tam nieraz 
by popatrzeć, czy drogą tą z wojny nie wraca ojciec �pułkownik�, bo jego 
powrót wciąż ktoś zapowiadał. To ten, to ów wracał z zachodnich Niemiec 
i tam widział Pana Pułkownika żywego i całego w mundurze. Ale w miarę 
upływu czasu wieści te stawały się coraz mniej wiarygodne. Zula natomiast 
bardzo chorowała na żołądek, traciła wzrok, brak było jej sił, by przejść przez 
pokój. Pani Jankowiakowa, przychodząca do wydzielonego dla niej pokoju, 
powiadała: Oj, pani hrabina długa, trza większą trumnę szykować. Przeżyła. 
Wyrobiła sobie rentę, wpierw rodzinną oficerską, potem za rezygnację z ode-
branego jej majątku, gdyż ta była nieco wyższa od rodzinnej po sanacyjnym 
pułkowniku. Z powodu zmian pieniędzy różne otrzymywała kwoty. Potem 
ta renta ustabilizowała się na poziomie 500 zł. By mogła wyżyć, syn Ludwik 
dosyłał jej lub dawał 200 do 300 zł miesięcznie. Przebywała w Poznaniu, 
potem od listopada 1948 w Puszczykówku, w wynajmowanym przez lata 
mieszkaniu, które stało się jej nowym domem.

Jako jedyna prawna spadkobierczyni (jej brat Michał przebywał w Anglii) 
wielkich donacji ziemskich z XVII i XVIII, przekazanych przez Konarzew-
skich i Mycielskich w użytkowanie Ojcom Filipinom, opiekunom Sanktua-
rium na Świętej Górze w Gostyniu, na prośbę ks. Stanisława Szczerbińskiego, 
superiora Kongregacji św. Filipa Neri, w 1947 roku zrzekła się przysługują-
cych jej praw właścicielki majątków ziemskich pozostających w rękach Oj-
ców Filipinów. Istniała wtedy wiara, że być może dobra kościelne, jako dobra 
martwej ręki, nie zostaną rozparcelowane tak, jak dobra prywatne. W mowie 
żałobnej, wygłoszonej nad grobem śp. Zofii Rostworowskiej ks. Szczerbiński 
mówił: Z niepokojem udałem się wówczas do Śp. Pani Zofii, by jej przedłożyć 
położenie i zaproponować zrzeczenie się imieniem Związku Rodziny Funda-
torów prawa własności i przeniesienia go na rzecz Kongregacji. Po krótkiej 
rozmowie wyjaśniającej sytuację, zdobyła się od razu na akt heroiczny: nie 
oglądając się na jakiekolwiek okoliczności zadecydowała ze spokojem � go-
tujemy akt zrzeczenia i położę swój podpis. Był to gest niewiasty, o jakim 
mówi Księga Mądrości � �Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość prze-
wyższa perły!�. Ówcześnie zrzeczenie się dokonane w imieniu fundatorów 
miało ratować dobra zakonne, co i tak się nie spełniło, bo w 1949 zostały one 
przejęte przez państwo.

Po wojnie Zofia Rostworowska żyła pasjami wypływającymi z jej spon-
tanicznej natury. W 1948 starała się odciągnąć córkę od zamierzonego maria-
żu z Jerzym Dietlem, który jednak nastąpił w 15 VIII 1949 właśnie w Pusz-
czykówku. Wesele odbywało się w domu Marii Gąsiorowskiej, wdowy po 
dyrektorze Księgarni Św. Wojciecha. Zula była tak słaba, że podczas uro-
czystości weselnej syn ją przenosił na rękach. Powoli jednak siły zaczęły 
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jej wracać. W latach 1952�1953 zaangażowała się całym sercem w sprawę 
odwiedzin w więzieniu we Wronkach o. Tomasza Rostworowskiego SJ stry-
jecznego brata swego męża. Nawiązała kontakt z Anielą Jaźwińską z rozbite-
go przez komunistów Duszpasterstwa Akademickiego w Łodzi oraz kuzynką 
ojca Marią Zawadzką i w porozumieniu z nimi udawała się na odwiedziny do 
więzienia we Wronkach. Uprawnienie do odwiedzin, odmawiane innym oso-
bom, uzyskiwała jako krewna więzionego księdza. Wyrobiła nawet zezwo-
lenie na odwiedziny dla przybyłego po cywilnemu jezuity o. Czesława Biał-
ka, przedstawiając go jako swego kuzyna. O. Rostworowski wspominał ten 
moment: W okienku rozmównicy więziennej zobaczyłem niespodzianie dwie 
twarze; mężczyznę, którego z razu nie poznałem, powiedział do mnie � Jak 
się masz wuju? Ja jestem w Poznaniu, studiuję antropologię, właśnie z ciocią 
przyjechaliśmy wuja odwiedzić. Potem strażnik pytał o. Tomasza: Kto to jest 
ten Białek? Więziony ksiądz mu wyjaśniał, że to kuzyn, studiuje antropolo-
gię. Zula podczas bardzo krótkich widzeń starała się informować o. Tomasza 
o zmianach prawnych, np. o amnestii z 1952, która skróciła czas pozbawienia 
wolności więźnia z 12 do 8 lat. Dowiadywała się, czy doszły paczki i została 
przekazana ich zawartość. Zapowiadała odwiedziny innych osób. Informo-
wała jakie środowiska modlą się w intencji swego duszpasterza. Ówcześnie 
utrzymywanie kontaktu z osobą skazaną mogło daną osobę także doprowa-
dzić do więzienia. O. Białek wkrótce został aresztowany, rzekomo za dostar-
czenie odzieży jakiemuś partyzantowi. Wreszcie Zofia Rostworowska była 
tą osobą, która w 1956 wniosła do władz wniosek o warunkowe zwolnienie 
o. Rostworowskiego ze względu na zły stan zdrowia, co przyniosło skutek, 
bowiem ojciec Tomasz wyszedł z więzienia 20 IX 1956 roku.

Jeszcze w 1955 realizowała swą inną pasję � ratowanie obrazów rodzin-
nych z Gałowa, które miały przetrwać w Szamotułach na jakimś strychu u za-
konnic. Przy pomocy syna Ludwika udało jej się uratować kilka bardzo cen-
nych płócień. Dochody miała nikłe, ale próbowała coś dorobić. Na jedwabiu 
malowała apaszki, wykorzystując swój wrodzony talent. Ale robione przez 
nią chusteczki dla pań były trudne do zbycia. Czasem z jakichś zakonów 
otrzymywała teksty hagiograficzne do tłumaczenia. Natomiast starała się in-
nym świadczyć dobro. W porozumieniu z Różą Rostworowską z Krakowa 
zabiegała o to, by organizować pomoc dla licznej rodziny artysty malarza 
Stefana Rostworowskiego. Innych krewnych zapraszała do Puszczykówka, 
jeszcze innym starała się zapewnić pomoc w postaci paczek zagranicznych. 
Prowadziła w związku z tym ogromną korespondencję, dość regularnie pi-
sując do ok. czterdziestu osób. Najliczniejszą i długotrwałą korespondencję 
prowadziła z Różą Rostworowską, Heleną Jabłonowską, a potem z Izą Tur-
no i Heleną Rulikowską. W listach, jakie otrzymywała, nieraz występował 
zwrot: Znając, Zulko, twoje złote serce. Rzeczywiście w tym co robiła kiero-
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wała się sercem. Chcąc nieść pomoc krewnym, odnowiła po 1956 korespon-
dencję ze swymi koleżankami z Bruges, ówcześnie już starszymi, ale bardzo 
zamożnymi paniami: baronówną Ines de Grady, Irene de Remond, Georges 
van Derton. Znajomości te po 1956 doprowadziły do dwóch jej podróży do 
Belgii. Rzecz ciekawa, że wówczas była zafascynowana postacią Władysła-
wa Gomułki. W środowiskach belgijskich temu zwolnionemu z więzienia po-
litykowi dawała jak najlepszą renomę. O pozostaniu za granicą dla poprawy 
swego bytu nigdy nie myślała. Do przebywającej we Francji swej bratanicy, 
Anny Mycielskiej, pisała: Ja pozostałam na tamtym brzegu z epoki ludzi, 
którym nawet wśród najwyższego zbytku byłoby źle bez własnego kraju. Wolę 
gnić i umierać na własnej ziemi, tam gdzie kochali, walczyli i umierali nasi 
najbliżsi. Podczas pobytów zagranicznych nabawiła się cukrzycy i w 1961 
długo przebywała w szpitalu przy ul. Rydygiera we Wrocławiu. W 1958 obaj 
jej synowie zawarli związki małżeńskie, żony zaakceptowała. Kiedy jej syn 
Stanisław, zresztą dzięki jej pośrednictwu, znalazł mieszkanie w Lublinie, 
zlikwidowała locum w Puszczykówku i przeniosła się do Wrocławia, gdzie 
przebywała u syna Ludwika.

W tym czasie przystąpiła do intensywnych prac nad przepisywaniem 
dokumentów pozostawionych po mężu. Z dużą skrupulatnością odtwarzała 
jego życiorys, choć nie będąc zawodowym historykiem, nie była w stanie 
utrzymać chronologii wydarzeń. W listach wzywała inne osoby, by napisa-
ły monografię generała. Zwracała się w tej sprawie do Stefana Stablewskie-
go, bardzo bliskiego przyjaciela męża, i do płk. Jana Ciałowicza, ale celu 
nie osiągnęła. Sporo czytała i cechowała ją ogromna żywość umysłu. Gdy 
w 1960 odwiedziła Lublin, swoją osobowością zafascynowała poetę Edwar-
da Stachurę, który pod wrażeniem spotkania z nią napisał świetny wiersz 
Rozmowa z Panią Sosostris. Sama napisała nieopublikowaną sztukę, opartą 
na wspomnieniach z Sancygniowa, z czasu wkraczania Rosjan do Polski.

Już w 1962 Iza Turno podsunęła jej myśl poślubienia Andrzeja Skrzyń-
skiego (1885�1973), zamieszkałego w Cieplicach Śląskich. Na jej list od-
pisała: A przecież ten ktoś to charakter niepowszedni, o wysokiej kulturze 
i wielkopańskim polorze, obdarzony wyjątkową szlachetnością ducha, za któ-
rą podziwiałam go już za panieńskich czasów. Ta przeszłość odsunęła się da-
leko w świat i dziś trudno odróżnić jej kontury. A jednak 25 I 1964 w kaplicy 
sióstr karmelitanek we Wrocławiu odbył się ślub Zofii z Andrzejem Skrzyń-
skim, po czym małżonkowie wyjechali w podróż poślubną do Warszawy. 
Zula zamieszkała w Cieplicach, dokąd nawet zapraszała swoich wnuków 
Tomka Dietla i Wojtka Rostworowskiego. Jej mąż, dzięki pomocy material-
nej zięcia z Anglii, był człowiekiem względnie zamożnym. Małżonkowie po 
sezonie jeździli do Sopotu. Prowadzili dość intensywne życie towarzyskie. 
Zula niekiedy wstrząsała się na publikacje swego syna Stanisława, zaanga-
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żowanego w koncesjonowanej 
prasie katolickiej. W liście do 
syna pisała: Polska, która na-
wet w czasach niewoli nie za-
traciła narodowej jaźni, teraz 
nie potrafi stworzyć prawdzi-
wej idei, idei opartej nie na in-
teresie własnym, ale na dobro-
bycie kraju. W 1967 wystąpiła 
pisemnie do ministra kultury 
i sztuki z protestem przeciwko 
niszczeniu zabytkowego pałacu 
w Gębicach, co wywołało pe-
wien korzystny skutek. 15 VI 
1968 roku przyszło jej jeszcze 
reprezentować rodzinę fundato-
rów na uroczystościach 300-le-
cia obecności Ojców Filipinów 
na Świętej Górze w Gosty-
niu. Spędziła blisko osiem lat 
bardzo szczęśliwego dla obu 
stron małżeństwa z Andrzejem 
Skrzyńskim, który opiekował 
się nią � jak wspominała: z nie-
opisaną pogodą, wzruszającą 
dobrocią, gotów na wszystko. 

Towarzyszył jej też w szpitalu do ostatnich chwil, kiedy 10 X 1971 zmar-
ła w Cieplicach. Umierała w okratowanym łóżku, dotknięta amnezją, któ-
ra przyniosła jej zapomnienie całego życia. A miało ono swój szczególny 
koloryt. Była kobietą o orientacji zdecydowanie katolickiej, patriotycznej, 
cechowała ją wielka inteligencja, talenty, których niestety w pełni nie rozwi-
nęła, odwaga cywilna dużej bardzo miary i wciąż żywa zdolność do miłości, 
skierowanej do swych rodziców, do swego pierwszego męża, ale także jak-
żeż wiernej wobec swych dzieci i czynnej wobec drugiego małżonka. Była 
ostatnią prawną fundatorką kościoła i klasztoru na Świętej Górze w Gosty-
niu, kościoła, który dziś otrzymał tytuł bazyliki mniejszej, i w jego podzie-
miach, obok dziadków, rodziców i braci została pochowana.

Bibliografia: Pamiętniki (fragmenty) i korespondencja (rękopisy) w posiadaniu 
S.J. Rostworowskiego w Warszawie; Wspomnienie, [w:] S. Rostworowski, Łuna od 
Warszawy, Warszawa 1989.

Ślub Zofii z Mycielskich, I v. Rostworowskiej 
z Andrzejem Skrzyńskim � Wrocław 25 I 1964
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ROZDZIAŁ XIX

POKOLENIE XVII–XIX (2)

DZIECI GENERAŁA
LUDWIK I MARIA

POKOLENIE XVII
Ludwik – syn gen. STANISŁAWA i ZOFII z Mycielskich

LUDWIK Stanisław (Lulek, Wik), ur. 5 VII 1922 w Poznaniu, syn Stanisława 
i Zofii z Mycielskich, ekonomista i prawnik wykonujący zawód adwokata 

Jego chrzciny odbyły się w Pępowie. Rodzicami chrzestnymi byli prof. 
Jerzy Mycielski z Zofią z Karskich Mycielską, oraz w drugiej parze ciocia 
Helenka Mycielska z Ponieca z Michałem Mycielskim z Gałowa. Na uroczy-
stość nie wybrali się dziadkowie Ludwikostwo Mycielscy, gdyż stan zdrowia 
dziadka Ludwika w tym czasie już był zły. Do czwartego roku życia Lulek 
przebywał na przemian w Poznaniu i w majątku rodziców w Gębicach, ale 
gdy ojciec jego w 1926 otrzymał przydział do dowództwa 2 pułku strzelców 
konnych w Hrubieszowie, przeniósł się na stałe do Gębic. Tu też rozpoczął na-
uki domowe. Nauczycielami jego byli pp. Gruchalski i Jadwiga Chrzanowska 
zwana Padziunią. W lecie 1927 wyjechał do Nieświeża, gdzie dowódcą pułku 
był ojciec. Do Gębic powrócił wiosną następnego roku. Zachował z tego czasu 
bardzo bogate wspomnienia, które uwiecznił piórem, dzieląc się nawet wraże-
niami o środowisku, w którym przebywał. Pisał: Byłem świadkiem życia ludzi, 
którzy nigdy się nie spieszyli, byli przyzwyczajeni do olbrzymich, pustych prze-
strzeni, wody były szeroko rozlane, wszystko płaskie aż do horyzontu, drogi 
bezbrzeżne, szerokie na pół kilometra... Kolejną wielką podróżą jego młodości 
była rodzinna wyprawa do Brodów na Podolu, gdzie przebywał od 19 V do 
15 VI 1933. W Brodach ojciec był dowódcą 22 pułku ułanów. Z tego pobytu 
Lulkowi pozostało wspomnienie powrotu z odbytych ćwiczeń kawaleryjskich 
w lasach pod Brodami. W drodze powrotnej padał deszcz i Ojciec okrył mnie 
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swoim płaszczem i tak w płasz-
czu pułkownika jechałem na cze-
le pułku, a z tyłu grała pułkowa 
orkiestra � zapisał we wspo-
mnieniach. Było to tak wielkie 
przeżycie dla jedenastoletniego 
chłopca, opisał je w wierszowa-
nym poemacie, którego tekst jed-
nak zaginął. Natomiast całą po-
dróż do Brodów, a po powrocie 
z niej krótki pobyt w Ciechocin-
ku opisał dokładnie w reportażu 
sporządzonym na prośbę Jadwigi 
Chrzanowskiej. Tekst ten zacho-
wał się po dziś dzień. Być może 
ta pierwsza praktyka pisarska 
sprawiła, że Ludwik już przez 
całe życie zachował zobiektywi-
zowany, relacjonujący styl pisar-
ski. Po wakacjach w 1933 rodzi-
ce posłali go do 6 klasy Szkoły 
im. Romualda Traugutta w Jaśle. 

Do Jasła pojechali z opóźnie-
niem, może ze względów zdrowot-
nych, w każdym razie 6 X 1933 
zatrzymał się razem z ojcem w Krakowie. Odbywały się tam doniosłe uroczy-
stości 250-lecia zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem. Na Błoniach 

Krakowskich pod dowództwem gen. Gustawa 
Orlicz-Dreszera paradowało 12 pułków kawalerii. 
Defiladę odbierał sam marszałek Piłsudski. Obec-
ni byli członkowie rządu i goście z metropolitą 
Adamem Stanisławem Sapiehą na czele oraz at-
taché wojskowi. Defiladę otworzył 1 pułk szwo-
leżerów pod dowództwem ppłk. dypl. Antoniego 
Trzaski-Durskiego, ostatni przebiegał kłusem 
8 pułk ułanów dowodzony przez ppłk. Kazimierza 
Mastalerza. Ludwik to wszystko widział, chłonął 
oczyma. Pozostała mu w pamięci postać Pierwsze-
go Marszałka Rzeczypospolitej. Takie młodzień-
cze obserwacje i przeżycia budowały w nim wiarę 
w niezachwianą moc Rzeczypospolitej. 

Maria i Ludwik 
� dzieci Zofii i Stanisława Rostworowskich

Ludwik w wieku młodzieńczym



~ 816 ~

Po przybyciu do szkoły zamieszkał w Gorajowicach, tuż pod Jasłem 
w domu prowadzonym dla uczącej się młodzieży przez Jana Sroczyńskiego. 
Wkrótce jednak musiał wyjechać do Rabki, by leczyć zapalenie gruczołów 
wnękowych. Przebywał w sanatorium dr. Teodora Cybulskiego, a nauki po-
bierał nadal systemem domowym, udzielane przez pannę Chrzanowską. W II 
1934 opuścił Rabkę. W VI 1934 znowu wyjechał do Brodów. Pobyt tam miał 
dla niego duże znaczenie, gdyż w miejscowym gimnazjum jako ekstern zdał 
egzamin państwowy upoważniający do wstępu do szkoły średniej. Z począt-
kiem roku szkolnego 1934 rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Jana Amosa Ko-
meńskiego w Lesznie. Mieszkał na stancji u Jadwigi i Jerzego Pileckich. Pan 
Pilecki piastował stanowisko dyrektora ubezpieczalni społecznej. Na kolejny 
rok nauki gimnazjalnej, 1935/1936, znowu udał się do gimnazjum w Jaśle 
a od IX 1936 uczęszczał do renomowanego Gimnazjum i Liceum im. Sułkow-
skich w Rydzynie pod Lesznem. Gimnazjum to, kierowane przez wybitnego 
pedagoga dyrektora Tadeusza Łopuszańskiego, miało niewątpliwie elitarny 
charakter i przygotowywało absolwentów, którzy � liczono na to � odegrają 
istotną rolę w kształtowaniu systemu ustrojowego Polski. Było to gimnazjum 
męskie, do którego uczęszczała młodzież o znanych nazwiskach, często po-
wiązana ze sferami rządowymi lub generalicją. Jednym z uczniów był wnuk 
prezydenta Mościckiego Józef Zwi-
słocki. Pobyt w Rydzynie ukształto-
wał zainteresowania intelektualne, 
zawodowe i profil moralny Ludwika 
na całe jego przyszłe życie. Była to 
szkoła wielofunkcyjna, rozwijająca 
zarówno sprawności fizyczne, jak 
i intelektualne i moralne uczniów. 
Istniała dobrze funkcjonująca pra-
cownia robót ręcznych. Ludwik 
na przykład miał za zadanie zrobić 
maszynę do cięcia blachy, a potem 
opornicę do prądu. Dbano o wyro-
bienie fizyczne, organizując zawody 
sportowe, na które jako konkurenta 
zapraszano młodzież z Korpusu Ka-
detów w Rawiczu lub z Gimnazjum 
w Krzemieńcu. Uczniowie należeli 
do kółek specjalnych zainteresowań. 
Ludwik wybrał koło historyczne. 
Koło to wyznaczało członkom od-
rębne lektury, jak np. Stanisława Ku-

Uczeń Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich 
w Rydzynie z odznaką �Rydzyniaka�.

� 1936�1939



~ 817~

trzeby, Polska odrodzona 1914�1928. Ludwik korzystał także z wiedzy ojca 
w zakresie wydarzeń historycznych ostatnich lat. Na posiedzeniu koła wygłosił 
odczyt � �Sprawa polska w pierwszych dniach wojny�. Swoje opracowania, 
np. poświęcone dziejom Śląska Cieszyńskiego, zamieszczał w uczelnianym 
piśmie, �Rydzyniaku�. Dość często zaziębiał się i podczas pobytów w infirme-
rii bardzo wiele czytał poważnych prac z zakresu historii i myśli politycznej.

Dyrektor Łopuszański od uczniów wymagał bezwzględnej prawdomów-
ności. Wydaje się, że przebywając pierwszy rok w Rydzynie Ludwik miał 
trudności w zakresie swego zachowania się. Nie dbał o swoje rzeczy z ubio-
ru, udzielał wykrętnych odpowiedzi. Naczelny wychowawca Tadeusz Maresz 
zapowiadał, że na drugi rok nie będzie mógł pozostać w gimnazjum. Ludwik 
w Rydzynie jednak czuł się dobrze i zrobił ogromny wysiłek, aby z końcem 
roku otrzymać dobrą opinię. W VI 1937 przebywał na obozie wakacyjnym 
rydzyniaków nad jeziorem Serwy w Augustowskiem. Podczas podróży po 
kraju zatrzymywał się w różnych miastach, korzystając z gościny ciotek i wu-
jów. Pobyty te nigdy nie były bierne, zwiedzał miejscowe zabytki, chodził 

Rodzeństwo � Maria, Ludwik i Stanisław Rostworowscy 
na tarasie wieży pałacowej w Gębicach �1938
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do teatru. Potrafił też z własnych oszczędności wykupić bilet z Rydzyny do 
Poznania i być w teatrze na �Niespodziance�, sztuce Karola Huberta Rostwo-
rowskiego, w której występował Ludwik Solski. Miał liczne okazje do upra-
wiania sportów, takich jak kajakarstwo, strzelanie z floweru, jazda na rowe-
rze, szczypiorniak, siatkówka, nie gardził nawet rybołówstwem. Nie zdradzał 
tylko umiejętności w tańcu. Ale i te braki zostały przewalczone dzięki zor-
ganizowaniu lekcji tańca w sąsiedztwie Gębic w Gogolewie. Przydało się to, 
bo i w Rydzynie odbywały się zabawy z pannami zaproszonymi z gimnazjum 
z Rawicza. Podczas wakacji prowadził bardzo czynne życie towarzyskie, za-
praszany, goszczony w różnych okolicznych dworach, z których potem do 
Gębic przybywali sąsiedzi z rewizytą. Wszystko to ze znakomitą faktogra-
ficzną pamięcią opisywał w prowadzonym regularnie dzienniku. Przykłado-
wo cytuję zapis z 29 VII 1937: Po południu jedziemy do Sobiałkowa, gdzie 
oprócz domowych Zosi, Ani, Andrzeja, Krysi Kurnatowskich byli Jan i Teresa 
Czarneccy z Golejewka, z matką, miły Kajetan Morawski z Piasek, Daniel, 
Monika Dutard � rodzeństwo tych, co byli w Gębicach, mały Karłowski, syn 
doktora z Poznania i p. Górski z Warszawy, narzeczony wdowy Czarneckiej. 
Bardzo mili dwaj Francuzi. Nie wiadomo w jakim stopniu miał opanowany 
francuski, w Rydzynie uczył się niemieckiego i łaciny, w pierwszej licealnej 
angielskiego. Czytał już książki w języku niemieckim. W każdym razie wy-
kształcenie uzyskiwał wszechstronne.

Życie towarzyskie tego dorastającego chłopca odbywało się w stałym kon-
takcie z osobami starszego pokolenia. Przysłuchiwanie się rozmowom starszych 
otwierało nowe drogi zainteresowań. Także rozmowy z ojcem rozbudzały w nim 
zainteresowania społeczne i polityczne. W samej szkole dbano o rozbudzanie 
ducha patriotycznego. Uroczyście obchodzono rocznicę Konstytucji 3 maja, 
bitwy warszawskiej z 1920, a nawet niektórych bitew legionowych. Podczas 
obchodów tych nie tylko wychowawcy, ale także uczniowie wygłaszali podnio-
słe przemówienia. W 1938 w Rydzynie, niewielkiej miejscowości, w dniu 11 
XI � Święta Niepodległości w uroczystym pochodzie wzięło udział około ty-
siąca osób w zgrupowaniach różnych organizacji, a przedstawiciel Stronnictwa 
Narodowego p. Jasieński w swym przemówieniu powiedział, że: Polska to kraj 
najpotężniejszy Europy, dyktujący innym narodom swoją wolę. W interesujący 
sposób prowadzone były lekcje przysposobienia wojskowego, np. wykłady ofi-
cera o wysuwaniu czujek czy obronie przeciwgazowej. 

Z zapisków Ludwika z tego czasu można odczytać jeszcze dwie cieka-
we informacje o charakterze tego chłopca. Już w młodych latach był zdecydo-
wanym katolikiem. Przystępował dość często do spowiedzi i komunii św. Ale 
ważna była jego zdecydowana postawa. Gdy pewnego razu znalazł się przy-
padkowo w teatrze na sztuce, w której było trochę szykan na Kościół, w po-
łowie przedstawienia opuścił teatr. Inną dającą zaobserwować się cechą była 
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naturalna, wrodzona troska o los ludzi pracy. W Rydzynie, dzięki poparciu ojca 
Ludwika, znalazł pracę woźnego Stanisław Czak, plutonowy rezerwy z pułku 
w Brodach. Ludwik śledził jego losy, a gdy Czak został zatrudniony, w swym 
dzienniku z radością odnotował ten fakt. Ale na tym nie poprzestał. Zaczął 
udzielać lekcji plutonowemu, bo współczuł mu, że ma ukończone tylko trzy 
klasy szkoły podstawowej. Od IX 1937 Ludwik powrócił do Rydzyny. Nowym 
wydarzeniem było to, że złożył egzamin upoważniający do otrzymania Pol-
skiej Odznaki Wojskowej. Dopiero w drugim roku nauki 21 XII 1937 otrzymał 
honorową Odznakę Rydzyniaka, która była poświadczeniem przynależności 
do wspólnoty uczniów Gimnazjum im. Sułkowskich. Później został jeszcze 
wyróżniony odznaką Starszego Rydzyniaka. Była ona wysoko ceniona przez 
uczniów. Kto dokonał jakiegoś czynu niegodnego, zwracał odznakę prezesowi 
samorządu uczniowskiego. Rydzyna wyrabiała samokontrolę etosu uczniów. 
Jakieś światło na strukturę duchową, szerokość zainteresowań i gorący patrio-
tyzm Ludwika rzuca jego list z 1937 skierowany do ojca z okazji imienin. Pisał 
w nim: Kochany Ojcze! Jest jeden dzień w roku, który specjalnie łączy nasze 
serca. Dniem tym są imieniny Twoje, Drogi Tatusiu. Gdy byłem jeszcze maleńki, 
stawałem w tym uroczystym dniu przed Tobą i z zapartym tchem wygłaszałem 
jakiś wiersz. Teraz nawet nie ma mnie w domu w czasie Twoich imienin. Nie-
mniej jednak serce moje łączy się z Tobą i życzę z głębi duszy zdrowia, o które 
się będę modlił specjalnie w tym czasie. Będę się modlił o pomoc Bożą w pracy 
nad podniesieniem Polski wzwyż do roli mocarstwa. Piszę, wierząc, że Twoje 
wskazania przedłożone w ostatniej książce, gdy będą wysłuchane, na pewno 
postawią Polskę na jednym z czołowych miejsc wśród mocarstw Europy.

Ludwik zatem bardzo głęboko wierzył w mocarstwowość Polski. Czymś 
naprawdę fenomenalnym było to, że w Rzeczypospolitej, w ciągu 17 lat po-
koju, od 1922 do 1939, zdołano wychować pokolenie o tak silnej formacji pa-
triotycznej, iż zdolne ono było przez sześć lat prowadzić walkę o odzyskanie 
niepodległości ojczyzny i w części swej znosić po bohatersku okrucieństwo 
obozów hitlerowskich i łagrów sowieckich.

Gdy nadeszła jesień 1939, Ludwikowi nie dane już było udać się do Ry-
dzyny, by tam w ostatniej klasie licealnej przygotowywać się do matury. Jesz-
cze przed wybuchem wojny z rodziną dotarł do Kalisza, gdzie ojciec pełnił 
już służbę wojskową. Tu z ramienia POW otrzymał ważną funkcję, bowiem 
z wieży kościoła św. Józefa miał obserwować, czy nie nadlatują niemieckie 
samoloty. Przydzielonego mu zadania nie sprawował jednak długo, bowiem 
niespodzianie zapadła decyzja, że ponieważ siostra Maria ma iść do gimna-
zjum, należy ją odwieźć do Sióstr Niepokalanek do Szymanowa, gdzie mia-
ła rozpocząć naukę. Ludwik stał się jej konwojentem. 1 września wyruszył 
z Kalisza do Szymanowa. Dowiózł Mysię do sióstr, ale powrót okazał się 
trudny, bo po zbombardowaniu Błonia pociągi przestały kursować. W War-
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szawie znalazł jednak połączenie autobusowe do Łodzi i potem do Błaszek, 
skąd dalej wędrował już piechotą. Towarzyszami jego marszu stali się obuci 
w stukające o ziemię drewniaki więźniowie, którzy z jakiegoś aresztu wydo-
stali się na wolność. W końcu dobrnął do Kalisza, ale był to już czas odwrotu, 
3 IX wojsko polskie opuściło miasto. W nocy z 7 na 8 IX Ludwik z rodzica-
mi i odebraną z Szymanowa siostrą dotarł do Warszawy, gdzie przyszło mu 
przebyć czas oblężenia stolicy. Zdobywał żywność dla siedzącej w piwnicach 
rodziny, m.in., co było osiągnięciem dość specyficznym, zdobył kilka butelek 
znakomitego wina francuskiego z opuszczonego i rozbitego budynku amba-
sady francuskiej. Przyniósł je rodzicom akurat w dzień rocznicy ich ślubu. 

Gdy po kapitulacji Warszawy ojciec udał się pieszo do powstającego we 
Francji Wojska Polskiego, Ludwik stał się najstarszym męskim opiekunem 
pozostałej w kraju rodziny. 12 X 1939 udało się Rostworowskim dostać na 
pociąg odchodzący z Dworca Zachodniego, który ich dowiózł do Krotoszy-
na. Gdy Ludwik wysiadł na stacji, jakiś kolejarz niemiecki zdarł mu z głowy 
czapkę rydzyniaka i uderzył w twarz. Z Krotoszyna odebrał Rostworowskich 
stangret gębicki Marceli Kołodziejczak. Na drugi dzień po ich przybyciu zja-
wił się w Gębicach Alfred Branzka, administrator majątku Hanny Neuge-
bauer w sąsiednich Krzyżankach. Nowe władze niemieckie mianowały go 
zarządcą wszystkich polskich majątków w powiecie gostyńskim. Powiado-
mił on Zofię Rostworowską, że majątek Gębice został skonfiskowany, lecz 
była właścicielka na razie może korzystać z upraw prowadzonych w ogrodzie 
i prawdopodobnie otrzyma jakąś rentę. 

Ludwik udał się rowerem do Chwałkowa, do bliskiego sąsiada Józefa 
Korytowskiego, by zasięgnąć języka i poradzić się, co należy dalej czynić. 
Gdy dojechał, okazało się, że pan Korytowski został aresztowany, wywie-
ziony do pobliskiego miasteczka Krobi i tam w grupie 10 innych Polaków 
rozstrzelany. Był to fragment akcji prowadzonej przez Niemców, którzy 
w miastach Wielkopolski na oczach zgonionej ludności rozstrzeliwali grupy 
najznaczniejszych, najbardziej wyrobionych obywatelsko Polaków z danego 
powiatu. 13 XII 1939 do pałacu gębickiego przybyli Niemcy i kazali się Ro-
stworowskim udać do klasztoru Ojców Filipinów, skąd zostali wraz z innymi 
Polakami transportem kolejowym wywiezieni do Tarnowa. Gościny udzielili 
im w Przyborowie państwo Jabłonowscy; spędzili tam Święta Bożego Naro-
dzenia. Do Przyborowia docierała już korespondencja od ojca przebywające-
go w Rumunii, który zachęcał syna do tego, by przedarł się przez granicę na 
Węgry z myślą o wstąpieniu do Wojska Polskiego we Francji. Zaraz więc po 
świętach Ludwik udał się do Gorajowic pod Jasłem do Sroczyńskich, z myślą 
o przekroczeniu granicy z Węgrami. W Gorajowicach zastał tylko seniora 
rodu, który mu poradził, by udał się do Miejsca Piastowego do państwa Trze-
cieskich oraz jeszcze dalej do Zagórza, gdzie w majątku Gubrynowiczów 
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przebywał August Krasicki, który opuścił pograniczne Lesko zajęte przez 
Sowietów. Krasicki nie zachęcał go do przedzierania się przez granicę, która 
już była dobrze strzeżona. Niemniej mówił, że w Żubraczym jest leśniczy, 
który przeprowadza ludzi na stronę węgierską. Ludwik wierzył, że styczeń 
jest dobrym miesiącem do przekradania się, panuje mróz, śniegi i straże gra-
niczne będą mało ruchliwe. 15 I 1940 pociągiem pojechał do Zagórza, a stąd 
do Łupkowa. Na stację docelową przybył wieczorem. Kolejarze ostrzegli go, 
że w najbliższej od stacji chałupie mieszka Ukrainiec wrogo nastawiony do 
Polaków. Brnąc w śniegu, który sięgał wysokości płotów, poszedł więc szu-
kać dalszych domów. Odszukał inną chałupę, której mieszkańcami też byli 
Ukraińcy. Motywem jego przyjazdu miało być to, że poszukuje grobu ojca, 
który miał tu zginąć w toku ostatniej wojny. Spędzona noc w ukraińskiej 
chałupie nie była przyjemna, gdyż gospodarze zastanawiali się, czy go unie-
szkodliwić i zabrać mu dobrze prezentujący się kożuch. Ludwik skoro świt 
niepostrzeżenie wyszedł z ukraińskiego domu i przeszedł do drugiej wsi le-
żącej za górą. Tu udał się do domu sołtysa. Wkrótce zjawili się tu Niemcy, 
którzy otrzymali donos, że syn gospodarzy ukrywa broń. Rzeczywiście zna-
leziono stary karabin jeszcze z wojny 1914�1918. Niemcy chcieli rozstrze-
lać młodego Ukraińca. Ludwik, znający już dość dobrze niemiecki, wstawił 
się za nim, tłumacząc, że chłopak nie należy do żadnej konspiracji, a tylko 
zatrzymał znalezioną przypadkiem w okopach starą broń. Niemcy odstąpili 
od zamiaru rozstrzelania młodzieńca i odeszli. Gospodarz teraz odnosił się 
do Ludwika z wielkim szacunkiem i dał mu konie, by go podwieźć w stronę 
Żubraczego. Zamierzał dotrzeć do leśniczego, o którym słyszał, że przepro-
wadza Polaków na stronę węgierską. Tymczasem Niemcy, poinformowani 
o działalności leśniczego, zorganizowali kocioł i Ludwik swym pojazdem 
wjechał w środek obstawy niemieckiej. Został wylegitymowany przez patrol 
strażników granicznych, którzy mieli wyhaftowane na furażerkach szarotki. 
Kazali mu zapłacić za podwodę i 20 I 1940 dowieźli go do Komańczy, gdzie 
już na posterunku siedziało trzech innych Polaków pochwyconych na grani-
cy. Wszystkich ich wsadzono do tego samego pociągu, którym Ludwik przy-
jechał poprzedniego dnia i dowieziono 23 I 1940 do Sanoka. 

W Sanoku Ludwik przebywał w celi nr 33 i był przesłuchiwany przez 
gestapowca. Kiedy ten w jego dokumentach odnalazł świadectwo z Rydzy-
ny ze szkolenia w ramach przysposobienia wojskowego, rąbnął go w twarz 
i krzyknął, że taki przeszkolony młodzik na pewno chce przejść na Zachód 
do legionów polskich. Po tym stwierdzeniu odesłał go do więzienia w Sa-
noku. Ludwik przebywał tam do 4 III 1940, potem został przewieziony do 
Krakowa. Była okazja ucieczki, gdyż Niemcy na jednym z postojów zgodzili 
się, by poszedł po wodę do studni. Jeden z więźniów uciekł. Lulek jednak nie 
zdecydował się na to, uważając, że skoro został aresztowany bez dokonania 
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przestępstwa to i tak będzie zwolniony. W Krakowie przebywał w więzieniu 
na Montelupich, dawano dobre wojskowe wyżywienie. Po 10 dniach został 
przewieziony do więzienia w Wiśniczu. Przybył tam 15 marca. Samo wpro-
wadzanie do tego więzienia było przerażające. Aresztanci przechodzili przez 
wielkie bramy, przy których stali liczni strażnicy. Potem przechodzili przez 
rozległe dziedzińce i znów nowe bramy, wreszcie grupami zostali wprowa-
dzeni do różnych cel. Nie dawano im żadnego pożywienia. Pewien więzień 
nazwiskiem Immergluck, Żyd z Wiśnicza, wpadł na pomysł, by posypać 
okruszyny chleba na parapecie okna. Gdy zbiegły się kawki, chwycił jedną 
i opiekł ją na stojącym w celi piecu grzewczym. Jednakże po sześciu godzi-
nach wniesiono do celi kotły z zupą. Nastąpiło kolejne przekwaterowanie. 
Ludwik miał przydział do sześcioosobowej celi. Ważne było to, że drzwi od 
niej nie były zamykane i można było chodzić po innych celach i odwiedzać 
współwięźniów. Okazało się, że są wśród nich jezuici z Krakowa, na czele 
z księżmi Mackiem i Adamem Kozłowieckim, późniejszym arcybiskupem 
Lusaki w Zambii i kardynałem. Znali oni o. Jana Rostworowskiego i do jego 
bratanka odnosili się z wielką sympatią. 

W celach na ścianach wisiał spis potraw podawanych w więzieniu za cza-
sów polskich, kiedy tam byli przetrzymywani ludzie zupełnie innej konduity. 
Naturalnie to menu w obecnym więzieniu nie było realizowane. W sienni-
kach można było odnaleźć książki z przedwojennej biblioteki więziennej. 
Strażnikami byli volksdeutsche z okolic Nowego Sącza, synowie kolonia-
listów niemieckich, osadzonych za czasów cesarza austriackiego Józefa II 
w domenach państwowych. Ludzie ci po niemiecku nie umieli powiedzieć 
ani słowa. Szefem strażników był rodowity Polak Sojka, dawny pracownik 
więzienia polskiego, który teraz przyjął volkslistę. Komendantem więzienia 
był dość dobrotliwy Austriak, który podczas apelu zwracał się do więźniów 
słowami: Dzień dobry chłopcy, czyście się wyspali. Ludwik pracował w war-
sztatach tkackich. Matka z synem Stasinkiem dotarła do Wiśnicza. Pamiętne 
było wchodzenie po dwustu schodach do zamku, w którym umieszczono wię-
zienie. Odbyły się półgodzinne odwiedziny przy obecności strażnika. Matka 
odniosła wrażenie, że syn wyglądał zżyty ze swoim losem. Natomiast Ludwik 
odwiedziny te bardzo przeżył. Przypomniał mu się dom rodzinny i zupeł-
nie inne warunki życia. Właściwie nie oczekiwał nowych odwiedzin, gdyż te 
były dla niego za dużym wstrząsem.

W międzyczasie dwóch jego kolegów przecięło zwoje drutu kolczastego, 
otaczającego przejścia pomiędzy dziedzińcami więziennymi i zdołało uciec. 
Dotarli oni do Rumunii i opowiedzieli pułkownikowi Rostworowskiemu 
o tym, w jakich warunkach znajduje się jego syn. W następstwie tej uciecz-
ki wydzielono 10 zakładników, których miano karnie rozstrzelać. Nosili oni 
czarne opaski na ubiorach więziennych. Po pewnym czasie wywieziono ich 
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do Berlina, gdzie urządzono nad nimi rozprawę sądową, ale ostatecznie nie 
skazano ich na śmierć i ludzie ci wojnę przeżyli. Dla więźniów wiśnickich 
wielką pomocą duchową była działalność jezuitów. Weszli oni w kontakt 
z kierowcą komendanta, który przywoził w złotej cygarniczce komunikanty 
i dostarczał niewielkie ilości wina. Księża mogli odprawiać msze św., a nawet 
rozdzielać komunie w postaci okruszynek Hostii. Ludwik też przystąpił do 
komunii św. w Wiśniczu. W więzieniu zaprzyjaźnił się z Henrykiem Flegie-
rem, uczniem ostatniej klasy gimnazjum, pochodzącym z Bydgoszczy. Był 
on również aresztowany podczas nielegalnego przekraczania granicy. Był to 
chłopak nadzwyczaj szlachetny. Został później wywieziony do Oświęcimia. 
Tam jakoś dawał sobie radę. Ale pewnego dnia zobaczył jak na platformie 
wózka ciągną jego brata, który zaraził się tyfusem i był wieziony do celi 
śmierci. Henryk postanowił być z nim aż do ostatniej chwili w drodze do 
komory gazowej, ostatecznie sam także został w komorze tej zamordowany. 
Tak w Oświęcimiu zginęło dwóch Flegierów, wiernych niepodległej Polsce 
mieszkańców Bydgoszczy, miasta, w którym Niemcy w drodze represji prze-
prowadzili masakrę Polaków, wspominaną jako dzień �krwawej niedzieli�. 

Zofia Rostworowska ponownie uzyskała zgodę na widzenie z synem, 
lecz do tego nie doszło, bo Ludwika 20 VI 1940 wywieziono przez Kraków 
do Oświęcimia, tam otrzymał numer obozowy 1062. Transport więźniów 
przeprowadzany był przez Bochnię. Miasto zostało sterroryzowane. Miesz-
kańcom nie wolno było wychodzić z domów. Kto się wychylił, eskortujący 
żołnierze strzelali do okien. Przez ulice przejeżdżały rozpędzone motocykle. 
Z dworca w Bochni dowieziono ich do Oświęcimia. Tam spotkała ich nowa 
forma zastraszenia. Stojący przy wagonach esesmani bili kolbami po plecach 
wychodzących z wagonów więźniów. Trzeba było wyskakiwać w momencie, 
kiedy esesman zamachiwał się kolbą, wówczas istniała szansa uniknięcia cio-
su. Ludwikowi to się udało. Ale wkrótce esesmani zastosowali nową formę 
terroru. Przywiezionych więźniów zgromadzono na placu, pośrodku którego 
stało parę drzewek. Więźniom kazano drapać się na te drzewka, a kto nie 
zdołał, był szczuty psami. Dopiero po dopełnieniu tego potwornego w swej 
presji psychicznej reżimu powitalnego, następowała rejestracja więźniów. 
Kazano im się rozebrać do naga. Ludwikowi na piersiach wypisano numer 
więzienny 1062. Potem otrzymał swoje pasiaki, ale czapkę otrzymał dopiero 
po dwóch miesiącach. Starał się podczas rejestracji stawać blisko poznanych 
w Wiśniczu podchorążych z Tarnowa, którzy także zostali pochwyceni przy 
przechodzeniu przez granicę. Byli to Michał Ziółkowski, Jan Światłowski 
i Mieczysław Wojciechowski. Wszyscy trzej dotrwali w obozie aż do wyzwo-
lenia. Po rejestracji więźniowie zostali przegonieni do bloków. Stało tam 16 
budynków po dawnych koszarach pułku piechoty. Nie było żadnych prycz. 
Więźniowie dostali sienniki i spali na ziemi. 
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W pobliżu tych bloków znajdowały się dawne magazyny tytoniowe. Tam 
mieszkali esesmani i 30 więźniów ubranych w pasiaki, którzy nosili okrągłe 
granatowe czapki. Początkowo polscy więźniowie myśleli, że jest to aresz-
towana załoga jakiegoś statku niemieckiego, która się zbuntowała przeciw 
hitlerowcom. Wkrótce jednak okazało się, że są to więźniowie niemieccy 
przywiezieni z obozu w Sachsenhausen. Oni otrzymali funkcje kapo w Oświę-
cimiu. W tych barakach tytoniowych zostało składowanych kilka wagonów 
kartofli. Ludwik zgłosił się do pracy przy sortowaniu tych ziemniaków. Jako 
za młody, by wykonywać tego typu pracę, został niedługo z niej wyłączony, 
ale otrzymał też niezgorszą � przy sprzątaniu i ścieleniu łóżka raportfühera. 

W tym czasie miał dużą swobodę ruchu, mógł chodzić po terenie obozu. 
Poznał pewnego Ślązaka z Opola, który był kapo, ale odnosił się do Pola-
ków dobrze. Ludwikowi nawet później dostarczył paczkę do lazaretu, gdy 
był chory. Ślązak ten nazywał się Paul Sikowski. On to pomógł Ludwikowi 
i Henrykowi Flegierowi w otrzymaniu dobrej pracy w garażach samochodo-
wych. Było tam 16 samochodów komendantury obozu. Pracownicy garażu 
zajmowali się ich obsługą. Rostworowski ściągnął do pracy nawet swojego 
kuzyna Ludwika Rulikowskiego, ale on nie umiał się do tej pracy przysto-
sować i został wyrzucony z garażu. Bezpośrednim zwierzchnikiem pracow-
ników warsztatu był esesman w randze sierżanta, a całością zarządzał także 
niemiecki kapo � esesman Kurt Müller. W garażach pracował też Ernest Pick, 
więzień polityczny ze znakiem komunisty, może krewny późniejszego moż-
nowładcy NRD. Müller polubił Ludwika, który mu przypominał jego syna. 
Wyżywienie w obozie było marne. Rano dawano ćwiartkę chleba z kawał-
kiem margaryny i gorącą kawę. Apel był o 5 rano. Praca trwała od 8 do 14. 
O 15 dawano menażkę zupy z kaszą. Wieczorem znów była zupa z marchwi 
lub kawałek ryby zalany gorącą wodą. Gdy więźniowie maszerowali do pra-
cy lub z niej wracali, grała orkiestra obozowa. Po pracy nie było zakazu po-
ruszania się po obozie. Można było odwiedzać inne baraki.

Czas mimo wszystko szybko płynął. Nadeszła zima. Było chłodno, więź-
niowie spali w nieopalanych barakach. Ludwik dostał gorączki i silnego bólu 
głowy. Został skierowany do lazaretu. Charakter tej choroby, która wkrótce 
ustąpiła, nie został rozpoznany. Ludwik był obecny podczas tego apelu, kiedy 
to o. Maksymilian Kolbe zgłosił się w zastępstwie Franciszka Gajowniczka, 
wybranego do grupy zakładników skazanych na śmierć głodową. Stał dale-
ko i samej sceny wyjścia z szeregu o. Kolbego nie widział. Apel ten ciągnął 
się bardzo długo, bo esesmani kazali od nowa odliczać szeregi, by sprawdzić, 
czy rzeczywiście poszukiwanemu więźniowi udało się uciec. W tym czasie do 
Oświęcimia nie przywożono jeszcze masowo Żydów. Była jedynie niewielka 
grupa Żydów ze Lwowa, milicjantów-komunistów, którzy podczas okupacji 
sowieckiej zajmowali się denuncjowaniem Polaków wobec NKWD. Byli oni 



~ 825~

wyłapywani i przywożeni do Oświęcimia. Natomiast w obozie znajdowała się 
już ogromna ilość Rosjan, około 15 tysięcy, którzy znajdowali się w straszli-
wych, nieludzkich warunkach. Przychodziły też coraz to nowe transporty Po-
laków. Pewnego dnia nadszedł transport z ludźmi, którzy w rękach trzymali 
bochenki chleba, jakie może dostali na drogę od RGO. Było wiadomo, że chleb 
ten zostanie im przez esesmanów odebrany. Ludwik zakradł się pod płot gra-
niczący z miejscem wyładunku więźniów i począł dawać znaki, aby ten chleb 
przerzucali mu przez płot. Nagle zaszedł go od tyłu zastępca szefa kapów, Leo 
Wiczorek, potężnej budowy, odznaczający się wielką siłą. Złapał więźnia za 
kark i krzyczał, że zasługuje na raport. Ludwik zorientował się, że grozi mu 
wielkie niebezpieczeństwo i prosił, aby kapo wymierzył mu karę na miejscu. 
Dostał wtedy lagą parę razy po plecach. Zapisanie na raport mogło spowodo-
wać karę słupka. Polegała ona na tym, że więźnia wieszano na godzinę lub 
dwie na wygiętych rękach. Powodowało to wyrwanie rąk ze stawów i omdle-
nie. Wiszącego więźnia polewano kubłami wody, by go cucić. Wisząc przy-
marzał i najczęściej kończyło to się śmiercią. Przy okazji warto wspomnieć, że 
skrót kapo pochodził od słów Kameradschaft Polizei (Koleżeńska Policja). 

W Oświęcimiu nie tylko były oznaki okrucieństwa. Ludwikowi na przy-
kład pomagał pomocnik starszego obozowego, chłopak z Łodzi, który sta-
le dawał mu dodatkową porcję obiadu. W przetrwaniu gehenny obozowej 
ogromną pomocą była wiara w Boga. Ona budziła nadzieję na przezwycię-
żenia zła. Na bloku, gdzie było 50 ludzi, Ludwik i paru innych starało się za-
wsze odmawiać wieczorny pacierz. Po ponad półtorarocznym okresie pobytu 
w Oświęcimiu Ludwik 9 X 1941 został zwolniony. Nieustannie wierzył, że 
Bóg go wyprowadzi z tej otchłani. W Krakowie przybył na Gontynę do swej 
ciotki Róży Rostworowskiej, stamtąd dopiero dojechał do Sancygniowa. Nie 
wiadomo właściwie kto się bezpośrednio przyczynił do zwolnienia Ludwika 
z obozu. Mógł to być Austriak, wicestarosta z Kazimierzy Wielkiej, którego 
przyjaciel miał się znajdować w grupie esesmanów należących do obsługi 
Oświęcimia. Zofia Rostworowska odczytała mu list Ludwika pisany po nie-
miecku z Oświęcimia, w którym przedstawił on zupełnie pogodnie przebieg 
świąt, spędzonych w obozie. Opis ten miał wzruszyć Kreislandwirta, tym 
więcej, że on sam miał jakiegoś krewnego w obozie hitlerowskim w Austrii. 
Obiecał przyczynić się do zwolnienia Ludwika, jeśli naturalnie nie zostanie 
on wcześniej rozstrzelany karnie z powodu ucieczki innych współwięźniów, 
którym udało się w tym czasie zbiec z Oświęcimia. Równie dobrze zwol-
nienie mogło nastąpić dzięki skuteczności interwencji Janosa Esterhazyego, 
przywódcy mniejszości węgierskiej na Słowacczyźnie, którego siostra poślu-
biła kuzyna matki Ludwika � Franciszka Mycielskiego. Ludwikowi jeszcze 
podczas pobytu w obozie jakiś współwięzień przekazał 20 dolarów od nie-
znanego ofiarodawcy. Ludwik pieniądze te wyrzucił, bojąc się jakiejś prowo-
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kacji. Niemniej zdarzenie to świadczy, że był ktoś kto docierał do Oświęci-
mia i chciał mu udzielić pomocy, choć czynił to w danych okolicznościach 
nieskutecznie. W każdym razie Ludwik jakimś cudem odzyskał wolność.

Został zatrudniony jako praktykant w majątku Andrzeja Deskura w San-
cygniowie. Wkrótce podjął naukę na tajnych kompletach, prowadzoną w ma-
jątku państwa Byszewskich. W 1942 zdał maturę. Wstąpił do Armii Krajowej. 
W majątku Czaple, należącym do Popielów, złożył przysięgę na ręce swego 
ojca. Przyjął pseudonim �Mucha�. Przydział miał do placówki w Sancygnio-
wie, dowodzonej przez ppor. rez. Augustyna Szpora. W Słomnikach przeszedł 
kurs szkoły podchorążych i otrzymał stopień podchorążego. Dzięki pomocy 
wysiedlonego z Wielkopolski Bronisława Świderskiego uzyskał pracę w cha-
rakterze pomocnika magazyniera z wynagrodzeniem 150 zł w �Społem� w Ka-
zimierzy Wielkiej. Niską płacę uzupełniały deputaty, chociaż głównie mia-
ły one postać przydzielanej wódki. Ludwik w �Społem� pracował od 1 VIII 
1943 do 12 I 1945. W międzyczasie udało mu się dobudować drugą część nie-
ukończonej chałupy jednego z miejscowych gospodarzy i sprowadzić niejako 
�na własne� swą rodzinę do Kazimierzy Wielkiej. Z końcem wojny miejsco-
wość ta została opanowana przez AK. W dniach od 24 VII do 5 VIII 1944 
w Kazimierzy Wielkiej władze były całkowicie polskie. W ważnych punktach 
miasta stali wartownicy w polskich mundurach i w rogatywkach, w mieście 
rządzili Polacy, których się znało z czasów wojny i rożnych form konspiracji. 
5 VIII Niemcy i Ukraińcy w sile około tysiąca ludzi podeszli pod pobliski 
Skalbmierz, gdzie stawiały im opór dwa oddziały �Sokoła� i �Brzozy II�, ja-
kie wkrótce zostały zdziesiątkowane. Wokół Skalbmierza walka jednak trwała 
przez cały dzień, prowadzona przez nadciągające z różnych stron oddziały 
AK. Gdy w końcu nadeszły czołgi sowieckie, Niemcy wieczorem tego dnia 
5 sierpnia 1944 w popłochu uciekli ze Skalbmierza do Miechowa. Rzeczpo-
spolita Kazimierska została ochroniona przed pacyfikacją niemiecką, ale do-
wództwo AK odeszło od praktyki wyzwalania określonych rejonów, bojąc się, 
by nie stawały się one przedmiotem pacyfikacji niemieckich. Do Kazimierzy 
wkrótce z powrotem powrócili Niemcy. Front sowiecki w następstwie po-
wstania warszawskiego się zatrzymał i ruszył dopiero z początkiem zimy. Do 
Kazimierzy dotarła wiadomość, że z frontu oderwała się dywizja ukraińska 
i zmierza w stronę miasta z zamiarem dokonania pacyfikacji. W ciągu paru 
godzin Kazimierza opustoszała z ludności. Rostworowscy także doszli do od-
dalonych o 9 km Dalechowic, majątku pani Wojewódzkiej, z domu Brenst-
jern-Pfanhauser, która była siostrą Renaty, późniejszej żony prof. Emanuela 
Rostworowskiego. Do Dalechowic wkroczyły patrole rosyjskie. Po ustąpieniu 
Niemców Rostworowscy wrócili do Kazimierzy Wielkiej.

Gdy nadeszła zima Ludwik udał się do Sancygniowa, skąd wspólnie ze 
znajomym przesiedleńcem z Wielkopolski wyruszyli 12 I 1945 w wędrówkę 
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do rodzinnych stron. Tegoroczny styczeń darzył ich siarczystym mrozem. Na 
podróż pociągami liczyć nie mogli. Sojusznikiem ich byli sowieccy kierowcy, 
którzy za flaszkę wódki zabierali pasażerów. Rzeczywiście do Pińczowa do-
wiózł ich samochód wojskowy. Tam jednak zastali złą atmosferę, bo milicja 
wyłapywała młodych ludzi, którzy nie stawili się na pobór do wojska. Ruszy-
li więc piechotą do Kielc. Po drodze mijała ich kolumna wziętych do niewo-
li Niemców, których gnano biegiem. Kto zasłabł, był dobijany strzałem. Po 
drodze minęli sześć trupów leżących w rowach. Zamordowani byli nadzy, bo 
okoliczni mieszkańcy odzierali ich zwłoki z butów i odzieży. Nocleg znaleźli 
w miejscowości Kije, gdzie w jednej z chałup spali na podłodze pokotem razem 
z żołnierzami sowieckimi. Jeden z nich twierdził, że mu nadali imię polskie, bo 
miał matkę Polkę. Na drugi dzień dotarli do miejscowości, gdzie był kościół 
i plebania. Ludwik powołał się na stryjów jezuitów i zaraz obaj wędrowcy zo-
stali gościnnie przyjęci. Podobnie było w pałacu biskupim w Kielcach, gdzie na 
dźwięk nazwiska o. Jana Rostworowskiego od razu otrzymali godną kwaterę. 
W Częstochowie, do której dotarli transportem kolejowym, nocowali u znajo-
mego kolegi z Sancygniowa, lekarza, który pościelił im łoże na stole operacyj-
nym. Dalsza podróż przez Koluszki, Łódź do Gębic przebiegła z mniejszą dozą 
pamiętnych przeżyć. Ludwik powrócił do swojego domu 2 II 1945. 

Pałac gębicki był ostrzelany, bowiem w parku nie tak dawno broniło 
się paru Niemców, z których trzech poległo. Zostali oni pochowani przed 
stojącym w parku pomnikiem Ludwika Mycielskiego, który poniósł śmierć 
podczas powstania styczniowego. Rzeczą zaskakującą było to, że właściwie 
gospodarka rolna majątku ziemskiego funkcjonowała. Urzędnik majątku, 
pan Kowalik, wydał rozporządzenie rozpoczęcia prac polowych. Spichlerz 
był pełen zboża. Pod wiatami stały najnowsze maszyny rolnicze. Było spo-
ro bydła, świń, ale tylko siedem koni. W pałacu meble były zgromadzone 
w jednym zamkniętym pokoju. Brakowało tylko pięknego kompletu mebli 
w stylu �ludwików� z salonu. Ale te treuhänder baron Joachim Hahn sprze-
dał, chcąc pokryć wymaganą wpłatę dla rządu niemieckiego za przekazane 
mu na własność Gębice. Na podwórzu urzędował podoficer sowiecki, który 
pędził tabuny bydła z Niemiec do Rosji. Komendant sowiecki, major Szałow, 
urzędował w Gostyniu. Ludwik udał się do niego ze skargą, że żołnierze so-
wieccy zabierają konie i bydło z majątku i nie będzie czym przeprowadzić za-
siewów wiosennych. Komandir przysłał swojego przedstawiciela, który miał 
interweniować zgodnie z wnioskiem Rostworowskiego. Misja jego okazała 
się jednak całkiem nieskuteczna, bowiem urzędujący w Gębicach sowiecki 
podoficer podlegał władzy enkawudzisty z pobliskiego Pępowa, wobec któ-
rego wysłannik komandira powiatowego był bezsilny. 5 marca Ludwik wy-
stąpił z pismem do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gostyniu, prosząc, 
aby jako jedyny żywiciel rodziny otrzymał zwolnienie ze służby wojskowej. 
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O gen. Rostworowskim, swym ojcu, pisał: Poza lakonicznymi wiadomościa-
mi o udziale jego w walkach pod Kaliszem i Warszawą w 1939 r. żadnych 
ścisłych danych rodzina moja o nim nie posiada. 

Od 12 III 1945 podjął starania o wyrobienie sobie u władz zezwolenia na 
podróż po rodzinę do Kazimierzy Wielkiej. Początkowo zamierzał jechać wo-
zem, ale potem postanowił pociągiem. Mając przepustki i zezwolenia w po-
łowie marca z synem stangreta Jankiem Kołodziejczakiem i synem służącego 
Feliksem Piotrowskim wyjechał do Kazimierzy Wielkiej. Trzech mężczyzn 
szybko spakowało cały dobytek wojenny rodziny Rostworowskich i wszy-
scy ruszyli kursującymi już pociągami w stronę Wielkopolski. Przyjechali do 
Gębic w Wielkim Tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi. Po paru dniach, 
26 III 1945, zjawił się oficer UB z Gostynia w towarzystwie jakiegoś cywila 
i zażądał, aby Rostworowscy w ciągu 24 godzin opuścili majątek. Wydał za-
wiadomienie o ewakuacji Zofii Rostworowskiej i Ludwika Rostworowskiego 
z powiatu gostyńskiego do powiatu �Kościany�. Wręczył zezwolenie szefa 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Śnieżka na 
podróż koleją do stacji w Kościanie, ważne do 30 tegoż miesiąca. Rostwo-
rowscy mogli ze sobą wziąć rzeczy ruchome. Ludwik zdołał jeszcze przy-
gotować platformę z dwoma końmi do przewozu mebli, które na razie były 
deponowane na plebaniach u księży w Pępowie i w Krobi.

Zarządzenie ewakuacji obejmowało zakaz osiedlenia się na terenie powia-
tu gostyńskiego. Ludwik udał się więc do Leszna i na ulicy spotkał swojego 
kolegę z Rydzyny Zygmunta Jankowiaka, którego ojciec, będąc przed wojną 
komendantem policji w Rydzynie, zdołał wybudować sobie willę. Jankowiak 
zgodził się przyjąć Rostworowskich na jakiś czas do jednego pokoju w swo-
im domu. Gdy Lulek powrócił do Gębic, w oparciu o przepustkę wydaną mu 
przez zastępcę komendanta Milicji Obywatelskiej w Lesznie M. Kopiejki-
na, pijany komandir rosyjski z Pępowa zamknął go w areszcie, ale rano go 
wypuścił, mówiąc: Wy pójdziecie w Kościany, co oznaczało, że eksmitowani 
mają się osiedlić w sąsiednim powiecie kościańskim. Ludwik mu wyjaśnił, że 
ma już umówiony przytułek w Lesznie i uzyskał od komandira zgodę na wy-
jazd Rostworowskich do domu Jankowiaka. Tam wyrzucona z Gębic rodzina 
zamieszkała w jednym pokoju.

Mimo bardzo trudnych warunków Ludwik dokonał cudów, gdy chodzi 
o wydobycie z Gębic możliwie największej ilości wartościowych przedmio-
tów, sreber, porcelany, mebli, a przede wszystkim obrazów rodzinnych, któ-
rych posiadanie dziś dopiero nabiera ogromnej wartości. Przechodząc koło 
plebanii w Pępowie, odkrył, że koło śmietnika wala się część archiwum zgro-
madzonego przez ojca. Uratował wówczas dokumenty, które stały się podsta-
wą publikacji książkowych późniejszego czasu. Wtedy, kiedy ludzie bardziej 
walczyli o życie niż o zachowanie wspomnień, mógł to uczynić tylko czło-
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wiek o wpojonym zamiłowaniu do historii. Zresztą znacznie później, w 1983 
Ludwik udał się do małej francuskiej miejscowości Boiscommun po to, by 
ocalić od zniszczenia ogromnie cenne archiwum po zmarłym Stefanie Ro-
stworowskim, seniorze i archiwiście Związku Rodziny Hr. Rostworowskich. 
Trzeba też powiedzieć o tym, że nawet rzeczy uratowane z Gębic niełatwo 
było przechować, skoro rodzina przez długi czas zamieszkiwała w jednym 
pokoju. Meble dostosowane do obszernych pokoi pałacu gębickiego trzeba 
było przechowywać w różnych pomieszczeniach kościelnych lub u ludzi �do-
brej woli�, co wcale nie oznaczało tego, że potem było łatwo je odebrać. 
W każdym razie zawsze występowały ogromne trudności transportowe, które 
spadały na barki Ludwika. 17 XI 1945 udał się on do Poznania, gdzie rozpo-
czął jednocześnie studia prawnicze i ekonomiczne. 

Po pewnym czasie w Poznaniu w domu ciotki Emilii Koczorowskiej przy 
ul. Skarbka 35 znalazł mieszkanie i ściągnął do niego rodzinę z Leszna. Studia 
prawnicze z tytułem magistra ukończył 24 V 1948 na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza. Uwieńczył je pracą magisterską Budżet jako ustawa sejmowa, 
przyjętą przez prof. Jana Zdzitowieckiego. Egzamin dyplomowy z zakresu 
ekonomii bez składania pisemnej pracy złożył na Akademii Handlowej w Po-
znaniu 23 IV 1949, uzyskując tytuł tzw. dyplomata tej uczelni. Jak dotąd jego 
wiedza opierała się na tym, czego wyuczył się w Gimnazjum im. Sułkowskich 
w Rydzynie. Znajomość języka niemieckiego ratowała go w wielu trudnych 
sytuacjach podczas okupacji. Wyrobienie sprawnościowe w pracowni robót 
ręcznych pozwoliło mu wykonywać podstawowe prace w zakładzie samocho-
dowym w Oświęcimiu. Teraz z kolei wiedza historyczna umożliwiała mu bły-
skawiczne zdawanie egzaminów na prawie. Zdarzało się, że tego samego dnia 
przystępował do zdawania pięciu egzaminów jednocześnie. Zdawał je z do-
brymi wynikami, co świadczyło o jego niewątpliwych zdolnościach. By utrzy-
mać się na studiach, dorabiał pokątnym handlem. Pewną pomoc stanowiły 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży parceli budowlanej na Cytadeli poznańskiej, 
na której stały ruiny zniszczonej podczas wojny willi wzniesionej przez ojca 
jeszcze z końcem lat dwudziestych. Wspomniany plac na Cytadeli zakupiła 
pani Chrzanowska, natomiast jej córka, pani Drążkiewiczowa, w 1948 wyra-
ziła zgodę na to, by Rostworowscy, to jest pani Zofia z najmłodszym synem, 
zajęli piętro w jej willi położonej w Puszczykówku pod Poznaniem. 

W 1948 Ludwik podjął już pracę zarobkową. 17 XI został referentem 
ds. obrotu handlowego w zarządzie Państwowych Nieruchomości Ziemskich 
w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 10. Była to instytucja zarządzana niemal wy-
łącznie przez ziemian i można się było spodziewać, że PPR tego długo tole-
rować nie będzie, że powstaną sfingowane oskarżenia, których następstwem 
mogą być aresztowania. Ludwik, odczuwając niepewność tej sytuacji, zwolnił 
się z PNZ-tów i w ogóle opuścił Poznań, gdzie wszelkie jego ruchy były krępo-
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wane zarzutem pochodzenia z rodziny obszarniczej. W tym czasie jego matka 
w jednym z listów pisała do niego: Uważam, że Twoim błędem było, że od cza-
su Oświęcimia szukasz ułożenia ciężkich warunków życia drogą najmniejszego 
oporu � bez względu na inne, ujemne okoliczności. A to zawsze musi się kończyć 
klęską. Lepsza walka, bo ona daje zadowolenie i w końcu nieprzezwyciężone 
przeszkody same jakby cudem opadają. Nie należy nic przemędrkować, tylko 
iść za nakazem wewnętrznym, zwanym głosem sumienia. Zofia Rostworowska 
była dobrym psychologiem i chociaż przytoczony jej zwrot do syna dotyczył 
jakiejś konkretnej, dziś już nieznanej nam sytuacji, niemniej w tym wielowąt-
kowym zdaniu dawała ona wyraz trafnej obserwacji. Ludwik po przeżyciach 
oświęcimskich nie zamierzał stawać w pierwszych szeregach sił walczących. 
Uznał widać, że skrajne ideologie prowadzą do bezsensownego okrucieństwa 
i potwornych nieszczęść ludzkich i dlatego w życiu należy zachować ostrożność 
i poszukiwać raczej kompromisu i harmonii niźli zaostrzać sporne stanowiska 
i prowokować konflikty. Ową zasadą rozsądnej rozwagi Ludwik kierował się 
już w dalszych latach swego życia. Matka wyjątkowo do korespondencji z uko-
chanym synem wplatając pewien krytyczny akcent jednocześnie w tym samym 
liście pisała do niego: Bóg Ci dopomoże, bo naturę masz taką zacną, myślącą 
o drugich i uczuciową. To też było jej bardzo trafne świadectwo. 

Ludwik 26 VIII 1949 podjął pracę na stanowisku kierownika wydziału za-
trudnienia i płac w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Aparatury Chemicznej �Pe-
kachem� w Gliwicach. Po reorganizacji przedsiębiorstwo to zostało nazwane 
Biurem Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego �Biprochem�. W I 1952 
przeniósł się do wydziału zamiejscowego tego Biura Projektów do Wrocławia, 
gdzie objął stanowisko kierownika działu planowania. Zamieszkał u Jerze-
go i Zofii Lubienieckich, swych kuzynów ze strony babki. Wkrótce zmienił 
miejsce zatrudnienia i podjął pracę w Instytucie Ekonomii i Organizacji Pracy 
Przemysłu Ceramicznego we Wrocławiu. Po paru miesiącach jednakże zna-
lazł nowe zatrudnienie na stanowisku kierownika finansowego wrocławskie-
go przedsiębiorstwa �Foto-Optyka� we Wrocławiu i tam pracował w latach 
1953�1954. W 1955 ponownie uzyskał zatrudnienie w �Biprochemie� w jego 
oddziale 4 we Wrocławiu w charakterze planisty kosztorysów. Częste zmiany 
miejsc pracy z ostatnich lat okresu stalinowskiego wiązały się z tym, że wła-
dze wykształciły już pewną liczbę fachowców i spychały na gorsze pozycje 
ludzi o tzw. pochodzeniu burżuazyjnym. Ludwik przez cały ten czas wspierał 
moralnie i materialnie swoją najbliższą rodzinę. Moralnie w tym sensie, że 
otaczał ją opieką, szczególnie matkę mającą bardzo słabe zdrowie, a także 
młodszego brata, dla którego stał się drugim ojcem. Rolę opiekuna rodziny, 
która mu przypadła kiedy miał 17 lat, gdy w październiku 1939 jego ojciec 
płk Rostworowski opuścił Warszawę, wypełniał z całkowitym oddaniem i bez 
żadnych zahamowań, jakby była czymś przypisanym dobroci jego natury. Był 
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rzeczywiście człowiekiem nadzwyczajnej dobroci. Przez całe lata wszystkie 
nadwyżki swoich zarobków przeznaczał na potrzeby rodziny. Nie pozwalało 
mu to robić jakichkolwiek osobistych oszczędności. W każdym jego liście do 
matki zawarte było zapytanie czy nie potrzeba pieniążków, a i tak regular-
nie wysyłał swej mamie 200�300 zł miesięcznie. Nigdy nie był właścicie-
lem samochodu, nie jeździł do drogich zagranicznych i krajowych kurortów. 
Przywykł do jeżdżenia środkami masowej komunikacji i chodzenia piechotą. 
Dawało mu ogromną sprawność fizyczną zachowaną przez długie lata. 

W toku przemian popaździernikowych, 7 XII 1957 wygrał konkurs na 
aplikację adwokacką i rozpoczął ją we Wrocławiu 4 II 1958, a ukończył w cią-
gu trzech lat. Ostatni egzamin zdał 18 III 1961, w toku którego zadano mu aż 
90 pytań. Odpowiadał jednak trafnie. Dopiero 15 V 1961 został oddelegowa-
ny do Zespołu Adwokackiego nr 1 w Środzie Śląskiej. W tymże 1958 nastą-
piło bardzo ważne wydarzenie w jego życiu. Otóż 25 X odbył się w Poznaniu, 
w kościele św. Jana Vianney na Sołaczu, jego ślub z Marią-Magdaleną Meys-
ner. Dzień ten stał się początkiem jego bardzo szczęśliwego małżeństwa. Jego 
matka opisała sam przebieg uroczystości, wracając do wspomnień ślubnych, 
które (...) zostawiały po sobie wrażenie bardzo przyjemne i nacechowane du-
chem głęboko katolickim. Przemowy piękne: o. Tomasza, który samolotem 
przybył na godzinę przed udzieleniem błogosławieństwa ślubnego; mego ku-
zyna Stanisława Mycielskiego, który zakończył cytatą wiersza własnej kom-
pozycji, w której brzmiały fanfary, grały flety i piszczałki, odzywał się głos 
bębna i wojskowej komendy. Wszyscy byli rozrzewnieni, a autor trząsł się 
z przejęcia. Potem z umiarem i spokojem wywodził Staszek swoją koncepcję 
poszukiwania prawdy w życiu, która przejawia się w miłości i przez miłość. 
Zachwycano się ogólnie doskonałością formy stylistycznej. Mówił też miej-

scowy proboszcz, b. wię-
zień z Dachau, wspomi-
nając czasy okupacji, gdy 
wysiedleni, zamiast dóbr 
materialnych, zabierali 
ze sobą obrazy Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Po 
ślubie Ludwik z małżonką 
składał wizyty w różnych 
zaprzyjaźnionych i ro-
dzinnych domach, m.in. 
zachowała się relacja 
Stanisławy Deskurowej 
z Krakowa, matki kardy-
nała Andrzeja, która tak 

Para małżeńska � Magdalena i Ludwik Rostworowscy, 
poślubieni 25 I 1958 w Poznaniu
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pisała do matki Ludwika: (...) jesteśmy wszyscy zachwyceni wyborem Lulka. 
Twoja synowa jest nie tylko ładna, ale pełna uroku, przemiłego układu i na 
pewno jest bardzo dobra.

Ludwik, pracując w Środzie, mieszkał na Zaciszu we Wrocławiu. W 1968 
nabył własnościowe mieszkanie przy ul. Czackiego, a w październiku 1971 
przeniósł się ze Środy do Zespołu Adwokackiego nr 6 we Wrocławiu. Pod-
czas swej kariery adwokackiej trzykrotnie bronił ludzi oskarżonych o zabój-
stwo. W sprawie jednego skazanego na karę śmierci odwołał się do Sądu Naj-
wyższego i uzyskał zmianę wyroku do wymiaru 4 lat pozbawienia wolności. 
Znany był z tego, że w swojej praktyce adwokackiej nie przyjmował spraw 
rozwodowych. Miał opinię adwokata o wyraźnym profilu katolickim. Miej-
scowe środowiska inteligencji katolickiej ubiegały się o przyciągnięcie go do 
swoich szeregów. Utrzymywał kontakt z Klubem Inteligencji Katolickiej, jaki 
powstał we Wrocławiu, m.in. wyrazem tego było to, że w lipcu 1957 uczest-
niczył w wycieczce kajakarskiej, zorganizowanej pod auspicjami tego Klubu, 
w której poza 22 osobami z Polski wzięło udział czterech słuchaczy Kato-
lickiej Szkoły Dziennikarskiej z Lille we Francji. Zaprzyjaźnił się wówczas 
z Henri Salambier z Roubaix, z którym kontakty utrzymywał przez kilka co 
najmniej lat. Ludwik w zasadzie politycznie się nie udzielał. Zajmował za-
wsze pozycję umiarkowaną. Z tych też względów dość czynny był, nawet jako 
członek zarządu, w centrystycznym środowisku Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Społecznego we Wrocławiu. Był też zapraszany przez Oddział Stowa-
rzyszenia PAX. Należał do Zrzeszenia Prawników Polskich i Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego. Z wyróżnień 
otrzymał odznakę Stowarzyszenia Inży-
nierów, Techników i Mechaników Pol-
skich. W 1982 został nagrodzony złotą 
odznaką Zasłużonego dla Województwa 
Wrocławskiego i Miasta Wrocławia.  
W 1983 Towarzystwo Miłośników Ry-
dzyny wręczyło mu swój Medal Oko-
licznościowy. W 1984 otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi i Medal 40-lecia PRL, 
wreszcie w 1998 najbardziej należny 
Krzyż Oświęcimski.

Ludwik w 1990 wydzierżawił pałac 
gębicki, odbudowany od podstaw z kom-
pletnego zniszczenia przez poznański 
Oddział Komitetu ds. Radia i Telewizji. 
Od połowy lat siedemdziesiątych w pa-
łacu tym funkcjonował ośrodek wypo-

Ludwik Rostworowski (1922�2007)
� więzień Oświęcimia, prawnik 

i ekonomista, adwokat we Wrocławiu

BRAK ZDJĘCIA
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czynkowy dla pracowników Radia i Telewizji, bowiem pałac został przystoso-
wany do wypełniania usług hotelarskich. Nawet znajdowała się w nim sauna. 
Mecenas Rostworowski zarządzał Gębicami niespełna dwa lata. Był to okres 
wielce niekorzystny. Do Gębic przestali przybywać dawni wczasowicze, re-
krutujący się z rozliczanych w tym czasie i rugowanych pracowników Radia 
i Telewizji. Natomiast kształtująca się nowa elita nie korzystała jeszcze z wcza-
sów. Ludwik zarządzał Gębicami, dojeżdżając przeważnie na sobotę i niedzie-
lę, prowadził bowiem nadal praktykę adwokacką we Wrocławiu. Z własnych 
dochodów dofinansowywał pensje niezbędnego personelu obsługującego pa-
łac-hotel. Początkowo korzystał z pewnych ulg podatkowych jako kombatant. 
Gdy jednak po prawie dwóch latach naliczono mu wstecz nieopłaconą należ-
ność dla ZUS, którą sądził, że reguluje właściciel pałacu, poznański Oddział 
Radia i Telewizji, nie był już w stanie dalej prowadzić Gębic i zrezygnował 
z dzierżawy. Pięknymi akcentami z czasu jego zarządu było zorganizowanie 

zjazdu członków rodzi-
ny Rostworowskich oraz 
wydanie dwukrotnie balu 
dla zaprzyjaźnionych zie-
mian z Wrocławia i potem 
z Poznania. Bale znako-
micie się udały, przybyło 
liczne i sympatyczne gro-
no ziemian, których udział 
został opisany w artykule 
Wiosna w wyższych sfe-
rach. Gdy Ludwik zwró-
cił zarząd, pałac w Gębi-
cach przechodził w ręce 
różnych dzierżawców, aż 
w końcu w 1996 nabył go 
w drodze przetargu polski 
przedsiębiorca, właściciel 
kilku żwirowni Walery Ja-
nik, który poprzez swego 
brata Bogusława dobrze 
zarządzając tym obiek-
tem, uchronił go od de-
wastacji. Gębice w życiu 
i wspomnieniach Ludwi-
ka były zawsze miejscem 
bardzo ważnym. Motywy 

Bracia Ludwik i Stanisław Rostworowscy 
podczas Zjazdu Rodzinnego w Kęble � 2004 

[fot. H. Wysocki]
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tego przywiązania do domu rodziców jawią się w bardzo ładnym wierszu Ma-
rii Łotockiej, dedykowanym Ludwikowi Rostworowskiemu z przyjaźnią:

Przyjdzie czas nadziei:
idzie
jak kiedyś
przez Leszno
w gimnazjalnym mundurku Rydzyniaka
w oczach:
śmierć męczeńska Ojca
głód
oświęcimskie baraki
widzi:
dalekie poznańskie lasy
czyżby ktoś stamtąd wołał
wróć
przyjdzie czas nadziei
i cień gębickiego pałacu
znowu wypełni przestrzeń
jeszcze przypomni najpiękniejsze lata
chociaż rodzinne gniazdo 
dziś wygląda zupełnie inaczej
nazwij ponownie
drzewo i kwiat
słońce za mgłą rzeźbione w mosiądzu
ptaki w obłokach
wszystko się z Tobą znów połączy
gdy tylko wypowiesz:
jestem tu i będę
z tych krajobrazów wyrosłem
głosem Matki
krzewem rozkwitłym
zatrzyma Cię dzień i noc
i nagle w oknie salonu
zza muślinowych firan
ukaże się drobna postać Jędrka
z szablą ofiarowaną
przez generała Szeptyckiego
z niemym pytaniem w oczach:
jak możesz być, gdy Ciebie tu nie ma
i zadrży gdzieś wysoko nad drzewami echo:
bo nieprawda... jestem tu i będę.
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Mecenas Rostworowski 31 VIII 1992 przeszedł na emeryturę, lecz nadal 
prowadził zlecone mu sprawy w sądzie we Wrocławiu. Klienci jego nie zapo-
minali o swoim adwokacie, który im służył wsparciem fachowym, ale także 
zwykłą ludzką poradą, świadczoną najczęściej bezinteresownie. Po 1989 zak-
tywizował się w dwóch organizacjach: Towarzystwie Miłośników Rydzyny 
i Polskim Towarzystwie Ziemiańskim, był członkiem Zarządu oddziału PTZ. 
W późniejszych latach utracił w dużej mierze zdolność poruszania się i pozo-
stawał pod troskliwą opieką swej żony Magdaleny. Zmarł 28 V 2007 w szpi-
talu we Wrocławiu, 2 VI został pochowany w grobie rodzinnym w Pępowie, 
w którym to znajduje się kościół parafii obejmującej majątek Gębice. Ludwik 
Rostworowski w swoim życiu i pracy utrzymał postawę człowieka ofiarnego, 
prostolinijnego i umiejącego świadczyć akty prawdziwej dobroci członkom 
swej rodziny i innym napotkanym ludziom.

Bibliografia: �Pamiętnik z podróży do Brodów�, mps; �Pamiętnik 1937� i �Pamięt-
nik 1938�, mps; Kwestionariusz dla osób, które nie służyły w Wojsku Polskim, mps 
(teksty w posiadaniu S.J. Rostworowskiego); Dwory i pałace (2) Rostworowski (wy-
wiad z Ludwikiem Rostworowskim). �ABC� (Leszno) 1996, nr 38; Wspomnienia 
z pobytu w Nieświeżu w latach 1927�1929, �Mars� 1999, t. 7, s. 47�54; Wspomnie-
nia z pobytu w Brodach w woj. tarnopolskim w latach 1933�1934, �Mars� 1999, 
t. 7, s. 55�62; Wspomnienia syna dowódcy 27 Pułku Ułanów (lata 1927�1929), 
[w:] Nieświeskie wspomnienia, Warszawa 1999, s. 149�160; Rostworowski Ludwik, 
[w:] Tu są nasze korzenie. Praca zbiorowa członków Oddziału Dolnośląskiego Pol-
skiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Wrocław 2000, s. 106�110; Pamiętnik z roku 
1937, s. 27 i 1938, s. 29 (mps).
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wywiad z Ludwikiem Rostworowskim), �Głos Wielkopolski� z 6 IV 2007 (zdjęcie Magda-
leny i Ludwika Rostworowskich); B. Janik, Ludwika Rostworowskiego wspomnienia z obozu 
koncentracyjnego, �Wiadomości Pępowskie� 2010, nr 117, s. 9�10; B. Janik, S.J. Rostwo-
rowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011, s 147 i nast., szcze-
gólnie rozdział: Ludwik Rostworowski � więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego.
INNE: relacja Ludwika Rostworowskiego w posiadaniu S. J. Rostworowskiego.

MARIA MAGDALENA (Magda) z MEYSNERÓW ROSTWOROWSKA h. Lu-
bicz, ur. 13 IX 1933 w Poznaniu, córka Jakuba i Izabeli Osten-Sacken 
h. własnego, z zawodu muzealog, etnograf, żona Ludwika

Jej rodzice mieszkali w Rogoźnie. Ojciec był agronomem, a matka jako 
uczestniczka powstania wielkopolskiego za swoje zasługi została wyróżnio-
na takimi oto odznaczeniami: Kawalerskim Krzyżem Polonia Restituta, Zło-
tym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Powstania Wielkopolskiego. Pani Izabela 
okresowo przebywała w Szwajcarii i miała uprawnienia do prowadzenia lek-
cji języka francuskiego. Magda wczesne dzieciństwo spędziła w Poznaniu 
i w Rogoźnie w Wielkopolsce, gdzie przed wybuchem wojny uczęszczała-
do szkoły. W 1939 razem z rodziną została wysiedlona do Generalnego Gu-
bernatorstwa. W czasie okupacji przebywała w Wymysłowie, folwarku dóbr 
hr. Tarnowskiego z Dzikowa w Sandomierskiem. Po wojnie powróciła do 
Poznania gdzie � w latach 1946�1949 uczęszczała do Gimnazjum SS. Ur-
szulanek. Maturę jednakże zdawała w gimnazjum państwowym w Rogoźnie, 
w 1951. W tymże roku podjęła studia na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu Poznańskiego, na sekcji historii kultury materialnej. Na II roku obrała 
kierunek etnografii. Tytuł magistra uzyskała w 1955. Rychło wyjechała do 
Wrocławia, gdzie podjęła pracę w Instytucie Kultury Materialnej PAN w Pol-
skim Atlasie Etnograficznym w charakterze asystenta. W 1959 przeszła do 
pracy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, które było oddziałem Mu-
zeum Narodowego. Była w nim zatrudniona do czasu przejścia na emeryturę 
w 1994. Przebyła wszystkie stopnie, asystenta, starszego asystenta, kustosza, 
starszego kustosza, dwa lata pracowała jako kurator, dwukrotnie piastowa-
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ła stanowisko kierownika Muzeum Etnograficznego. W 1955 zorganizowała 
wystawę �Przemiany kulturowe we wsi dolnośląskiej 1945�1955�. Była to 
pierwsza wystawa na terenie Ziem Odzyskanych uwzględniająca historię lud-
ności przesiedleńczej z Polesia, Podola, Wołynia, Wileńszczyzny, ale także 
z Warszawskiego, Lubelszczyzny i z Wielkopolski. 

Potem organizowała wiele innych wystaw, niemal corocznie, jak np. wy-
stawę pod hasłem �Polskość Dolnego Śląska�. W jednym z listów pisała: 

Przygotowania do wystawy w całej 
pełni, przeszkód na każdym kroku 
cała masa, a czasu zostało już bar-
dzo niewiele. Do domu wracam nie 
wcześniej jak 22, więc stale jestem 
niewyspana. Prowadziła liczne ba-
dania terenowe na obszarze Dolnego 
Śląska, początkowo jeszcze dla po-
trzeb Atlasu Etnograficznego. Póź-
niej zakresem swych bezpośrednich 
badań objęła Rumunię, co wiązało 
się z przygotowywaną pracą dok-
torską. Temat tej pracy brzmiał �Re-
emigranci z Bukowiny rumuńskiej 
w procesie adaptacji i integracji na 
Dolnym Śląsku�. Promotorem pracy 
był prof. dr Józef Burszta z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Doktorat uzyskała w 1975. 

W kościele św. Jana Vianney na 
Sołaczu w Poznaniu 25 X 1958 po-
ślubiła Ludwika Rostworowskiego. 

Z jej peregrynacji związanych ze składaniem wizyt rodzinnych zachował się 
list Heleny z Reyów Jabłonowskiej, która do jej teściowej tak pisała o Mag-
dzie: Twoja synowa zrobiła na nas najlepsze wrażenie � miła, ładna, a z oczu 
jej patrzy dobroć. Czy to nie najważniejsza cnota w życiu, na której można 
zbudować szczęście rodzinne? Słowa mądrej pani Jabłonowskiej okazały się 
prorocze. Magda potrafiła zachować znakomitą harmonię pomiędzy swą pra-
cą zawodową a życiem rodzinnym, prowadząc dom z ogrodem i poświęcając 
się wychowaniu dwóch synów. W liście jej teściowej do syna Ludwika za-
chował się taki zwrot: Wuj Andrzej (drugi mąż Zofii Rostworowskiej � przyp. 
S.J.R.) wrócił znowu zachwycony Wami. Mówił, że byłeś pierwszorzędny 
(o Ludwiku), a Magda nad wyraz miła i gościnna. To ostatnie zdanie znako-
micie odzwierciedla sylwetkę Magdaleny jako pani domu. 

Maria Magdalena z Meysnerów 
Rostworowska (ur. 1933) � doktor etnografii, 
kustosz i kierownik Muzeum Etnograficznego 

we Wrocławiu
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W Ludwiku obudziła wielkie zainteresowania krajoznawcze. Wspólnie od-
bywali podróże zarówno po kraju, jak i za granicą, dokładnie zwiedzając od-
wiedzane miejsca. W 1964 w lipcu zwiedzili Mazury i Warmię, a we wrześniu 
odbyli podróż po Czechosłowacji, zwiedzając dosłownie wszystkie ważniejsze 
miasta. W 1965 w czerwcu udali się na Węgry, a w sierpniu w Polsce zwiedzili 
dokładnie Rzeszowskie i Krośnieńskie. W 1967 byli w Bukareszcie. W następ-
nym roku objechali północne Mazowsze i Białostockie. W 1970 byli w NRD. 
Zwiedzali polskie i zagraniczne muzea, korzystając często z gościny osób po-
znanych przez Magdę na różnych sympozjach naukowych. Najbardziej intere-
sowali się niemieckimi muzeami etnograficznymi. Magdalena była członkiem 
Redakcji �Roczników Etnografii Śląskiej� i dość dużo publikowała. 

W latach 1999�2001 pracowała nad przygotowywanym do druku katalogu 
śląskich strojów ludowych. Praca ta ukazała się w 2001, przy współudziale fi-
nansowym Fundacji Polsko-Niemieckiej, jako pięknie ilustrowana, wydana na 
świetnym papierze, wspaniała edycja, autorstwa Magdaleny Rostworowskiej. 
Nosi tytuł Śląski strój ludowy. Koniec XVIII�1 połowa XX wieku, jest poprze-
dzona dwoma wstępami autorki w języku polskim i angielskim. Obejmuje opi-
sy 419 czepców, staników, spódnic i innych elementów stroju kobiecego oraz 
9 strojów męskich noszonych na Dolnym Śląsku. Ponadto katalog ten zawiera 
opisy 176 elementów stroju kobiecego i męskiego z Górnego Śląska i Śląska 
Cieszyńskiego. Książka stanowi rzeczywiście imponujące podsumowanie wie-
dzy, dorobku badawczego i kolekcjonerskiego dr. Rostworowskiej. Prowadziła 

Magdalena Rostworowska ze swą szwagierką Marią Dietlową w parku kębelskim (2004)
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ona też wykłady z muzealnictwa 
etnograficznego na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Po dziś dzień ma 
raz w tygodniu wykłady w Mu-
zeum Etnograficznym. W latach 
1992�1999 była sekretarzem ge-
neralnym Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego z siedzibą we 
Wrocławiu. Została wyróżniona 
odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury, przyznaną w 1974 przez 
Przewodniczącego WRN we 
Wrocławiu. Od Ministra Kultury 
i Sztuki otrzymała srebrną odznakę 
Zasłużonego dla Dolnego Śląska 
i w 1975 otrzymała złotą odznakę 
Za opiekę nad Zabytkami. Po roku 
2002 okazała nadzwyczajny hart 
ducha, opiekując się coraz bardziej 
niepełnosprawnym, a wreszcie zu-
pełnie bezradnym mężem, którego 
nazywała �Wikiem�. Niewątpli-
wie jej zasługą było to, że dożył on do 85. roku życia. Była mu wierna do końca. 
Nie opuszczała szpitala, w którym się znalazł u kresu swego życia. Doczekała 
chwili, gdy opatrzony Św. Sakramentami oddał swego ducha Panu. Wielkim jej 
osiągnięciem życiowym była zdolność utrzymania kontaktu z synami, którzy 
darzyli ją prawdziwą miłością. Wiele sił poświęcała również na zajmowanie się 
swą wnuczką Kasią Rostworowską, córką Alika. Można powiedzieć, że wszyst-
ko to, co robiła, czyniła z poświęceniem i prawdziwym oddaniem.

Bibliografia: Polski Atlas Etnograficzny, zeszyt próbny, Warszawa 1958, mapa 
nr 15, Zagadnienie przechowywania wymłóconego zboża. Z badań nad budownic-
twem ludowym pogranicza wielkopolsko-pomorskiego, [w:] Prace Działu Etnografii 
IHKM PAN, z. 3, Warszawa 1959; The Ethnographie Museum branch of the National 
Museum in Wrocław, �Annales Silesiae� vol. XII, 1962, s. 85�96; Wiano panny mło-
dej, Opole 1963; Muzealnictwo etnograficzne na Dolnym Śląsku, [w:] � Prace i Ma-
teriały Etnograficzne�, T. XXIII, Wrocław 1963 (współautorstwo z M. Gołubkow); 
Z badań nad kulturą ludową reemigrantów polskich z Rumunii na Dolnym Śląsku, 
[w:] �Zeszyty Etnograficzne� 1963, T. I; Przechowywanie ziarna na strychach oraz 
przechowywanie ziarna w kotłubach i skrzyniach, słomiankach i workach, w becz-
kach i wysypanego luzem. Mapy nr 44, 50, 51, 52, 53 (współautorstwo z J. Bogdano-
wiczem). Polski Atlas Etnograficzny, z. 1, Warszawa 1964; Przemiany kulturowe na 

Magdalena z Ludwikiem w okresie jego 
rekonwalescencji, Wrocław, lato 2006
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wsi dolnośląskiej w okresie XX-lecia PRL. Przewodnik po wystawie. Kultura na wsi 
dolnośląskiej 1945�1965, Wrocław 1965; Budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze 
we wsi Wrzosy, pow. Wołów, [w:] �Roczniki Etnografii Śląskiej�, 1967, T. III; Stroje 
ludowe na Dolnym Śląsku. Przewodnik po wystawie. Wrocław 1968; Stroje ludowe 
na Dolnym Śląsku (Omówienie wystawy), �Lud� 1970, T. 54; Współczesna sztuka 
ludowa na Dolnym Śląsku. Przewodnik po wystawie w Budziszynie, Wrocław 1970; 
Die heutge Volkskunst in Niederschlesien, Bautzen 1970; Tucasne Ludowe wumeł-
stwo we Delnjej Sleskiej, Dudysin 1970; Współczesne pasterstwo na Dolnym Śląsku 
u reemigrantów z Bukowiny rumuńskiej, �Roczniki Etnografii Śląskiej� 1972, t. IV, 
s. 147�157; Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Muzea Wrocławskie, Wrocław 
1973 (wersja językowa polska i niemiecka); Dawna wieś dolnośląska. Informator do 
wystawy (opracowanie zbiorowe), Wrocław 1974; Ludowe kaftany i koronki na Dol-
nym Śląsku. Przewodnik po wystawie pokonkursowej, Wrocław 1974; Rola Muzeum 
Etnograficznego w pracy zespołów artystycznych, [w:] �Kultura Dolnośląska� 1974, 
nr 1; Dawna wieś dolnośląska (wspólnie z M. Gołubkow, E. Jęczalik, K. Jagiełą), 
Wrocław 1975; Tkaniny ludowe, Wrocław 1979; Muzeum Etnograficzne � Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu w latach 1968�1977, �Rocznik Etnograficzny 
Śląski� 1982, t. 6, s. 62�81; The Ethnographie Museum Branch The National Museum 
in Wrocław, �Annales Silesiae� 1982 vol. 12; Ziemia � chleb. Wystawa (wspólnie 
z F. Bryłowską i E. Noworytą), Wrocław 1983; Zderzenie kultur na Dolnym Śląsku, 
[w:] Kultura ludowa terenu Śląska, Wrocław 1988; Barbara Bożelich, Tradycje w spo-
łecznościach industrialnych Górnego Śląska (rec.), �Zaranie Śląskie� 1989, R. LII, 
z. 3�4, s. 571�675 (rec.); Zderzenie kultur na Dolnym Śląska, [w:] Kultura ludowa ser-
cem Śląska, Wrocław 1988; Stare i nowe wsi dolnośląskiej. Przewodnik po wystawie 
(wspólnie z M. Gołubkow), Wrocław 1992; Polskie opisanie świata, �Odra� 1996, nr 
3, s. 124; Nowi osadnicy, [w:] Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, t. I pod red. 
Z. Kłodnickiego, Wrocław 1996, s. 261�295; Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1993 roku 
do września 1994 roku i od września 1994 roku do września 1995, �Lud� 1997, t. 80, 
s. 303�310, Sprawozdanie jw. za okres od września 1996 do września 1997, �Lud� 
1998, T. 82, s. 353�257, Sprawozdanie jw. za okres od września 1992 do września 
1996, �Lud� 1998, T. 82, s. 349�352, Sprawozdane jw. za okres od września 1996 do 
września 1999, �Lud� 1999, T. 83, s. 227�230; Magdalena Rostworowska, Paulina 
Suchecka, Zygmunt Kłodnicki, Uroczystość jubileuszowa 100-lecia Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego Wrocław 9�11 września 1995, �Lud� 1997, T. 80, s. 320�322; 
Śląski strój ludowy. Koniec XVIII�1 połowa XX wieku, Wrocław 2001; Reemigranci 
z Bukowiny rumuńskiej na Dolnym Śląsku. (Analiza procesów adaptacji i integracji 
w latach 1946�1970), praca doktorska UAM Poznań 1975 (niepublikowana).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Fair-part ślubne Marii Magdaleny i Ludwika Rostworowskich, Poznań, 
25 X 1958; Listy H. Jabłonowskiej do Zofii Rostworowskiej z 12 III 1959; Magdaleny Ro-
stworowskiej do Zofii Skrzyńskiej z 15 IV 1965; Zofii Skrzyńskiej do Ludwika Rostworow-
skiego z 25 VI 1966.
PUBLIKACJE: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, opr. Mariusz Hermansdorfer, Wrocław 2008, 
s. 81, 188, 324, 440, 488, oraz il. 181, 341, 456, 516.
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POKOLENIE XVIII
Synowie LUDWIKA i MARII Magdaleny z Meysnerów

JAKUB MICHAŁ (Kuba), ur. 10 X 1970 w Warszawie, przedsiębiorca 

Jego chrzest odbył się 10 IV 1971 we Wrocławiu, rodzicami chrzestny-
mi byli Maria Dietlowa i Tadeusz Meysner. Kuba w 1985 ukończył szko-
łę podstawową we Wrocławiu, następnie zaczął uczęszczać do szkoły dla 
dorosłych. W 2000 wyjechał do Niemiec w celach zarobkowych. Pracował 
w ZOO w Wuppertalu. Z Niemiec powrócił do Wrocławia w towarzystwie 
Ganiki Pumpasert, Tajlandki z Bangkoku. Z nią też 10 X 1992 wyjechał do 
Tajlandii. Początkowo pracował w firmie polskiej �Pet� w Bangkoku. Potem 
założył sklep z biżuterią. Firma jego pod nazwą Jacob�s Group, o charakterze 
agencji handlowej, rozwijała się dobrze. Prowadził nawet parę punktów han-
dlowych oraz miał domek rekreacyjny nad morzem. Z Ganiką Pumpasert za-
warł związek małżeński, lecz wkrótce to małżeństwo się rozpadło i Kuba uzy-
skał rozwód. W związku z tym, że 
w jego sklepie znalazły się drogie 
przedmioty pochodzące z kradzie-
ży, został oskarżony przez rzeko-
mego ich właściciela narodowości 
niemieckiej. Od 18 X 1998 spot-
kały go liczne niepowodzenia, 
związane z dochodzeniem proku-
ratorskim, aresztem i upadkiem 
stworzonej firmy, której nie mógł 
dalej prowadzić. Dzięki nadsyła-
nym z kraju przez ojca przesył-
kom dolarowym w jego sprawie 
występował adwokat, w Tajlan-
dii ogłoszona została amnestia, 
tak iż w końcu gehenna Kuby się 
skończyła. Powrócił do Polski 26 
XII 1999. Odtąd we Wrocławiu 
zaczął prowadzić działalność go-
spodarczą na własny rachunek. 
Prowadził myjnie samochodo-
we, a potem przedstawicielstwo 
firmy produkującej urządzenia 
grzewcze. Początkowo zamierzał 

Ludwik z synem Jakubem i sąsiadką Małgosią 
Przystał
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wrócić do Tajlandii i z tego względu, jako adoptowany, postanowił powró-
cić do swego dawnego nazwiska Andrzej Malon, choć nadal występuje jako 
syn Ludwika i Magdaleny. Decyzją o zmianie nazwiska w zasadzie utracił 
związek z rodziną Rostworowskich. Do Tajlandii nie wyjechał i pozostał we 
Wrocławiu, na obrzeżach którego wybudował ładny dom. Mieszka w nim 
z zaprzyjaźnią Panią Izą i jej córką.

OLGIERD STANISŁAW (Alik), ur. 5 IX 1973 w Warszawie, ajent ubezpie-
czeniowy w branży samochodowej, specjalista w zakresie logistyki euro-
pejskiej

Szkołę podstawową ukończył w 1988 we Wrocławiu, w tymże roku za-
czął uczęszczać do Gimnazjum św. Augustyna w Warszawie. Po roku jed-
nakże powrócił do Wrocławia. Ojciec przez znajomą wuja Stefana Stablew-
skiego, baronową Geyer z Marburga, która z kolei zapoznała go z rodziną 
ziemiańską von Bonin, załatwił mu zaproszenie i potem przyjęcie do pracy 
w RFN. W 1993 przez dwa miesiące pracował w wielkiej prywatnej piekarni 
� w fabryce chleba pod Monachium, podobnie i w 1994 w okresie letnich wa-
kacji. Pozyskane zarobki pozwoliły mu zakupić samochód, którym powrócił 
do Polski. 5 VI 1996 zdał maturę w Autorskiej Szkole Samorozwoju �Assa� 
we Wrocławiu.

Alik z zainteresowań jest niewątpliwie zamiłowanym samochodziarzem. 
Przestrzega zasady, aby niczym się nie chwalić. Jeździł na różne obozy, zawo-
dy, zdobywał sportowe dyplomy, ale o tym nie mówił. Po zdaniu matury od 
IX 1996 pracował jako barman w lokalu �Szalona Lokomotywa�. Tam poznał 
swoją przyszłą żonę. 18 IV 1998 zawarł ślub z Anną Magdaleną Kowalewską. 
Podjął wówczas nową pracę w Daewoo jako prezenter � sprzedawca samo-

chodów. W 2000 założył 
własny punkt ubezpie-
czeń komunikacyjnych. 
Potem pracował w firmie 
handlu odzieżą, w której 
prowadził magazyn. Po 
rozwodzie z Anną bardzo 
wiele czasu poświęcał na 
wszystko, co wiązało się 
z opieką nad jego córką 
Kasią. W 2009 wycofał 
się z firmy odzieżowej 
i przyjął status osoby 
bezrobotnej. Uczęszczał 
na kurs logistyki euro-Magdalena Rostworowski z synem Olgierdem (1975)
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pejskiej i po jego ukończeniu został zatrudniony w firmie zajmującej się logi-
styką europejską. Z nowej pracy był w pełni zadowolony.

ANNA MAGDALENA KOWALEWSKA, ur. 6 I 1977 w Zgorzelcu, córka An-
drzeja i Zofii z Bogdanowiczów, żona Olgierda

Zarówno ze strony matki jak i ojca pochodzi z rodzin szlacheckich, któ-
rych tradycje uległy jednak zupełnemu zapomnieniu. Ukończyła liceum admi-
nistracyjne upoważniające do pracy na stanowisku sekretarki. 18 IV 1998 we 
Wrocławiu poślubiła Olgierda Rostworowskiego. Ze związku tego przyszła 
na świat mała Kasia. Ania zajmowała się wychowaniem córeczki. Wkrótce 
jednak poznała właściciela firmy, w której pracował Alik, rozpoczęła z nim 
współżycie i doprowadziła do rozwodu ze swym małżonkiem, a po urodzeniu 
dziecka zawarła nowy związek małżeński.

POKOLENIE XIX
Córka OLGIERDA i ANNY Kowalewskiej

KATARZYNA Zofia (Kasia), ur. 26 X 1999 we Wrocławiu, córka Olgierda 
i Anny z Kowalewskich, uczęszcza do szkoły we Wrocławiu

POKOLENIE XVII
Maria – córka gen. LUDWIKA i ZOFII z Mycielskich

MARIA (Mysia) Teresa Zofia z ROSTWOROWSKICH DIETLOWA, ur. 2 VII 
1926 w Gębicach, powiat gostyński, córka Stanisława i Zofii z Myciel-
skich, pracownik wydawnictwa, edytor prac z zakresu socjologii

Ponieważ urodziła się w Gębicach, więc jej akt urodzenia został spisa-
ny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pępowie. Brzmiał on tak: Pępowo dnia 
3 lipca 1926 r. stawił się Pan Hrabia Stanisław Rostworowski podpułkow-
nik sztabu Generalnego zamieszkały w Poznaniu ul. Seweryna Mielżyńskiego 
1 wyznania rzymsko-katolickiego i zeznał, że Zofja Rostworowska z hrabiów 
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Mycielskich małżonka zgła-
szającego, wyznania rzym-
sko-katolickiego, zamiesz-
kała u swej matki hrabiny 
Elżbiety Mycielskiej w Gę-
bicach w jej pomieszkaniu, 
urodziła dnia drugiego lipca 
roku 1926 przed południem 
o godzinie w pół do dwu-
nastej dziecko płci żeńskiej 
i że dziecku temu zostało 
nadane imię Marja, Teresa, 
Zofja. Podpisał Stanisław 
hr. Rostworowski ppłk Szt. 
Gen. Przyjął urzędnik Stanu 

Cywilnego Poprawa. Dokument ten jest ważny, bowiem wskazuje, że jeszcze 
w dniu urodzin Mysi jej rodzice respektowali to, że właścicielką Gębic jest 
Elżbieta Mycielska. Rodzicami chrzestnymi Mysi byli ciocia Helenka My-
cielska z sąsiedniego Ponieca i zaprzyjaźniony z ojcem noworodka Edward 
Potworowski z Goli pod Gostyniem.

Pierwsze świadome wspomnienia Mysi dotyczą pobytu w Nieświeżu, 
do którego udała się jej matka z dwojgiem dzieci, by przez okres zimy być 
z mężem, ówcześnie dowódcą 27 pułku ułanów. Z tego pobytu właśnie Mysia 
zapamiętała takie oto zdarzenie � w pokoju był wielki zielony dywan, dość 
sfatygowany, mający dziury pośrodku, a także ogromny piec z żelaznymi, 
okrągłymi drzwiczkami. Do tego pieca przychodził kominiarz. Przyszedł 
właśnie wtedy, kiedy Mysia siedziała na nocniku. Nie wiedziała, czy przy ob-
cym człowieku może wstać. Choć może zamiar ten był na wyrost, bo dopiero 
uczyła się chodzić. W każdym razie z tego pierwszego zapamiętanego na całe 
życie dylematu wybawiło ją dopiero nadejście niani, Helenki Kamińskiej, 
która w sprawie trapiącej Mysię podjęła decyzję. Pobyt w Nieświeżu wypadł 
w czas tzw. zimy stulecia, kiedy były szalone mrozy i śniegi. Mysia dostała 
szkarlatyny. Jak zapisał jej brat Ludwik: Gorączkę miała tak wysoką, że była 
obawa o jej życie. Leczył ją początkowo lekarz wojskowy, nazywany przez 
nią �Zielony Doktor�, którego bardzo nie lubiła. Dopiero, gdy rodzice we-
zwali miejscowego lekarza Żyda, zostały zastosowane leki, które jej pomo-
gły. Od tego czasu Mysia była uważana za dziecko chorowite i bardzo wiele 
rzeczy matka jej zabraniała czynić.

Gdy miała cztery lata, w Gębicach pojawiła się madame Porte Francuzka, 
nieznająca języka polskiego, ale za to umiejąca uczyć dzieci swego rodowitego 
języka. Nauczyła Mysię mówić po francusku, tak dalece, że gdy miała pięć lat 

Maria z Rostworowskich Dietlowa (ur. 1926) 
� socjolog, redaktor wydawnictw naukowych w PWN
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prawie nie znała polskiego. Nastąpiła jednak zmiana edukacyjna i Francuzkę 
zastąpiła nowa wychowawczyni Jadwiga Chrzanowska, która zaczęła uczyć 
Mysię systematycznie polskiego i innych przedmiotów. To ona dała jej podsta-
wy wiedzy. Panią Jadwigę, zwaną �Padziunią�, Mysia bardzo pokochała.

Dla dziecka dużym, pamiętnym wydarzeniem była śmierć babci Elżbie-
ty Mycielskiej w 1931. Wraz ze wszystkimi domownikami asystowała przy 
odmawianiu modlitw przy łóżku umierającej. Szczegóły agonii długo jesz-
cze przypominały się jej we snach. Gdy miał się urodzić jej brat Staszek, 
matka miała przykre doświadczenia z noszoną ciążą i sporządziła testament, 
spodziewając się śmier-
ci. Mysia, gdy odnalazła 
na biurku ten testament, 
była przekonana, że mama 
umrze. Z tych �zmartwień� 
sama rozchorowała się cięż-
ko na żółtaczkę. Z powodu 
przyjścia na świat Stasinka 
matka zadecydowała, że na 
zimę nie pojadą do ojca, do 
Brodów, gdzie ówcześnie 
był on dowódcą 22 pułku 
ułanów. Natomiast pobyt 
swój z poprzedniego roku w Brodach wspominała bardzo dobrze. Miała tam 
�kolegów� do zabawy, a głównie jednego, Tadzia Grzymkowskiego, z któ-
rym już z powodu narodzin brata nigdy potem się nie spotkała.

Pierwsza połowa lat trzydziestych była okresem kryzysu ekonomiczne-
go, stwarzającego matce wielkie trudności w prowadzeniu majątku. Gębice 
były zadłużone i raz po raz zjawiał się ktoś, domagający się zwrotu poży-
czek. Mysia pamięta, jak kiedyś taki natrętny wierzyciel wkroczył nawet do 
salonu, gdy byli goście. Matka Zula tak się zdenerwowała, że wzięła go za 
kołnierz i wyrzuciła za drzwi. Wydarzenie to można jedynie potraktować jako 
ilustrację panujących napięć nerwowych. W każdym razie matka bardzo cięż-
ko przeżywała wszystkie doświadczenia związane z prowadzeniem samotnie, 
bez ojca, dowódcy pułków, zagrożonego ekonomicznie majątku. Odbijało się 
to na atmosferze życia domowego, którą Mysia źle wspomina, pamiętając 
reakcje nerwowe mamy i nieustanny stan braku pieniędzy na zakup czego-
kolwiek, co mogłoby sprawić jej przyjemność. Stan tych napięć zmienił się 
dopiero wówczas, gdy w drugiej połowie lat trzydziestych w Gębicach za-
mieszkał już ojciec, który zdecydował się przejść na emeryturę wojskową. 
Wtedy także pewną rozrywkę stanowiły wizyty Jasia Rostworowskiego, syna 
Karola Huberta z Krakowa, który przyjeżdżał do Gębic, pisał do Mysi wiersze 

Maria Rostworowska z bratem Stanisławem
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i był ewentualnym, przyszłościowym kandydatem do jej ręki. W 1938 odwie-
dzał on dwukrotnie Gębice, we wrześniu i w grudniu, a na Sylwestra bawił się 
w Kwilczu podczas zaręczyn Jadwigi Kwileckiej z Romanem Czartoryskim.

Pod kierunkiem pani Chrzanowskiej Mysia przechodziła kolejne klasy 
szkoły podstawowej i pod koniec roku zdawała egzaminy w szkole państwo-
wej w Pępowie, której kierownikiem był Alfred Bartusch. Języka niemieckie-
go miała ją uczyć Luiza Lisek, Ślązaczka. Nie zyskała ona sympatii wśród 
mieszkańców Gębic. Na dożynki zaśpiewano jej taki oto wierszyk:

W tym gębickim bagnie
Rybka wody pragnie. 
Ożeń się panno Luizo,
To ci będzie ładnie.

Panna Lisek jako Ślązaczka dobrze znała język polski i więcej mówiła po 
polsku niż po niemiecku, w rezultacie efekty jej nauki były mierne. Rodzice 
ją zwolnili i zaprosili Niemkę, Ernę Runge, która okazało się, że prowadzi ja-
kieś tajne rozmowy przez telefon, posługując się powtarzanym hasłem. Ojciec 
pułkownik doszedł do wniosku, że owe rozmowy z Berlinem świadczą o wy-
pełnianiu przez Ernę funkcji szpiegowskich i została ona zwolniona. Wtedy 
nauczycielką Mysi stała się druga z kolei najukochańsza jej wychowawczyni, 
ciotka Anna Rostworowska, zwana Nuną, która uczyła ją angielskiego. 

4 IX 1935 Mysia przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Na uroczystość 
tę do Gębic przybył o. Jan Rostworowski SJ, który wygłosił piękną naukę, 
m.in. głosząc słowa ważnej zapowiedzi: Będziesz musiała sama iść w życie, 
zwalczając wszystko to, co może cię od Boga oddalać. W latach poprzedza-
jących wybuch wojny Nuna Rostworowska przygotowała swą uczennicę do 
wstępnego egzaminu do gimnazjum, który w 1938 Mysia bardzo dobrze zda-
ła w Lesznie. Tymczasem nagle, w tym samym roku, ciocia Nuna niespodzie-
wanie opuściła Gębice. Prawdopodobnie serce jej zadrgało uczuciem do pana 
domu, wobec tego, jako osoba szlachetna, postanowiła wyjechać z Gębic. 
Latem 1938 Mysia dużo podróżowała. Była w Kobylopolu u wuja Stanisława 
Mycielskiego, w Antoninku Stablewskich, w Gdyni na ślubie wuja Józefa 
Wierusz-Kowalskiego. Z okazji tego ślubu w Gdyni nastąpił wielki zjazd ro-
dzinny i Mysia poznała wielu swych krewnych. 

Dalszą jej edukacją zajęła się Irena Pawińska z Warszawy. Nie była zbyt 
światła, ale doprowadziła swą uczennicę przed wojną do kresu I klasy gimna-
zjalnej. Drugą klasę Mysia rozpoczęła w znanym gimnazjum Sióstr Niepoka-
lanek w Szymanowie pod Sochaczewem. 2 września spadła bomba na ogród 
szymanowski i odtąd siostry swe panienki trzymały w piwnicach klasztor-
nych. Kazały im założyć maski przeciwgazowe w obawie zastosowania przez 
najeźdźcę gazów trujących. 8 września Rodzice dojechali do Szymanowa 
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i zabrali Mysię do Warszawy, gdzie przeżyła wszystkie dni obrony miasta. 
Potem już tylko z matką i braćmi powróciła w październiku do Gębic, skąd 
wraz z rodziną została wysiedlona 13 XII 1939 i jako bezdomna znalazła się 
w Przyborowie pod Dębicą. 

Pobyt w Przyborowie wspominała dobrze, z grupą młodzieży rówieś-
niczej pobierała lekcje u pana Gąbczaka, a przede wszystkim jako młoda, 
niespełna czternastoletnia panienka, wzbudziła zainteresowanie najstarszego 
syna państwa domu Stasia Jabłonowskiego. Opis tych wczesno panieńskich 
uczuć znajdziemy w liście jej matki pisanym do męża. Informowała ona prze-
bywającego w Rumunii małżonka: Mysia bardzo poważnie a równocześnie 
dziecinnie traktuje sprawy swoich �konkurentów� i nie wiem jak na stoliczku 
nocnym, a tym bardziej w jej sercu, zgodnie sąsiadują dary, ołówek Jasi-
nowy [Jasia Rostworowskiego] obok złotego łańcuszka od Stasia! To samo 
w torebce, wciśnięta koperta z wierszami Jasia, do których pewno się nie 
zagląda nigdy.(...) Naturalnie, że moje sympatie są po stronie Jasia, któremu 
już pewno Mysia wywietrzała z głowy. Staś jest solidniejszy materiał od Jasia 
i pewniejszy �epuzer�, wysoki, szczupły, dystyngowany, ale flegmatyczny, bez 
wyrafinowanej kultury umysłowej Jasia. Rozmowa (z nim) banalna, zdolno-
ści przeciętne, szczodry dla drugich, bezinteresowny, pracowity, energiczny, 
bez wymagań, gorący katolik. W każdą niedzielę i święta jeździmy razem do 

Maria Rostworowska w Przyborowiu pod Dębicą. Wokół niej od lewej stoją: 
Stanisław Jabłonowski, Maria Jabłonowska, Stanisław Rostworowski (brat), Helena Rey, 

Władysław Heydel � 1940
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kościoła i komunikujemy. Oddaje mi duże usługi w wyszukiwaniu prowian-
tów dla Wiki [więzionego Ludwika Rostworowskiego], które �niby� to mi 
odsprzedaje, a właściwie darowuje. Czyni to z wielką delikatnością. Mysi co 
wieczór pod poduszkę jakieś łakocie podsuwa, a ja muszę strofować i robić 
obrażoną minę, gdy go zastaję w pokoju. Dwa razy poszli na spacer przy 
świetle księżyca, więc za namową Halci [matki Stasia] miałam przemowę do 
Mysi, że taka panna, co z różnymi spaceruje i przyjmuje prezenty, bywa ob-
mawiana i gdy raz znajdzie się prawdziwy konkurent, to ją przed nim oczer-
nią. Tymczasem Staś obiecał Mysi, że zdecydowanie się jej oświadczy, gdy 
będzie nieco starsza i zobowiązania dotrzymał, ale wtedy już była ona zainte-
resowana innym młodzieńcem. 

Dalsze jej losy okupacyjne, to pobyt w Osieczanach pod Myślenicami, 
w majątku Brzezińskich, w Igołomi Morstinów pod Krakowem i w Sancy-
gniowie, powiat Miechów, u państwa Stanisławy i Andrzeja Deskurów. Pod-
czas pobytu w Osieczanach jej matka tak ją charakteryzowała w liście do 
męża: Mysia to prawdziwy skarb, słodka i energiczna, taka wyrobiona nad 
wiek, skupiona w sobie i pracowita, nauczyłyśmy się piec rozmaite ciasteczka, 
uzupełniając nimi małe racje chleba. Przekonałam się, że sztuka kulinarna nie 
taka trudna. Również ojciec w jednym z listów z IX 1940 oceniał ją dodatnio, 
pisząc: Mysia ma się szybko wyrabiać, poważnieje i uczy się sama. Spośród 
wszystkich pobytów Mysi zdecydowanie najbardziej podobało się jej w domu 
państwa Deskurów. Po latach nawet mówiła: Kocham Sancygniów nad życie. 
Spotkała tu liczne grono młodzieży, czego jej brakło w Gębicach. Nawiązała 
przyjacielskie stosunki z najstarszym synem państwa domu Józiem Desku-
rem. Uczyła się. Zdawała egzaminy ze wszystkich przedmiotów u sióstr ur-
szulanek w Krakowie. Jej matka pisała o niej: Mysia przestała rosnąć, (...) jest 
prawie o głowę niższa ode mnie. Usposobienie ma zawsze równe, miłe. Dużo 
ma lektur w programie tegorocznym, więc je odbywamy razem. Zaczęliśmy 
od �Balladyny�. Prawie codziennie chodzimy do kościoła i na nabożeństwo 
różańcowe, które ofiarowujemy na intencję tych, z którymi nas los rozdzielił.

Mysia była związana z pracą zakonów prowadzących dla panienek tajne 
nauczanie, bowiem na jeden semestr od września do grudnia 1942 była po-
nownie w Szymanowie, teraz już w pierwszej klasie licealnej. Dyrektorką 
szkoły była siostra Krystyna Kosecka, rodzona siostra pani Deskurowej. My-
sia była pod dużym wpływem dyrektorki i wspominała, że pokochała ją jak 
własną matkę. Szymanów przede wszystkim pogłębił w niej życie religijne. 
Zachował się jej list z 3 XII 1942, w którym pisała do matki: Jestem tak blisko 
Jezusa, który jest samą miłością i choć otaczają mnie osoby, które umieją nas 
kochać i trafić do naszych serc, jednak często mi Mamusi brakuje, bo jej nikt 
zastąpić nie może. Jej dziewczęcym przeżyciem artystycznym z tego okresu 
było to, że w inscenizowanej przez uczennice sztuce Pani Twardowska od-
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grywała pijanego szewczyka, co ją bardzo bawiło. Stopni niestety nie miała 
zbyt dobrych, bo poziom szkoły przewyższał jej przygotowanie o charakterze 
dość okazjonalnym. W Szymanowie była tylko pół roku, ale ten pobyt miał 
dla niej duże znaczenie. Po raz pierwszy była w internacie i w publicznej 
szkole, co prawda tajnej, bo nauki ogólne licealne odbywały się pod płasz-
czykiem nauk handlowych, ale była to szkoła z profesorkami i koleżankami, 
z którymi zawarte znajomości trwały jeszcze wiele lat po wojnie.

W 1943 Mysia miała już 17 lat. Groziło jej to, że zostanie złapana gdzieś 
przez Niemców i wywieziona na roboty. Dla asekuracji pan Andrzej Deskur 
wystawił jej zredagowane po niemiecku zaświadczenie, że jest ogrodniczką 
zatrudnioną w ogrodzie majątku Sancygniów. Jednocześnie chciano ją nieco 
poduczyć ogrodownictwa. W sierpniu 1943 udała się do Cudzynowic, ma-
jątku pani Krzyżanowskiej, gdzie jej zadaniem było pilnowanie pakowania 
i ważenia ogórków oraz przycinanie pomidorów. Podobną praktykę odbyła 
latem 1944 w Gromniku koło Tarnowa, w majątku swych krewnych Mag-
daleny i Jerzego Sczanieckich. Jej ojciec w liście do matki bardzo pochwalał 
ten plan, pisząc: Bardzo mi się podoba projekt Mysi (...) Wśród znajomych 
wszystkie panie i panowie tego fachu zaraz dostają zajęcie. Napisał nawet 
kartkę do Mysi do Gromnika, w której znów podkreślał: Dużo skorzystasz na 
praktycznym wykształceniu, które coraz bardziej jest potrzebne w uproszczo-
nym życiu. Generał nie przewidywał, aby po skończonej wojnie jego rodzina 
mogła powrócić do Gębic i dlatego liczył się z perspektywą �uproszczonego 
życia�. W drodze powrotnej z Gromnika Mysia zastała zaproszona na tydzień 
do Przyborowia przez Halcię Jabłonowską. W ogóle Mysia była bardzo lu-
biana przez panie domu w tych majątkach, w których spędzała czas okupacji. 
Bardzo przyjazny stosunek wobec niej zachowały aż do swego kresu zarówno 
Helena Jabłonowska jak i Stanisława Deskurowa, a także matka pierwsze-
go �narzeczonego� Róża Rostworowska, wdowa po Karolu Hubercie. Gdy 
wróciła do Sancygniowa, pod wodzą Stanisławy Deskurowej został w ramach 
�Uprawy� powołany punkt opatrunkowy Okręgu Miechowskiego AK, którego 
członkiniami zostały Zofia i Maria Rostworowskie. Z końcem wojny zaczął 
do niej pisywać nieznany osobiście Nik Rostworowski z Trzebinia, w którym 
wówczas przebywał. Przesyłał jej swoje wiersze i prowadził z nią interesującą 
korespondencję. Napisał do niej: Posiadasz bez porównania więcej świętego 
zapału i nie ma w Tobie ani krzty sceptycyzmu, którym ja jestem przesiąknięty. 
Była to trafna charakterystyka Mysi, ale ona napisała o sobie także coś bardzo 
ważnego: Moją intencją jest być zawsze uczciwą kobietą, za której moralność 
nikt nie wahałby się ręczyć i rzeczywiście taką pozostała przez całe życie.

W lipcu 1944 Rostworowscy opuścili Sancygniów i przenieśli się do Ka-
zimierzy Wielkiej, również położonej w powiecie miechowskim. Tu Mysia 
uczęszczała na tajne komplety do maturalnej klasy. W lipcu 1944 uczestni-
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czyła w ostatnim spotkaniu ze swoim ojcem, który powrócił w maju 1942 do 
Polski. Spotkanie odbyło się w Krzystoporzycach, majątku Michałowskich, 
których dzieci były zaangażowane w działalność akowską. Mysia zapamiętała 
piękny salon tego dworu, na którego ścianach wisiały płótna przedstawiające 
konie, pędzla Piotra Michałowskiego. W tym salonie odbywało się spotka-
nie ojca, matki i jej. W pewnym momencie matka wyszła do innego pokoju, 
a ojciec powiedział Mysi kilka ważnych zdań: Wojna może się wkrótce skoń-
czyć tym, że Rosja sowiecka ją wygra i zagarnie Polskę jako siedemnastą 
republikę. Nadejdą bardzo ciężkie czasy dla byłych ziemian, a jeszcze gorsze 
dla byłych żołnierzy AK � mogą ich wywieźć bardzo daleko, albo uwięzić. Po 
tej zapowiedzi, którą wymówił z wielką troską o los ojczyzny, a także swej 
rodziny, dodał jeszcze: Będziesz musiała nauczyć się prać i robót fizycznych, 
bo żadnych �lepszych� zajęć z takim pochodzeniem ci nie dadzą. A ponadto 
powierzam twojej opiece mamę. Mysia zrozumiała, że to spotkanie ojciec 
traktuje jako pożegnanie z rodziną. Sam czuł się poszukiwany, widocznie 
przewidywał bliski swój koniec. Mysia zapamiętała, że: nie znalazła w Nim 
tego spokoju, optymizmu, jakim całe życie się odznaczał. Rzeczywiście było 
to już ostatnie spotkanie z ojcem.

Gdy wojna miała się ku końcowi, wróciła do Gębic, skąd już w kwietniu 
1945 została wysiedlona. Jeszcze w tym miesiącu udała się do Kazimierzy 
Wielkiej i tam zdała maturę. Od 5 XII 1945 na Uniwersytecie Poznańskim roz-
poczęła studia z anglistyki, a od 1946 zaczęła uczęszczać na zajęcia z socjo-
logii. W 1947 prof. Bernard Massey, Anglik, został zmuszony do opuszczenia 
Polski i sekcja anglistyki pozostała bez kierownika. Dlatego później studiowała 
już tylko socjologię, którą ukończyła, składając pracę �Ludwik Górski badacz 
stosunków wiejskich na tle stosunków społeczno-gospodarczych w Europie 
XIX stulecia� i zdając 15 XII 1951 egzamin magisterski. Okres studiów miał 
swoje blaski i cienie. Odbywało się bardzo wiele balów studenckich, grupy 
akademików wyjeżdżały na obozy do Międzyzdrojów. Można było zawierać 
wiele ciekawych znajomości. Mysi nie brakło znajomych wśród bardzo do-
brze zapowiadających się na przyszłość młodych studentów. 

Ciemną stroną życia studenckiego było to, że trzeba było się z czegoś 
utrzymać. Mysia pracowała jako kelnerka w kawiarni �Marago� prowadzonej 
przez Irenę Drwęską. Jeszcze podczas studiów oświadczył jej się Jerzy Dietl. 
Nie była zdecydowana na zamążpójście, ale on podczas pobytu w górach gro-
ził, że w razie odrzucenia popełni samobójstwo. Ślub odbył się 15 VIII 1949 
w Puszczykówku, a wesele w willi pani Marii Gąsiorowskiej, gdyż warunki 
mieszkaniowe matki nie pozwalały na zorganizowanie przyjęcia. Podczas uro-
czystości ślubnej ślicznie przemówił Jerzy Ozdowski, późniejszy wicepremier 
rządu polskiego. Jerzy Dietl był współwłaścicielem willi w Poznaniu oraz roz-
poczynał pracę jako wolontariusz-asystent na Akademii Handlowej. Wydawało 
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się więc, że Mysia będzie miała zapewnione dobre warunki egzystencji ma-
terialnej. Na świat przyszły dzieci: Tomasz 1 X 1950 i Anna 7 V 1952. Mąż 
pomieszkiwał z matką, panią Anielą Dietlową, która bardzo wspierała Mysię 
w sprawach opiekuńczych nad dziećmi i gospodarczych. Mogła więc podjąć 
pracę w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu na UAM jako młodszy asystent. 
Później w latach 1953�1960 była ze swą znajomością angielskiego zatrudniona 
w Katedrze Fizjologii Zwierząt również w Poznaniu 

Mąż w 1958 wyjechał na stypendium naukowe do Holandii. Udało jej się 
uzyskać paszport i też znalazła się tam w tym czasie. Pobyt ten wspominała 
miło, gdyż upłynął w serdecznych stosunkach z Jurkiem. Zdrowia nie miała 
najlepszego, dlatego starała się wyjeżdżać do różnych miejscowości kuracyj-
nych. W 1950 była w Krynicy z Jurkiem, potem w Lądku Zdroju, Zakopanem, 

Spotkanie rodzinne z okazji ślubu Marii Rostworowskiej. Od lewej stoją: 
Ludwik Rostworowski, Maria Rostworowska-Dietlowa, ojciec Tomasz Rostworowski SJ, 
Jerzy Dietl, Barbara Dietl, siedzą: Bronisław Dietl, Zofia Rostworowska, Aniela Dietlowa 

� 15 sierpnia 1949 r. w Puszczykówku pod Poznaniem.
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Ustroniu i Jastarni (w 1966), a wreszcie w Głuchołazach. Z Jastarni pisała: 
Wieczorem dyskusja, bo czyta się dużo, począwszy od dekretów soborowych 
in exenzo i Pisma św., po życiorysy Sienkiewicza, prof. Krzyżanowskiego i tp. 
Mam więc to, co naprawdę lubię, ciekawych ludzi i książki, a poza tym mogę 
się �wyłączyć� w moim pokoju. Wspomnienie to jest ważne, bo znakomicie 
charakteryzuje Marię Dietlową. Jej struktura duchowa była nastawiona na 
życie intelektualne. W całej jej zachowanej korespondencji przewija się masę 
refleksji nad przeczytanymi książkami, głównie biograficznymi. W później-
szych latach wspominała, że osoba jej wzbudziła zainteresowanie u pięciu 
profesorów uniwersytetu, których intelekt traktowała jako miarę niezbędną 
w życiu towarzyskim.

W 1964 Jurek Dietl został obrany dziekanem na swym wydziale w Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej. Nowa funkcja obciążała go licznymi zajęciami 
poza domem. Odbywał też często podróże zagraniczne. Natomiast latem, 
podczas wakacji, udawał się z dziećmi na pouczające wyprawy turystyczne. 
W tym czasie jego żona sama wyjeżdżała do kurortów, a nawet w 1964 do Pra-
gi czeskiej. Widząc, że męża na ogół nie ma w domu, zapisała się na wykłady 
z psychologii oraz bywała na spotkaniach organizowanych dla inteligencji 
przez Ojców Dominikanów. W gruncie rzeczy nie brakowało jej kłopotów. 
Na jej głowie było prowadzenie domu, w willi należącej do męża mieszkali 
przydzieleni przez kwaterunek prymitywni lokatorzy, państwo Sorokowie. 
Od paru lat toczył się proces o ich eksmisję. Jurek czasem urządzał zjazdy 
profesorów i trzeba było gościć kilkanaście osób przybyłych z Polski i zagra-
nicy, w większości ogromnie ważnych i znaczących. Z kolei podczas Targów 
Poznańskich w jej domu wynajmowane były pokoje Francuzom i Włochom, 
o których należało odpowiednio zadbać. Ponadto pierwszoplanowym zada-
niem była opieka nad dziećmi, z której jedynie podczas wakacji zwalniał ją 
małżonek. W tym czasie pracowała już od 1966 w filii Państwowego Wydaw-
nictwa Naukowego w Poznaniu.

Natomiast jej stosunki z mężem poczęły dochodzić do apogeum, gdy 
chodzi o napięcia nerwowe. W pierwszych miesiącach 1967 zapadła decyzja 
o rozwodzie. Mysia postanowiła się przenieść razem z dziećmi do Warszawy. 
3 III 1967 udała się do stolicy w poszukiwaniu mieszkania. Skonstatowała, że 
jej przeniesienie się do Warszawy będzie wymagało przewalczenia następu-
jących trudności. Po pierwsze w Warszawie nie można było się meldować. Po 
drugie, mimo zamiaru sprzedaży willi w Poznaniu, wiadomo było, że pienią-
dze, jakie jej przypadną, nie starczą na zakup mieszkania. Po trzecie, trzeba 
było mieć pracę, po czwarte zapewnić dzieciom przyjęcie na studia. W War-
szawie spotkała się jednak z ofertami pomocy, głównie ze strony Stanisława 
Jabłonowskiego, a także z miłym przyjęciem przez Konstancję i Kazimierza 
Morawskich. W rezultacie wróciła z Warszawy zadowolona, uznała bowiem, 
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że będzie tam miała znacznie więcej krewnych i przyjaciół niż w Poznaniu. 
Jej matka chciała sprzedawać srebra i bardzo piękny obraz Józefa Męciny-
Krzesza, przedstawiający Marię z Korzbok-Łąckich Mycielską, by pomóc 
córce w zakupie mieszkania w Warszawie. Ale do tego nie doszło, gdyż spra-
wę rozwiązały fundusze jej byłego męża. 

W 1967 Maria Dietlowa zdała dwa egzaminy państwowe z języków 
angielskiego i francuskiego. Z początkiem roku akademickiego znalazła 
w Warszawie mieszkanie w lokalu zajmowanym poprzednio przez Klarę 
Morawską, która wyjechała do Kanady. Później przebywała u profesorostwa 
Findeisenów, aż wreszcie uzyskała własne nieduże mieszkanie. Wstępnie 
przez filię poznańską Państwowego Wydawnictwa Naukowego została de-
legowana do pracy w jego warszawskiej centrali, gdzie została zatrudniona 
jako redaktor w dziale socjologii. Z pracy była zadowolona, bowiem w War-
szawie nie było rygorów godzin, podczas których trzeba było przeprowadzić 
korektę określonej ilości stron tekstu. Syn Tomasz dostał się bez trudu na fi-
zykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mąż, który już zrobił habilitację, został 
powołany na stanowisko docenta na Uniwersytecie w Łodzi. Gdy znalazł się 
w Łodzi, często telefonował do Mysi i przesyłał jej pieniądze. W 1968 nastą-
pił prawny rozwód, za porozumieniem obu stron. Wakacje Mysia najczęściej 
spędzała w Rymanowie w wynajętym domu dla kilku spokrewnionych osób. 
Uczestnikami tych spotkań rymanowskich, bardzo przez nią lubianych, byli 
Hanka, Andrzej i Nik Rostworowscy, Kita Morawska, prof. Edward Rudzki. 
Basia Mogielnicka, prof. Teresa Górska. Osoby te stanowiły też grono jej 
przyjaciół.

Ceniła sobie pracę w PWN. Polegała ona na kolacjonowaniu tekstów tłu-
maczonych z angielskiego, czasem z francuskiego i wynajdywaniu tych par-
tii, które tłumacz przełożył, bądź błędnie, bądź też, nie rozumiejąc treści, po-
minął w przekładzie. Wspominała książkę Ortegi y Gasseta Bunt mas i inne 
pisma socjologiczne, przy wydaniu której trzeba było toczyć walkę z upartym 
tłumaczem, a potem z cenzurą, która nie chciała przepuścić niektórych par-
tii książki. Inna pozycja, mówiąca o Algierii, na okładce została ozdobiona 
gwiazdą Syjonu, która bardzo przypomina symbol znajdujący się na fladze 
państwa Algierii. Ambasada Algierii złożyła protest, groził konflikt między-
narodowy, wydawnictwo wycofało książkę z obiegu. Maria Dietlowa w tym 
czasie była na wycieczce we Włoszech. Powróciła, a tu skandal. Na szczęś-
cie udało się jej udowodnić, że przed wyjazdem poleciła grafikowi zmienić 
okładkę, a on to zlekceważył. Były więc sprawy pełne napięć nerwowych, 
ale zdarzały się też nagrody. Nagrodę otrzymała za wkład pracy w przygoto-
wanie dzieła Floriana Znanieckiego Społeczne role uczonych. W 1978, jako 
przedstawicielka PWN, została wydelegowana służbowo na kongres socjolo-
gów do Uppsali w Szwecji. Była to jedyna jej podróż służbowa w życiu. Za 
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swe osobiste osiągnięcie uważała wydanie w 1978 pracy zbiorowej w języku 
angielskim Social structure and Change. Poland and Finland.

Pracując w PWN aktywnie przeżywała wydarzenia dokonujące się w Polsce. 
Z datą 24 V 1981 donosiła bratu Ludwikowi: Działam trochę w �Solidarności� 
i w ogóle przeżywam gorąco sprawy kraju. Starała się nawet brać udział w nie-
których manifestacjach. Na swym stanowisku w PWN ogółem przygotowała do 
druku około 40 pozycji. Po 20 latach pracy, w 1986 przeszła na emeryturę.

W międzyczasie jej syn Tomasz, od 1976 pracujący w Instytucie Fizyki 
PAN i w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, stał 
się jednym z najsławniejszych fizyków polskich. Był kierownikiem Zespołu 
Naukowego Fizyki Niskich Temperatur, prowadził badania w wielu uczel-
niach zagranicznych, wyniki swoich badań prezentował na konferencjach 
międzynarodowych. W Warszawie był współtwórcą Szkoły Nauk Ścisłych, 
opublikował 220 prac naukowych, a za największe zdarzenie w swoim życiu 
uznał to, że przewodniczył międzynarodowej konferencji na temat lokaliza-
cji elektronów i kwantowego transportu w ciałach stałych. Dnia 8 I 1976 
w kościele św. Teresy w Warszawie poślubił Marię Anielę Święcicką, ur. 27 
VII 1944, ma z nią dwoje dzieci: Marka, ur. 5 XI 1977 w Warszawie i Zofię, 
ur. 10 IV 1979 w Warszawie. W 1994 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, 
a w 1997 otrzymał Nagrodę Naukową Marii Curie-Skłodowskiej przyzna-
ną przez Polską Akademię Nauk. W 1999 opublikował wspólnie z kolegami 
z japońskiego Sendai i francuskiego Grenoble pracę pt. Science, która miała 
rezonans światowy. Otwierała nowy dział elektroniki, tzw. spintroniki. Prof. 
Dietl w 2005 otrzymał prestiżową Nagrodę Europejskiego Towarzystwa Fi-
zycznego, która często jest zapowiedzią przyznania Nagrody Nobla. W rok 
później, w 2006 na Zamku Królewskim wręczono mu tzw. Małego Nobla 
w zakresie nauk ścisłych. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie nauko-
we w Polsce przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

W 2009 przystąpił do konkursu na miliardy euro, jaki ogłosiła Komisja 
Europejska, przeznaczając dla zwycięzców 8 mld euro. Profesor przedstawił 
w tym konkursie projekt zatytułowany �Funkcjonalizacja rozcieńczonych 
półprzewodników magnetycznych�. Praca ta otrzymała w lutym tego roku 
maksymalną ocenę 100 punktów na 100 możliwych. Chodzi o domieszki mag-
netyczne w półprzewodnikach, które ich nie psują, lecz zmieniają, tak iż stają 
się mocno magnetyczne. Prowadzi to do budowy zintegrowanych oszczęd-
nych mikroprocesorów i uniwersalnych pamięci magnetycznych i przez to 
ma wprost ogromne znaczenie dla ich produkcji. Prof. Tomasz Dietl znalazł 
się wśród 227 zwycięzców, wraz z jeszcze jednym Polakiem, nie pracującym 
już jednak w Polsce. Z przewidzianej dla zwycięzców puli miał otrzymać 
2 440 mln euro. Coraz częściej mówi się o tym, że jest on polskim kandyda-
tem do Nagrody Nobla.
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Córka Mysi, Anna Ożyńska-Zborowska, ukończyła socjologię na Uni-
wersytecie Warszawskim i pracowała w szkolnictwie. Dwukrotnie wycho-
dziła za mąż. Z pierwszego małżeństwa o charakterze związku cywilnego, 
zawartego 5 V 1973 w Warszawie z Ryszardem Ożyńskim ma syna Antonie-
go, ur. 25 X 1974, z drugiego związku małżeńskiego kościelnego, zawartego 
28 VI 1982 w parafii św. Michała w Warszawie z Piotrem Zborowskim ma 
córkę Magdalenę, ur. 20 III 1983 w Warszawie i syna Jana, ur. 20 III 1985 
w Warszawie.

Maria Dietlowa zatem stała się matką rodu. Ma pięcioro wnuków, a obec-
nie nawet dziewięcioro prawnucząt, córkę i syna w małżeństwie Antosia 
Ożyńskiego, dwóch synów i córkę u wnuczki Zosi Sawickiej, która zrobiła 
w 2012 doktorat. Jeden z jej wnuków, Marek Dietl, poszedł w kierunku na-
ukowym, w 2008 zrobił doktorat z ekonomii na SGH w Warszawie i został 
pracownikiem naukowym na tej uczelni. Jest on ojcem dwóch wnuczek Mysi. 
Wnuczka, Magdusia Szymańska, ma córkę i syna, to jest właśnie dziewięcio-
ro prawnucząt matki rodu. Mysia potrafiła wspierać materialnie swoje dzieci 
na gruncie warszawskim. Podczas ich studiów w Warszawie utrzymała bliską 
więź z dziećmi i wnukami. Ma dar kreowania jak najlepszych stosunków 
rodzinnych. Była też ukochaną córką swej matki, do której napisała w życiu 
setki kartek i listów, i była na każde zawołanie gotowa nieść jej pomoc. Opie-
kowała się skutecznie swoim bratem tzw. Stasinkiem do czasu zdania przez 
niego matury. Po przejściu na emeryturę podjęła pracę na pół etatu w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Na stanowisku tym wyszukiwała w prasie 
zagranicznej artykuły, jakie mieli wykorzystywać studenci podczas swoich 
studiów. Pracę tę zakończyła w 1999, gdy Biblioteka zmieniła swą siedzibę. 
Okazała ogromną aktywność społeczną na terenie Warszawy. Była aktyw-
na w manifestacjach �Solidarności� w 1981, działała w Klubie Inteligencji 
Katolickiej, Związku Polek, w Światowym Związku Żołnierzy AK, była se-
kretarzem Koła Nałęczów, przez dziesięć lat regularnie odwiedzała osoby 
w podeszłym wieku przebywające w domach opieki społecznej. Ma zwyczaj 
odwiedzać w szpitalach wszystkich bliskich sobie, jak tylko zachorują. Była 
zawsze mile widziana podczas spotkań rodzinnych, na których często bywa-
ła w towarzystwie Edwarda Rudzkiego (1925�2008), profesora medycyny, 
pana wolnego stanu, mającego zamiłowania historyczno-literackie, który swe 
prace przeznaczone do druku przedkładał Mysi do korekty i oceny. Później 
opiekowała się nim podczas jego ciężkiej choroby. Zapisała się na Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, na seminariach którego prezentowane są zagadnienia 
z zakresu medycyny, psychologii, sztuki i historii. Dzięki temu obejmuje swą 
wiedzą najróżniejsze dziedziny, śledzi przebieg ważnych wydarzeń politycz-
nych i wyznaniowych w kraju, jest osobą, z którą każda przeprowadzona 
rozmowa pogłębia wiedzę o duchowej strukturze człowieka.



~ 856 ~

Bibliografia: Dziecko w przedszkolu, [w:] Dziecko we współczesnej Polsce pod red. 
Jadwigi Komorowskiej. Ośrodek Badań Społecznych. Warszawa 1991, s. 244�244.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Dokument urodzenia 
nr 114, Urząd Stanu Cywilnego Pępowo, 3 lipieca 1926; O. Jan Rostworowski SJ, Mowa na 
uroczystość komunijną Marii Rostworowskiej [w:] Ludwik Rostworowski, Pamiętnik 1938, 
s. 12, 13, 15, 29, mps (w posiadaniu S.J. Rostworowskiego); Listy Zofii Rostworowskiej 
do męża, Przyborów, 2 IV 1940, Przyborowie, 5 V 1940, Osieczany, 21 VI 1940, Sancyg-
niów, X 1940; Listy Marii z Rostworowskich Dietlowej do matki Zofii Rostworowskiej z lat 
1942�1967 oraz do brata Ludwika, Warszawa, 16 VIII 1977, 19 V 1978, 24 V 1981; listy 
Stanisława Rostworowskiego do żony z 7 VI 1944 i córki z 3 VII 1944;
PUBLIKACJE: Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 79 i nast., 
M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 136, 137; Nieświeskie wspomnienia, War-
szawa 1999, s. 160; J. Dietl, Znanieccy z Łąkocina, Góry, Jaront i Witowa na Kujawach, 
Łódź�Żabiczki 1998, s. 71, P. Cieśliński, Miliardy, ale tylko dla orłów, �Gazeta Wyborcza�, 
2009, nr 42, s. 13; B. Janik, S.J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gę-
bice, Pępowo 2011, s. 226 i nast.

Maria z Rostworowskich Dietlowa � prababka dziewięciorga prawnucząt
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ROZDZIAŁ XX

POKOLENIE XVII–XIX (3)

STANISŁAW JAN ROSTWOROWSKI 
NAJMŁODSZY SYN GENERAŁA – POSEŁ I EDYTOR 

ORAZ JEGO RODZINA

STANISŁAW Franciszek JAN ROSTWOROWSKI, ur. 27 XI 1934 w Poznaniu 

Miejsce mojego urodzenia było przypadkowe. Rodzice mieszkali na wsi 
w Gębicach, poczta Pępowo pow. gostyński, w majątku odziedziczonym przez 
moją matkę Zofię z Mycielskich. Ojciec po 20 latach służby wojskowej (w 1914 
r. wstąpił do Legionów Polskich), w 1935 przeszedł w stopniu pułkownika dypl. 
na emeryturę. Pierwsza informacja o �Stasinku� znajduje się w kartce jego mat-
ki do syna Ludwika z 19 II 1935: Mały dobrze się rozwija, ma dwa podbródki 
i przytył ostatnio 280 gramów. Najważniejszym wydarzeniem z mojego dzie-
ciństwa było to, że mając trzy lata, 3 XI 1937, złamałem nogę, poślizgnąwszy 
się na wyfroterowanej posadzce w salonie i uderzając nogą w podstawę for-
tepianu. Przed wojną chodziłem do ochronki i w 1939 już dopisałem się do 
listu mojej babci. Gdy wybuchła wojna, miałem niepełne pięć lat. Mój ojciec 
został zmobilizowany do wojska, a my, jako rodzina wojskowa, zamieszkała 
w pobliżu granicy z Niemcami, opuściliśmy Gębice i ostatecznie, przejeżdża-
jąc przez miejscowości ogarnięte walkami nad Bzurą, dotarliśmy 7 września 
samochodem do Warszawy. Ojciec brał udział w obronie Warszawy, walczył na 
Pradze, moja matka z trojgiem dzieci zamieszkała m.in. przy ul. Frascati. Oj-
ciec raz po raz nas odwiedzał i dość oryginalnie z tego czasu wspominał swego 
najmłodszego syna: Jedyną osobą cieszącą się w tym domu z wojny jest nasz 
pięcioletni synek. Uważa on, że wybuchy granatów są bardzo ciekawe, szybkie 
zbieganie do schronów po schodach w chwili alarmu stanowi miłą rozrywkę 
wobec ciągłego trzymania go w czterech ścianach. Pożary wieczorami bar-
dzo ładnie wyglądają, a przemarsze wojska w stalowych hełmach pod oknami 
dadzą pomysły do nowych zabaw. Być może, że potem zmieniłem pogląd na 
wybuchy granatów, bo przy tej ul. Frascati o mało nie zginąłem od szrapne-
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la, który wpadł do pokoju, gdy nas troje: 
matka, siostra i ja klęczeliśmy przy łóż-
ku, modląc się. Szrapnel przeleciał nad 
moją głową � pośród trzech osób klęczą-
cych byłem najniższy � i nikogo nie zra-
nił. Mimo wszystko o toczącej się wokół 
wojnie chyba nie zmieniłem zdania, bo 
ojciec po następnej wizycie wspomi-
nał: Nasz Stasinek z okrzykiem radości 
wita każde odwiedziny i to bez względu 
na to, czy przywożę, czy nie przywożę 
paczki cukierków od Wedla. Opowiada 
z zapałem �o wojnie� � o tym, jak rozbił 
Niemców, jak schronili się oni pod kana-
pę i trzeba tylko cały dom podpalić, by 
stamtąd Prusaków wygonić. Zabawa na 
całego. Ostatnie wspomnienie ojca, gdy 
już się żegnał z rodziną, by iść do Francji 
do wojska: Synek wdrapał się na kolana. 
Chętnie poszedłby ze mną. Po kapitulacji 
Warszawy, ojciec pieszo udał się w da-
leką drogę, z zamiarem przedostania się 
do Francji. Moja matka z moim rodzeń-
stwem i ze mną powróciła do Gębic. 

Jednakże 13 XII 1939 do Gębic przybyli Niemcy i zażądali w ciągu czte-
rech godzin opuszczenia majątku. Nastąpiło gwałtowne pakowanie. Ja tylko 
dbałem o to, by pojechały z nami dwa wypchane dość duże psy, które do-
stałem tego roku na imieniny. Jeden z Niemców dał mi czekoladkę. Jeszcze 
dziś go widzę, miał ogromną, okrągłą czapkę z orłem niemieckim. Mama nie 
pozwoliła mi wziąć od Niemca czekoladki, więc jej nie wziąłem. Psy, choć 
zapakowane, zginęły w podróży i na wygnaniu już ich nie było. Zostaliśmy 
wysiedleni, po trzydniowej podróży bydlęcymi wagonami, wysadzono nas na 
dworcu w Tarnowie. Tam zaopiekowała się nami Helena z Reyów Jabłonow-
ska, przyjaciółka naszej mamy i zaprosiła nas do swego dworu w Przyborowiu 
pod Dębicą. Dalszy czas okupacji niemieckiej spędzaliśmy w różnych mająt-
kach, w Osieczanach, należących do szwagra mego ojca Jana Dunin-Brze-
zińskiego, już wtedy internowanego przez Sowietów, w Igołomi Morstinów 
i najdłużej w Sancygniowie, powiat Miechów, u państwa Deskurów, rodziców 
kardynała Andrzeja Deskura. Od dzieciństwa byłem przerzucany z jednego 
dworu do drugiego. Pamiętam, że w Osieczanach zasadziłem kasztan z wiarą, 
że doczekam, aż drzewko wyrośnie. Ale niczego nigdy nie mogłem się docze-

Stasinek Rostworowski � w ręku trzyma 
gumowe dyngusowe świnki, ulubioną 

zabawkę � Gębice 1939 r. 
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kać, bo wciąż zmienialiśmy miejsce pobytu. Gdy byłem w Igołomi, list matki 
pisany do ojca potwierdzał moje tęsknoty. Pisała: Stasinek, śliczny chłopaczek, 
tęskni za babcią i wyrywa się do Osieczan. Poza tym bardzo wesół i jeździ na 
kiju, który nazywa konikiem. Z kolei ojciec, przebywający później w Turcji, 
kłopotał się: Stasinek mężnieje i zaczyna już być trudny do prowadzenia bez 
męskiej ręki � widać z dziecka robi się chłopaczek. W Sancygniowie dzieci 
otrzymały przed pałacem grządki pod uprawę położone na skarpie. Tam po raz 
pierwszy hodowałem pomidory i groszek zielony. W którymś majątku zarobi-
łem pierwsze pieniądze, zbierając nasiona nasturcji, odtąd lubiłem ten kwiat. 
W Sancygniowie przeżywałem inicjację nowych doświadczeń życiowych, co 
opisywała moja matka: Tej niedzieli Stasinek miał wielki dzień � rano po raz 
pierwszy w życiu służył do mszy św. Wzruszająco wyglądała ta okrągła figurka 
w komży, ze złożonymi rękoma � a po obiedzie jeździł konno, podtrzymywany 
z dwóch stron przez tutejszych chłopców, a za ogon trzymał wierzchowca tutej-
szy elew. Obrazek godny fotografa. 23 VIII 1943 w miejscowym kościele pa-
rafialnym przyjęłam Pierwszą Komunię św. Podczas pobytu w Sancygniowie 
moja matka tak mnie wspominała: Stasinek też lubi lektury, czytaliśmy Robin-
sona i jest bardzo pojętny, choć nie dorównuje Andrzejkowi, tylko trzeba z nim 
systemu, żeby go prowadzić, choć serce ma bardzo dobre i skłonny do łez. 

Mój brat Ludwik, jeszcze podczas pobytu w Przyborowiu, zimą 1940 po-
stanowił przedostać się przez zieloną granicę na Węgry, by potem wstąpić do 
Wojska Polskiego we Francji. Został jednak zaaresztowany i osadzony wpierw 
w Wiśniczu, potem w Oświęcimiu. Istniała wersja, że Niemcy lubią dzieci, dla-
tego moja matka udała się wraz ze mną do więzienia w Wiśniczu, by odwiedzić 
syna. Rzeczywiście, oboje zostaliśmy wpuszczeni i rozmawialiśmy z Ludwikiem 
w rozmównicy więziennej. Do Oświęcimia, gdzie też próbowaliśmy się dostać, 
już nas nie wpuszczono. Dzięki nadzwyczajnym staraniom mojej matki brat 
w październiku 1941 został zwolniony i podjął pracę w magazynach �Społem� 
w Kazimierzy Wielkiej, dokąd pod koniec wojny przenieśliśmy się do wybudo-
wanego przez niego wiejskiego domu z pokojem i kuchnią. Po wojnie w kwietniu 
1945 wróciliśmy do Gębic. Moja matka, która wiedziała o śmierci ojca, była cięż-
ko chora. Po tygodniu pobytu w Gębicach w Wielkim Poście otrzymaliśmy na-
kaz opuszczenia majątku i zarazem zakaz zamieszkania w powiecie gostyńskim. 
Wsadziliśmy rzeczy na wóz, matkę wniesiono na kozła, a my z siostrą szliśmy za 
wozem piechotą. Brata nie było, bo był czasowo aresztowany. Zamieszkaliśmy 
w Lesznie, gdzie zacząłem chodzić do VI klasy szkoły powszechnej.

Żyliśmy w biedzie, rodzeństwo udało się na studia w Poznaniu, a ja miesz-
kałem sam z ciężko chorą matką. Nauczyłem się wtedy palić w piecu, zmywać 
szmatą podłogę i trochę gotować, bo wszystkie te czynności musiałem wykony-
wać. Dom nasz był za miastem i wiodła do niego piaszczysta droga, którą wi-
działo się z okna łazienki. Często stawałem w tym oknie i patrzyłem na tę drogę, 
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bo myślałem, że może nią jednak będzie wracać z wojny tatuś. W szkole moim 
kolegą był Staszek Grochowiak, a przyjacielem Jacek Petelenz-Łukasiewicz. 
Grochowiak był szalenie zdolny, ślicznie rysował sceny z powstania warszaw-
skiego, pisał najlepsze wypracowania z polskiego i dobrze grał w piłkę, ponadto 
był przystojny i dobrze sytuowany. Petelenz żył biednie i miał skłonność do 
choroby płuc, ale był refleksyjny i uczuciowy. Z końcem roku szkolnego 1946 
zostałem zaproszony do Pępowa, gdzie państwo Donimirscy zarządzali pań-
stwowym majątkiem. Tam, ze względu na niski poziom tej wiejskiej szkoły, zo-
stałem przyjęty do VII klasy szkoły powszechnej. W rezultacie z końcem 1946 
uzyskałem dwa świadectwa ukończenia VI klasy w Lesznie i VII w Pępowie.

Już od I 1946 moja matka prowadziła rokowania z o. Olgierdem Koko-
cińskim, dyrektorem konwiktu Ojców Filipinów w Gostyniu o przyjęcie mnie 
do tego zakładu. Do Kokocińskiego pisała: Zanadto kocham mego synka, by 
go narażać na wymuszone prośbą przyjęcie. Posiada zbyt sensytywne usposo-
bienie, by tego nie odczuł od razu. Tyle przeżył z powodu rozłączenia z Ojcem 
i mojej choroby, że to już nie dziecko, tylko mały człowieczek, z duszą i sercem 
potrzebującym dużo ciepła, miłości. Poza tym wiele opieki nie wymaga, bo 
uczy się zupełnie samodzielnie, wszelkie wyręczanie go w odrabianiu zadań 
uważałby za nielojalność wobec profesorów, jest bardzo zaradny, bo wszel-
kie polecenia wykonuje za mnie w mieście, umie gotować obiad i opiekować 
się chorymi. Toteż mimo dziecinnego wieku, nie zasługuje na miano małego 
chłopczyka. Nad wyraz dojrzały, a sprawiły to ciężkie warunki, w jakich się 
znajdujemy. Być może, że w następstwie tego listu od IX 1946 zostałem przy-
jęty do konwiktu Ojców Filipinów w Gostyniu, gdzie przebywałem gratiso-
wo, ze względu na to, że formalnie nawet moja matka była jeszcze prawnym 
właścicielem dóbr klasztornych, powstałych z fundacji Konarzewskich-My-
cielskich. Jednocześnie uczęszczałem do gimnazjum państwowego w Gosty-
niu. Od 18 XII 1946 zostałem przyjęty do 8 Drużyny Harcerzy im. Adama 
Konarzewskiego na Świętej Górze w Gostyniu. Zastępowym był Krzysztof 
Małachowski. Latem 1947 pod przewodnictwem o. Olgierda Kokocińskiego 
udałem się na obóz harcerski, który był zorganizowany w lasach koło Bytowa. 
Mówiło się jeszcze wtedy, że w tych lasach można napotkać ukrywających 
się uzbrojonych Niemców. Drużynowym naszym był harcmistrz Wojciech 
Pilecki. Doszedłem w harcerstwie do stopnia wywiadowcy i miałem srebrny 
Krzyż Harcerski. W IX 1948, już po rozpoczęciu roku szkolnego, władze 
państwowe nakazały zamknąć konwikt prowadzony przez Ojców Filipinów 
i 17 IX tego roku musiałem wymeldować się z gminy Piaski pod Gostyniem, 
na terenie której znajdowała się siedziba konwiktu.

Wyjechałem do Poznania, gdzie dzięki pośrednictwu ks. katechety zosta-
łem przyjęty do Gimnazjum im. Jana Kantego, wkrótce przemianowanego na 
Marcina Kasprzaka. W 1951, nie mając jeszcze skończonych 16 lat, zdałem 
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maturę, ale miałem z tym pewne perturbacje. Od dzieciństwa źle słysząc, po 
operacji karbunkuła za uchem, jaka miała miejsce jeszcze w Gostyniu, źle usły-
szałem termin rozpoczęcia pisania pracy maturalnej i o godzinę się spóźniłem. 
Dyrektor gimnazjum otworzył drzwi i powiedział, że dla pana hrabiego odręb-
nego terminu nie będzie i zamknął mi je przed nosem. Zamierzałem popełnić 
samobójstwo, ale nie popełniłem. Uratowała mnie siostra Maria, która dzięki 
znajomościom wprowadziła mnie do szkoły zawodowej, w której pisałem pra-
cę z polskiego. Ostatecznie po zdanej maturze złożyłem podanie o przyjęcie na 
historię na uniwersytecie w Poznaniu. Nie zostałem przyjęty, bo rzekomo w ko-
misji kwalifikacyjnej był �czynnik społeczny� pochodzący nawet z Gębic czy 
Gostynia i skreślił moją kandydaturę. Podjąłem pracę w Cukrowni Opalenica, 
jako pisarz wagowy. Mieszkaliśmy wówczas z matką w Puszczykówku pod 
Poznaniem. Nawiązałem liczne przyjaźnie z kolegami poznawanymi nad Wartą 
podczas gry w siatkówkę, w pociągu w drodze do Poznania i na ulicy. Jednym 
z przyjaciół był Krzysztof Wize, który mnie po latach odszukał w Warszawie 
i zaprosił do prowadzonego przez siebie wytwornego pensjonatu-dworu Bella 
Vita w Gdowie pod Krakowem. Chodziłem często na zabawy taneczne, był to 
w ogóle okres mojej szczęśliwej młodości. Zacząłem też pisać opowiadania. 

W 1952 złożyłem podanie o przyjęcie na prawo. Miał mnie �przepychać� 
prof. Alfons Klafkowski, ale szybko z tego zrezygnował, bowiem w prasie 
już wcześniej ukazały się artykuły �o zbrodniczej� działalności mego stryja 
jezuity, o. Tomasza Rostworowskiego TJ. Na prawo, jak i po kolejnym eg-
zaminie na fizykę, nie dostałem się. Podjąłem pracę w Centrali Handlowej 
Materiałów Budowlanych w Poznaniu, lecz w lutym 1953 wyjechałem do 
Wrocławia, gdzie zatrudniłem się jako robotnik w Zasobowni Głównej PKP. 
Uczęszczałem też jako wolny słuchacz na historię sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Gdy zapytałem prof. Mariana Morelowskiego, kierownika tej 
sekcji, czy mam szansę być przyjęty na studia stacjonarne, powiedział mi, 
że szans takich nie widzi. Wyjechałem więc do Lublina, gdzie od IX 1953 
na KUL zostałem przyjęty na polonistykę. Przez obracanie się od dłuższe-
go czasu w środowisku robotniczym, nabrałem poglądów lewicowych, i na 
KUL działałem społecznie. Od VI 1956 zostałem prezesem Koła Społecz-
nie-Postępowego Studentów KUL, powołanego przez Zespół Stowarzysze-
nia �Pax�. Debiutowałem też pierwszą recenzją napisaną do wkładki �Słowa 
Powszechnego�, zatytułowanej �W Młodych Oczach�, redagowanej przez 
studentów KUL. Jeszcze w 1955 odbyłem praktykę redakcyjną w redakcji 
�Wrocławskiego Tygodnika Katolików� wydawanego przez �Pax� i w piśmie 
tym zamieściłem opowiadanie pt. Wózek dziecięcy oraz zostałem przyjęty do 
Zespołu Stowarzyszenia Pax. W tym też 1955 byłem jednym z delegatów 
Stowarzyszenia �Pax� na Festiwal Młodzieży Demokratycznej, jaki odbywał 
się w Warszawie. Była to impreza nadzwyczaj barwna, pozostawiająca nie-
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zatarte wspomnienia. Uczestniczyłem w niej wraz z paru kolegami z KUL, 
w tym z Wojciechem Janickim, Zdzisławem Szubą i Iwem Płacheckim, któ-
ry rok później zginął w wypadku motocyklowym. W tym czasie byłem też 
świadkiem rozpraw, jakie się odbywały w �Paxie� nad tymi członkami, któ-
rzy na tle indeksu nałożonego na Zagadnienia istotne Bolesława Piasec kiego 
stworzyli tzw. Frondę i byli z Zespołu Stowarzyszenia Pax usuwani (Tadeusz 
Mazowiecki, Janusz Zabłocki, Ignacy Rutkiewicz i inni). W Kole Społecznie-
Postępowym prowadziłem dwa zespoły szkoleniowe: historyków i filologów. 
Członkowie tych zespołów zostali później pracownikami i kierownikami 
oddziałów terenowych Stowarzyszenia �Pax�. Wniosłem więc niewątpliwy 
wkład do stworzenia kadry działaczy �Paxu�, o czym są wzmianki w niektó-
rych publikacjach wspomnieniowych. 

Na moim roku studiów przyjaźniłem się z Ireneuszem Opackim, później-
szym profesorem Uniwersytetu Śląskiego i Jerzym Świerczkiem, późniejszym 
kuratorem szkolnym. Gdy nastąpiło zawirowanie na tle wydarzeń paździer-
nikowych i artykułu Bolesława Piaseckiego Instynkt państwowy, wystąpiłem 
z �Paxu�. Początkowo starałem się związać Koło Społecznie Postępowe z ja-
kąś inną formacją polityczną, m.in. ze �Znakiem�, ale z braku zainteresowania 
partnerów koncepcje te upadły. Występując z �Paxu�, nie atakowałem żadny-
mi oświadczeniami mojej byłej organizacji, a jedynie napisałem list do prze-
wodniczącego Bolesława Piaseckiego, w którym wyjaśniałem, że nie przeczę 
dobrym intencjom jego publicystyki, ale sądzę, że w obecnej sytuacji będzie 
już trudno skutecznie służyć z pozycji �Paxu� polskiej sprawie narodowej. 

Okresowo stałem się współpracownikiem pisma �Student�, wydawane-
go na Akademii Medycznej w Lublinie. Szukałem różnych kontaktów, gdyż 
w odróżnieniu od innych działaczy na KUL, nie wierzyłem w to, by zmiany 
październikowe trwale zmieniły układ sił w Polsce. Z ramienia �Studenta� zo-
stałem skierowany na Kongres ZSP we Wrocławiu i tam poznałem kilku zna-
nych później działaczy politycznych, jak Stefan Olszowski, Wiesław Adamski 
i innych. W tym czasie w mojej stancji studenckiej na Czechowie Dolnym 
zjawił się pan Bogdan Tarkowski, który przedstawił się jako funkcjonariusz 
UB. Wypytywał mnie, czy doświadczyłem jakichś prześladowań w okresie 
stalinowskim i co po opuszczeniu szeregów �Paxu� zamierzam robić. Przy-
jąłem jego wizytę jako coś normalnego, być może dlatego, że w czasie stu-
diów mieszkałem z moim przyjacielem Ryszardem Ukleją, który po wojnie 
był przez trzy lata więziony. Jak tylko w mieście było jakieś zawirowanie po-
lityczne, w mieszkaniu naszym zjawiał się funkcjonariusz UB, który poszu-
kiwał Ryśka. Mówiłem wtedy, że on wyjechał do Łodzi, gdzie był dom jego 
rodziców. Tarkowski, jak się wkrótce okazało, odwiedził wszystkich moich 
kolegów, studentów KUL, jacy w 1956 wystąpili z �Paxu�. Powiedziałem mu, 
że prześladowany nie byłem, choć nie mogłem się trzykrotnie dostać na stu-
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dia. Później widywałem go na ulicach w Lublinie, gdyż podobno z UB został 
zwolniony, bowiem miał nadmierną uległość wobec alkoholu. 

W III 1957 nabyłem w kiosku pierwszy numer pisma �Za i przeciw� i stwier-
dziłem, że zostało ono założone przez wiele osób, jakie znałem z �Paxu�, m.in. 
redaktorem był Staszek Grochowiak, mój kolega ze szkoły w Lesznie, a potem 
z pracy w �WTK� we Wrocławiu. Z Józefem Ziębą, późniejszym literatem lu-
belskim, udaliśmy się do Warszawy, by nawiązać kontakt z tym nowym środo-
wiskiem. Przyjął nas tam poseł Jan Frankowski. Akurat odbywało się poświę-
canie lokalu przy al. Wojska Polskiego 3, którego dokonywał o. Jan Rzymełka. 
Frankowski nie bardzo miał czas rozmawiać, ale zaprosił nas na dzień następny 
do swego mieszkania na ul. Filtrowej. Zięba powiedział, że nie może czekać 
i wrócił do Lublina, ja zostałem. Na drugi dzień przyjął mnie poseł Frankowski 
i Jan Meysztowicz, zostałem zatrudniony jako akwizytor �Za i przeciw� z wy-
nagrodzeniem 500 zł miesięcznie. Frankowski powiedział wtedy, że nie może 
mieć do mnie indywidualnie zaufania jako do byłego działacza �Paxu�, ale za-
trudnia mnie ze względu na szacunek dla osoby mojego ojca, którego znał oso-
biście z lat przedwojennych w Poznaniu. Wcześniej już, dzięki pośrednictwu 
mojej narzeczonej Barbary Lampianki, zostałem zatrudniony w wypożyczalni 
książek na Zamku Lubelskim, będącej filią Biblioteki im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie. Zyskiwałem więc pewne środki finansowe na utrzymanie. 

W lutym 1958 odbyłem egzamin magisterski z polonistyki na KUL na 
podstawie pracy o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, napisanej pod kierowni-
ctwem prof. Ireny Sławińskiej. Członek Komisji Egzaminacyjnej, prof. Cze-
sław Zgorzelski, wypytywał mnie o treść książki Marii Dąbrowskiej Ludzie 
stamtąd, której nie czytałem. Egzamin zdałem na trzy, za pracę magisterską 
dostałem stopień dobry, z egzaminów miałem przeciętny stopień bardzo do-
bry, ogólny wynik dobry. 20 VII 1958 r. w Kościele Akademickim w Lublinie 
poślubiłem Barbarę Lampę, absolwentkę romanistyki na KUL. Ślubu udzielił 
nam ówczesny duszpasterz akademicki KUL o. Tomasz Rostworowski TJ. 
Chodząc od domu do domu w Lublinie, poszukiwałem mieszkania. Dyplom 
KUL dawał mi kolejne, czwarte zakwestionowanie polityczne z punktu wi-
dzenia obowiązujących wówczas w PRL kryteriów. Moje nazwisko wskazy-
wało na to, że jestem pochodzenia obszarniczego, i tego nie dawało się ukryć 
w Lublinie, bo tam od pokoleń funkcjonowali ziemianie � Rostworowscy. 
W ankietach podawałem, że jestem synem wojskowego, ale ten wojskowy 
był pułkownikiem w Polsce sanacyjnej. Dzięki temu, że działalność ojca była 
tajna, już nie wychodziło tak bardzo na światło dzienne to, że był jednym 
z zaplutych karłów AK i to w stopniu generała. Trzecie zakwestionowanie 
polegało na tym, że czułem się wierzącym katolikiem i starałem się normal-
nie praktykować swą wiarę. No i teraz doszedł dyplom z KUL, z którym 
absolwentów nie wolno było zatrudniać na Lubelszczyźnie, tym bardziej, że 
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władze starały się tę uczelnię sprowadzić do ram akademii duchownej i wy-
kluczyć z niej świeckich studentów.

Mimo to starałem się jakoś funkcjonować. Dzięki pośrednictwu matki uzy-
skałem w Lublinie pokój z łazienką i wspólną kuchnią, a zatem miałem dach nad 
głową. Zapisałem się na kolejne studia � na romanistykę na KUL i rzeczywiście 
przez rok studiowałem. Na romanistyce moim kolegą był znany potem literat 
Edward (Sted) Stachura, któremu częściowo pomagałem, wyszukując stancje 
i pożyczając płaszcz na zimę. Miał dość narwane poglądy. Kiedyś mi powie-
dział, że chce mieć syna, ale nie chce mieć żony. Kiedy indziej mi oświadczył, 
że jestem skostniałym moralizatorem typu mieszczańskiego i nigdy do niczego 
nie dojdę. Uczęszczając niezbyt regularnie na studia, jednocześnie pracowałem 
w bibliotece i jeździłem po Lubelszczyźnie, by w różnych miasteczkach, cho-
dząc od domu do domu, zbierać przedpłaty prenumeratorów prawie nieznanego 
pisma �Za i przeciw�. W Warszawie w centrali natomiast wybuchł spór pomię-
dzy posłem Frankowskim a frakcją kierowaną przez Andrzeja Micewskiego, 
symbolizowaną przez posła Konstantego Łubieńskiego, w rezultacie którego 
większość działaczy byłego �Paxu� została z nowego środowiska usunięta. Ja 
w tym sporze nie brałem udziału, ale pośrednio padłem jego ofiarą, gdyż redak-
cję musiał opuścić Jan Krasicki, który odbierał listy zebranych przeze mnie pre-
numeratorów. Po jego odejściu przestali otrzymywać opłacone z góry pismo. 

W czerwcu 1957 stałem się jednym z założycieli Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Społecznego, miałem 25 numer deklaracji członkowskiej. W IX 
1958 zrezygnowałem z pracy w bibliotece, gdzie już miałem być kierow-
nikiem filii. Mimo tego przeszedłem na etat w ChSS, co wówczas z punk-
tu trwałości zatrudnienia i zabezpieczenia interesów rodziny wydawało się 
dość ryzykowne. W ChSS pracowali zdolni ludzie, którzy jednak w znacznej 
części byli zwolnieni z więzień w 1956 lub też piastowali wolne zawody 
i na ryzyko mogli sobie pozwolić. Ja nie należałem ani do pierwszej, ani do 
drugiej kategorii osób i w tej organizacji byłem raczej czymś wyjątkowym. 
Przystąpiłem do niej, bo to było następstwem moich zainteresowań społeczną 
działalnością katolicką. Członkiem tej organizacji byłem aż do lutego 1989, 
kiedy na kolejnym zjeździe przekształciła się ona w Unię Chrześcijańsko-
Społeczną i schodziła już w stan swego regresu. Profil ideowy ChSS mi od-
powiadał. Była to organizacja, która miała skupiać nie tylko katolików, ale 
i prawosławnych i ewangelików. Nie rościła więc sobie prawa do reprezen-
towania Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie politycznej. Na jej 
forum nie można było prowadzić jakichś rozważań doktrynalno-religijnych, 
rzekomo by nie urazić braci chrześcijan innowierców. Chroniło ją to przed 
pewnymi skłonnościami do stoczenia się na pozycje bliskie jakiejś schizmie 
religijnej, do czego niestety w �Paxie� występowały skłonności. Mój stryj, 
o. Tomasz Rostworowski TJ, odnotował takie wydarzenie dotyczące umiesz-
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czenia przeze mnie w �Za i przeciw artykułu: To artykuł młodzieńczy. Staszek 
wypowiedział się w nim za socjalizmem, pojętym ogólnikowo, jako konkretne 
dążenie do sprawiedliwości społecznej na świecie. W tym znaczeniu to i dok-
trynę chrześcijańsko-społeczną można by nazwać socjalistyczną! Zajmuje on 
wyraźnie stanowisko katolika wierzącego. Bardzo go za to kocham i cenię. 
Chciał kandydować do Miejskiej Rady Narodowej, ale jego kandydatury nie 
zatwierdzono (Tu się kandydatury zatwierdza z góry). 

Prezes Frankowski przywiązywał wielką wagę do tego, by członkowie 
ChSS poza organizacją byli czynni w jakiejś pracy społecznej. To odróżniało 
z kolei ChSS od ruchu sygnowanego symbolem �Znaku�, który miał charakter 
wyłącznie elitarny i intelektualny. Ja chciałem działać społecznie i robić coś 
dobrego dla Polski. W 1958 byłem w Lublinie współzałożycielem Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej, w którym początkowo piastowałem funkcję 
sekretarza Komitetu Miejskiego, potem jego wiceprezesa i członka Komitetu 
Wojewódzkiego oraz z czasem, od 26 XI 1972, członka Prezydium Rady Na-
czelnej w Warszawie, które to stanowisko piastowałem do 1989. W Lublinie 
prowadziliśmy wielkie akcje, m.in. ratowania materialnego ludzi poszkodowa-
nych przez powódź (zebraliśmy w 1964 milion złotych), rozdawania przycho-
dzących z USA paczek CARRE, stałej pomocy finansowej i odzieżowej bieda-
kom i inwalidom, wczasów na działce, klubów seniora, akcję postpenitencjarną, 
akcję opiekunek domowych nad osobami niepełnosprawnymi. Dla działalności 
tej miałem wiele serca i ceniłem ją także dlatego, że była prowadzona przez 
ludzi świeckich o różnych poglądach. Charytatywność związana z Kościołem 
mniej mnie pociągała. Po pierwsze, że czerpie ona z autorytetu Kościoła, co jest 
ułatwieniem pracy, po drugie zawsze może zawierać pewien element wylicze-
nia, że nie chodzi tu tak bardzo o pomoc bliźnim, lecz o zaskarbienie sobie łask 
w życiu pozagrobowym. Natomiast działalność prowadzona przez ludzi nie in-
spirowanych religijnie rodzi się z humanizmu i do ludzi jest skierowana. PKPS 
był czymś innym niż dobroczynność przyparafialna. W Lublinie niekiedy się 
mówiło, że kapucyni, prowadzący duszpasterstwo w środku miasta, dają bied-
nym talerz zupy za odmówienie zdrowaśki. To może taki negatywny skrót my-
ślowy, choć z drugiej strony na pewno nie należy lekceważyć nagromadzonych 
przez wieki ogromnych pokładów dobroczynności ludzi związanych z Kościo-
łem, ale może być także dobra praca dobroczynna prowadzona poza Kościo-
łem. Związek z PKPS-em umożliwił mi poznanie sporego grona wpływowych 
działaczy społecznych i politycznych w Lublinie oraz dawał szeroki kontakt 
ze społeczeństwem tego miasta. W parę lat później, w 1978, zostałem z inicja-
tywy PKPS odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i odznaczenie to sobie 
cenię. W 1989 Janina Staręga-Piasek z �Solidarności�, wbrew woli członków, 
rozwiązała ówczesne władze PKPS, bez powiedzenia �dziękuję�, mianowała 
autorytatywnie nowe władze i dziś chyba ta organizacja jest już w regresie.
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Pewien aspekt dobroczynności miał też inny nurt działalności. Otóż po-
znałem pana Czesława Śmigielskiego z Kraśnika Fabrycznego, którego mał-
żeństwo było bezdzietne, ogromnie zainteresował się działalnością znajdują-
cego się w Kraśniku Państwowego Domu Dziecka oraz austriacką koncepcją 
Wiosek Dziecięcych SOS. Propagował on branie do domów rodzinnych dzieci 
z domu dziecka na dni wolne od pracy, ale zapobiegliwość ta przynosiła też ne-
gatywne skutki, gdyż dzieci nie chciały wracać do nie zawsze przychylnej im 
zbiorowości domu opieki. Stwierdzenie tego stanu rzeczy uczyniło go wielkim 
zwolennikiem przeszczepienia na grunt polski austriackiej koncepcji Wiosek 
Dziecięcych SOS. Jej istotą było tworzenie wiosek dla sierot, w których by-
łoby po kilka domów prowadzonych przez samotne kobiety, pełniących rolę 
matek kilkorga dzieci. Dzieci te dom �matki� miałyby traktować jako swój, 
to jest taki, do jakiego mogłyby powracać, nawet po zupełnym ukończeniu 
nauk i stworzeniu sobie siedliska własnego życia. W wiosce dziecięcej ele-
ment męski miał występować tylko w postaci kierownika wioski, który, będąc 
mężczyzną, wypełniałby funkcje administracyjno-techniczne. Koncepcja ta 
była zwalczana przez kręgi ateistyczno-partyjne, które zarzucały jej fideizm, 
głosząc, że kobieta-matka, rezygnująca z małżeństwa, najprawdopodobniej 
byłaby ukrytą skrytką-zakonnicą. Prowadziłem w prasie lubelskiej (�Kame-
na�) kampanię na rzecz akceptacji Wiosek Dziecięcych, a nawet udało mi się 
dla niej zjednać jednego z kuratorów lubelskich, ale koncepcja zdecydowanie 
była odrzucana przez działaczy TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) z War-
szawy. Dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych idea budowy Wioski 
Dziecięcej w Polsce została zrealizowana. Chodziło o to, że rządowi brakło 
dewiz na długi zagraniczne, a budowę wioski zobowiązali się w dewizach sfi-
nansować Austriacy. Powołano komitet budowy na czele z sekretarzem propa-
gandy KW PZPR Zdunkiem z Zamościa, nie dopuszczając do udziału w nim 
nikogo z komitetu powołanego przez Czesława Śmigielskiego. Lokalizację 
wioski wyznaczono w Biłgoraju, z pominięciem Kraśnika. Przedsięwzięciu 
patronowała Stanisława Gierkowa i ona miała otwierać wybudowaną wioskę. 
Nie zdążyła jednak, gdyż Edward Gierek został odwołany z funkcji I sekre-
tarza. Wioska w Biłgoraju powstała, potem następne w Kraśniku i Lublinie, 
idea została przeszczepiona na grunt polski, a twórcą jej był zapomniany już 
pracownik techniczny fabryki w Kraśniku, a potem w FSC w Lublinie, nad-
zwyczaj skromny i ofiarny człowiek, katolik i patriota Czesław Śmigielski.

W 1959 wziąłem udział w wycieczce zorganizowanej przez ChSS do Bułga-
rii. Ostry upalny klimat stał się bezpośrednią przyczyną tego, że mój organizm, 
wyniszczony biedą i złym odżywianiem podczas studiów, został zaatakowany 
przez gruźlicę. Byłem już kierownikiem Oddziału ChSS w Lublinie, rozwijałem 
działalność polityczną, miałem wyjechać na Festiwal Młodzieży Demokratycznej 
do Wiednia, tymczasem przyszła choroba, która właściwie przez dwa lata ograni-
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czała moją aktywność. Przebywałem w sanatoriach w Adampolu pod Włodawą 
i w Zakopanem. W Zakopaniem miałem towarzysza w osobie Bohdana Pilarskie-
go, muzykologa, mego kolegi z gimnazjum w Poznaniu. Gdy tylko się podrepe-
rowałem, wyjechałem w 1961 z matką i żoną do Belgii. Byliśmy podejmowani 
przez damy belgijskie, pochodzące z arystokracji, które były koleżankami mojej 
matki z czasu studiów w Bruges, z roku 1911. Czas spędziliśmy w komforto-
wych warunkach. Z żoną, nie mając wizy, dojechaliśmy dzięki uczynności stryja 
Stefana Rostworowskiego do Paryża i Reims, i przez niego byliśmy goszczeni. 
O. Tomasz Rostworowski pisał do swego brata: Cieszę się z całego serca, żeście 
się ze Staszkiem i Basią bliżej poznali. Na niego trzeba jeszcze w wielu punktach 
światopoglądowych wywrzeć nacisk, bo jest trochę zbyt pewny siebie. Ale ma 
maksimum dobrej woli. Myślę, że rozmowy z Tobą dużo mu dały. 

W Paryżu złożyliśmy wizytę memu ojcu chrzestnemu Kajetanowi Moraw-
skiemu, byłemu ambasadorowi przy rządzie Charlesa de Gaulle�a. W Brukseli 
środowisko �La Lumiere et la Vie� zaofiarowało mi półtoraroczne stypendium 
w Belgii. W zasadzie mogłem zostać, gdyż nie mieliśmy wtedy ani dzieci, ani 
większego mieszkania, ani lukratywnej pracy, niemniej dla mnie perspektywa 
przebywania przez tak długi okres czasu poza krajem, bez mej żony, wyda-
ła się czymś nie do przyjęcia i ze stypendium tego zrezygnowałem. Decyzja 
ta okazała się trafna, w perspektywie dalszych losów mego życia w Polsce, 
gdyż w kraju przynajmniej nie byłem uznawany za ukrytego agenta Zachodu. 
Trzeba dodać, że przed wyjazdem byłem nagabywany przez funkcjonariuszy 
UB, innych niż Tarkowski. Funkcjonariusz warszawski domagał się ode mnie, 
bym pozostał stale za granicą i stał się rezydentem wywiadu PRL. Odmówiłem, 
tłumacząc, że chociaż mam nastawienie bardzo patriotyczne i bez nagabywa-
nia złożę wszelkie informacje świadczące o jakichś zbrojeniach Niemców, to 
jednak na wywiadowcę się na nadaję, gdyż jako dotknięty skutkami gruźlicy, 
łatwo się pocę i objawy te zdradzałyby moje napięcie nerwowe. Otrzymałem 
paszport i po trzech dniach odmówiono mi jego wydania. Zastosowałem roz-
tropną, jak się okazało, metodę, nikomu nie mówiłem, że miałem przyznany 
paszport i że mi to przyznanie cofnięto. Widocznie po dwóch tygodniach ob-
serwacji moich reakcji, przyszło pismo, że znowu paszport mam przyznany. 
Gdybym klął na �władzę ludową�, pewno bym nie wyjechał.

Po powrocie do Polski zająłem się aktywnie rozwijaniem Oddziału ChSS 
w Lublinie. Zacząłem regularnie co tydzień organizować spotkania z odczy-
tami w Lublinie, oraz po jednym miesięcznie odczycie w Białej Podlaskiej, 
Chełmie, Kraśniku i Tomaszowie Lubelskim. Ponadto dzięki pomocy ów-
czesnego doktoranta na KUL, mgr. Jana Świdki, zwerbowałem bardzo miły 
zespół, około 140 osób, spośród młodzieży studiującej i pracującej w Lub-
linie. I dla niej również organizowaliśmy cotygodniowe spotkania. W lecie, 
w latach 1962�1968, prowadziłem kilka obozów szkoleniowych, przygoto-
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wujących współpracowników ChSS, m.in. w Krynicy Zdroju, Bolkowie, Ka-
zimierzu nad Wisłą, Ustce i Puławach. Przygotowałem kilka osób do pracy 
w redakcji �Za i przeciw� i terenowych oddziałach ChSS. Później, gdy wal-
czono ze mną, niełatwo było tę kadrę wyniszczyć w ChSS, ale ostatecznie 
zajął się tym dość skutecznie Zdzisław Pilecki, zastępca sekretarza ZG ChSS 
Kazimierza Morawskiego. W każdym razie już w latach 1969�1974 znacz-
na cześć kadry organizacyjnej ChSS wywodziła się z Oddziału w Lublinie. 
Młodym mówiłem, że ChSS nie jest żadną idealną organizacją, ale jest dobrą 
szkołą działalności publicznej, organizacyjnej i politycznej, i wyniesione stąd 
doświadczenia mogą się im przydać w życiu. Z Lublina nadsyłaliśmy także 
cały czas artykuły do pism wydanych w Warszawie. Redakcja �Za i przeciw� 
bardzo często zamawiała u nas przygotowanie różnych wywiadów z emi-
nentnymi postaciami z KUL i spośród duchowieństwa, których respondenci 
mieli oceniać różnego typu bieżące kwestie polityczne. Kandydatów do tego 
typu wywiadów nie było łatwo znaleźć. Ale prowadziliśmy także inne for-
my redakcyjne, na przykład prezentacja na łamach �Za i przeciw� sylwetek 
bardziej zasłużonych profesorów KUL. Utrzymywaliśmy kontakt z księżmi 
z diecezji lubelskiej i siedleckiej, szczególnie z tych parafii, które przyjmo-
wały po kilka egzemplarzy �Za i przeciw� do rozprowadzenia. Później dla 
tych księży, z którymi nieraz się bardzo zaprzyjaźniliśmy, organizowali-
śmy sporadyczne spotkania w Oddziale Redakcji. Do tego dochodziła praca 
w różnych organizacjach społecznych, nie tylko w PKPS, stosunki z bardzo 
sympatycznymi biskupami lubelskimi, ks. bp. Piotrem Kałwą, potem ks. bp. 
Bolesławem Pylakiem, z rektorami KUL, z władzami administracyjnymi 
i politycznymi, udział w działalności Frontu Jedności Narodu, przykłado-
wo w 1970 zostałem członkiem Prezydium Komitetu Wojewódzkiego FJN 
w Lublinie. W pierwszym okresie pracy w ChSS miałem duże poparcie oso-
biste ze strony prezesa Frankowskiego. W 1963 na jedną kadencję zostałem 
członkiem Zarządu Głównego. Prezes powierzał mi wygłaszanie referatów 
na zjazdach ogólnopolskich, m.in. w 1963, gdy w Warszawie podczas zjaz-
du ogólnopolskiego wygłosiłem referat �Jan XXIII na tle współczesności�. 
W 1966 nie chciałem potępić naszego kolegi red. Jana Majdeckiego, którego 
prezes zwalczał i też przez Frankowskiego nie zostałem już wprowadzony 
do Zarządu Głównego. Mimo to Oddział Lubelski świadczył bardzo cenne 
usługi centrali ChSS. Organizował frekwencję na zebraniach centralnych 
tej organizacji, która w Warszawie miała wręcz znikome zaplecze, dostar-
czał prelegentów dla całego kraju oraz współpracowników dla wydawnictw 
prasowych. W 1969 z poręki ChSS zostałem przedstawiony do odznaczenia 
Złotym Krzyżem Zasługi i dekorował mnie w Chełmie marsz. Marian Spy-
chalski, przewodniczący Rady Państwa. W grudniu 1970 ponownie zostałem 
członkiem Zarządu Głównego ChSS. W wyborach z 13 XII tego roku we-
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szli do ZG dwaj inni działacze związani z Oddziałem Lubelskim: dr Ryszard 
Bender i mgr Jerzy Cieszkowski. Był to czas, kiedy moje wpływy wewnątrz 
Stowarzyszenia były rzeczywiście znaczne.

Dość szczegółowy opis działalności Oddziału Lubelskiego miał na celu 
ukazanie tego, że otrzymywanie stałej, niemniej niskiej (1800�2200 zł) gaży 
w ChSS nie było wynagrodzeniem za poparcie polityczne, ale za naprawdę 
ciężką pracę. Całe władze Oddziału, na czele ze wspaniałą postacią pediatry lu-
belskiego dr. Joachima Juhnkego, funkcjonowały społecznie. W Oddziale stale 
zatrudniony był współpracownik, absolwent KUL, Adam Wierzbicki, sekre-
tarka, potem kierowca, okresowo na jakichś ryczałtach praktykanci redakcyjni 
i organizacyjni. A trzeba dodać, że organizacja każdego zebrania ogólnego, 
nie dla samych członków Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującą wówczas 
ustawą o zgromadzeniach, wymagała, gdy chodzi o Lublin i miejscowości 
pozalubelskie, wcześniejszego złożenia do Wydziału Spraw Wewnętrznych 
wniosku o zezwolenie. A dalej zorganizowanie frekwencji, co wcale nie było 
rzeczą łatwą, gdyż poza Lublinem ludzie nadal bali się przychodzić na zebra-
nia organizacji chrześcijańskiej, zdarzały się bowiem przypadki zwalniania 
z pracy osób angażujących się w działalność ChSS. Szczególnie niełatwo było 
pozyskać członków Stowarzyszenia, gdyż władze mogły żądać spisów człon-
ków i nie wiadomo, jak by reagowały na to, że ktoś bezpartyjny, na przykład 
piastujący wyższe stanowisko zawodowe, okazałby się członkiem ChSS. 

Do moich zadań należało wówczas także uczestniczenie w polityce za-
granicznej ChSS. Konkretnie, wyjeżdżałem do Belgii i Holandii, służbowo 
po raz pierwszy w grudniu 1964. Nawiązywałem stosunki z środowiskami 
chrześcijańskimi tamtych krajów, w Holandii szczególnie z obserwatorami so-
borowymi z ramienia innych wyznań, z osobistościami z Ruchu �Pax Christi� 
i z deputowanymi o orientacji katolickiej. W Amsterdamie udzieliłem wywia-
du redaktorowi pisma �Nieve Linie�. Przebywający już wówczas w Rzymie 
o. Tomasz Rostworowski źle ocenił niektóre moje wypowiedzi. Pismo z jezu-
itami miało na pieńku, bowiem pracowało w nim dwóch dziennikarzy, którzy 
wcześniej opuścili zakon. Będąc w Belgii, w Malines, rozmawiałem wtedy 
krótko z ks. kard. Leonem Josephem Suenensem. W 1965 byłem we Floren-
cji, gdzie została urządzona wystawa kościołów odbudowanych w Polsce. 
Po wystawie odpowiadałem na stawiane zapytania zwiedzających i włoskich 
współorganizatorów. W 1967 z kolei brałem udział w konferencji europejskich 
instytutów zajmujących się problemami wojny i pokoju na Uniwersytecie 
w Nijmegen. Poznałem wtedy wybitnego teologa ojca Edwarda Schillebeeck-
xa OP. Zapraszałem go do Polski, ale powiedział, że ma zbyt dużo zajęć, by 
planować taką podróż. Przeprowadziłem rozmowę z ojcem Nicole Noorenem 
w Bredzie, który przedstawił mi całą koncepcję �Katechizmu holenderskie-
go�, o której informowałem opinię polską. Nawiązane stosunki zagraniczne 
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pozwalały mi sprowadzać prelegentów z zagranicy do Lublina, m.in. przyczy-
niłem się do tego, że Katolicki Uniwersytet w Nijmegen zafundował piękny 
autobus wycieczkowy dla KUL. Był czas, że grupy zagraniczne, przybywają-
ce dość licznie do Lublina ze względu na KUL, dość często szukały także kon-
taktu ze mną. Później wiozłem je do Warszawy lub Krakowa. Prowadzenie tak 
wieloaspektowej działalności sprzyjało rozwojowi samego środowiska ChSS, 
które liczyło już ok. 400 osób. Swą prężnością dystansowało zarówno lubelski 
oddział �Paxu�, jak i powstające różne efemerydy środowiska znakowskie-
go. Przy Oddziale powstały dwa zespoły studiów społecznej myśli chrześ-
cijańskiej, kierowane przez doc. dr. Ryszarda Bendera i doc. dr. Stanisława 
Litaka, a później dr. Jana Skarbka, które przygotowały pięć tomów �Studiów 
i Dokumentów�. �Studia� te prezentowały dorobek polskiej społecznej myśli 
chrześcijańskiej od czasów średniowiecznych po wiek XX. W 1968 w centrali 
ChSS nastąpił przewrót pałacowy. Od władzy został usunięty poseł Frankow-
ski, prezesem został prof. dr Zygmunt Filipowicz, a sekretarzem generalnym 
Kazimierz Morawski. Ja ponownie wszedłem do Zarządu Głównego, zosta-
łem też członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika �Novum�, redak-
torem naczelnym miesięcznika �Materiały Problemowe� i rocznika �Studia 
i Dokumenty� oraz w 1969 redaktorem Wydawnictwa �Novum�.

W Polsce po 1968 modny był tzw. dialog światopoglądowy między mar-
ksistami i katolikami. Brałem udział w niektórych dyskusjach publicznych (Ig-
nacy Krasicki, Wojciech Pomykało), a także na te tematy publikowałem sporo 
w �Za i przeciw� i powstałym później �Tygodniku Polskim�. Okresowo też 
zamieszałem artykuły w �Więzi�, ale sekretarz generalny ChSS Kazimierz 
Morawski ocenił, że nie wolno pisywać do konkurencyjnych wydawnictw ka-
tolickich w Polsce. W latach 1967�1968 wyjeżdżałem też dwukrotnie za gra-
nicę. W październiku 1967 brałem udział w Berlińskiej Konferencji Katolików 
Wschodu i Zachodu, którą kierował Hertmunt Fuchs. W Berlinie spotkałem się 
z moim przyjacielem z Holandii Janem Reisem. Załatwiłem mu wizę do Polski. 
Przybył ze mną do Lublina. Nie chciał rozmawiać z miejscowym ordynariu-
szem, a tylko z kard. Karolem Wojtyłą, Stanisławem Stommą i wicepremierem 
Józefem Tejchmą. Widocznie byli to ludzie, których na Zachodzie już wtedy 
uznawano za liderów przemian. Z kolei w lipcu 1968 byłem korespondentem 
�Za i przeciw� podczas IV Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Up-
psali w Szwecji. Działałem tam wspólnie z moim przyjacielem ewangelikiem 
Andrzejem Wójtowiczem. Przeprowadziliśmy sporo wywiadów, m.in. z ów-
czesnym abp. Johannem Willebrandsem, redaktorem �La Civitta Cattolica� ks. 
dr. Robertem Tucci, sekretarzem watykańskiej Komisji ds. Niewierzących ks. 
prof. Vincentem Paulem Miano. Przez biskupa luterańskiego z Norwegii zosta-
liśmy samochodem dowiezieni do Oslo. Środki na pobyt w Szwecji otrzymałem 
od dominikanina szwedzkiego, oraz częściowo miałem własne z honorariów za 
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artykuły zamieszczone w prasie holenderskiej. Po powrocie do kraju poszerzy-
łem swoje kontakty głównie z protestanckimi wspólnotami religijnymi, wśród 
których znalazłem przyjaciół. Pewnym ukoronowaniem tej nowej opcji, która 
u mnie wcale nie oznaczała chęci zmiany wyznania, było umieszczenie mego 
artykułu w pracy wydanej w 1975. Z ufnością w przyszłość z okazji 60. roczni-
cy urodzin prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Jana Niewieczerzała. 

W III 1970 udałem się do Rzymu, z misją zbadania, czy Stolica Apo-
stolska zechce wprowadzić stałą polską administrację kościelną na Ziemiach 
Zachodnich. Rozmówcami moimi było wtedy wiele eminentnych osób, m.in. 
sekretarz Consilium de Liacis Rosemery Goldie, członek Sekretariatu Komi-
sji ds. Niewierzących o. Gerald J. Phelan, przewodniczący Komisji ds. Środ-
ków Komunikacji Społecznej ks. bp Andrzej Deskur, Gianfranco Barberini, 
dyrektor ASCA, deputowany chadecki Flamino Piccoli, ojciec Ernesto Bal-
ducci, redaktor �Testimomonianze�, Giamini i Giorgio Giovannoni z �Nota di 
Cultura� we Florencji, w Rzymie uczestniczyłem w spotkaniach z grupą pro-
testancką �Nouvi Tempi�, a przede wszystkim w spotkaniach z ojcem Toma-
szem Rostworowskim TJ, redaktorem sekcji polskiej Radia Watykańskiego. 
W kościele św. Stanisława po mszy św. miałem możność brania bezpośred-
niego udziału w rozmowie z kard. Karolem Wojtyłą. Zebrałem doświadcze-
nia, iż kościelnej administracji polskiej na Ziemiach Zachodnich na razie nie 
będzie. W Rzymie byłem razem z moją żoną Barbarą, która do Polski wróciła 
wcześniej, z dużymi perypetiami podczas podróży. 

W sierpniu i wrześniu 1971 przewodniczyłem 11-osobowej grupie człon-
ków ChSS, która na zaproszenie pastora Friedricha Schotta udała się do RFN. 
Waga wizyty tej grupy była duża, gdyż była ona uznana za pierwszą społeczną 
grupę obywateli PRL, którzy odwiedzali RFN w perspektywie porozumienia, 
jakie miało być podpisane przez PRL i RFN. Byliśmy podejmowani przez 
polityków zarówno CDU jak i SPD, a szczególnie przez działaczy niemieckie-
go związku zawodowego DGB, przez władze administracyjne, np. burmistrza 
miasta Essen, członka CSU Scheve oraz przez wybitnego intelektualistę nie-
mieckiego dr. Jurgmana Wichmanna, dyrektora Akademii Katolickiej w Trewi-
rze. Uczestniczyliśmy w akademii zwołanej przez biskupa luterańskiego Hel-
mutha Hilda � ekspiacyjnej, w rocznicę wybuchu wojny w 1939. Na akademii 
tej nie dano nam jednak przemawiać. Był już wtedy z nami red. Jan Majdecki, 
który chciał przemówić. Natomiast ja miałem kazanie w kościele luterańskim 
(miałem świetnego tłumacza � byłego żołnierza 2 Dywizji Strzelców Pieszych 
gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, internowanej podczas wojny w Szwajca-
rii). Odwiedziliśmy też kaplicę chrześcijańską na terenie bazy wojsk NATO. 
Zwiedziliśmy Zakłady Forda. Potem udaliśmy się do Francji, m.in. do Hawru, 
gdzie nas podejmował mer Roland Bicouard i radni, wśród których było dużo 
Żydów-komunistów. Z kolei w Paryżu byliśmy w siedzibie UNESCO.
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W 1976, również z ramienia ChSS, uczestniczyłem w Malonne i Maline 
w Belgii w Kongresie światowej organizacji International Ecumenical Felo-
wschip. Uczestnikami byli głównie benedyktyni anglikańscy oraz katolicy 
belgijscy.

Moja szeroka działalność z pozycji katolickich naturalnie wzbudzała za-
interesowanie ze strony UB, które na tej płaszczyźnie koncentrowało swoją 
obserwację. Notabane mój najbliższy współpracownik okazał się agentem. 
Raz po raz byłem wzywany na różne rozmowy w wyznaczanych przez funk-
cjonariuszy miejscach. W Warszawie jakiś funkcjonariusz ni stąd, ni zowąd 
domagał się przyjęcia przeze mnie jakiegoś wynagrodzenia. Tłumaczyłem 
mu, że Polska biedna, nie ma co płacić za funkcje niewykonane. Oświadczył, 
że wyrzucą go z pracy, bo powiedzą, że on sam przywłaszczył sobie te pienią-
dze. Ostatecznie przyjąłem kwotę (z podatkiem) 1425 zł, którą natychmiast 
po powrocie do Lubina wpłaciłem na Towarzystwo Przyjaciół KUL, za co mi 
podziękowano. Mam jeszcze ten kwit wpłaty. O tym, że kwotę tę wpłacę na 
KUL, od razu powiedziałem nachalnemu funkcjonariuszowi. Podczas spot-
kań z funkcjonariuszami UB kierowałem się następującymi zasadami. Stara-
łem się na nich wywrzeć sympatyczne wrażenie i nie okazywać im pogardy 
jako ludziom. Uważałem, że osobnicy wykonujący takie zadania muszą mieć 
kompleks niższości i być wyczuleni na pogardę okazywaną im ze strony ludzi 
inwigilowanych. Dlatego starałem się im tej pogardy nie okazywać A nawet 
próbowałem się dowiedzieć, jakie motywy sprawiły, że wstąpili oni do UB. 
Przeważnie były to okoliczności bardzo tragiczne. Przypominam sobie, że 
jeden z tych funkcjonariuszy był synem przedwojennego komunisty, który 
siedział przed wojną w więzieniu, ale był też więziony przez Niemców. Osta-
tecznie po wojnie jako rewizjonistę też go zamknęli. Jego syn, obcujący stale 
z atmosferą więzienia, stał się funkcjonariuszem. Inni przyszli z wojska po 
wojnie lub też coraz częściej pracę w UB podejmowali ludzie po ukończe-
niu wyższych studiów uniwersyteckich. Ale wtedy mieli niskie stanowiska. 
Starałem się z nimi rozmawiać na tematy ogólne, z wykluczeniem wszelkich 
nazwisk, chyba że wymieniane były nazwiska działaczy ChSS z Centrali, 
o których wiadomo było, że znam i z nimi stale obcuję. Nie otrzymywa-
łem i nie wykonywałem żadnych zleceń wywiadowczych. Znane było bo-
wiem moje prezentowane wobec funkcjonariuszy stanowisko, że rozumiem, 
że działalność wywiadowcza, ze względu na potrzeby państwa, musi być 
prowadzona i że na pewno wielu ludzi jest w nią zaangażowanych, ale ja 
nie mogę się nią zajmować, gdyż jestem działaczem społeczno-politycznym 
i muszę mieć wiarygodność społeczną u ludzi, z którymi się stykam. Jedno-
cześnie zerwanie tych kontaktów z funkcjonariuszami UB nie uważałem za 
stosowne. Po pierwsze, byli oni funkcjonariuszami państwa polskiego, które 
uznawałem. Po drugie, zerwanie z nimi stosunków powodowałoby to, że był-
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bym przedmiotem stałej wrogiej inwigilacji i nie miałbym nawet możliwości 
sprostowania składanych na mnie donosów. Po trzecie, wraz z rozwojem mo-
jej działalności szereg osób spośród duchowieństwa i ludzi świeckich zwra-
cało się do mnie z prośbą o pomoc w załatwieniu trudnych spraw zwolnienia 
z więzienia, uzyskania paszportu, likwidacji ostrej inwigilacji i zastraszania, 
nominacji na stopnie profesorskie, a wszystkie te sprawy były w gestii UB 
i tylko przez UB można je było rozwiązywać. Początkowo myślałem także, 
że poprzez UB można urealnić funkcjonowanie ruchu katolickiego w Polsce, 
to znaczy ograniczyć funkcjonowanie ludzi zdemoralizowanych, a wesprzeć 
czynności dobrych patriotów. Później zorientowałem się, że UB w kręgu tych 
spraw nic dobrego nie zamierza uczynić. Jego funkcją jest tylko zbieranie 
informacji i naszczuwanie jednych działaczy przeciwko drugim, co funkcjo-
nariuszom ułatwia właśnie dostęp do informacji z obszaru ruchu katolickiego 
w Polsce. Stąd też nie należy o żadnych ujemnych stronach ruchu tym lu-
dziom mówić, bo to żadnej poprawy nie przyniesie, a tylko ten ruch bardziej 
od UB uzależnia i osłabia. Naturalnie, że moje rozmowy z przeważnie wyso-
ko postawionymi funkcjonariuszami UB w randze majorów i pułkowników 
nie zmieniały tego, że byłem nieustannym przedmiotem inwigilacji. Podczas 
prowadzonych przeze mnie zebrań w ChSS stawiane były prowokacyjne 
pytania i oczekiwano jakie udzielę na nie odpowiedzi, np. jakie wykształ-
cenie ma Mieczysław Moczar, skąd znalazł się we władzach? Podsuwano 
mi prowokacyjnych interesantów. Mój telefon domowy w Lublinie przez 30 
lat był na podsłuchu, do czego zresztą z czasem można się było całkowicie 
przyzwyczaić, zdając sobie sprawę, że moje osobiste życie praktycznie jest 
regularnie rozpoznawane przez nieznane mi osoby z wywiadu i że zawsze 
może być wobec mnie zastosowany szantaż. Zdawałem sobie sprawę z tego, 
że szczególnie mój kierowca oraz inni współpracownicy są także przesłuchi-
wani i podsuwa się im pewne inicjatywy i zadania do wykonania. W rezul-
tacie ten system działał krępująco, bo człowiek sobie mówił, jak ja mogę iść 
na rozmowę do jakiegoś biskupa czy innej znaczącej osobistości w Kościele 
czy ruchu katolickim, skoro mogę być wypytywany o to, o czym była mowa. 
Stąd też kontakty tego typu musiałem sprowadzać do wymiarów rutynowych, 
to znaczy na przykład do składania życzeń świątecznych, to znaczy takich 
działań, których sam przebieg i okoliczności wskazywały na ich treść.

Już w 1969 rzekomo władze polityczne w Lublinie brały pod uwagę moją 
osobę, by nią obsadzić mandat poselski przyznany Lublinowi dla działacza ka-
tolickiego ze względu na istnienie w tym mieście KUL-u. Pierwszym posłem 
z tego mandatu był prof. KUL, wybitny historyk, dr Andrzej Wojtkowski. Po-
tem kandydatów z miejscowej kadry profesorskiej nie było. Posłami zostawali 
działacze �Znaku� z Warszawy (Zbigniew Makarczyk, Jerzy Zawieyski, Tade-
usz Mazowiecki, którego w 1969 przeniesiono z Wrocławia do Chełma). Miej-
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scowy sekretarz partii Władysław Kozdra nie był zadowolony z tej praktyki 
nasyłania posłów do Lubelszczyzny spośród osób mu całkowicie nieznanych 
i niezwiązanych z regionem. Nie bardzo wiedział, jak z tymi osobami i o czym 
rozmawiać. Kiedy przyjeżdżał do Lublina na posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Tadeusz Mazowiecki, to mnie zapraszał, bym zabawiał przybyłego z Warszawy 
gościa-posła. Pewnego razu z Mazowieckim mieliśmy dość ciekawe zdarze-
nie. Sekretarz Kozdra z okazji wyborów do rad narodowych wygłosił bardzo 
pochwalne przemówienie o roli odegranej przez księży lubelskich. Zapropono-
wałem Mazowieckiemu, abyśmy podeszli do Kozdry i powiedzieli mu, że po-
zytywnie odnotowaliśmy treść tego przemówienia. On wysłuchał naszych słów 
i powiedział: Co wy panowie myślicie, że ja gorzej umiem Ojcze nasz od was. 

Gdy przyszły wybory w 1972, po dojściu do władzy Edwarda Gierka, po-
stanowiono zmienić tę sytuację z nadsyłanymi kandydatami na posłów. Zdając 
sobie sprawę z odpowiedniej koniunktury, złożyliśmy z dr. Joachimem Juhnke 
(w rzeczywistości to tylko on był przyjęty) wizytę nowemu sekretarzowi partii, 
dr. Piotrowi Karpiukowi, stwierdzając, że ChSS wysuwa dwóch kandydatów 
do sejmu, dr. Juhnke i moją. Sekretarz opowiedział się za moją kandydaturą, 
tym bardziej, że dr Juhnke nie zamierzał dla kariery poselskiej porzucać swego 
ukochanego zawodu � najbardziej renomowanego na Lubelszczyźnie pedia-
try. Tymczasem prezes Filipowicz jako kandydatów do sejmu wysunął pięciu 
członków Prezydium Zarządu Głównego ChSS. Gdy przed samymi wyborami 
udał się na rozmowy z sekretarzem KC Stanisławem Kanią, dowiedział się, że 
ChSS otrzyma tylko dwa mandaty (poprzednio miał trzy, ale wykluczył posła 
Jana Frankowskiego) i do zgłoszonych pięciu kandydatów należy dopisać szó-
stego � Rostworowskiego. Dotychczasowi kandydaci zajmowali się walką mię-
dzy sobą i tam, gdzie mieli kontakty, obgadywali siebie wzajemnie, a nie byli 
przygotowani do dawania najgorszego świadectwa o Rostworowskim. Podjęli 
jednakże próbę ataku na mnie, do tego stopnia, że Warszawa ponowiła zapyta-
nie skierowane do I sekretarza partii w Lublinie, czy utrzymuje moją kandyda-
turę. Sytuacja była niepewna, gdyż nowy sekretarz dr Piotr Karpiuk praktycz-
nie prawie mnie nie znał, ale mimo to kandydaturę podtrzymał. W rezultacie 
na listach wyborczych znalazłem się na miejscu mandatowym. Podczas akcji 
przedwyborczej jechałem samochodem w towarzystwie dziennikarek prasy 
państwowej na spotkanie z wyborcami do Fajsławic pod Lublinem. Był to czas, 
kiedy po Lubelszczyźnie wędrowały puste ramy kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, gdyż sam obraz zaaresztowały władze państwowe. Właśnie 
wizytacja owych ram miała nastąpić w parafii Fajsławice. Wzdłuż szosy po-
wiewały chorągiewki koloru żółtego, znaczące drogę wędrówki świętych ram. 
Kierowca, zaskoczony powiewaniem tych chorągiewek, znacznie zwolnił bieg 
samochodu do niskiej szybkości 50 do 60 km na godz. W tym momencie urwa-
ło się przednie koło od samochodu i pokulało do rowu. Przy niskiej szybkości 
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pojazd tylko zaszorował osią po szosie. Byłem przeświadczony, że od poważ-
nego wypadku uratowała mnie opieka Matki Boskiej. 

Na spotkaniu z wyborcami w Fajsławicach stawiano mi podchwytliwe, 
przeznaczone do denuncjacji pytania � kiedy zamiast ram zacznie wędrować 
obraz i kiedy założę partię chrześcijańską w Polsce? Na pierwsze pytanie 
odpowiedziałem, że na pewno obraz zostanie przywrócony do peregrynacji 
po parafiach, lecz wówczas, gdy opanują się reakcje wiernych, które często 
mają wyraz fanatyczny (przykładowo w Lublinie wierni zmusili biskupa do 
poprowadzenia ogromnego pochodu ludzi przez całe miasto, podczas gdy 
z władzami było uzgodnione, że obraz Matki Boskiej z katedry do kościoła 
rektoralnego przy KUL zostanie przewieziony samochodem). Gdy wróciłem 
do Lublina, wezwał mnie sekretarz FJN mgr Stanisław Zgrzywa i robił mi 
wyrzuty, że wyborcom mówiłem, że obraz wróci do peregrynacji. Po dwóch 
tygodniach wezwał mnie ponownie i z wyrzutem powiedział: Pan wiedział, 
że obraz zostanie przywrócony. Stało się bowiem tak, że gdy tylko ramy prze-
szły za Wisłę, obraz został rzekomo wykradziony z Jasnej Góry i zaczął znów 
wędrować od parafii do parafii zamiast pustych ram. 

Ostatecznie po odbytej z przygodami akcji przedwyborczej wszedłem 
do Sejmu razem z prezesem ChSS prof. Filipowiczem. �Pax� reprezentował 
wówczas w Sejmie między innymi Bolesław Piasecki, z którym będąc bli-
sko w wykazie alfabetycznym, niekiedy przy podpisywaniu listy obecności 
się spotykałem. Nie wiedziałem wtedy, że wniósł on do sekretarza KC PZPR 
Stanisława Kani wniosek o likwidację Koła Poselskiego ChSS, ale odczułem, 
że w kuluarach nie witał mnie serdecznie. W ChSS na razie zapanowało na-
rzucone przez władze polityczne zawieszenie broni. Mnie natomiast spotykały 
różne wyróżnienia, m.in. sekretarz Kania zaproponował mi, bym kandydo-
wał na stanowisko prezesa ChSS. Byłem nadmiernie zaskoczony tą propozy-
cją. Zdawałem sobie sprawę, że warszawskie środowisko ChSS kandydaturę 
młodego człowieka z prowincji (miałem wtedy 36 lat) przyjmie negatywnie. 
Mieszkałem w Lublinie, już sam awans na posła była dla mnie ogromnym ob-
ciążeniem psychicznym. Odpowiedziałem, że muszę się zastanowić. To moje 
wahanie utrzymało pozycję Filipowicza i sekretarza generalnego Kazimierza 
Morawskiego. Z ramienia Sejmu zostałem włączony do udającej się do Bruk-
seli delegacji polskiej na posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, w której to delegacji uczestniczyły różne wybitne osobistości, m.in. 
Krzysztof Penderecki, Artur Sandauer, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
Stanisław Turski i inni. Sandauer w rozmowie ze mną nie mógł uwierzyć, że 
nie jestem Żydem. We wrześniu 1972 z ramienia Zarządu Polskiej Grupy Unii 
Międzyparlamentarnej uczestniczyłem w światowych obradach tej organizacji 
w Rzymie. Delegacji naszej przewodniczył poseł Wincenty Kraśko, członka-
mi byli Maria Łopatkowa, Jarema Maciszewski i inni, byliśmy przyjęci przez 
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Papieża Pawła VI, zwiedzaliśmy Ostię, ja przemawiałem po francusku na 
plenarnym posiedzeniu Unii na sali parlamentu włoskiego, byliśmy na wspa-
niałym przyjęciu wydanym przez prezydenta parlamentu włoskiego w Pałacu 
Weneckim. Członkiem Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej 
pozostawałem nadal, jednakże wskutek agitacji Kazimierza Morawskiego 
przeciwko mnie już w delegacjach zagranicznych nie uczestniczyłem. 

W Sejmie podjąłem pracę w dwóch komisjach: Spraw Zagranicznych i Pra-
cy i Polityki Społecznej, w tej drugiej pozostałem podczas dwóch następnych ka-
dencji. Praca w Komisji Spraw Zagranicznych, do której należała ówczesna elita 
poselska, była zarówno ciekawa, jak i kłopotliwa. Jej członkowie byli zobowią-
zani do uczestnictwa w rautach wydawanych z okazji świąt narodowych przez 
najrozmaitsze ambasady mające siedziby w Warszawie. Trzeba było na ściśle 
określony czas zjawiać się na te przyjęcia, które odbywały się w bardzo różnych 
miejscach w stolicy, której rozkładu dzielnic i ulic, jeszcze wówczas mieszkając 
w Lublinie, dokładnie nie znałem. Więc przybycie na czas było bardzo uciąż-
liwe. Także samo uczestnictwo stwarzało nową trudność, ponieważ w zasadzie 
owej elity warszawskiej nie znałem i nie bardzo miałem z kim rozmawiać. Nie-
mniej stopniowo się rozpoznawało ludzi i później już, bywając niekiedy z żoną 
Basią, nawet z przyjemnością uczestniczyło się w tych przyjęciach.

Merytoryczny udział w obradach samej komisji dla mnie, w gruncie rzeczy 
nie interesującego się poprzednio polityką zagraniczną PRL, nie był rzeczą ła-
twą. Pewnego dnia przyjechałem na komisję i okazało się, że posiedzenie będzie 
poświęcone debacie nad ratyfikacją układu PRL-RFN. W debacie zabierali głos 
ówcześni najwybitniejsi parlamentarzyści: Alfons Klafkowski, Witold Jankow-
ski, Wincenty Kraśko, Edmund Męclewski, Edmund Osmańczyk, Mieczysław 
Rakowski, Józef Ozga-Michalski, Stanisław Stomma, Wojciech Żukrowski. Ja 
na gwałt zacząłem pisać przemówienie. Operator kamer telewizyjnych, widząc 
piszącego coś, �zapracowanego� posła, ciągle mnie naświetlał i fotografował, 
a ja skrobałem przemówienie, przerażony bliską kompromitacją. Na szczęście 
w ostatnim czasie przygotowywałem w Wydawnictwie �Novum� do druku po-
zycję o powstaniu wielkopolskim, w której był naświetlony problem stosunków 
polsko-pruskich. Przemawiając, powołałem się na niektóre skojarzenia z daw-
niejszych czasów, co nadało mojej mowie pewną wzniosłość i dystans czaso-
wy, w rezultacie przemówienie wypadło nie najgorzej. Dodatkowo tego dnia, 
22 X 1972, byłem umówiony z prof. Jerzym Bafią, ministrem sprawiedliwo-
ści, któremu miałem przedstawić bardzo ważną, zleconą mi sprawę i namówić 
go do złożenia rewizji nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. Była to sprawa, 
z którą zgłosił się do mnie ks. mgr Marian Nowak, proboszcz w Kazimierzu 
Dolnym, potem w Abramowicach. Jego brat Feliks został w procesie poszla-
kowym skazany za zabójstwo obojga rodziców na 25 lat więzienia i przebywał 
już za kratkami siedem lat. Ks. Nowak twierdził, że zarzuty były postawio-
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ne na tle jakiegoś konfliktu z sąsiadami 
moczarowcami w Kieleckiem, gdzie za-
mieszkiwał brat. Sprawę rewizji popie-
rał znany publicysta z dziedziny prawa 
w �Polityce� Stanisław Podemski, któ-
ry pisał dla mnie wnioski odwoławcze. 
Ostatecznie do posła, ministra sprawied-
liwości Bafii dotarłem, złożył on rewizję 
nadzwyczajną i Feliks Nowak został po 
siedmiu latach niesłusznego uwięzie-
nia zwolniony. Ponoć, jak wychodził 
z więzienia, powiedział do naczelnika: 
Wiedziałem, że sprawiedliwość zwycięży 
i wyjdę. Nawet swym zwolnieniem nie 
był zdziwiony. Tego człowieka, który za-
wdzięczał mi niemało, nigdy w życiu nie 
poznałem. Również nie dopuszczono, 
aby o skutkach tej interwencji znalazła 
się jakaś wzmianka w prasie ChSS.

Jak wspomniałem, praca w Komisji Spraw Zagranicznych dla tak mało 
zorientowanego człowieka, jak ja, była trudna, ale ciekawa. Pewnego razu 
zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z przybyłą do Polski delegacją posłów 
zachodnioniemieckich. Nasz zespół pod przewodnictwem posła Mieczysła-
wa Rakowskiego przyjmował w Sejmie tę delegację. Od razu zgłosiła ona 
pretensję, że przez granicę nie został przepuszczony sekretarz delegacji, nie 
poseł, a przyczyną było to, że był to człowiek urodzony na ziemiach po 1945 
włączonych do Polski. Poseł Rakowski oświadczył, że załatwi wpuszczenie 
tego sekretarza do Polski, gdyż jego miejsce urodzenia nie może być argu-
mentem nie dopuszczającym go do naszego kraju. Przy okazji okazało się, 
że my wszyscy, a więc pięciu polskich posłów pełniących rolę gospodarzy, 
pochodzimy z ziem, które w swoim czasie należały do Prus lub Niemiec. 
Stronę polską reprezentowali posłowie: Witold Lipski, Edmund Męclewski, 
Edmund Osmańczyk, Mieczysław Rakowski i Stanisław Rostworowski.

Kiedy indziej znów podejmowaliśmy jadącą na Konferencję KBWE 
w Helsinkach delegację posłów hiszpańskich. Reprezentowali oni Hiszpanię, 
w której z władz ustąpił gen. Franco, lecz sami należeli jeszcze do obozu 
faszystowskiego. Przybyli do Warszawy z propozycją nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z Polską. Przyjmowała ich mieszana grupa polskich po-
słów i dyplomatów z MSZ. Przewodniczył wiceminister Józef Czyrek. Wy-
słuchał on relacji gości o tym, jak system polityczny ich kraju przekształca 
się po odejściu gen. Franco, niemniej do projektu nawiązania stosunków dy-

Stanisław Jan Rostworowski (ur. 1934)
� działacz społeczny, poseł na Sejm PRL, 

publicysta, edytor
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plomatycznych z Hiszpanią ustosunkował się negatywnie, akceptując tylko 
rozwinięcie stosunków handlowych.

W pewnym okresie wiceministrem spraw zagranicznych był Jan Biszty-
ga, który wkrótce odszedł na stanowisko ambasadora do Turcji. Min. Biszty-
ga w 1974 przybył na posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, na forum 
której prezentował różne propolonijne inicjatywy krajowe, jak np. powstawa-
nie przy uczelniach ośrodków studiów polonijnych. Po jego przemówieniu 
powiedziałem, że z osiągnięciami jest różnie, bo utrudnia się stosunki z Polo-
nią, na przykład na KUL od paru lat nie ma zgody na powołanie Letniej Szko-
ły Kultury i Języka Polskiego. Bisztyga bardzo się obruszył i powiedział, że 
to niemożliwe, ale sprawdzi. W bardzo krótkim czasie po tym posiedzeniu 
Komisji Sejmowej Rektorat KUL otrzymał zezwolenie na powołanie Letniej 
Szkoły Kultury i Języka Polskiego dla młodzieży polonijnej.

Byłem członkiem Polsko-Belgijskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej 
i może dzięki temu w 1978 stałem się członkiem delegacji polskiego Sejmu 
do Parlamentu belgijskiego. Delegacji przewodniczył marszałek Stanisław 
Gucwa, członkiem była pos. Eugenia Kamparowa, członek Rady Państwa. 
Towarzyszył nam amb. Stanisław Kociołek. Gospodarzem strony belgijskiej 
był marszałek Izby Senatorów. Były wspaniałe przyjęcia wydawane przez 
stronę belgijską. Gospodarze byli zainteresowani tym, by Polska nabyła od 
Belgów rury do budowanego z Rosji rurociągu, a my byliśmy zainteresowani 
tym, by Belgowie kupowali więcej naszego węgla.

Jako członek Komisji Pracy i Spraw Socjalnych uczestniczyłem w posie-
dzeniu, które przyjęło wniosek o przedstawienie Sejmowi do zatwierdzenia 
dekretu, jakim w przerwie pomiędzy sesjami sejmowymi Rada Państwa po-
stanowiła ustanowić emerytury specjalne dla osób pełniących funkcje rządo-
we. Obserwując morderczą pracę funkcjonariuszy rządu, którzy musieli ciągle 
przedstawić raporty w KC PZPR oraz w Sejmie i jednocześnie rozstrzygać 
niekiedy bardzo szczegółowe sprawy w kraju, uznałem ten wniosek za słuszny 
i przyczyniający się do rotacji osób na rządowych stanowiskach i za nim gło-
sowałem. Na korytarzu sejmowym spotkał mnie poseł Konstanty Łubieński 
i powiedział do mnie: Jak Pan mógł głosować za przyjęciem tego dekretu. 
Przedstawiłem mu moje argumenty. On odpowiedział: Nie o to chodzi. Chodzi 
o to, żeby Rada Państwa nie wkraczała w ustawodawstwo dekretami. W la-
tach 60-tych mieliśmy taką sytuację, że Sejm był zwoływany tylko dwa razy 
w roku, by przyjąć roczne sprawozdanie finansowe i potem ustalić budżet pań-
stwa. Cała reszta ustawodawstwa regulowana była dekretami. Nie wiedziałem 
o tym i wypowiedzią Łubieńskiego byłem bardzo zaskoczony. Natomiast przy 
okazji tej rozmowy ustaliliśmy zjednoczenie sił, by działać w ważnej sprawie 
niedopuszczenia do lokalizacji świeckiego budynku na obszarze sąsiadującym 
od lewej strony z gmachem KUL. Chodziło o to, że przy gmachu KUL z le-
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wej i prawej strony były wolne działki budowlane. Z prawej strony władze 
wojewódzkie Lublina przymusowo ustaliły lokalizację hotelu �Unia�. Z lewej 
KUL chciał wybudować gmach instytutu naukowego, lecz władze odmówiły 
zezwolenia. Natomiast rektor KUL o prof. Albert Krąpiec OP prosił o jedno, 
by nie dopuścić do tego, by na tym terenie nastąpiła lokalizacja budynku wska-
zanego przez władze państwowe. Akcja nasza, w której główną rolę odegrał 
poseł Łubieński, osiągnęła dobry rezultat. Lokalizacji na działce przy KUL nie 
było i dziś jest na niej wzniesiony gmach Instytutu im. Jana Pawła II. 

Nie wszystkie interwencje były jednak skuteczne. Na KUL działał Teatr 
Akademicki. Jedną z jego form była �Scena Plastyczna�, kierowana przez 
Leszka Mądzika. Był to teatr o profilu katolickim, a dzięki wysokiemu pozio-
mowi artystycznemu zyskiwał krajowy rozgłos. Odbywał się festiwal teatrów 
studenckich i na festiwal ten Teatr Akademicki KUL nie został dopuszczony. 
Zwróciłem się w tej sprawie do posła Stanisława Cioska, który wtedy był 
przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP i zastępcą członka KC PZPR. Po-
wiedział, że sprawę zbada, ale potem powiadomił mnie, że sprawa jest nie do 
załatwienia, bo na festiwalu mają wystąpić tylko teatry studenckie z uczelni 
państwowych, a KUL jest uczelnią prywatną.

Generalnie moja praca podczas VI kadencji Sejmu, a dla mnie pierwszej, 
była trudna. Zgłaszano pod moim adresem bardzo wiele spraw z obszaru ka-
tolicko-kościelnego, w których starałem się interweniować, a jednocześnie 
w ChSS od początku roku 1974 stałem się przedmiotem nieustannych ataków. 
Inspiratorem ich był sekretarz generalny Kazimierz Morawski, a wykonawcą 
wprowadzony przeze mnie do ChSS absolwent KUL Stanisław Kramarczuk. 
Zaczęło się od tego, że podczas obozu szkoleniowego w Ustce wygłosiłem 
odczyt, wskazujący na przyszłość zmian, jakie mogą przyjść w Polsce, gdy 
powstaną pewne ciała polityczne skupiające zarówno członków partii, jak 
aktywnych politycznie katolików, którzy wspólnie będą realizować program 
państwowo-narodowy. Moi oponenci, a do akcji tej włączył się będący jesz-
cze prezesem prof. Filipowicz, rozesłali do wszystkich uczestników tej kon-
ferencji w Ustce naglące listy polecone, z powiadomieniem, że odcinają się 
od postawionych przeze mnie tez. W kręgach sobie dostępnych oponenci ci 
głosili, że zamierzam z jednej strony rozbić partię, a z drugiej wprowadzić 
komunistów do Kościoła. Samo rozsyłanie dużej ilości listów poleconych 
było denuncjacją wobec władz państwowych. Gdyż listy takie, stwarzają-
ce pozór jakiejś akcji, od razu były odczytywane w cenzurze i składany był 
o nich raport odnośnym instancjom. Referat mój spisałem po powrocie do 
Lublina i wręczyłem go sekretarzowi Stanisławowi Kani, który tekst prze-
czytał i oświadczył mi, że zawiera ciekawe spojrzenie, lecz był wygłoszony 
w środowisku, które do takich przemyśleń nie dorosło. Myśli zawarte w wy-
stąpieniu w Ustce opracowałem w formie dużego tekstu pt. Kontekst i per-
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spektywy, z zamiarem umieszczenia go w �Studiach i Dokumentach�, ale 
cenzura całość postanowieniem z 12 XII 1973 odrzuciła z druku. 

Kolejny atak na mnie przyszedł, gdy wykonałem zlecone mi zadanie 
przez Zarząd Główny i opracowałem tekst założeń ideowych Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Społecznego, publikując go za zgodą sekretarza gene-
ralnego, w �Studiach i Dokumentach�. Publikacja ta miała rozsierdzić preze-
sa Filipowicza, który nie miał zarzutów co do tekstu, lecz uważał, że zostały 
naruszone jego kompetencje. W następstwie tej publikacji zostałem odwo-
łany z funkcji kierownika Wydawnictwa �Novum�. We wrześniu 1974 prof. 
Filipowicz z udziałem red. Morawskiego przybyli na spotkanie do Oddziału 
w Lublinie. Profesor wygłosił źle przygotowany odczyt, który wywołał nie-
przychylną reakcję słuchaczy. Gdy przywódcy ChSS wrócili do Warszawy, 
ogłosili wszem wobec, że w Lublinie zorganizowałem zebranie antyradziec-
kie. Przebieg zebrania był jednak nagrany na magnetofonie przysłanym co 
dopiero przed paru dniami z Centrali w Warszawie dla Oddziału w Lublinie 
i nagranie to zostało złożone w Wydziale Spraw Wewnętrznych Urzędu Woje-
wódzkiego, ustawowo uprawnionego do kontroli działalności stowarzyszeń. 
Już było zwołane zebranie ZG ChSS, które miało mnie bez reszty potępić, 
ale gdy powiedziałem, że przebieg spotkania lubelskiego jest znany władzom 
wojewódzkim, to Filipowicz zmienił porządek obrad posiedzenia ZG i ataku-
jący od razu zaniechali głoszenia nieprawdziwych pomówień. 

Na bieżąco utrudniano mi pracę związaną z wydawaniem pisma �Mate-
riały Problemowe�, które musiały się ukazywać co miesiąc. Gdy wyjecha-
łem na urlop, zwolniono mi z pracy cały personel pracowniczy redakcji bądź 
też niektóre osoby przeniesiono do innych działów. Doprowadzono do tego, 
że musiałem nawet raz pismo wydać bez okładki, bo wstrzymywano moje 
dyspozycje wydane do drukarni w Grudziądzu. Ostatecznie odwołano mnie 
z funkcji redaktora tego pisma. Za to zlecano mi przeprowadzenie pewnych 
akcji nie dających się wykonać, jak np. organizowanie sesji naukowych o po-
stępowych treściach podczas zebrań dekanalnych księży. Ilość tych dyrek-
tyw przychodzących z Warszawy, stałe formułowanie podstępnych zarzutów, 
niedopuszczania mnie jako posła do kontaktów zewnętrznych, zablokowanie 
moich wyjazdów zagranicznych, rugowanie z pracy w ChSS zaprzyjaźnio-
nych ze mną osób, pomawianie mnie przy każdej okazji � to wszystko dopro-
wadziło mnie niemal do obłędu. Rok 1974 wspominam jako jeden z najtrud-
niejszych w moim życiu. Ostatecznie odwołałem się do władz z zapytaniem, 
czy rzeczywiście jako obywatel i w dodatku poseł zasługuję na prześladowa-
nie w moim kraju i prowadzone poprzednio akcje w 1975 ustały. Przy okazji 
wyborów z 24 II 1974 nie wszedłem jednak do Zarządu Głównego. Wybory 
odbyły się już pod presją polityczną Kazimierza Morawskiego i działaczy 
Oddziału Gdańskiego oraz Słupskiego i gdy przeciętnie na wystawionych 
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kandydatów padało około 90 głosów, na mnie jednego wskutek sfałszowania 
wyników padły 73 głosy. Były to jeszcze wybory z głosowaniem, podczas 
gdy w późniejszych już tylko przewodniczący komisji wyborczej wymieniał 
skrzynkę oddanych głosów na skrzynkę z proporcjami głosów z góry przygo-
towanymi. W następstwie tych wyborów powstał kadłubowy Zarząd złożony 
tylko z pięciu osób. Cała ta akcja miała na celu zdeprecjonowanie mojej oso-
by jako tego, któremu w swoim czasie sekretarz Kania zaproponował ubie-
ganie się o stanowisko prezesa ChSS, które już wtedy, w 1974 roku byłem 
gotów przyjąć. Dodatkowym moim przeciwnikiem okazała się zastępczyni 
sekretarza Kani, tow. Józefa Siemiaszkiewicz, były funkcjonariusz Urzędu 
Bezpieczeństwa, która stała się zwolenniczką sekretarza Morawskiego. Gdy 
byłem na urlopie na Wybrzeżu, tamtejszy kierownik Oddziału ChSS Zdzi-
sław Pilecki zorganizował mi spotkanie z gdańskim kierownikiem Urzędu 
ds. Wyznań Janem Szewczykiem. Była właśnie wydana zgoda na budowę 
kościoła w Gdańsku na Zaspie, o czym się dowiedziałem, będąc na mszy św. 
w tym rejonie. Rozmawiając z kierownikiem wyznań, powiedziałem, że cie-
szę się, że takie zezwolenie zostało wydane. Na tle tej wypowiedzi zostałem 
zadenuncjowany do tow. Siemaszkiewicz, że jeżdżę po Wybrzeżu i prowadzę 
akcję na rzecz budowy kościołów. By uśmierzyć moje działanie, zostałem 
z urlopu wezwany do KC w Warszawie i tam tow. Siemaszkiewicz w toku 
ostrej w tonie rozmowy postawiła mi zarzut, że jestem �religiantem�. 

Jeszcze jako kierownik Wydawnictwa �Novum� w wydawnictwie tym 
przygotowałem do publikacji książkę wspomnieniową mego ojca, dotyczą-
cą obrony Warszawy w 1939, układu stosunków politycznych w środowisku 
polskiej emigracji w Paryżu w 1940 i pracy mojego ojca w bazie łączności 
kryptonim �Bolek� w Bukareszcie. Pozycja ta została wydrukowana i była 
prezentowana na targach książki w Pałacu Kultury. Nagle rozprowadzanie jej 
zostało wstrzymane. Jak poinformował mnie Kazimeirz Morawski, książka 
poświęcona historii AK nie może być rozprowadzana w trzydziestą roczni-
cę zwycięstwa ruchu robotniczego w Polsce � był to dla przypomnienia rok 
1974. Odwołałem się do sekretarza KC PZPR Jerzego Łukaszewicza, który 
powiedział, że jak zapozna się z książką, to udzieli mi odpowiedzi. Choć jego 
stanowisko dla sprawy wydania tej pozycji, która z historią AK nie miała nic 
wspólnego, było przychylne, nie powiadomił mnie o nim, a tow. Siemaszkie-
wicz, licząc na moją dezorientację, wydała drukarni w Mikołowie na Śląsku 
nakaz zniszczenia nakładu. Uratowała się tylko jedna paczka � 20 egzempla-
rzy, jakie robotnik drukarni przerzucił memu bratu Ludwikowi przez płot. 
Informacja o zniszczeniu tej pozycji ukazała się w Czarnej księdze cenzury 
PRL, wydanej parę lat później w Szwecji. Uniemożliwiono mi także wydanie 
przygotowanej już do druku pracy zbiorowej pod. red. prof. Mieczysława 
Gogacza o wybitnych filozofach współczesnych, wśród których jeden esej 
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był poświęcony Karolowi Wojtyle. Pracę, którą po akceptacji przez cenzurę 
złożoną już do druku w kwietniu 1974 Kazimierz Morawski wycofał z dru-
karni. Przetrzymał, a potem odrzucił na wniosek prof. Zygmunta Izdebskie-
go z ATK i recenzji ks. prof. Ignacego Subery z ATK na podstawie tego, że 
wśród tych filozofów zbyt wielu ma pochodzenie żydowskie.

Od 1976 zostałem ponownie posłem VII kadencji Sejmu, tym razem 
z okręgu wyborczego Biała Podlaska. Teraz moim drugim kolegą z Koła Po-
słów ChSS był Kazimierz Morawski, który już zdołał ze swej drogi usunąć 
posła prof. Filipowicza i objąć w 1974 prezesurę Zarządu Głównego ChSS. 
Teraz znalazłem się w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 
której przewodniczył poseł Józef Pieńkowski. Praca w tej komisji nie była 
łatwa dla człowieka, który z życiem gospodarczym kraju nie miał w szerszym 
zakresie żadnego kontaktu. System komunistyczny wytworzył swoistą no-
menklaturę, jak np. obsada bydła na hektar, obsada chorego na łóżko szpital-
ne i tymi miarami kształtowane były relacje budżetowe także wielu jednostek 
gospodarczych. Początkowo notowałem wszystko, co było mówione, stop-
niowo zaczynałem rozumieć zależności gospodarcze i używać właściwego 
języka. Natomiast już zupełnie dobrze czułem się w Komisji Pracy i Polity-
ki Socjalnej, gdzie wspólnie z posłem Januszem Zabłockim z Koła �Znak� 
walczyliśmy o rozszerzenie ustawodawstwa prorodzinnego � o dłuższe ur-
lopy macierzyńskie, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie 
zdrowotne rolników itp. Między innymi rozpatrywany był projekt �Kodeksu 
pracy�. Przybyły na wstępne posiedzenie komisji członek Biura Politycznego 
Jan Szydlak oświadczył, że dyskusja posłów powinna dotyczyć preambuły 
kodeksu, gdyż wszystko inne jest już uregulowane rytmem pracy taśmowej 
w dużych zakładach produkcyjnych i ustalenia projektu nie mogą być zmie-
niane. Posłowie wysłuchali tych uwag w skupieniu i Komisja Pracy i Polityki 
Społecznej pod przewodnictwem posłanki Ireny Sroczyńskiej (PZPR) wniosła 
do projektu �Kodeksu� 250 poprawek. Z późniejszych lat z pracy w Komisji 
pamiętam jeszcze inne zdarzenie. Już w VIII kadencji Sejmu została wprowa-
dzona praktyka, że komisje wyrażały opinię na temat kandydatury jakiegoś 
działacza na stanowisko szefa resortu. Akurat jako kandydata na stanowisko 
ministra pracy, płac i spraw socjalnych partia wysunęła posła Stanisława Cio-
ska (PZPR). I otóż przewodnicząca Komisji posłanka Sroczyńska zwróciła 
się do mnie z prośbą, bym się na posiedzeniu wypowiedział zdecydowanie 
krytycznie o kandydaturze Cioska, gdyż jest to człowiek zupełnie nieznający 
problematyki ministerstwa, które ma objąć, a w dodatku nieudaczny działacz, 
który się źle sprawdził jako I sekretarz partii w Jeleniej Górze. Sroczyńska 
mówiła, że ona jako partyjna nie może zaatakować kandydata wysuniętego 
przez partię, ja jako bezpartyjny mogę wygłosić moje poglądy i może Ciosek 
nie przejdzie w głosowaniu. Wygłosiłem przemówienie, jednakże większość 
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głosów w Komisji padła za kan-
dydaturą posła Cioska, który na 
krótki okres został ministrem.

Kiedy Kazimierz Morawski 
został drugim posłem z ramienia 
ChSS, nie byłem już tak bardzo 
zwalczany w Stowarzyszeniu. 
Prezes Morawski nigdzie mnie 
nie wysuwał, ale mogłem pub-
likować w pismach Stowarzy-
szenia, a współpraca w Sejmie 
z prezesem układała się dobrze, 
niekiedy nawet byłem proszony 
o wygłaszanie napisanych przez 
niego przemówień, gdy przykła-
dowo był chory. W pierwszych 
latach VII kadencji wielokrotnie 
przemawiałem na posiedzeniach 
plenarnych, bo nasze Koło Po-
słów ChSS było traktowane jako 
równorzędny klub polityczny 
i w debatach plenarnych powinniśmy byli zabierać głos. Przeważnie z telefo-
nu Morawskiego, który był członkiem Konwentu Seniorów, dowiadywałem 
się, że za cztery dni będzie posiedzenie Sejmu z tematyką, powiedzmy górni-
ctwa, i ja mam zabrać głos. Wówczas na gwałt szukałem jakiegoś rozmówcy-
specjalisty i całymi nocami pisałem przemówienie, z którego Morawski wy-
rzucał wszelkie bardziej nieokiełznane myśli. Pewnego razu przemawiając, 
wydało mi się, że odniosłem sukces. Przedmiotem był projekt ubezpieczenia 
emerytalnego rolników. Użyłem argumentu, że ubezpieczenie spowoduje to, 
że starsi będą odchodzili na emerytury, gospodarstwami zajmą się synowie i to 
podniesie wydajność rolnictwa. Argument ten trafił do przekonania Henryko-
wi Jabłońskiemu i Edwardowi Gierkowi, siedzącym w ławach Rady Państwa, 
bo kiwali głowami, i może w jakimś stopniu przyspieszył uchwalenie ustawy 
o ubezpieczeniu emerytalnym rolników. Myślę, że po premierze Piotrze Jaro-
szewiczu, Zenonie Komenderze, przewodniczącym Koła Poselskiego �Pax�, 
byłem trzecim posłem w Sejmie co do ilości wystąpień. 

Pewnego razu, jeszcze w VI kadencji, przedmiotem obrad Sejmu była 
uchwała o zjednoczeniu ruchu młodzieżowego i zasadach wychowania mło-
dego pokolenia, opierających się na ideologii socjalistycznej. Jak zwykle prze-
prowadziłem konsultację, tym razem rozmówcą moim był prezes Zrzeszenia 
Studentów Polskich na KUL Krzysztof Malarecki. Uważał on, że połączenie 

Dwaj panowie � Wojciech i Stanisław Jan 
Rostworowscy na rodzinnym fotelu
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dotąd istniejących organizacji młodzieżowych w jeden Związek Młodzieży So-
cjalistycznej, to znaczy zlanie ZSP, ZMP i ZMW będzie korzystne dla ruchu 
młodzieżowego. Stworzy dopływ do partii najwartościowszych działaczy mło-
dzieżowych i wyeliminuje fałszywą konkurencję między organizacjami, prowa-
dzącą do tego, że jak ma powstać zespół muzyczny, to ZMP przyznaje się sak-
sofon, dla ZMW bęben i w rezultacie żadna z organizacji tego zespołu nie jest 
w stanie stworzyć. Przyjąłem tę argumentację, choć znane były mi zasady kato-
lickiej myśli społecznej, że im więcej istnieje podmiotów działalności społecz-
nej, tym lepiej zaspokajane są aspiracje jednostek i całej społeczności, a formuły 
monopolistyczne są tego zaprzeczeniem. W duchu argumentacji Malareckiego 
wygłosiłem w Sejmie przemówienie. W pierwszym okresie mojej działalności 
poselskiej, gdy jeszcze nie byłem zwalczany, postanowiłem złożyć wizytę rek-
torowi Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Janowi Stępniowi. 
Zostałem przyjęty z nadzwyczajnymi honorami, gdyż ks. Stępień współdziałał 
z moim ojcem w czasie okupacji niemieckiej, gdy gen. Rostworowski w imieniu 
AK prowadził rozmowy scaleniowe z NOW i NSZ. Ks. Rektor zaprosił mnie 
na mającą się niedługo odbyć na ATK inaugurację roku akademickiego, połą-
czoną z sesją naukową poświęconą encyklice �Pacem in terris�. Na sympozjum 
to przybył Wielki Kanclerz uczelni, ks. kard. Stefan Wyszyński. Ustawiliśmy 
się rzędem na jego powitanie, a ks. Rektor przedstawiał Prymasowi gości in-
auguracji. Był tam też któryś z posłów Koła �Pax�. Gdy Prymas podszedł do 
mnie, ukląkłem, by pocałować jego pierścień, a ks. Rektor wymienił moje na-
zwisko. Wtedy ks. Prymas powiedział: To ten, który wygłaszając takie nieudane 
przemówienie w Sejmie, wskazał, iż brak mu zmysłu narodowego i poczucia su-
mienia chrześcijańskiego. Zerwałem się na równie nogi i powiedziałem: Księże 
Prymasie, chętnie wyjaśnię, czym się kierowałem. � To niech pan przyjdzie do 
mnie � odrzekł Prymas. Trzeba dodać, że poseł �Paxu� nie ukląkł, by pocałować 
pierścień biskupi. Wkrótce zostałem ponownie wezwany do tow. Józefy Sie-
maszkiewicz do KC, która zrobiła awanturę, że jak to, przedstawiciel najwyż-
szej władzy w państwie klęka przed księdzem � wywołało to ponoć oburzenie 
posłów z �Paxu�. Wyjaśniałem, że nie przed księdzem, ale po to, by pocałować 
pierścień biskupi z relikwiami, bo taki jest obyczaj katolicki.

Nie przyjmowała tej argumentacji. Natomiast ja zapisałem się na wizytę 
do ks. Prymasa. Otrzymałem pismo od ks. Józefa Glempa wyznaczające ter-
min tej wizyty na dzień 23 V 1973. Ks. Prymas wszedł do pokoju, w którym 
w pałacu arcybiskupim oczekiwałem. Był ujmująco miły, przyjazny i bezpo-
średni. Pamiętam, że nawet siedząc na kanapie, podwinął nogi i położył na 
kanapie. Gdy chodzi o przemówienie, przedłożyłem mu moją argumentację, 
której nie podzielał. Natomiast zaaferowany był problemem szkół gminnych, 
których wprowadzenie utrudniało prowadzenie lekcji religii. Uderzył mnie 
sposób myślenia Ks. Kardynała, który był indukcyjny, wychodził od do-
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świadczenia i obserwacji, by sformułować wnioski. Był to sposób myślenia 
odwrotny do panującego powszechnie dedukcyjnego, gdy wpierw stawiało 
się tezę, potem usiłowało się ją udowodnić. Ks. Prymas mówił, że widział 
dzieci idące w zimie z teczkami po kilka kilometrów do szkoły gminnej, gdyż 
zamknięto ich szkołę wiejską. W każdym razie spotkanie z Ks. Prymasem 
pozostawiło mi na całe życie wspomnienie bardzo serdeczne. Na KUL był on 
uwielbiany, słuchaliśmy z zapartym tchem jego znakomitych, przeplatanych 
świetnym humorem, ale zarazem jakże ewangelicznych kazań. A jednak bez-
pośrednie spotkanie znacznie silnej emanowało jego osobowością.

W mojej pracy parlamentarnej starałem się pomagać KUL-owi, bowiem 
zawsze żywiłem wdzięczność za to, że mnie przygarnął w latach stalinow-
skich. Dostrzegały to władze, czego doświadczyłem będąc kiedyś w gmachu 
KC PZPR. Spotkałem tam dość dobrze mi znanego posła Jaremę Maciszew-
skiego, który pełnił funkcję kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC. Pod-
szedł do mnie, by mnie powiadomić, że władze wyraziły zgodę na reakty-
wowanie sekcji romanistyki na KUL. Sprawa tej sekcji, skasowanej przez 
władze, leżała mi bardzo na sercu, jako dawnemu jej studentowi. W swoim 
czasie przedstawiłem ją osobnym listem sekretarzowi KC Stanisławowi Kani. 
Zbliżał się rok 1978, a zatem 60. rocznica założenia Uniwersytetu. Ks. rektor 
o. Albert Krąpiec chciał wydać medal w związku z tą rocznicą, ale na składa-
ne wnioski o pozwolenie nie otrzymywał odpowiedzi. Postanowiłem ułatwić 
mu wizytę w KC, u tow. Teodora Palimąki, ówczesnego sekretarza Wydzia-
łu Administracyjnego. Jechaliśmy z Lublina moim samochodem służbowym, 
m.in. przez las za Żyrzynem. Tam był jakiś wypadek i o. Krąpiec uczynił nad 
poszkodowanymi znak krzyża, mówiąc Ego te absolvo, lecz zaraz dodał, że 
nie wie, czy poszkodowanym w wypadku to pomoże. Dojechaliśmy do gma-
chu KC w Warszawie i poszliśmy do biura przepustek, gdzie było sporo osób 
czekających na ich wydanie. Ze zdziwieniem zobaczyłem, że wiele osób kła-
nia się o. Rektorowi z wielkim szacunkiem, był on tam bardziej znany niż ja, 
poseł. Po otrzymaniu przepustki dla o. Krąpca wyszliśmy na zewnątrz, była 
zima, wiał wiatr. O. Rektorowi nagle zaczęła płynąć krew z nosa. Może się 
przejął. W każdym razie powiedział, że to chyba dlatego, wchodzi do tego KC 
i krew go zalała. Ale wziął śnieg z pryzmy i upływ krwi zatamował. U sekre-
tarza Palimąki był już pełen wigoru. Przede wszystkim powiedział, że KUL 
zawdzięcza swoje istnienie dwóm ludziom, tj. Włodzimierzowi Leninowi i Jó-
zefowi Piłsudskiemu. Lenin bowiem zgodził się na wywiezienie z Petersburga 
całej biblioteki Akademii Petersburskiej, a także kadra tej Akademii stworzyła 
uczelnię lubelską, natomiast Piłsudski przekazał wojskowy gmach i ziemię 
dla uniwersytetu. Palimąkę zabawiała ta opowieść, przyznał się, że cenił sobie 
zawsze pracę księży w spółdzielczości mleczarskiej w Wielkopolsce, a gdy 
chodzi o medal, to wyrazi zgodę. Wyszliśmy podbudowani, a ja chwaliłem ks. 
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Rektora � wybitnego filozofa ontologa, za umiejętność prowadzenia rozmowy 
w KC. Ojciec Krąpiec skromnie odrzekł, że najłatwiej się mówi o takich rze-
czach, na których człowiek się nie zna. Zgoda na wydanie Medalu za Zasługi 
dla KUL zapadła i o. Krąpiec wizytę u Palimąki mógł uznać za udaną.

W latach 1977�1978 znów wiele podróżowałem. Latem 1977 byłem na 
zorganizowanej przez Pax Christi w Louvain w Belgii konferencji Bezpieczeń-
stwo europejskie w ramach układu światowego, podczas której najważniejszym 
wydarzeniem było przemówienie ks. kard. Bernarda Alfrinka, który wyraźnie 
przeciwstawiał się konfrontacji militarnej jako tej drodze, po jakiej od wielu lat 
kroczy Europa. Zaraz potem wziąłem udział w kongresie International Ecume-
nical Fellowship w miejscowości Loyol�Azpeitia w Hiszpanii (zaprzyjaźniłem 
się wówczas z paroma księżmi hiszpańskimi), a kilka dni później w zjeździe 
nauczycieli religii ze szkół państwowych �Equipes Enseignantes� w Escorialu 
pod Madrytem. Na zjazd ten przybyły głównie nauczycielki z Portugalii, Hi-
szpanii i Francji. Mogłem wówczas obserwować przodującą pozycję kulturową 
Francuzek, daleko wyprzedzających Portugalki. W X 1977, dzięki pośrednictwu 
A. Wójtowicza, zostałem zaproszony na zebranie Zespołu Ekumenicznego ds. 
Informacji w Europie, który skupiał dziennikarzy ewangelickich i prawosław-
nych. Zebranie to odbywało się w Liebfrauenbergu, nieopodal Strasburga we 
Francji. Wystąpiłem wówczas z prelekcją �Odpowiedzialność publicysty za 
bardziej ludzki świat�. Miałem dalsze zaproszenia do Francji, m.in. do Redon, 
ale mimo ślicznej pory jesiennej musiałem zaraz po zebraniu kraj ten pożegnać, 
bo w Warszawie mięliśmy zaproszenie do ambasady belgijskiej. Właśnie do 
Polski przybyła królowa belgijska i moja żona bardzo chciała być na jej powi-
taniu w ambasadzie w Warszawie, co też się stało. 

Rok później, 22 X 1978 odbyła się inauguracja pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II. Do Watykanu udała się delegacja polska pod przewodnictwem prze-
wodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego. Jako poseł byłem jej 
członkiem, siedziałem wśród innych deputowanych z całego świata. Widzia-
łem, jak Papież po zakończeniu uroczystości intronizacji zszedł ze schodów 
Bazyliki św. Piotra ku ludziom stojącym poniżej. Podniósł wysoko podbie-
gającą do niego dziewczynkę. Ludzie oniemieli w obliczu siły fizycznej pa-
pieża, tak różnej od tej, jaka była znamieniem jego poprzednika, Pawła VI. 
Następnego dnia w Sali Pawła VI odbyło się spotkanie Papieża z biskupami 
polskimi i Polakami obecnymi na uroczystościach inauguracji. Widziałem 
ten moment, kiedy Papież wszedł na podium i podszedł do niego kardynał 
Wyszyński, by klęknąć i ucałować pierścień Namiestnika Chrystusowego, 
a Jan Paweł II podniósł go i uściskał. Stojący u dołu pod podium fotograf 
watykański Arturo Maro zdołał momentalnie przejechać na butach przez całą 
niemal szerokość sali i uchwycić ten moment. Zrobił zdjęcie, które nabrało 
sławy światowej i w oparciu o nie został wzniesiony pomnik Jana Pawła II 
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i kardynała Wyszyńskiego na wirydarzu KUL-u. Miałem miejsce siedzące od 
strony głównego przejścia, oddzielającego prawą i lewą stronę ławek na sali. 
Ale siedzący obok mnie poseł Wojciech Żukrowski prosił, abyśmy się zamie-
nili miejscami, bo jak będzie przechodził papież, to on będzie chciał mu coś 
powiedzieć. Był kolegą Karola Wojtyły ze stancji studenckiej. Gdy papież 
przechodził, Wojtek zerwał się i powiedział: Jestem tu, bo zostałem posłem 
i działam. Papież uścisnął jego głowę i powiedział: Rób to, co robisz.

W marcu 1979 wyjechałem na wycieczkę do Leningradu. Była to moja 
trzecia bytność w ZSRR, po raz pierwszy byłem tam w 1976, w drodze po-
wrotnej z wycieczki do Turcji. Równo miesiąc po powrocie do kraju z Lenin-
gradu, gdzie miło spędziłem czas, 10 IV 1979 stałem się w Warszawie na ul. 
Górnośląskiej ofiarą bardzo ciężkiego wypadku samochodowego. W jego na-
stępstwie do jesieni 1980 przebywałem w szpitalu. Zapewne bym umarł, leżąc 
tak długo, w tym osiem miesięcy na wyciągu, gdyby nie opieka mojej żony 
Barbary, która opuściła dzieci, pracę, Lublin i zamieszkała w Warszawie. Od-
wiedzała mnie codziennie, dożywiała, zwoływała różnych ludzi, by mnie od-
wiedzali w szpitalu, tak iż nie traciłem kontaktu ze światem. Gdy wkrótce po 
wypadku chciano mi amputować zakażoną nogę, skłoniła posła Morawskiego, 
by doprowadził do odbycia konsylium lekarskiego. Dzięki jego staraniom do 
Warszawy w dniu 1 V (święto) przybył prof. Marian Garlicki, konsultant kra-
jowy ortopedyczny (przebywał poza Warszawą). Dzięki jego poradzie znale-
ziono metodę na leczenie mej nogi bez amputacji. Niewątpliwie w tym czasie 
serdeczną pomoc okazał mi kolega sejmowy, prezes Morawski, który mnie 
odwiedzał oraz miesięcznie przekazywał dziesięciotysięczny fundusz mej żo-
nie, który pozwalał finansować dożywianie, opłaty pielęgniarek i prezenty dla 
lekarzy, którzy nie usunęli mnie z lecznicy rządowej i w toku całej kuracji 
mogłem w niej przebywać. Opiekował się mną znakomity ortopeda i chirurg, 
lekarz ze szpitala MON na Szaserów, prof. Donat Tylman. Z perspektywy cza-
su ów dramatyczny wypadek stał się dla mnie błogosławiony. Po pierwsze, 
przyszedł czas �Solidarności�. Ja byłem zaangażowany w rzeczywistość pol-
ską, miałem orientację propaństwową i zapewne stanąłbym wówczas zdecy-
dowanie po stronie rządu, przeciw �Solidarności�. Znane mi były z mej pracy 
poselskiej roczne sprawozdania rządowe, które na ogół tchnęły optymizmem 
i uznaniem dla bieżących osiągnięć. Sprawozdania te były przygotowywane 
bardzo pieczołowicie, zawierały wiele pięknych wykresów, ale pomijały mil-
czeniem bardzo ważne informacje. Nie wspominały nic o rosnącym zadłuże-
niu państwa. Sama moja działalność, w której nie brakło sukcesów, utrwalała 
we mnie nadmierną wiarę w siebie samego, a jednocześnie liczne spotkania 
na wsiach i w miasteczkach Lubelszczyzny z wyborcami, zakrapiane alko-
holem, osłabiały mój charakter. Nie wiadomo jak by się potoczyły moje losy 
życiowe, gdyby nie ten wypadek, który zatrzymał bieg mojego życia i dał czas 
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na refleksje i wejrzenie do własnego wnętrza. Pogłębiła się moja religijność 
i czułem się bliższy Bogu. Znaków opieki Bożej doznawałem nieustannie. 
Nawet prof. Tylman mówił: Pan jest dziwnym pacjentem, popada pan w bar-
dzo ciężkie, wprost beznadziejne stany chorobowe i jakimś cudem szczęśliwie 
z nich wychodzi. Gdy w okresie Bożego Narodzenia 1979 wieziono mnie na 
kolejną operację i byłem już właściwie umierający, odmawiałem modlitwę św. 
Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno, że od wieków nie słyszano, by ktokol-
wiek biegnący do Ciebie... i rzeczywiście przeżyłem pięciogodzinną operację. 
Potem w kwietniu 1980 upadłem i ponownie złamałem nogę w szyjce biodro-
wej. Wydawało się, że ta już nigdy się nie zrośnie i że nie będę mógł chodzić. 
Ale zrosło się 13 czerwca w dzień święta św. Antoniego. Doznawszy tylu łask, 
czułem się naprawdę bliższy Bogu, jak nigdy poprzednio. 

Stan ten trwał nadal, gdy już powróciłem do domu i uczyłem się cho-
dzić. Otrzymałem rentę inwalidzką, która stanowi główne moje opar-
cie finansowe teraz, gdy jestem na emeryturze i mogę czas poświę-
cać pracy pisarskiej. Nadal opiekowała się mną moja żona Basia, uczył 
mnie chodzić Adam Wierzbicki, wiele opieki okazał mi mój kierow-
ca Waldemar Kijowski. Podczas pierwszej wizyty w 1979 Jana Pawła II 
w Polsce leżałem w szpitalu i jako poseł nie mogłem go witać. Gdy jednak 
ponownie przybył do Polski, 17 VI 1983 pojechałem na lotnisko wojskowe, 
by stanąć wraz z innymi na powitanie. Teren lotniska był zamknięty i mój 
kierowca nie mógł nań wjechać. Musiałem na kulach przejść pieszo dość 
duży dystans drogi. Potem w słońcu czekaliśmy długo na opóźniony samolot. 
W końcu papież przybył. Stałem na obu kulach w szpalerze dostojników pań-
stwowych i posłów. Dotrwałem momentu, gdy się do mnie zbliżył. Nie wiem, 
czy dotknął mnie ręką czy pobłogosławił, w każdym razie od tego dnia zaczą-
łem znacznie lepiej chodzić i był to kolejny moment zwrotny w moim życiu.

Stojąc na lotnisku zaobserwowałem jak dalece wytworzył się serdeczny 
nastrój współpracy między księżmi i funkcjonariuszami milicji obsługujący-
mi wizyty papieża. Funkcjonariusze milicji byli nagradzani medalami, przy-
znawanymi przez stronę kościelną. Zarysowywała się bardzo ciekawa forma 
współdziałania ważkiego czynnika państwowego, jakim była milicja i tajne 
służby z ludźmi Kościoła. Odnosiłem wrażenie, że się zbliża to, o czym mó-
wiłem w moim referacie wygłoszonym w Ustce. Układ ten stanowił bardzo 
poważne zagrożenie dla kosmopolitycznej lewicy i dlatego wkrótce potem 
został rozbity przez przywódców �Solidarności�.

Ale wracając do roli, jaką w życiu moim odegrał wypadek i szpital. Czę-
ste odwiedziny prezesa Morawskiego przywróciły znamiona przyjaźni mię-
dzy nami. Przyszedł czas nowych wyborów. Prezes Morawski wywalczył pięć 
mandatów. Jeden z nich miał przypaść Janowi Meysztowiczowi, członkowi 
Zarządu ChSS. Ale pan Jan nie zamierzał być posłem. Wobec tego prezes Mo-
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rawski zdecydował się na to, abym kontynuował moją pracę poselską. Bez 
prowadzenia akcji wyborczej w 1980 zostałem posłem z okręgu w Lublinie. 
W kwietniu zostałem zawieziony do Sejmu, by złożyć przysięgę. Poruszałem 
się wtedy na wózku. Bez wypadku pewno posłem bym nie był. Ale teraz na-
stąpił kolejny wypadek ze złamaniem szyjki biodrowej i w szpitalu leżałem 
w marnym stanie. Do życia publicznego wróciłem dopiero w październiku 
1980. Ponieważ trudno byłoby mi wchodzić na mównicę sejmową, zająłem 
się stawianiem zapytań. I otóż postawiłem zapytanie: Dlaczego Polacy wy-
wożeni do pracy do Niemiec nie otrzymali odszkodowania? Nie zdawałem 
sobie sprawy z tego, że kwestia ta dotyczy setek tysięcy ludzi w Polsce. Prezes 
Urzędu ds. Kombatantów Mieczysław Grudzień odpowiadał mi w Sejmie pół 
godziny. Moje pytanie i jego odpowiedź były transmitowane przez radio. Gdy 
po posiedzeniu Sejmu wracałem do Lublina, w radiu ciągle słyszałem swoje 
nazwisko. Pomyślałem sobie, jak bardzo Pan Bóg wywyższonego może po-
niżyć, i poniżonego wywyższyć. Gdy w Sejmie spotkałem I sekretarza partii 
z Białej Podlaskiej Ryszarda Sochę, powiedziałem mu, stojąc na kulach: Ja 
jestem teraz inwalidą-emerytem. A on odparł: My teraz wszyscy już jesteśmy 
emerytami. Czuł upadek władzy, jaką reprezentował. Zresztą wkrótce gen. Ja-
ruzelski wszystkich pierwszych sekretarzy odwołał z Sejmu. Tymczasem wy-
wołany przeze moją interpelację problem nabierał coraz większego rozgłosu. 
Wpłynęło do mnie ponad 200 listów z całej Polski od ludzi, którzy czuli się 
pokrzywdzeni. Zostałem też zaproszony na dzień 29 I 1984 do Bielska-Białej, 
by przewodniczyć pierwszemu zebraniu mającego dopiero powstać Stowa-
rzyszenia Ofiar Wojny. Tak miał się nazywać ruch rewindykacji odszkodowań 
dla ludzi wywożonych do pracy przez okupantów. Mec. Mieczysław Janosz 
z Bielska-Białej, inicjator i organizator tego zebrania, z którym przez jakiś 
czas współpracowałem, jest ojcem koncepcji odszkodowań dla Polaków wy-
wożonych na niewolniczą pracę i ojcem tej akcji, która trwa po dziś dzień.

Z początkiem zimy 1980, z poręki prezesa ChSS zostałem członkiem 
Komisji ds. Reformy Gospodarczej, w której rej wodzili mający tytuł peł-
nomocnika rządu prof. Władysław Baka i jego zastępca prof. Zdzisław Sa-
dowski. Na zebrania doprowadzał mnie Adam Wierzbicki, gdyż słabo jeszcze 
chodziłem. Pewnego razu moja wypowiedź wskazująca na to, że w Polsce 
zatarło się zupełnie pojęcie własności (np. ludzie przez lata mieszkają w ja-
kimś domu i nie wiedzą do kogo on należy), wzbudziła zainteresowanie pra-
sy. Komisja skupiała wielu fachowców ekonomistów i finansistów. Jednakże 
wnioski końcowe toczących się debat w znacznym stopniu uzależnione były 
od stanowiska Ryszarda Bugaja, członka Komisji i przedstawiciela Komisji 
Krajowej �Solidarności�, który albo podzielał przyjęte ustalenia, albo je, i to 
najczęściej, oceniał krytycznie. W Polsce rozszerzał się już ruch �Solidarno-
ści�. Komitet �Solidarności� powstał również w ChSS. Jego przywódcami 
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stali się Andrzej Machalski oraz Stanisław Kramarczuk, który przyznał, że 
jego poprzednio wrogie stanowisko wobec mnie było niesłuszne. Machalski 
rozpoczął aktywną akcję przeciwko prezesowi Morawskiemu, oskarżając go, 
iż ukradł ze środków ChSS milion złotych. Spraw tych nie znałem, gdy zwró-
cił się do mnie Morawski, odmówiłem złożenia oświadczenia zaprzeczające-
go tym oskarżeniom, tym bardziej, że znane były różne nadużycia czynione 
przez głównego współpracownika prezesa posła Pileckiego. Coraz bardziej 
skłaniałem się do poparcia Machalskiego, któremu życzyłem zwycięstwa 
w ChSS. Podczas zorganizowanego naprędce zjazdu walnego ChSS, obra-
dującego 22 II 1981 we Wrocławiu, nie zostałem wprowadzony do żadnej 
z oficjalnych władz Stowarzyszenia. Natomiast działacze �Solidarności� jak 
gdyby upatrywali we mnie, może przejściowego, przyszłego prezesa ChSS. 
W Lublinie zorganizowałem w maju 1981 spotkanie, podczas którego wy-
głosiłem referat pt. �Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne wobec pol-
skich przełomów politycznych�, wskazujący, że w Polsce nasilać się będzie 
znaczenie politycznych ruchów socjaldemokratycznych. Powołałem również 
Komitet Inicjatyw Ideowo-Programowych, który miał łagodzić sprzeczności 
występujące między Morawskim a Machalskim, dążyć do utrzymania jednoś-
ci Stowarzyszenia i jego otwarcia na zachodzące przemiany. Przedstawiciel 
Morawskiego, poseł Wojciech Kętrzyński, który przybył do Lublina, powo-
łania tego komitetu nie uznał, gdyż działacze centrali zdawali sobie sprawę 
z tego, że komitet taki wcześniej czy później przejąłby władzę w Stowarzy-
szeniu. W Sejmie byłem nadal czynny, nawet wstrzymałem się podczas gło-
sowania nad ustawą mówiącą o przymusie zatrudnienia.

W Lublinie byłem zapraszany na różne imprezy �solidarnościowe�, głów-
nie Solidarności Rolników Indywidualnych, lecz generalnie starałem się za-
chować niezależność, nie utożsamiać się z �Solidarnością�. Utrzymywałem 
też poprawne stosunki z miejscowymi władzami partyjnymi i wojewódzkimi. 
Zupełnie świadomie przyjąłem takie stanowisko, że do NSZZ �Solidarność� 
nie przystąpię, będę poszukiwał jakiegoś innego, umiarkowanego związku 
zawodowego. Uważałem, że skoro mamy już 10 milionów członków �So-
lidarności� jako przeciwników obecnych władz, to mój akces do tego ruchu 
będzie kroplą w morzu. Natomiast przyjęcie innej postawy przez człowieka 
świadomego narodowo, na wypadek jakiegoś czarnego scenariusza wyda-
rzeń, może memu społeczeństwu okazać się bardzo przydatne. Tymczasem 
wytworzyła się specyficzna sytuacja. Przewodniczącym Regionu Środkowo-
Wschodniego �Solidarności� został Jan Bartczak. Był to były ksiądz, któ-
ry wystąpił i zawarł związek małżeński z osobą już wówczas przebywającą 
w RFN. W swoim czasie dr Jerzy Gałkowski, dawny asystent ks. doc. Karo-
la Wojtyły na KUL, zwrócił się do mnie z prośbą, bym dla pana Bartczaka 
wyszukał jakąś pracę, bo znalazł się on poza społeczeństwem. Postarałem 
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się o to, by go zatrudnić w PKPS. Pan Bartczak, gdy się zahaczył zawodo-
wo, wkrótce potem przeniósł się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego. Był to człowiek wykształcony i świetny mówca. Gdy przyszedł czas 
�Solidarności� awansowano go jako światłego robotnika i został przewod-
niczącym Regionu. Znałem zatem przewodniczącego Regionu i niektórych 
jego współpracowników. Sekretarz Frontu Jedności Narodu mgr Stanisław 
Zgrzywa prosił mnie, bym interweniował w Regionie w sprawie ogłaszanych 
strajków, np. strajku młodzieży szkolnej. Interwencje niewiele dawały, gdyż 
wezwania do strajków przychodziły od władz �Solidarności� z Warszawy. 

Niemniej na gruncie lubelskim zarysowała się możność pewnego poro-
zumienia. W moim domu odbyło się spotkanie przewodniczącego Bartcza-
ka i wojewody Garbca. Panowie po wypiciu pewnej ilości koniaku, oddalili 
kierowców, co do których uważali, że są donosicielami do UB i wieczorem 
poszli we dwóch na spacer. Po tym spotkaniu odbyło się kolejne, już oficjal-
ne, w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie początkowo działacze �Solidarności� 
przybyli bez Bartczaka, ostro napadli na przedstawicieli wojewody. Ja łago-
dziłem, tłumacząc, że obie strony mają na uwadze dobro kraju. Odbyły się 
potem dalsze rozmowy, w wyniku których pomiędzy kierownictwem Regio-
nu i Wojewodą doszło do podpisania 2 XII 1981 umowy o współpracy. Ja 
już w tym nie uczestniczyłem, gdyż udałem się do Gdańska, gdzie brałem 
udział w spotkaniu działaczy ChSS Oddziału Gdańskiego, którzy już usunęli 
ze swego grona posła Zdzisława Pileckiego. 

Stanisław Jan Rostworowski 
na sławnym rynku warszawskim (ok. 1994 r.)
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Jeszcze wspominałem poprzednią moją wizytę u pierwszego sekretarza 
partii w Lublinie posła Władysława Kruka. Miałem z nim dobre stosunki, 
odwiedził mnie nawet w szpitalu, gdy jeszcze kurowałem się po wypadku. 
Sekretarz Kruk bardzo dziwił się temu, skąd się wzięło tylu ludzi, mających 
wywrotowe poglądy i atakujących władze. Nie mógł zrozumieć do czego 
ci ludzie dążą. Powiedziałem mu, że oni mogą uznawać jego władzę przy 
otwieraniu akademii wspomnieniowych, ale realną władzę chcą w zakresie 
gospodarki i produkcji przejąć w całości sami i że kierunek rozpadu obozu 
socjalistycznego jest nieodwracalny, bo w Rosji doszli do wniosku, że już 
nie są w stanie utrzymywać demoludów. Sekretarz na to powiedział, że też 
czuje, że mogą nadejść wielkie zmiany i że on osobiście może być zagrożony. 
Powiedział mi także, że swojej żonie dał do zrozumienia, że gdyby jej coś 
groziło, a on jej nie mógł ratować, to niech się zwraca o pomoc do biskupa 
lubelskiego ks. Pylaka lub do posła Rostworowskiego. Wypowiedź ta pozo-
stała mi na zawsze w pamięci. Władysław Kruk, mianowany potem konsulem 
generalnym PRL w Kijowie, szybko zmarł po wybuchu Czarnobyla.

Gdy jeździłem do Warszawy i siadałem do samochodów służbowych 
ChSS-u, z reguły pytałem kierowców, co sądzą o obecnej sytuacji, czy jeż-
dżąc po Polsce nie widzieli czy Ruscy już idą. Panowała atmosfera taka, że 
się nasłuchiwało, czy �Ruscy już idą�. Rozmawiałem na te tematy z naszymi 
kierowcami, bo uważałem, że są podwiązani pod UB i mogą stosunkowo 
dużo wiedzieć, więcej niż inni ludzie. Poseł Morawski w sejmie mi kiedyś 
powiedział: To wszystko się już niedługo skończy. Pytałem: Jak. Nie wydaje 
mi się, żeby władze miały siły do opanowania zaistniałej sytuacji. Morawski 
odrzekł: Być może, że znajdą siły. Z początkiem grudnia wrócił z NRD ów-
czesny przewodniczący Stowarzyszenia �Pax�, poseł Ryszard Reiff i mówił, 
że w NRD uważano, że w Polsce jest już ogłoszony stan wojenny.

I otóż właśnie, gdy tylko wróciłem z Gdańska do Lublina, wybuchł stan 
wojenny. Z rana przybiegły do nas sekretarki z siedziby Regionu na Królew-
skiej, które z biura wyszły przez okno i nie zostały internowane. Słuchaliśmy 
telewizji i przemówienia gen. Jaruzelskiego. Potem żona pojechała po naszego 
kuzyna Józefa Krzyżanowskiego, który był członkiem władz Regionu i przy-
wiozła go do nas, by go uchronić od aresztowania. Niewiele to dało, gdyż on 
już wieczorem udał się do �Agromy�, by tam z innymi strajkować. Jego po-
żegnanie z nami wyglądało tak, jak niegdyś matki żegnały synów idących do 
powstania styczniowego, którzy szli po to, by zginąć w beznadziejnej walce. 
W poniedziałek poszedłem do mojego biura i tam w krótkich odstępach czasu 
odwiedziło mnie aż trzech uczestników spotkań klubowych, którzy wszyscy 
postawili mi to samo pytanie: Jak oceniam stan wojenny. Powiedziałem im, że 
spodziewam się, że zapanuje większy porządek. Jednak, gdy przyszedł trzeci 
i postawił to samo pytanie, odrzekłem, że już dwóch jego kolegów mnie wy-
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pytywało, więc on nie ma co się trudzić. Z ich wizyt mogłem się zorientować 
jak bardzo moje środowisko było inwigilowane. Po trzech dniach okazało się, 
że ChSS został również zawieszony, a przedstawicielem wobec władz z tej 
dzielnicy kraju jest kierownik oddziału w Chełmie i ja mam mu podlegać. 
W Warszawie do pełni władzy powrócił prezes Morawski.

W międzyczasie udałem się jeszcze do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie 
przyjął mnie urzędujący tam generał, dowódca lubelskiego okręgu wojskowe-
go. Mówił, że gdy siedział na naradzie dotyczącej stanu wojennego w komi-
tecie partii, zadzwonił do niego syn. Syn chciał tylko usłyszeć głos ojca, gdyż 
rozeszła się po mieście pogłoska, że generał popełnił samobójstwo. Zwróci-
łem się do niego z prośbą o umożliwienie mi, jako działaczowi PKPS, podję-
cia działalności pomocowej dla osób internowanych, które być może w zimie 
zostały aresztowane bez odpowiedniego okrycia. Generał odrzekł, że jest już 
nawiązany kontakt z biskupem Pylakiem i on będzie prowadził całą akcję po-
mocy dla internowanych. Natomiast generał zwrócił się do mnie z propozycją, 
abym napisał artykuł do nadal wychodzącego �Sztandaru Ludu�, w którym 
bym wyraził mój pogląd wobec zaistniałych wydarzeń. Propozycję tę przy-
jąłem, choć poprzednio w �Sztandarze Ludu� tylko raz coś opublikowałem, 
ale wydawało mi się, że trzeba nastroje społeczne uspokoić. Uważałem, że 
zasadnicze zmiany w Polsce nie nastąpią, skoro pozostały te same władze; 
sejm, rząd i zaistniały kryzys minie. Naturalnie mój punkt widzenia był inny 
niż większości osób z szerokich kręgów społecznych, które nie miały żadnej 
styczności z władzami państwowymi, a tylko z wszystkimi dokuczliwościami 
stanu wojennego. Artykuł pisałem w noc sylwestrową, co wywoływało pro-
testy domowników. Wskazałem w nim na zalety ruchu �Solidarności�, który 
podjął krytykę wielu niedociągnięć w gospodarce krajowej, lecz zarazem pod-
kreślałem, że błędem było uruchomienie 10-milionowego ruchu społecznego 
w Polsce bez zabezpieczenia jego losu w stosunkach międzynarodowych. Ar-
tykuł się ukazał i sferom umiarkowanym przyniósł pewne uspokojenie. 

Z tego czasu pamiętam też taki incydent. Podczas Bożego Narodzenia 
ludzie stawiali świeczki w oknach, które miały być takim niemym protestem 
przeciwko stanowi wojennemu. W naszym mieszkaniu świeczka ta została 
postawiona przez żonę za moimi plecami. Nie bardzo z tej demonstracji byłem 
zadowolony, ale uważałem, że skoro rodzina chce, to daj jej Boże zdrowie. 
Tymczasem żona powiedziała do syna: Zgaś świeczkę, bo może to tatusiowi 
zaszkodzić. Zaszkodzić mi naturalnie nie mogło, a przeciwnie, pomóc, bo to 
był znak solidarności z ogółem społeczeństwa. Ale przytaczam ten incydent, 
by wskazać jak dalece konfliktowość nastrojów wkraczała do rodzin.

Wkrótce rozpoczęła się praca komisji sejmowych i zwołano posiedzenie 
Sejmu. Jeszcze przed stanem wojennym zostałem powołany do komisji, która 
rozpatrywała projekt ustawy o związkach zawodowych. Nie wziąłem udziału 
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w żadnym z posiedzeń tej komisji, problematyka związkowa nie wzbudzała 
prawie nigdy moich zainteresowań. Po wyjściu ze szpitala, gdy się okazało, że 
w mojej instytucji wszyscy przystąpili do NSZZ �Solidarności�, ja nie zapisa-
łem się do żadnego związku. Do �Solidarności� nie chciałem, bo uważałem, 
że organizacja, która nagle zaczyna liczyć 10-milionów członków, musi pro-
wadzić do jakiejś formy niebytu. Teraz na posiedzeniu Sejmu przedstawiona 
była uchwała o zawieszeniu działalności wszystkich związków zawodowych, 
również prorządowych, branżowych. Głosowałem za przyjęciem tej uchwały. 
Natomiast siedzący przede mną posłowie z Klubu Stronnictwa Demokratycz-
nego: Dorota Simonides, Hanna Suchocka, Szczepan Styranowski i Jan Janow-
ski bądź głosowali przeciw, bądź się wstrzymali. Z mównicy zaczął na nich 
gromy rzucać prezes Klubu SD wicemarszałek Piotr Stefański. Uważałem, że 
jest to nadużycie, bo przecież posłowie mogą mieć swoje zdanie. Głosujących 
przeciw uchwale wykluczono z Klubu SD i siedli za mną w ostatniej ławie.

W Sejmie potem zbyt wiele się nie działo. Skarb był pusty, więc nie można 
było uchwalać korzystnych dla społeczeństwa ustaw. Panowała natomiast bar-
dzo solidarna atmosfera. Posłowie, którzy przeżyli okres �Solidarności�, byli 
świadkami buntu społecznego, który niekiedy był skierowany przeciwko nim 
samym, doznali goryczy zakwestionowania społecznego i przez to zrobili się 
wzajemnie solidarni, nie wynosili się jedni nad drugich. Jeszcze w Sejmie VI 
kadencji grupa osób skupionych wokół Gierka, to byli bonzowie, do których 
zwykły poseł nie miał niemal dostępu. Także partyjni traktowali innych po-
słów tak, jakby byli oni tylko na pokaz doproszeni do wspólnego stołu. W VIII 
kadencji owe nastroje elitarne znikły. Niektórzy, jak poseł Gustaw Holoubek, 
odeszli, gdyż jak on oświadczył, w obecnym Sejmie nie mógłby służyć swoim 
pobratymcom. Inni zrobili się koleżeńscy i otwarci. Moja pozycja parlamentar-
na była dość dobra, najlepsza z dotychczasowych. Nawet w 1984 przewodni-
czyłem podkomisji pracującej nad założeniami planu gospodarczego na przy-
szły rok. Czasem zastanawiałem się jaka to była droga, która przeszedłem od 
wyrzutka społecznego, dziecka obszarniczego, do takiej roli, jaką spełniałem 
obecnie, nie zmieniając znów tak bardzo poglądów, gdyż ani nie musiałem się 
już wypierać mego pochodzenia, ani wiary, ani nawet stanowiska chrześcijań-
sko-narodowego. Natomiast w tym czasie uległem degradacji w ChSS. Podczas 
walnego zjazdu, jaki odbył się we Wrocławiu w 1982, będąc posłem z ramienia 
Stowarzyszenia, nie zostałem wybrany do żadnych jego władz.

U samego początku stanu wojennego najbardziej uciążliwe było to, że 
nastąpiło zupełne rozerwanie stosunków pomiędzy wszelkimi władzami 
a zwykłymi ludźmi � obywatelami państwa. Starszy człowiek mógł umrzeć 
w domu, bo nie miał warunków na to, by dojechać do szpitala. Otrzyma-
łem zaproszenie od jakiegoś dorywczo utworzonego komitetu dzielnicowe-
go. Udałem się na to spotkanie. Zastałem tam głównie emerytów partyjnych, 
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a pewno i niemało ze służb specjalnych oraz może dwie, trzy osoby, jakie 
znałem osobiście. Komitet (OKON) jednak stawiał sobie za zadanie przywró-
cenie więzi społecznych. Miał rozdzielać wolną ziemię pod działki ogrodni-
cze, organizować jakieś konkursy dzielnicowe, dbać o przywrócenie funk-
cji służb medycznych. Po pewnym czasie do komitetu napłynęło znacznie 
więcej ludzi. Odbyły się wybory i prezesem został absolwent KUL Adam 
Samoliński. Potem w Urzędzie Wojewódzkim zaczęły się odbywać spotka-
nia przewodniczących tych komitetów z całego miasta. Przewodniczył im 
Samoliński, ale robił to bardzo niesprawnie. Wobec tego często go zastępo-
wałem. W końcu odbyło się 5 X 1982 zebranie jeszcze szersze, które miało 
wyłonić Radę Wojewódzką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 
Na przewodniczącego tego zebrania mnie powołano i w wyborach wszed-
łem też do składu Rady. Całą sprawą sterował były sekretarz Frontu Jedności 
Narodu mgr Stanisław Zgrzywa, który teraz mówił, że Frontem nie ma się 
co interesować. Wybrano Radę, ale nie ustalono jej przewodniczącego. Po 
tygodniu zjawił się u mnie w biurze pan Zgrzywa w towarzystwie znanego 
mi kolegi z KUL, członka partii, Jerzego Kępy i złożyli mi propozycję obję-
cia stanowiska przewodniczącego Wojewódzkiej Rady PRON. Wynikało to 
stąd, że przez tydzień szukali innego kandydata i nie znaleźli, a może moją 
kandydaturę musieli uzgadniać w partii, w każdym razie przyszli z nią po 
tygodniu od dnia wyborów. Mnie ta funkcja do niczego nie była potrzebna, 
choć generalnie uważałem, że PRON jest jakąś nową formą reaktywowania 
więzi społecznych. Przybyłym powiedziałem, że stanowisko mogę przyjąć, 
jak tylko się nie sprawdzę, upoważniam ich do tego, by mnie w każdej chwi-
li odwołali. Dla mnie istniała też przeszkoda fizyczna, gdyż nadal porusza-
łem się o kulach. Wkrótce okazało się, że praca w PRON-ie jest bardziej 
absorbująca niż w Sejmie. Pan Zgrzywa pokazywał mi wspaniałe biuro, jakie 
zostało wyodrębnione w Urzędzie Wojewódzkim dla przewodniczącego, ale 
nie skorzystałem z niego, bo nie wiedziałem, do czego ma być potrzebne. 
Biuro przejęła bardzo sympatyczna pani Ewa Krajewska, była sekretarz pro-
pagandy w Komitecie Wojewódzkim partii, która się w nim świetnie czuła 
i pozatrudniała dalszych pracowników, nad którymi przejęła zwierzchnictwo. 
Ja natomiast jeździłem do Warszawy na posiedzenia zespołu, który pod prze-
wodnictwem prof. Janusza Reykowskiego, z udziałem doc. dr. Stanisława 
Geberthnera, prof. dr Mikołaja Kozakiewicza, dr Macieja Łętowskiego, posła 
dr. Janusza Zabłockiego z Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, red. 
Stanisława Wlazły z �Paxu� i innych osób przygotowywał założenia ideowe 
PRON-u. Generalnie miał to być właśnie taki ruch, jakiego nadejście przepo-
wiadałem w referacie wygłoszonym w Ustce, ruch nie akcentujący spraw wy-
znaniowych, ale na bazie idei służby ojczyźnie grupujący ludzi o orientacji 
partyjnej, członków stronnictw klasowych, działaczy katolickich, działaczy 
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związkowych i różnego typu społeczników. Wizję takiego ruchu zakreśliłem 
też w artykule opublikowanym na temat Frontu Porozumienia Narodowego 
jeszcze przed stanem wojennym na łamach �Sztandaru Ludu� w Lublinie. 
Do PRON-u miały zgłosić akces wszystkie istniejące organizacje społeczne. 
W jego koncepcji były elementy dawnego BBWR. W grudniu 1982 w War-
szawie ukonstytuowała się pod przewodnictwem Jana Dobraczyńskiego 
Tymczasowa Rada Krajowa PRON, którego zostałem członkiem. W dniach 
7�9 V 1983 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się tzw. I Kongres 
PRON, którego następstwem było ustalenie składu Komitetu Wykonawcze-
go Rady Krajowej PRON, do którego wszedłem jako przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej w Lublinie. PRON stawał się jakby czwartym uczestnikiem 
władzy po PZPR, ZSL i SD, z tym, że zaczynał mieć większe znaczenie niż 
stronnictwa. Zupełnie niespodziewanie stałem się członkiem najwyższych 
władz w moim województwie. Nieustannie musiałem być obecny na różnych 
uroczystościach rocznicowych, zgromadzeniach różnych organizacji, wsze-
lakich akademiach, na które przybywał I sekretarz partii, prezesi stronnictw 
i ja. Bardzo często wiązało się to z obowiązkiem długiego stania na kulach 
na oczach publiczności. Wówczas cały wysiłek mój był skierowany na to, by 
się nie załamać i nie upaść. Z własnej inicjatywy zacząłem organizować kon-
ferencje na temat tradycji partii politycznych, jakie istniały w okresie mię-
dzywojennym. Wydawało mi się, że na tym tle zdołam skupić wspólny wysi-
łek historyków z KUL i UMCS. Inicjatywę poparli tylko historycy z UMCS. 
Udało mi się z odczytem o Stronnictwie Narodowym zaprosić Jana Matła-
chowskiego, ostatniego żyjącego członka siódemki z władz SN. Z odczy-
tem o partii socjalistycznej chciałem zaprosić byłego wicemarszałka Sejmu 
i byłego sekretarza KC Andrzeja Werblana, ale Stanisław Zgrzywa, zwany 
ojcem chrzestnym, trzymający rękę na pulsie wszystkich spraw, uznał, że to 
nie moment, aby Werblana zapraszać do Lublina. Pani Krajewska w ogóle się 
nie zachwycała tymi inicjatywami, bo nie bardzo wiedziała o co chodzi. 

Bardzo udaną inicjatywą było zorganizowanie wspólnie z prof. Edwardem 
Olszewskim z UMCS sesji na temat racji stanu, na którą zaprosiliśmy politolo-
gów z Rumunii, Węgier i ZSRR.W tym czasie można powiedzieć, że generalnie 
byłem bardzo czynny. W liście do brata pisałem (III 1984): Działam w PRON, 
w Sejmie, w ChSS i staram się dużo pisać, na co zupełnie nie mam czasu. Przy-
kładowo: w tym tygodniu we wtorek miałem podkomisję sejmową w Warszawie, 
w środę odczyt w Zamościu, w czwartek wielkie uroczystości z okazji 40-lecia 
Teatru im. Osterwy w Lublinie, w piątek odczyt za Adzia Morawskiego w Łom-
ży, w sobotę udział w promocji oficerów lotnictwa w Dęblinie. I tak co tydzień. 
Udało mi się jednak napisać duży 27-stronnicowy tekst dla �Kontaktów� � pis-
ma wychodzącego w Łomży. Niemałym sukcesem było także przygotowanie 
w imieniu Rady Wojewódzkiej PRON i Rady Uczelnianej PRON UMCS sesji 
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popularnonaukowej pt. �Drogi do niepodległości�, podczas której pracownicy 
naukowi wygłosili osiem referatów i cztery komunikaty. Było to 3 XI 1988. 
W tym też roku, 20 X byłem jednym z referentów podczas konferencji nauko-
wej na temat �Dziejów Wąwolnicy�, na której wygłosiłem prelekcję zatytuło-
waną Kębło � ośrodek życia społecznego XIX i początku XX wieku. Kębło był to 
majątek Antoniego Rostworowskiego, wybitnego społecznika lubelskiego. 

W tych latach powracała stale sprawa osób wywożonych na roboty przy-
musowe do Niemiec. Władze miejscowe były skłonne uznać powstanie Sto-
warzyszenia Ofiar Wojny. Zorganizowałem więc nowe zebranie ludzi zain-
teresowanych sprawą odszkodowań. Odbyło się ono w gmachu Komitetu 
Wojewódzkiego partii i ja mu przewodniczyłem. Byłem sam zaskoczony tą 
rolą. Pamiętałem jeszcze te chwile, kiedy po raz pierwszy w 1957 przekroczy-
łem próg domu partii i wcale nie byłem pewny, czy przez ten próg z powro-
tem o własnych siłach wyjdę. Na razie centralne władz państwowe nie chciały 
zarejestrować powstającego Stowarzyszenia. Gierek i Jaroszewicz zrzekli się 
wszelkich roszczeń wobec RFN w 1975, przyjmując 1,3 mld marek niemiec-
kich na pokrycie kosztu emerytur dla byłych obywateli niemieckich, których 
znów w tak wielkich ilościach nie wypłacali. Natomiast z drugiej strony uwa-
żano, że takie ruchy rewindykacyjne są słuszne, bo trochę straszą Niemców, że 
jeszcze wszystkiego Polakom nie zapłacili. W tym czasie władze państwowe 
� można powiedzieć � szukały swoich świętych patronów. Chodziło o po-
kazanie, że po stronie komunistycznej byli wielcy ludzie. Działając w tym 
duchu miejscowa Komenda MO w Lublinie wpadła na pomysł postawienia 
przed gmachem swej siedziby przy ul. Narutowicza pomnika komendanta MO 
z lat powojennych Franciszka Jóźwiaka �Witolda�. Dostałem na uroczystość 
odsłonięcia tego pomnika zaproszenie. Zastanawiałem się, czy udać się na tę 
uroczystość. O Jóźwiaku wiedziałem niewiele, choć słyszałem, że był w mło-
dości żołnierzem Legionów Piłsudskiego, że po wojnie dużo chorował i był 
raczej figurantem na swoim stanowisku. Ostatecznie wybrałem się, bo akurat 
miałem czas. Na placu wokół odsłoniętego pomnika zebrała się gromada lu-
dzi, ale głównie umundurowanych milicjantów. Cywilnych osób było zale-
dwie kilka. Odsłonięcie się odbyło i po pewnym czasie zaprosił mnie do siebie 
�ojciec chrzestny� mgr Zgrzywa. Wręczył mi medal, na którym było napisa-
ne: �Zawsze wierni socjalistycznej ojczyźnie, partii i narodowi 1944�1984� 
i pośrodku były litery MO-SB. Byłem zdziwiony formą tego nadania, które 
się odbywało bez uczestnictwa żadnych innych osób, a ponadto mgr Zgrzywa 
powiedział, że tym medalem nie trzeba się za bardzo chwalić, to jest tylko dla 
mnie. Dodał, że otrzymał go on, Ewa Krajewska i ja, jako ci, którzy byliśmy 
na odsłonięciu pomnika. Medal przyjąłem, myśląc sobie, że zawsze może oka-
zać się on jakimś glejtem, przydatnym w naszej �socjalistycznej ojczyźnie�. 
Nie spodziewałem się, że odda mi on niedługo niedźwiedzią przysługę.
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Wydarzeniem ciekawym było to, że delegacja PRON-u z Lublina zosta-
ła zaproszona przez Front Narodowy w Debreczynie na Węgrzech. Węgry 
wówczas uchodziły za kraj, w którym wskaźniki gospodarki socjalistycznej 
przynoszą jak najlepsze efekty. W delegacji byłem ja, Ewa Krajewska oraz 
inne osoby. Zakwaterowano nas w ładnym pałacyku. Otrzymałem łóżko, 
w którym poprzednio spał rumuński przywódca Nicolae Ceauşescu. W De-
breczynie przyjęła nas Żydówka, przewodnicząca Frontu, która do współ-
pracy miała Ukraińców i Rumunów, Węgrów zaś nie było. Mówiła o tym, 
że na Węgrzech jest już demokracja, bo choć listy kandydatów w wyborach 
terytorialnych ustala partia, ale na listach tych nie ma niektórych zasłużonych 
działaczy, nawet żydowskich, którzy byli poprzednio. Front Narodowy na 
Węgrzech działał w dwóch środowiskach �niezależnych�, to jest wśród du-
chowieństwa ewangelickiego i rzemieślników. Zaprowadzono nas do jakie-
goś zakładu rzemieślniczego, w lokalu którego była pustka. Stała jedna ma-
szyna, a wychudzony rzemieślnik powiedział, że dawniej wskutek podatków 
było ciężko, a teraz jest znacznie lepiej. Zawieziono nas też na wieś. W domu 
wójta w głównym pokoju stał telewizor, ale prawie nie było innych sprzętów. 
Na maleńkiej działeczce przyzagrodowej wójt trzymał dwie krowy i świnię 
wziętą z miejscowego sowchozu. Na utrzymanie ich sowchoz dostawał tro-
chę paszy i jakieś wynagrodzenie, które pozwoliło i jemu się lepiej utrzymać. 
Cała wieś robiła wrażenie, jakby żyła pod terrorem. Starzy ludzie i kobiety 
musieli pracować w miejscowej manufakturze. Wizja lokalna ówczesnych 
Węgier wskazywała, że Węgrzy tu nie mają wiele do powiedzenia, a bardzo 
słabo wynagradzani, muszą przeważnie pracować na dwóch etatach. Stąd też 
Węgrzy dają z siebie ogromną pracę. Ale krajem rządzą wszelkie możliwe 
mniejszości narodowe, tylko nie oni. Ponadto jest to kraj, w którym praktycz-
nie nie ma środowisk niezależnych od partii. Wszystko jest już podporządko-
wane i sprowadzone do minimum egzystencji. Po tej wizycie powiedziałem 
sobie � jak to nie trzeba nigdy chwalić tego, czego się naocznie nie zobaczy.

Z końcem lat 70. z ramienia ChSS nawiązałem kontakt z ruchem ekume-
nicznym International Ecumenical Fellowship (IEF), stworzonym przez bene-
dyktynów anglikańskich. Miał to być ruch ekumeniczny, inicjujący wspólną 
modlitwę różnych lokalnych wspólnot wyznaniowych. Zetknąłem się z nim 
w Belgii, potem na kongresie w Loyla w Hiszpanii, dalej w La Grande Motte 
we Francji, aż wreszcie razem z żoną i córką na spotkaniu w IX 1983 w Co-
burgu w RFN. Tu ruch ten miał duże pole do popisu, gdyż Niemcy są krajem 
dwuwyznaniowym i w lokalnych społecznościach działają różne inspiracje 
religijne. Pewnym wydarzeniem tego kongresu był moment, kiedy wszyscy 
uczestnicy dojechali na szczyt góry, z której był widok na rozległą dolinę, 
leżącą już w NRD. Było to spojrzenie wolnych Europejczyków na zniewo-
lony kraj. André Aimé, uczestnik tego kongresu, człowiek głęboko religijny, 
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zaprosił mnie i żonę na dwutygodniowy pobyt w Cannes. Byłem też w Gra-
zu w Austrii, gdzie uczestniczyłem w spotkaniu Polaków, którzy emigrowali 
z Polski po upadku �Solidarności�. Niesłychanie ciekawe były ich debaty, po-
dobne do tych, jakie wiedli uczestnicy powstania listopadowego po jego klę-
sce. Członkowie �Solidarności� analizowali wstecz wszystkie wydarzenia, 
szukali przyczyn klęski i winą głównie obciążali Wałęsę, jako źle dobranego 
przywódcę. W 1985 zorganizowałem w ramach Oddziału ChSS w Lublinie 
wycieczkę autokarową dla 30 osób przez Węgry, Jugosławię, północne Wło-
chy, południową Francję do Salamanki w Hiszpanii. Droga powrotna wiodła 
przez San Sebastian, Redon we Francji, Paryż, Witten w RFN i Poczdam 
w NRD. W większości miejsc, gdzie się zatrzymywaliśmy, byliśmy podej-
mowani przez moich znajomych, głównie księży, organizujących noclegi 
u rodzin katolickich. Podróż ta była dla mnie ważnym doświadczeniem, jak 
trudno jest rządzić Polakami, którzy należąc do jakiejkolwiek społeczności 
kierują się prywatą, własnymi interesami i okazują w tym ogromny spryt.

Dobiegła końca VIII kadencja Sejmu. Razem z innymi odchodzącymi po-
słami (Witold Jankowski z �Paxu�) zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W ChSS zapanowało wtedy swoiste przesilenie. 
Prezes Morawski wszedł w konflikt ze swym głównym współpracownikiem 
posłem Zdzisławem Pileckim. Pilecki miał bardzo duże wpływy w oddziałach 
wojewódzkich, które obsadzał swoimi ludźmi. Morawski, aby przyciągnąć ten 
aktyw na swoją stronę, tym mało wyrobionym działaczom obiecał mandaty po-
selskie. Na tej zasadzie mnie spławił z Sejmu, choć moja pozycja w kończącej 
się kadencji była wyjątkowo dobra. W kolejnych wyborach nie kandydowałem. 
Naturalnie, że po 13 i pół latach obecności w Sejmie takie odejście jest pewnym 
wstrząsem życiowym. Choć obiektywnie oceniając, uczestnictwo w Sejmie 
niewiele mi dawało. Zabrało najlepsze lata życia, najbardziej twórcze, anga-
żując sprawami, z których płynęły efekty mało wymierne. Tak, że właściwie 
nie żałowałem odejścia z Sejmu, problem raczej polegał na tym, co mam te-
raz robić. Lata 1984�1985 były na pewno okresem eksplozji moich publikacji 
prasowych, m.in. efektu studiów, jakie prowadziłem nad działalnością partii 
politycznych okresu międzywojennego i ruchu katolickiego po wojnie.

Rozwiązanie dla mego osadzenia życiowego znalazł znów prezes Moraw-
ski. Zamierzał on wprowadzić swoich ludzi do rządu i zaproponował moją 
osobę władzom. Trudność polegała na moim wykształceniu, które było z punk-
tu widzenia posad rządowych żadne (polonistyka na KUL) oraz na tym, że 
nadal byłem inwalidą ruchu. Naturalnie po 32 latach pobytu musiałem opuś-
cić Lublin, w którym wydaje mi się, że pozyskałem pewną przychylność ze 
strony mieszkańców tego miasta. Zaproponowano mi stanowisko wiceprezesa 
w ZUS-ie. Ale nie przyjąłem, bo powiedziałem, że nie lubię liczyć. Ostatecz-
nie przyjął mnie od kwietnia 1986 na stanowisko doradcy do Urzędu Rady 
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Ministrów wicepremier Zbigniew Gertych, który znał mnie z Komisji Planu 
Gospodarczego w Sejmie, jakiej poprzednio przewodniczył. Okazał ogrom-
ną uprzejmość wobec mnie. Chciał mnie zatrudnić na stanowisko doradcy do 
spraw środków przekazu. I otóż okazało się, że człowiek bezpartyjny takie-
go stanowiska nie może pełnić. Zostałem więc doradcą ds. sportu i turystyki, 
dziedzin z którymi nie miałem zawodowo nic wspólnego. Musiałem się na 
gwałt uczyć nazw dyscyplin sportowych. W dodatku byłem inwalidą. Gdy 
kiedyś wchodziłem na wielką salę hotelu Forum, gdzie szef resortu, poseł Bo-
lesław Kapitan, prowadził naradę aktywu z całego kraju, zostałem powitany 
jako najwyższy w państwie urzędnik ds. sportu i turystyki, a szedłem o kulach 
z trudem się poruszając. Jakoś sala nie wybuchła śmiechem. Szanowało się 
jeszcze wtedy ludzi. Inny kłopot miałem, gdy przyjechał do Warszawy sław-
ny biegacz abisyński, który biegał po wszystkich stolicach europejskich, by 
zwrócić uwagę bogatych społeczeństw na los dzieci głodujących w Afryce. 
Rzecz polegała na tym, że bieg swój rozpoczynał z placu Zamkowego w War-
szawie. Ja miałem strzelić z pistoletu startowego i wtedy rozpoczynał się bieg 
jego i paru naszych zawodników, w którym i ja powinienem był uczestniczyć. 
Ograniczyłem się jednak tylko do strzelenia z pistoletu i Abisyńczyk pobiegł. 
Początkowo nie miałem odwagi sam poruszać się samochodem po Warsza-
wie. Wicepremier Gertych zgodził się na to, by sporadycznie mnie dowoził do 
pracy oficer z BOR-u, płk Janik. Pewnego razu, gdy wiózł mnie, powiedział: 
Nie spodziewał się pan, że będzie pan jechał z dwoma ubowcami samochodem 
(on i kierowca). W samej rzeczy możemy drzwi otworzyć i pana wyrzucić na 
jezdnię. Odrzekłem: Wiem, że pan pułkownik tego nie uczyni, bo ma za dobre 
serce. Prawdą było, że pułkownik był bardzo miłym człowiekiem, lubił żarto-
wać i specjalnością jego było opowiadanie antyreżimowych dowcipów, wtedy 
patrzył, kto się z nich najbardziej śmieje.

Z czasem zaczęto mnie przesuwać na stanowisko doradcy w innych dzie-
dzinach, przede wszystkim w sprawach ZUS i Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych oraz byłem sekretarzem Rady ds. Rodziny i Rady ds. Ludzi Star-
szych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Wtedy przyczyniłem się do 
dzieła, które uważam za najważniejsze w moim życiu. Udało mi się przekonać 
do sprawy wicepremiera Gertycha, a potem wiceministrów trzech resortów: 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu i Kultury 
Fizycznej do wprowadzenia tzw. renty socjalnej dla osób od urodzenia niepeł-
nosprawnych, czy też innych, którym niepełnosprawność nie pozwalała wyro-
bić renty. Teraz jeszcze, gdy odwiedzam rodziny, w których są młodzi ludzie 
niepełnosprawni, z radością dowiaduję się, że nadal otrzymują jakieś renty. 

Będąc w gabinecie wicepremiera Gertycha przekonałem się o tym, jak wy-
soko kwalifikowaną kadrą dysponował już Urząd Rady Ministrów. Mój dyrek-
tor Leszek Zapałowski miał doktorat, znał pięć języków i publikował książki 
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na tematy międzynarodowe. Kilku pracowników było w swoim czasie na pla-
cówkach dyplomatycznych i to znacznie rozszerzyło ich wiedzę i orientację 
w świecie. Zapałowski niezbyt chętnie przyjął mnie do swego zespołu. Za-
kładał, że pewno w Sejmie nauczyłem się nieróbstwa, a w dodatku będę się 
wynosił � co to nie ja. Powoli jednak zdobywałem jego zaufanie, które później 
przekształciło się w żywe zainteresowanie moją osobą. W 1987 dobiegła końca 
kadencja wybranych władz w PRON-ie. Przez ostatni rok praktycznie już nie 
kierowałem lubelską Radą Wojewódzką, ale przybyłem na wybory, by wstawić 
w moje miejsce innych działaczy lubelskiego Oddziału ChSS. I otóż okaza-
ło się, że nie bardzo jest dla nich miejsce, bo już Komitet Wojewódzki partii 
zajmuje się obsadą składu Rady i ma do niej sporo kandydatów. Zatem już po 
jednej kadencji w terenie działacze katoliccy zaczęli być wypierani z PRON-u. 
W Warszawie natomiast z poręki ChSS po likwidacji wpływów Pileckiego zro-
biło się miejsce w Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON 
i prezes Morawski wstawił mnie na to miejsce. Przewodniczącym Prezydium 
KW Rady Krajowej był Jan Dobraczyński, z czasów okupacji niemieckiej 
i działalności scaleniowej formacji endeckich z AK bardzo zaprzyjaźniony 
z moim ojcem. Miałem z nim również jak najlepsze stosunki, które przetrwały 
i później, gdy go odwiedzałem na ul. Hetmańskiej w Warszawie, już wyłą-
czonego z życia politycznego. Sekretarzem generalnym PRON, po narodowo 
nastawionych Jerzym Jaskiernią i Jerzym Świderskim, wkrótce po wyborach 
został zorientowany kosmopolitycznie Stanisław Ciosek, który na jedno ze-
branie nawet przyszedł w mycce żydowskiej. Powoli zaczął on traktować Do-
braczyńskiego jako figuranta. Choć PRON właśnie dzięki Dobraczyńskiemu 
i wiceprzewodniczącemu Alfredowi Beszterdzie z SD miał swoje osiągnięcia. 
Doprowadził do amnestii i szybszego zakończenia stanu wojennego w kraju, 
opracował projekt rzecznika praw obywatelskich, uruchomił Narodowy Czyn 
Pomocy Szkole, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Forum Myśli Katolicko-
Społecznej, a przede wszystkim wpływał rozmiękczająco na autarktyczne sta-
nowisko partii. Bowiem członkowie PZPR zaczynali rozumieć, że w Polsce są 
także inne siły polityczne, które naszemu krajowi dobrze życzą i że nie należy 
się nastawić na ich eliminację, lecz współpracę. To był najważniejszy rezultat 
pracy PRON-u, że wprowadził do życia politycznego inne siły poza partią i po 
macoszemu traktowanymi stronnictwami. Rada Krajowa, głównie z inicjatywy 
Beszterdy, proponowała, by podczas najbliższych wyborów do rad narodowych 
przedstawione były alternatywne kandydatury do wyboru. Do tego nie doszło. 
Wybory odbywały się pod auspicjami Rady Krajowej PRON, a nawet w 1988 
zostałem członkiem Ogólnopolskiego Kolegium Wyborczego. 

PRON miał pewne znaczenie polityczne. Gdy miał być zastąpiony pre-
mier Zbigniew Messner innym kandydatem, na posiedzeniu Prezydium Rady 
Krajowej zjawił się gen. Jaruzelski i zaprezentował kandydaturę Mieczysła-
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wa Rakowskiego. Dobraczyński był jej wyraźnie przeciwny, ale wyrażanie 
poglądów było trudne, bo Rakowski też już był obecny na tym posiedzeniu. 
Ostatecznie gen. Jaruzelski przeforsował kandydaturę Rakowskiego, ale mu-
siał wiedzieć, że część osób w PRON-ie była jej przeciwna. Już w 1984, gdy 
przyszedł termin wyborów do rad narodowych, PRON proponował możliwość 
zgłaszania kandydatów przez zebrania mieszkańców, którzy by wchodzili na 
listy wyborcze obok zgłoszonych z inspiracji władz. Ale propozycja ta nie zo-
stała przyjęta. Błędem było też to, że nie zgodzono się na oficjalne utworzenie 
Stronnictwa Chrześcijańsko-Społecznego, które byłoby ważną barierą dla ru-
chów kosmopolitycznych. Tak więc PRON był krokiem naprzód, ale krokiem, 
który się zatrzymał w pół drogi. Ja jako członek Prezydium zostałem przewod-
niczącym Komisji ds. inicjatyw społeczno-gospodarczych. Zaangażowałem 
w niej sporo osób zapraszanych z całego kraju i odbywałem regularne spotka-
nia. W pracy swej oparłem się na dwóch wiceprzewodniczących Komisji prof. 
Marii Trawińskiej i prof. Tadeuszu Przeciszewskim. Prof. Przeciszewski opra-
cował projekt reform w zakresie polityki społecznej kraju. Długo przygotowy-
wałem wydanie tej pracy, chcąc wygładzić styl profesora. Rzecz ukazała się na 
rotaprincie. Było to bardzo nowoczesne ujęcie zagadnień polityki społecznej 
(profesor wzorował się na szkole amerykańskiej i francuskiej). Gdy później 
doszli do władzy działacze �Solidarności�, chcieli wnioski płynące z tej pracy 
wprowadzić do swego programu, pod warunkiem, że usunie się z niej wszel-
kie jej związki z PRON-em. W 1988 z inicjatywy PRON-u obchodzona była 
w kraju dość uroczyście 70. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Został rozpisany konkurs pod hasłem: �Gdy wybuchła Polska� na prezenta-
cję dokumentów z czasu wyłaniania się polskiej niepodległości. Dysponu-
jąc archiwum po moim ojcu, przedstawiłem tyle dokumentów, że uzyskałem 
II miejsce w tym konkursie, do którego przystępowało się anonimowo.

Właśnie moja obecność w Prezydium Rady Krajowej wkrótce wzbudziła 
zainteresowanie dyrektora Zapałowskiego, gdyż w rezultacie miałem znacz-
nie wyższe kontakty z władzami niż on. Zapraszał mnie zatem na rozmowy 
i ciekaw był relacji z obrad. W mojej pracy istniało jedno niebezpieczeństwo. 
Dyrektor mógł przyjść na godzinę przed końcem pracy i powiedzieć: Wie pan 
co, premier jedzie do Łowicza, musi mu pan przygotować przemówienie. Na 
taką wypowiedź można było postawić tylko jedno zapytanie: Do kiedy? Wtedy 
dyrektor robił się wyrozumiały: Rozumiem, że pan na rano nie zrobi. Premier 
jedzie dopiero pojutrze. Ale dobrze by było, żeby przemówienie było gotowe 
gdzieś na godzinę jedenastą. Wtedy zaczynała się szaleńcza praca. Telefony 
do władz administracyjnych w Łowiczu z zapytaniem czego by oczekiwano od 
premiera, szukanie jakiś informacji o charakterze miasta, jego aspiracjach i ja-
kimś cudem przemówienie na powiedzmy godzinę 11.20 było gotowe. Ale przy 
tej metodzie można było dostać zawału serca. Moje zadania w URM ciągle się 
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zmieniały, m.in. miałem robić ocenę efektywności niektórych przedsiębiorstw, 
które wyrosły na gruncie polskim, zyskując dzięki niejasności przepisów prawa 
gospodarczego ogromne dochody. Wśród innych oceniałem �Iglopol�, wielką 
firmę wielobranżową, stworzoną przez wiceministra Edwarda Brzostowskiego, 
funkcjonującą we wschodniej Małopolsce. Zadania te przerastały moje przygo-
towanie fachowe, mimo to, mając doświadczenie wyniesione z pracy w Sejmie, 
dość trafnie prognozowałem, m.in �Iglopolowi� przepowiadając rychły upa-
dek. W tym czasie dość dużo publikowałem w różnych czasopismach. W 1985 
za cykl artykułów pt. Katolicy polscy po przełomie lipcowym, zamieszczonych 
w �Tygodniku Polskim�, otrzymałem I nagrodę Klubu Publicystyki Światopo-
glądowej Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. 

W 1988 odbyłem krótką podróż z prezesem Morawskim do siedziby Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Brukseli. Byliśmy tam bardzo uprzej-
mie podejmowani, na jednym z posiedzeń przedstawiłem, jakimi problemami 
ChSS zajmuje się w Polsce. Otrzymaliśmy szereg materiałów informacyjnych. 
Po powrocie do kraju, naszym dorobkiem nie bardzo się zainteresowano, gdyż 
nadchodziły wydarzenia już innej skali. 

Przez premiera Gertycha byłem jeszcze, razem z dyr. Potockim z MSZ, 
wysłany do filii ONZ w Wiedniu, gdzie rozpatrywano program przygoto-
wawczy do roku 1994, który z inicjatywy Polski miał być ogłoszony przez 
Narody Zjednoczone ROKIEM RODZINY. Tam też poznałem Helmutha 
Schatovitttsa, sekretarza generalnego Regionu Europejskiego Międzynarodo-
wej Unii Organizacji Rodzin, który zaprosił mnie na zebranie wiedeńskiego 
Oddziału MUOR, na którym zreferowałem zupełnie nieznany za granicą stan 
organizacji kobiecych i młodzieżowych oraz konkurujących z nimi ośrodków 
katolickich zajmujących się w Polsce problematyką rodzinną. Spotkanie to 
otworzyło przede mną nową kartę moich zainteresowań. W latach następnych 
uczestniczyłem w sesjach organizowanych przez MUOR w Brukseli, w Liz-
bonie i ostatecznie w Atenach, gdzie zostałem 26 X 1989 wybrany członkiem 
Dyrekcji MUOR, która miała swą siedzibę w Paryżu. Tym samym także z tą 
datą Polska stała się członkiem MUOR. Do Paryża na zebrania zarządu dojeż-
dżałem czterokrotnie, częściowo przy pomocy finansowej URM, raz z mini-
strem ds. rodzin Anną Popowicz, a częściowo za własne pieniądze. Założenia 
tej organizacji przenosiłem na grunt polski. Przewodniczącą MUOR była Ma-
ria Teresa da Costa Macedo, Portugalka, były minister ds. rodziny w rządzie 
portugalskim, dwukrotnie przyjechała ona do Polski, m.in. w grudniu 1989, 
by nawiązać stosunki z odpowiednimi ministrami i uzyskać akceptację dla 
powołania Komitetu Narodowego MUOR w Polsce. Wszędzie byłem jej prze-
wodnikiem. W dniu 7 XII 1989 w URM zorganizowałem pierwsze zebranie 
organizacyjne, na które pozapraszałem przedstawicieli Ligi Kobiet, Kół Go-
spodyń Wiejskich, ZSP, trzech organizacji katolickich, działaczy przeciwalko-
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holowych. Na zebranie to przyszła także Krystyna Czuba, jako przedstawiciel-
ka przykościelnego ruchu rodzinnego. Zebranie to odbyło się u kresu 1989, 
a już po upływie krótkiego czasu wszystkie te prorządowe organizacje, takie 
jak Liga Kobiet, rozpadły się i nie można była znaleźć ich przedstawicielek.

Kontakt z Krystyną Czubą umożliwił mi jednak nawiązanie relacji z in-
nymi organizacjami o profilu katolickim. W tym czasie okazały się szcze-
gólnie wpływowe diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W każ-
dym razie Polski Narodowy Komitet MUOR powstał 2 III 1990, powołany 
przez przedstawicieli 34 organizacji, głównie katolickich. W dużej mierze 
przygotowałem jego statut i rejestrację. Prezesem został działacz katolicki 
dr Marek Kośmicki z Warszawy, który wkrótce wszedł do Zarządu Regionu 
Europejskiego MUOR w Bernie w Szwajcarii. Delegacje Polskiego Komitetu 
Narodowego uczestniczyły w konferencjach organizowanych przez MUOR 
w Moskwie (1990 � obrady zaszczyciła pani Gorbaczowa) i na Cyprze. Ja 
również wszedłem do zarządu i uczestniczyłem w tych konferencjach. Pracu-
jąc nadal w URM, za czasów gdy szefem Urzędu był min. Jacek Ambroziak, 
udało mi się dla MUOR uzyskać pond 300 000 zł dotacji na zorganizowanie 
w Polsce konferencji tematycznie związanej z Międzynarodowym Rokiem 
Rodziny, ogłoszonym przez ONZ. Tymczasem wpływowi katoliccy członko-
wie zarządu oświadczyli, że dotacji nie przyjmą, bo to jest kłopotliwe, wyma-
ga rozliczeń, jakie mogą różnie wypaść. W ogóle niektórzy z tych działaczy 
kierowali się głównie nieufnością do wszelkich powiązań oficjalnych, w tym 
i do mnie. Jedna z członkiń zarządu, Małgorzata Bal, dała mi do zrozumienia, 
że to tylko chodzi o kontrolę tego ruchu, żeby nie dostał się pod wpływy lewi-
cowe, a nie o jakąś wielką działalność. Gdy chodzi o dotacje, to sprawę ura-
tował krajowy duszpasterz rodzin ks. dyr. Kazimierz Kurek SDB, który prze-

konał członków zarządu, że 
datację należy przejąć i zorga-
nizować sesję naukową. Sesja 
ta na temat �Prawa stanowione 
rodziny� rzeczywiście odbyła 
się w Warszawie w Hotelu Eu-
ropejskim między 6 a 8 marca 
1992. Kłopotliwy był dobór 
prelegentów, gdyż członkowie 
zarządu w każdym węszyli 
skompromitowanego przed-
stawiciela minionej epoki, 
m.in. boczyli się na udział jako 
prelegenta prof. Adama Zie-
lińskiego, późniejszego rzecz-

A oto parka wnucząt Jaś i Gabriela Rostworowscy 
na kolanach zdziwionego dziadka
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nika praw obywatelskich. Referaty wygłosili: prof. Alicja Grześkowiak, ks. 
dr Karol Meissner, doc. Jacek Mazurkiewicz, dr Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
min. Anna Popowicz i inne osoby, a wśród nich goście zagraniczni. Przybyli 
reprezentanci z różnych krajów europejskich, amerykańskich i afrykańskich. 
Ogólnie sesja się udała. Była to jednak jedyna impreza zorganizowana sta-
raniem Polskiego Komitetu Narodowego, działacze katoliccy zadowolili się 
przejęciem wpływów nad tą organizacją i ją uśpili. Nawet nigdy porządnie 
nie rozliczyli się z przyjętej dotacji, a pozostałych środków finansowych nie 
złożyli na oprocentowanym koncie. Generalnie okazali daleko idącą inercję. 
W 1994, kiedy już święcony był Międzynarodowy Rok Rodziny, wspólnie 
z moją żoną Barbarą opublikowaliśmy książkę Rodzina w konstytucjach 
państw i dokumentach międzynarodowych. Ukazała się na mój koszt w za-
łożonym przeze mnie Wydawnictwie �Nałęcz�. Napotkałem spore trudności 
w jej rozprowadzeniu, gdyż już zawaliła się dawna sieć dystrybucji. Sytuację 
uratował znów ks. dyr. Kurek, który nakład w ciągu roku rozprowadził, zwra-
cając mi poniesione wydatki.

Trzeba jednak wrócić do pracy w URM-ie. W rządzie nastąpiły zmiany. 
Ze stanowiska wicepremiera został odwołany tak mi miły prof. Gertych, a wi-
cepremierem został prof. Zdzisław Sadowski, który przystąpił do tworzenia 
koncepcji drugiego etapu reformy gospodarczej. Będąc bezpartyjnym, apelo-
wał do KC partii o uznanie równoprawności wszystkich typów własności: sek-
tora państwowego, spółdzielczego i prywatnego. W całej swej pracy okazy-
wał nadzwyczajną inteligencję, świetne kwalifikacje i dużą odwagę cywilną. 
Ja pracowałem w dwóch sektorach: opieki społecznej i bankowości. Do tego 
drugiego na pewno brakło mi kwalifikacji, ale wówczas nikt ich nie miał, bo 
w Polsce normalna bankowość nie istniała. Dyrektorem gabinetu wicepremie-
ra był wtedy Jerzy Małkowski, sympatyczny człowiek o zainteresowaniach 
ekonomicznych, pisywał stale artykuły o tematyce gospodarczej do �Rzecz-
pospolitej�. Gabinet nasz wzbudzał spore zainteresowanie także dziennikarzy 
zagranicznych. Gdy przybywali, byłem typowany do udzielania im wywiadów 
na temat naszych działań prowadzących do reformy gospodarki. Wywiadów 
udzielałem po francusku i musiałem sprawować tę funkcję, bowiem moi kole-
dzy wypowiedziami dla prasy zagranicznej nie zamierzali się parać.

Gdy nastąpiła zmiana rządu i premierem został Mieczysław Rakowski, 
jako doradca otrzymałem przydział do Komitetu Społeczno-Politycznego 
Rady Ministrów. Znalazłem się w gabinecie zajmującym się sprawami poli-
tycznymi, kierowanym przez min. Aleksandra Kwaśniewskiego. Dyrektorem 
gabinetu był bezpartyjny Krzysztof Pietraszkiewicz, typowy działacz ZSP, 
prawdopodobnie z wykształcenia geograf, człowiek porządny i bardzo sympa-
tyczny. Praca była ciekawa. W nowym rządzie ministrowie zostali zgrupowani 
w dwóch Komitetach Rady Ministrów � do spraw gospodarczych i do spraw 



~ 906 ~

społeczno-politycznych. W tym drugim znaleźli się wszyscy z tzw. nadbudo-
wy, to znaczy ministrowie kultury, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycz-
nej, ale też kierownicy Interpersu, Biura Prasowego Rządu na czele z Jerzym 
Urbanem. Zespołowi temu przewodniczył Kwaśniewski, a rej w nim wodził 
min. Urban. Urban przepowiadał klęskę stronie komunistycznej. Pamiętam, 
jak mówił: Gdy oddamy �Solidarności� telewizję, to już możemy pożegnać 
się z władzą. Kwaśniewski uspokajał, mówił, że nie trzeba tracić ducha. Jacka 
Fisiaka, anglistę, ministra edukacji narodowej, studenci gdzieś zablokowali 
w sali, przybył na posiedzenie zdenerwowany, ale w aureoli cierpiącego bo-
hatera. W komitecie tym przygotowywaliśmy ciekawe ustawy � o stosunku 
państwa do Kościoła, o stowarzyszeniach. Były one niewątpliwie wyrazem 
liberalizacji stosunków w państwie i temu właśnie patronował Kwaśniewski. 
Jego zastępcą był Jerzy Koźmiński, którego ściągnął z placówki w Pradze. 
Człowiek inteligentny, który się potem utrzymał w URM-ie jako główny do-
radca Balcerowicza, a później został ambasadorem w USA. 

Na razie były wybory do sejmu tzw. kontraktowego. Kwaśniewski kan-
dydował do senatu, gdzie jego kontrpartnerami byli już działacze desygnowa-

ni przez Wałęsę. Kwaśniewski 
podjął akcję wyborczą metoda-
mi na wskroś nowoczesnymi. 
Nie głosił referatów, tylko po-
kazywał się na tle żony i córki, 
stosował różne gesty zyskujące 
mu sympatię, występował pod 
hasłem: �Każda Polka głosuje 
na Olka�. Osiągnął 28% głosów, 
co było wynikiem najwyższym 
spośród wszystkich kandyda-
tów konkurujących z działacza-
mi �Solidarności�, ale mandatu 
nie zdobył i był wyraźnie tym 
zawiedziony. Przy bliższym 
poznaniu okazywał się czło-
wiekiem otwartym, sympa-
tycznym, ruchliwym, niemniej 
brakło mu głębi, jakiejś we-
wnętrznej formacji, którą nie-
wątpliwie górowali nad nim 
dwaj moi poprzedni szefowie. 
Robił wrażenie świetnego dzia-
łacza ZSP, na którego duża gru-

Wspominanie lat dziecięcych 
� S. Rostworowski przed pałacem w Gębicach
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pa kumpli może zdecydowanie postawić. Pewnego dnia wspomniał, że był na 
jakimś szkoleniu w pałacu w Gębicach, to znaczy w dawnym majątku moich 
rodziców. Przy okazji zapytał mnie: Do kogo ten pałac należy? Odpowie-
działem, że do mnie. Poczuł się zaskoczony i zapytał: To jak to się dzieje, że 
pan pracuje w moim gabinecie? Odrzekłem: Dlatego, że ja, panie ministrze, 
od dzieciństwa byłem bardzo lewicowy. Uśmiechnął się i to mu wystarczyło. 
W stosunkach z nim nie odczuwałem z jego strony żadnej dyskryminacji. 
Pamiętam, jak już rząd Rakowskiego upadał, to Koźmiński nam powiedział 
trochę w formie żartobliwej: Dziś będą wprowadzone wolne ceny. Nikt do 
tego nie jest przygotowany. Ale cóż, od dziś będziemy mieli inny ustrój.

I tak się stało, a wszystko dokonywało się w tyglu Prezydium Rady Kra-
jowej PRON. Zaczęła się fala strajków, na którą nikt nie reagował, dopóki nie 
zrobiła się groźna. Wtedy Stanisław Ciosek wywodził, że trzeba pójść na jakieś 
ustępstwa, na jakieś porozumienie z podziemną �Solidarnością�, z jej częścią, 
bez najgroźniejszych Jacka Kuronia i Adama Michnika. Pierwszą propozycją 
było to, żeby w zakładach pracy powstały różne związki zawodowe, �Solidar-
ności� i prorządowe, które delegowałyby przedstawicieli do jednego związ-
ku zawodowego na poziomie zjednoczenia. Krytykowałem ten projekt jako 
nierealny, bo skoro na poziomie zakładu pracy członkowie przeciwstawnych 
związków się znienawidzą, to nie będą chcieli tworzyć wspólnego w zjedno-
czeniu. Projekt upadł i Ciosek zjawił się z nowymi oświadczeniami, że mięli-
śmy błędną ocenę, najbardziej dialogowi działacze �Solidarności� to właśnie 
Kuroń i Michnik. Z nimi trzeba zawrzeć porozumienie. PRON wtedy urzędo-
wał w pałacyku Sobańskich w Alejach Ujazdowskich. Do niego wieczorową 
porą przybywali czcigodni kapłani Alojzy Orszulik i Bronisław Dembowski, 
późniejsi biskupi, Kuroń i Michnik, późniejsi wodzowie naszego społeczeń-
stwa. Rozmowy z nimi wszystkimi prowadził Ciosek. On też chodził na ze-
brania aktywu partyjnego i działaczom tłumaczył, że trzeba iść na ustępstwa, 
bo nas Zachód zje za długi. To samo tłumaczył Jaruzelskiemu i Czyrkowi. Je-
dynie Dobraczyński mu nie bardzo ufał, podobnie jak i ja. Natomiast Ciosek 
pojednał sobie trzech innych członków Prezydium Komitetu Wykonawczego, 
prof. Annę Przecławską, bezpartyjną, prof. Mariusza Gulczyńskiego i Tadeusza 
Myślika z PZKS-u, któremu obiecał, że go wprowadzi do dyplomacji PRL-u 
i tak się zresztą stało. Pod hasłami odnowy moralnej i demokracji popierali 
oni wywody Cioska, którego na pewno można uznać za prawdziwego stwórcę 
�Okrągłego Stołu�, człowieka, który się bezpośrednio najbardziej przyczynił 
do zaistniałych zmian i któremu zwycięzcy uczciwie wypłacili nagrodę, utrzy-
mując go tyle lat na stanowisku ambasadora w Moskwie. Szczerze mówiąc, 
Prezydium Komitetu Wykonawczego było dość bezsilne, bo właściwie wszyst-
kie informacje o tym, co się dzieje w kraju, otrzymywało od Cioska. W każ-
dym razie sprawy potoczyły się dalej i Ciosek wkrótce uznał, że PRON nie ma 
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żadnego autorytetu i trzeba go rozwiązać. Jeszcze 8 XI 1988 odbyło się ostat-
nie posiedzenie Rady Krajowej PRON, na którym przemawiałem, utrzymując, 
że szkoda, że ta formacja zostaje zniszczona. Przypominałem dążenia, którym 
patronował przewodniczący Jan Dobraczyński. Należały do nich m.in. propo-
zycje, by pośmiertnie zostali odznaczeni oficerowie pomordowani w Katyniu, 
by ludziom wywożonym na roboty do Niemiec w czasie wojny zostały wypła-
cone odszkodowania, by inteligencja znalazła jakieś zabezpieczenia swej roli, 
gdyż była zagrożona w czasie stanu wojennego i później. Zgodnie z oczekiwa-
niami Stronnictwa Demokratycznego, niejednokrotnie wyrażanymi na forum 
PRON-u, powstał urząd prezydenta, który w następstwie głosowania przepro-
wadzonego w Sejmie objął gen. Wojciech Jaruzelski. Pewnego dnia członkowie 
Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON zostali zaproszeni 
do Belwederu, dostaliśmy po kawie i prezydent Jaruzelski podziękował nam za 
ofiarną, patriotyczną działalność. To była jedyna moja wizyta w Belwederze.

Premierem został Tadeusz Mazowiecki, a szefem URM Jacek Ambroziak. 
Otrzymałem przydział na stanowisko doradcy szefa URM-u. Spod władzy 
Kwaśniewskiego, który miał tytuł ministra, członka Prezydium Rady Ministrów, 
zostałem teraz przydzielony jakby niżej, do szefa Urzędu Rady Ministrów. Ale 
też nie było już ośmiu wicepremierów, tak jak za premierostwa Wojciecha Jaru-
zelskiego, lecz tylko czterech. Przed odejściem żegnałem się z min. Kwaśniew-
skim, który wówczas wyraźnie nie zamierzał pokazywać się w partii i wchodzić 
do władz PZPR, do czego zachęcał go I sekretarz gen. Jaruzelski. Mój były szef 
należał dość wyraźnie do orientacji Stanisława Cioska. Powiedział mi wtedy 
coś, co zapamiętałem: Mazowiecki mi proponował, żebym został wiceprezesem 
Telewizji. To tak, jakby mi proponował, żebym był redaktorem naczelnym �Tygo-
dnika Powszechnego�. Co ja bym tam robił? W tym czasie wyraźnie obstawał 
on przy tym, by utrzymać stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Młodzie-
ży i Kultury Fizycznej, które było na uboczu, ale stawało się intratne. 

Mój nowy szef Jacek Ambroziak na pewno był człowiekiem wartościo-
wym, rzetelnym, ale nie utrzymywał właściwie żadnych relacji z podległymi 
sobie pracownikami. Raz tylko widziałem, że zareagował ostro. Dowiedział 
się, że jest jakiś ruch eszelonów rosyjskich na terenie kraju. Chciał się dowie-
dzieć od pełnomocnika rządu ds. pobytu wojsk radzieckich w Polsce: co to 
się właściwie dzieje. Pełnomocnika jednak nie mógł zastać. Sekretarka ciągle 
odpowiadała, że jest nieobecny. A kiedy Ambroziak zażądał, by odnalazła 
szefa, odrzekła, że generał poszedł do dentysty. Wtedy Ambroziak krzyknął, 
że go zwolni. Wkrótce nastąpiła zmiana rządu, żegnaliśmy nie tyle Ambro-
ziaka, co Mazowieckiego jako premiera z żalem. Nastał premier Jan Krzysz-
tof Bielecki i szef URM Krzysztof Żabiński. Z Żabińskim współpracowało 
mi się dobrze, gdyż to on w październiku 1991 podpisał z Niemcami umowę 
o wypłacie dla ofiar prześladowania nazistowskiego 500 mln marek. Stałem 
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się już w pewnym stopniu ekspertem w sprawie odszkodowań niemieckich 
dla obywateli polskich i mogłem być doradcą ministra w tych kwestiach. 

Jeszcze w 1987 Kazimierz Kąkol, dyrektor Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce wynalazł właściwą nazwę dla polskiego ru-
chu rewindykacyjnego, która przesądzała o tym, że ruch ten nie mógł wnosić 
roszczeń wobec ZSRR � Stowarzyszenie Polaków Eksploatowanych, potem 
Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Pod taką nawą 23 X 1987 sto-
warzyszenie to zostało zarejestrowane. Jego organizacją zajął się płk Stani-
sław Szadkowski, człowiek inteligentny i wyważony, który właśnie przeszedł 
na emeryturę z pełnionych chyba funkcji wywiadowczych na Zachodzie. 
Podjęto trud zakładania oddziałów SPP w poszczególnych województwach. 
Ja zakładałem oddziały w Suwałkach i Pile. Wkrótce organizacja pozyskała 
700 000 członków. W okresie najważniejszych przemian ustrojowych była 
największą zarejestrowaną organizacją społeczną. W kwietniu 1989 w War-
szawie obradował I Ogólnopolski Zjazd SPP. Zbliżały się wybory i politycy 
wyczuli, że w takim ruchu można pozyskać wielu wyborców. Podczas zjaz-
du odbyły się przepychanki polityczne z mec. Janoszem. Nie byłem w nich 
zorientowany, w dodatku wskutek korka na ulicach spóźniłem się na obrady. 
Uwagę skupiałem na propozycjach statutowych, jakie miałem zreferować. 
Został wybrany zarząd, wszedłem do komisji rewizyjnej. W zasadzie mój 
związek ze Stowarzyszeniem nie był podmiotowy, gdyż na roboty do Nie-
miec nie byłem wywieziony i rekompensaty żadnej nie mogłem oczekiwać. 

Gdy w VI 1989 przyszły wybory, uznałem, że powinienem kandydować 
do senatu. Kandydatura moja została wysunięta właśnie przez lubelski od-
dział Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych, któremu przewodniczył dr 
Stanisław Dworak. Pojechałem do Kraśnika, tam zwołaliśmy zebranie osób 
wywożonych na roboty do Niemiec i za jednym zamachem zabrałem 800 
podpisów na swoich listach wyborczych. Wywołało to przerażenie Komite-
tu Wyborczego �Solidarności�, działającego pod przewodnictwem prof. Je-
rzego Kłoczowskiego. Działacze tego komitetu podjęli ostry atak przeciwko 
mojej osobie, głosząc, że nieuczciwą drogą zdobyłem te podpisy. W drugim 
numerze �Gazety Wyborczej� znalazł się szkalujący mnie artykulik, ataki na 
mnie zostały nawet ujawnione w prasie polonijnej w Kanadzie. Był to zatem 
atak zakreślony na dużą skalę. Właściwie nie miałem środków na prowadze-
nie akcji wyborczej. Chciałem na ten cel poświęcić 500 zł, co było kwotą 
mikroskopijną. Nie miałem ani szerszego sztabu wyborczego, ani porząd-
nych afiszy. Nie miałem też umiejętności do prowadzenia nowoczesnej akcji 
wyborczej. W rezultacie w wyborach dostałem 1,5% głosów, gen. Mirosław 
Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta, dostał 8% głosów. �Solidar-
ność� rozpuściła o nim wiadomość, że zastrzelił chłopa w lesie. W wybo-
rach wygrali kandydaci mający zdjęcia z Wałęsą. Byłem zadowolony, gdyż 
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akcja ta była mi potrzebna dla satysfakcji życiorysowej. Chodziło o to, że ja, 
który tylekroć kandydowałem z ustalonej przez władze listy Frontu Jedności 
Narodu, bez tego Frontu stanąłem wobec wyborców, nie wygrałem, ale nie 
bałem się skonfrontować z ich opiniami. Muszę powiedzieć, że tam, gdzie 
się wprost stykałem z wyborcami, odnosili się oni do mnie przychylnie. Ale 
karty były już rozdane, wygrać mógł tylko kandydat �Solidarności�.

Wróciłem do URM-u i nadal byłem czynny w Stowarzyszeniu Polaków 
Poszkodowanych, które występowało już pod skrócona nazwą SPP. Po ustą-
pieniu Jerzego Ozdowskiego przewodniczył mu Mirosław Podsiadło. Mini-
ster Żabiński powołał mnie na szefa grupy roboczej, która miała ustalić status 
fundacji przyznającej poszkodowanym rekompensaty. W skład tej komisji 
wchodził naturalnie przedstawiciel SPP Wojciech Wardecki, ale także przed-
stawiciele organizacji żydowskich i kombatanckich oraz dzieci Holokaustu. 
Opracowaliśmy statut Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która osta-
tecznie została zarejestrowana 24 lutego 1992. W międzyczasie upadł rząd 
Jan Krzysztofa Bieleckiego, ale jeszcze przed dymisją rządu min. Żabiński 
podpisał akt notarialny, na mocy którego minister-szef URM, reprezentujący 
Skarb Państwa, stał się fundatorem Fundacji. Tym samym Fundacja stawała 
się organem rządowym. Następca Żabińskiego, min. Wojciech Włodarczyk, 
szef URM w rządzie Jana Olszewskiego, powołał Zarząd Fundacji Polsko-
Niemieckie Pojednanie pod przewodnictwem Bronisława Wilka, byłego po-
sła z lat 1989�1991, wiceprzewodniczącego Partii Chrześcijańsko-Demokra-
tycznej. Min. Włodarczyk do Zarządu powołał siedem osób, wśród nich mnie, 
jako przedstawiciela URM-u. Rozpoczęła się bardzo ciężka praca nad ustala-
niem kryteriów dla Komisji Weryfikacyjnej, która miała wydawać postano-
wienia jak wysoka rekompensata należy się takiemu czy innemu poszkodo-
wanemu. Przyjęliśmy, że najwyższe odszkodowania należą się osobom, które 
przebywały w obozach koncentracyjnych, więzieniach i gettach, w następnej 
kolejności tym, którzy przybywali w innych obozach pracy, wreszcie osobom 
wywożonym na roboty. Z ustaleniem kryteriów było wiele trudności, np. czy 
Poznaniak wzięty na roboty, ale pozostawiony w Wielkopolsce, winien otrzy-
mać odszkodowanie? Arnold Mostowicz, przedstawiciel organizacji żydow-
skich, wniósł wniosek, by Żydom od początku wojny został przyznany sta-
tus poszkodowanych. Przeciwstawiłem się temu, przypominając, że Niemcy 
już w październiku 1939 rozstrzeliwali w publicznych egzekucjach Polaków, 
więc trzeba by wszystkich mieszkańców Polski uznać od IX 1939 za prześla-
dowanych. Mój spór z członkiem Zarządu red. Mostowiczem nieco osłabił 
moją pozycję. Byłem także przeciwny temu, aby odszkodowania były wy-
płacane rodzinom poszkodowanych, którzy zmarli już po czasie powołania 
Fundacji. Do takiego poglądu nastawiłem min. Włodarczyka. Sprawa była 
długi czas przedmiotem różnego typu sporów. Ponadto krytykowałem pewne 
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zapędy prezesa Wilka, który dojeżdżał z Opola, rozliczał wysokie delegacje 
i zamierzał dla potrzeb Fundacji zakupić jakąś drogą limuzynę marki zachod-
niej (wnioskowałem, by limuzyna była marki krajowej).

Długie godziny pracy nad ustaleniem zasad funkcjonowania Fundacji były 
dla mnie uciążliwe. Wychodziłem z URM-u z zawrotami głowy. Wkrótce w 1992 
poszedłem na operację przepukliny i raka. Okres pracy pod zwierzchnictwem 
min. Włodarczyka wspominam jak najlepiej. Był to jedyny zwierzchnik, z któ-
rym odczuwało się jedność poglądów, opartą o podstawy orientacji na wskroś 
katolickiej. Na korytarzach URM-u nagle pojawili się różni działacze katoliccy, 
których dawniej się tam nie widywało. Widziało się naocznie, że formacja kato-
licka ma swoich ludzi gotowych do służby państwowej. Niestety, okres rządów 
premiera Olszewskiego był krótki, trwał niewiele ponad pół roku, premierem, na 
krótko, od czerwca do lipca 1992, został Waldemar Pawlak, a ministrem-szefem 
URM Aleksander Łuczak z PSL. Nie miałem z nim zbyt licznych kontaktów, 
bo był to okres mojej rekonwalescencji po operacjach. Ale wspominam go jako 
szefa bardzo serdecznie odnoszącego się do podwładnych i dbałego o ich spra-
wy, taką przynajmniej pozostawił po sobie pamięć, odchodząc na rzecz nowego 
szefa URM Jana Marii Rokity w rządzie Hanny Suchockiej. 

Z Rokitą mi się nie wiodło. Gdy miałem okazję mu się przedstawić, po-
wiedziałem, że jest mi miło, że mogę pracować pod przewodnictwem tak 
wytrawnego prawnika. Tymczasem okazało się, że Rokita dotąd nigdzie nie 
pracował. Był doradcą przyparafialnym działaczy �Solidarności� w okresie 
stanu wojennego i później. Ponadto zwrócił się do mnie przewodniczący SPP 
Mirosław Podsiadło z prośbą o załatwienie audiencji u min. Rokity, podczas 
której chciał przedstawić projekt poszerzenia zarządu SPP o osobę byłej po-
słanki z czasów PRL. Dałem w tej sprawie dwie różne opinie, co wychwycił 
Rokita i po zapoznaniu się z moimi aktami uznał, że należy mnie zwolnić. Na 
jego decyzję mogło wpłynąć zapoznanie się z faktem posiadania przeze mnie 
owego medalu pod hasłem �Zawsze Wierny Socjalistycznej Ojczyźnie�, któ-
rym naturalnie się pochwaliłem, pisząc podanie o przyjęcie do pracy w URM. 
Był też inny motyw. Rokita ściągnął z Krakowa kilku młodych ludzi, którzy 
stanowili jego sztab wyborczy w Małopolsce. Konferował z nimi nieustannie 
i z czasem poustawiał ich dobrze na rządowych posadach w Warszawie. Lecz 
ówcześnie szukał dla nich posad w URM-ie. Zagrożony zwolnieniem uda-
łem się z prośbą o interwencję do senatora Andrzeja Machalskiego, z którym 
działałem niegdyś w ChSS, ale odrzekł on, że mimo iż są w jednej partii, ma 
złe stosunki z Rokitą i rozmawiać z nim nie zamierza. W dodatku Rokita od-
wołał mnie także ze składu Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, 
co uważałem za krzywdzące, ze względu na włożony przeze mnie wkład pra-
cy w powstanie SPP i Fundacji. Nowy szef URM wyłączył mnie też z wszyst-
kich funkcji pracowniczych w URM-ie, gdzie przebywałem jako �rezydent� 
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do czasu zupełnego zwolnienia. Wykonywałem jeszcze pewne funkcje, ale 
raczej anonimowo, jak pisanie przemówienia dla premier Suchockiej, udają-
cej się na posiedzenie krajów Unii Europejskiej, chyba w Kopenhadze, czy 
też opracowywałem profile istniejących partii, w genezie których moi kole-
dzy z URM, pozbawieni szerszej wiedzy historycznej, nie mogli się zorien-
tować. Ostatecznie w listopadzie 1992 odszedłem z pracy na emeryturę. Szef 
URM-u min. Rokita nie znalazł nawet czasu, by mi podać rękę na pożegnanie. 
Zrozumiałem wówczas, że nowe zwyczaje ludzi wyniesionych przez �Soli-
darność� w istotny sposób różnią się od tych, które znałem dotychczas. Gdy 
chodzi o dalsze wydarzenia, to Rokita odszedł w niesławie z URM. Dwukrot-
nie w Sejmie był wniosek o jego odwołanie ze stanowiska szefa URM, przed 
którym jakoś się wybronił. Ale po upadku rządu Hanny Suchockiej wystawił 
dla niej i dla siebie tytuł do jakiejś premii, wynoszącej około 150 tys. zł, co 
przede wszystkim skompromitowało Suchocką. Natomiast Bronisław Wilk, 
przewodniczący Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, również wyniesio-
ny przez �Solidarność�, został aresztowany, gdyż uprawiał jakieś machinacje 
pomiędzy fundacjami powołanymi w kooperacji z Niemcami. 

Zwolniony z pracy, wyjechałem w zimie 1993 do Stanów Zjednoczonych 
na zaproszenie ówczesnego mego przyjaciela Krzysztofa Malareckiego. By-
łem w Nowym Jorku i San Francisco. W tym też roku udało mi się wydać 
książkę Nie tylko Pierwsza Brygada, nad przygotowaniem której pracowa-
łem siedem lat. Był to komplet dokumentów pozostawionych przez mego ojca 

S.J. Rostworowski podczas Salonu Książki Polonijnej prezentuje 
opublikowane przez siebie książki � Wilno 2005
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z czasu I wojny światowej. Niestety, bardzo wartościowa ta pozycja została 
źle wydana przez początkujące wydawnictwo prywatne i nie zrobiła furory. 
W roku przyszłym wydałem w założonym przeze mnie wydawnictwie �Na-
łęcz�, wspólnie z żoną Basią, wspominaną już pracę Rodzina w konstytucjach 
państw i dokumentach międzynarodowych oraz drugą książkę, wznowienie 
z lat przedwojennych pozycji Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Ro-
sją. Posłowie napisał zaprzyjaźniony z Bocheńskim Mieczysław Pruszyński.
Książki te wydawałem własnym nakładem, w oparciu o oszczędności, jakie 
wyniosłem z odprawy z URM-u. Niestety, dystrybucją połowy nakładu po-
zycji Bocheńskiego zajął się hurtownik, który zadanie to źle wykonał i nie 
uzyskałem zwrotu poniesionych nakładów. Było to w skutkach ważne, gdyż 
pracę Bocheńskiego wydałem z numerem pierwszym w serii, jaką chciałem 
stworzyć, jako bibliotekę pozycji politycznych, pochodzących ze wznowień 
wielu wybitnych autorów z okresu międzywojennego. Brak pieniędzy nie po-
zwolił mi zrealizować tego zamiaru, a wydawnictwo zamknąłem, powołując 
nowe pod nazwą �Reduta�, ale w nim żadnej pozycji książkowej nie wydałem. 
Za wznowienie książki Między Niemcami a Rosją dostałem prestiżową Na-
grodę im. Adolfa Bocheńskiego, jednakże prezentujący mnie do niej Edmund 
Moszyński nie podał akurat w tym roku decyzji jury do prasy i laureaci (w tym 
senator Leś Małachowski) pozostali opinii publicznej nieznani.

Dzięki temu, że mój brat Ludwik uratował pozostawione po śmierci stry-
ja Stefana Rostworowskiego archiwum rodzinne w Boiscommun we Francji, 
stałem się jego posiadaczem (przewiozłem je przez granicę jeszcze jako poseł 
w 1984). Jest ono, obok archiwum po moim ojcu, niewyczerpanym źródłem 
publikacji, które zamieszczam bądź w periodykach historycznych, bądź wy-
daję w postaci odrębnych książek. W archiwum tym znajdowała się część 
dokumentów zebranych przez stryja podczas jego działalności w Delegaturze 
Zagranicznej WiN-u w latach 1946�1949. Na podstawie pozyskanych doku-
mentów opublikowałem cykl artykułów poświęconych właśnie tej Delegaturze 
w powstałym co dopiero w Krakowie piśmie �Zeszyty Historyczne WiN-u�. 
Na publikacje te powoływali się potem inni autorzy. W 2001 stałem się 
uczestnikiem zbiorowej Nagrody im. Jerzego Łojka, przyznanej wydawcom 
i publicystom tego pisma.

Po opuszczeniu URM-u zaangażowałem się dość żywo w działalność 
Klubu Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (do Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich należałem od 1964). Grupowali się w nim 
przeważnie dziennikarze lewicowi, co nie znaczy, że tylko byli partyjni. Współ-
pracowałem z nimi przez całe lata jeszcze przed moim wypadkiem. Byłem 
członkiem Zarządu Klubu pod prezesurą red. Ryszarda Badowskiego; ceniłem 
sobie kontakty z tworzącym Klub gronem ludzi. To oni przyczynili się do tego, 
że leżąc w szpitalu zostałem w 1979 odznaczony medalem Towarzystwa �Po-
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lonia� �Polonia z Macierzą�. Teraz, kiedy głównie obracałem się w kręgach 
ludzi o orientacji prawicowej, taki kontakt z dziennikarzami z lewego skrzydła 
wprowadzał mnie w zagadnienia, które gdzie indziej nie były akcentowane. 
Prezesem Klubu i jego przywódcą był red. Zbigniew Różański. On zainicjo-
wał coroczne spotkania z okazji wręczenia Nagrody Polonusa. Kandydatów 
do tej nagrody zgłaszały polskie placówki dyplomatyczne z całego świata. Był 
to znakomity pomysł, gdyż nagroda nabierała rangi światowej i na uroczy-
stość jej wręczania przybywali najwyżsi dostojnicy państwowi. Byłem człon-
kiem Zarządu Klubu Publicystów Polonijnych, raz przewodniczyłem kapitule 
Nagrody Polonusa i z poręki Klubu w 1998 otrzymałem Dyplom Uznania za 
działalność i publicystkę poświęconą Polakom i Polonii żyjącej poza krajem. 
Członkiem władz tego Klubu pozostawałem do 2006, kiedy w marcu pocho-
waliśmy naszego prezesa red. Różańskiego na cmentarzu w Pyrach, a Klub 
został usunięty z pałacyku przy ul. Foksal, jako że sąd przyznał jego własność 
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (solidarnościowemu).

Uprawnienie do działalności w stowarzyszeniu dziennikarskim miałem 
dzięki temu, że po wyjściu z URM-u prezes Morawski przyznał mi ryczałt 
w wydawanym przez Unię Chrześcijńsko-Społeczną półroczniku �Studia 
i Dokumenty Ekumeniczne�. W pismie tym robiłem korektę oraz zamiesz-
czałem cykl artykułów poświęconych Rosyjskiemu Kościołowi Prawosław-
nemu, które pisałem w oparciu o lekturę belgijskiego pisma �Irenikon�. 
W dniach 23�29 czerwca 1997 z ramienia �Studiów� uczestniczyłem w Dru-
gim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu. Było ono zwołane 
przez Konferencje Kościołów Europejskich (przewodniczący ks. John Ar-
nold) i Radę Konferencji Episkopatów Europejskich (przewodniczący kard. 
Mirosław Vlk). Celem tego Zgromadzenia było wskazanie na chrześcijań-
stwo jako czynnik łączący kraje zachodniej i włączone do wspólnoty kraje 
wschodniej Europy, czyli konkretnie chodziło o znalezienie religijnej podbu-
dowy pod fundament jedności europejskiej. Zgromadzenie zostało zwołane 
do Grazu, miejscowości, w której niegdyś był silny ruch nazistowski, a po 
wojnie znajdującej się na pograniczu wpływów politycznych zachodniej Eu-
ropy i Sowietów. Moja działalność w �Studiach i Dokumentach Ekumenicz-
nych� skończyła się w 2004, kiedy praktycznie przestały się one ukazywać. 
Od tego czasu zaangażowałem się we współpracę z �Wiadomościami Zie-
miańskimi�, wchodząc do kolegium redakcyjnego tego pisma.

Jeszcze w lutym 1989 zostałem członkiem-fundatorem Fundacji Pracy 
Niepełnosprawnych �Nadzieja�. Jej założycielami byli różni luminarze opo-
zycji politycznej, m.in. późniejszy marszałek senatu Andrzej Stelmachowski, 
wicemarszałek sejmu Jan Król, senator Piotr Andrzejewski czy premier Jan 
Olszewski oraz inni. Zakładali ją także byli alkoholicy, bowiem fundacja po-
wstawała w oparciu o ośrodek akcji przeciwalkoholowej, prowadzony przy 
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kościele OO. Kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie. Na inauguracyj-
ne posiedzenie Fundacji przybył ks. bp Władysław Miziołek, były wzniosłe 
przemówienia o wyraźnym ostrzu antykomunistycznym. Fundacja przyjęła 
bardzo skomplikowany statut, aby władzom trudno było ingerować w jej 
działalność lub ją rozwiązać. Miała być pewnego rodzaju platformą, z której 
światli działacze opozycji mogliby wypowiadać się w sprawach społeczno-
-politycznych państwa. Tymczasem niespodzianie już w czerwcu 1989 w Pol-
sce nastąpił zwrot polityczny, znaczna cześć fundatorów objęła stanowiska 
państwowe i wspomniana platforma przestała im być potrzebna. Już nie in-
teresowali się pracą tej instytucji. Początkowo miała ona dość duże zasoby 
pieniędzy powstałe ze sprzedaży darów nadsyłanych z Danii przez Margaretę 
Kępińską-Jakobson. Wtedy Fundację prowadził jeden z byłych alkoholików, 
który jednak po pewnym czasie się załamał i wrócił do nałogu. W oparciu 
o Fundację do senatu w wyborach uzupełniających startował mec. Piotr An-
drzejewski i z wdzięczności przez jakiś czas ją prowadził. Lecz wreszcie, 
gdy nie było innych kandydatów, prowadzenie Fundacji w 1992 spadło na 
mnie. Działem w niej jako prezes w latach 1992�1999. Pierwszy okres był 
bardzo trudny, gdyż istniało parę spraw sądowych i sporo niezaspokojonych 
wierzytelności. Ale wszystko udało się wyprostować. Powołany Zarząd za-
jął się głównie pomocą w dożywianiu młodzieży w szkołach dla uczniów 
z upośledzeniami umysłowymi. Prowadziliśmy akcję dożywiania dla około 
600 dzieci w Warszawie i miejscowościach pobliskich. Nie udało nam się ni-
gdy uzyskać jakiejś dotacji państwowej czy zagranicznej. Zawsze trzeba było 
przedstawić projekt działalności, mającej jakieś odniesienie lub nawet pozor-
ne współdziałanie międzynarodowe, gdyż donatorami były instytucje o for-
macji kosmopolitycznej. W 1999 w dziesięciolecie istnienia musiałem z bra-
ku funduszy Fundację uśpić. Wkrótce potem Krystyna Łybocka w rządzie 
Leszka Millera ogłosiła, że program MEN obejmuje dożywianie młodzieży 
w szkołach. Gdybyśmy działali wtedy, stalibyśmy się pewno oczkiem uwagi 
rządu, ale nas już na rynku organizacji pozarządowych nie było, do czasu 
ewentualnej prosperity nie dotrwaliśmy. Dla mnie nagrodą za dość trudną 
pracę społeczną (odwiedzanie szkół, ludzi biednych w domach, sprawy reje-
stracyjne itp.) było to, że pani Jakobson zaprosiła mnie na dwutygodniowy 
kurs społeczny do Danii, w której nigdy poprzednio nie byłem.

Była jeszcze jedna inicjatywa, w której przez całe lata uczestniczyłem. 
Podjął ją prof. Tadeusz Przeciszewski, który w lokalu Towarzystwa Wolnej 
Wszechnicy Polskiej organizował comiesięczne spotkania. Podczas spotkań 
tych, na które przybywało około 20 działaczy i przedstawicieli różnych śro-
dowisk, profesor referował przebieg wydarzeń, w jakich w ostatnim czasie 
uczestniczył. A był on człowiekiem nadzwyczajnie ruchliwym i aktywnym. 
Wykładał na różnych uczelniach prywatnych, bywał na niezliczonej ilości 
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konferencji i sympozjów o tematyce socjologicznej i ekonomicznej, doradzał 
działaczom PSL, gdy byli u rządów, uczestniczył w przedsięwzięciach po-
dejmowanych przez środowiska katolickie. Uczestnictwo w tych spotkaniach 
dawało posmak świetnie prowadzonej prasówki, obejmującej bardzo szeroki 
wachlarz spraw i zagadnień. Dzieło to upadło, gdy profesor zupełnie niespo-
dziewanie zmarł. Dzięki niemu jednak pozostał mi kontakt z Towarzystwem 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którego władzach pełniłem stanowisko prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, potem członka Zarządu Głównego i mam 
kontakty z prezesem Oddziału Warszawskiego prof. Zbigniewem Wierzbi-
ckim, wydawcą pisma �Bunt Młodych Duchem�. W piśmie tym, mimo nie 
odpowiadającego mi jego kierunku ideowego, przeciwstawnego orientacji 
narodowej, sporadycznie zamieszczałem jakieś teksty.

Dzięki przychylności Towarzystwa miałem gdzie organizować zebrania 
innego Stowarzyszenia o profilu historyczno-kulturalnym, do rejestracji któ-
rego doprowadziłem w 1995. Stało się to wskutek tego, że jego inicjator, 
reemigrant Wacław Idzikowski w swoim testamencie uczynił mnie sukce-
sorem swych idei i zamiarów. Stowarzyszeniem tym jest Koło Nałęczów, 
organizacja grupująca dziś sto osób pieczętujących się herbem Nałęcz. Peł-
niłem w niej stanowisko starosty (prezesa). I pracę organizacyjną w gronie 
współklejnotników Nałęczów bardzo polubiłem, gdyż jest to stowarzyszenie 
typu hobbystycznego, do którego należą ludzie chcący być w takiej właśnie 
organizacji, w jakimś stopniu z przynależności swej są dumni i zarazem w jej 
pracach solidarni. Koło Nałęczów organizuje co dwa miesiące w Warszawie 
spotkania odczytowe i co dwa lata Zjazdy Rodowe Nałęczów, na które są za-
praszani wszyscy członkowie z Polski i spoza kraju. Zjazdy takie odbyły się 
w Modlinie pod Nowym Dworem, założonym przez Nałęczów, w Gębicach, 
w byłym majątku Rostworowskich, w Czarnkowie i Szamotułach, gdzie były 
dawne siedziby Nałęczów Czarnkowskich i Szamotulskich, w Złotym Poto-
ku, dawnym majątku Raczyńskich, Nałęczowie na Lubelszczyźnie i w Go-
łuchowie pod Pleszewem. Już podczas Zjazdu w Złotym Potoku w 2008, po 
12 latach sprawowania funkcji starosty Koła Nałęczów, złożyłem rezygnację 
z tego stanowiska, nowym prezesem został wybrany mec. Ignacy Sitnicki. Ja 
natomiast objąłem funkcję prezesa Rady Nałęczów, która mi pozwala mieć 
w jakimś stopniu wpływ na pracę Zarządu tego stowarzyszenia. W 2010 przy 
współpracy Tadeusza R. Topolskiego wydałem broszurę pt. Koło Nałęczów 
i jego pięć zjazdów rodowych, która jest obrazem naszej działalności o tak 
wyjątkowym charakterze. Koło Nałęczów jest organizacją rodową, jedyną 
w Polsce i chyba jedyną w świecie.

Zbliżony charakter ma działalność na rzecz Związku Rodziny Rostworow-
skich, zarejestrowanego przed wojną, formalnie niereaktywowanego po 1989, 
niemniej działającego, organizującego co cztery lub trzy lata zjazdy wszystkich 
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Rostworowskich z kraju i zagranicy. W ciągu ostatnich lat przyczyniłem się 
do organizacji zjazdów Rostworowskich w Ojrzanowie, Gdowie pod Kra-
kowem, w Kęble � Wąwolnicy na Lubelszczyźnie, w Tykocinie na Podlasiu 
w 2007, na który przybyły 92 osoby i w 2010 w Kurozwękach pod Staszo-
wem w Sandomierskiem, na który przybyło już tylko 90 osób. Podczas zjaz-
du w Tykocinie w tamtejszym muzeum została otwarta wystawa malarstwa 
mego dziadka Stanisława Jakuba Rostworowskiego, niemal w 120. rocznicę 
jego śmierci. Ponadto w 2002 zorganizowałem wielki zjazd w Gębicach, pod-
czas którego w pałacu została odsłonięta tablica ku czci gen. bryg. Stanisława 
Rostworowskiego. Podobnie w Wąwolnicy, w kaplicy Matki Boskiej Kębel-
skiej, została wmurowana tablica przypominająca ppor. Jana Rostworowskie-
go, dziennikarza, zrzutka-cichociemnego, oficera wywiadu ofensywnego AK 
zamordowanego w obozie w Gross Rosen. Obaj ci żołnierze Rzeczypospo-
litej, zamordowani przez Niemców, nie mają swoich grobów. Udało się też 
doprowadzić do tego, że pięć ulic i jeden plac w miastach polskich noszą 
imię gen. Stanisława Rostworowskiego: w Krakowie, Warszawie i Gostyniu, 
Poznaniu, Opolu oraz rondo w Katowicach. Starania obejmują jeszcze inne 
miasta. Sukcesem zostały też uwieńczone zabiegi o umieszczenie tablicy epi-
tafijnej Stanisława Kostki Rostworowskiego i jego żony Marii z Broel-Pla-
terów w kościele parafialnym w Milejowie, w którym to Stanisław-Kostka 
był ostatnim właścicielem tamtejszego majątku ziemskiego. Sporej skali wy-

Podczas Zjazdu Rodzinnego we wrześniu 1978 w Gostyniu 
Stanisław Jan Rostworowski referuje wstępne opracowanie historii rodziny. 

Po prawej siedzi czwarty z kolei senior Związku Rodzinnego Ludwik Rostworowski
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darzeniem było zorganizowanie w Warszawie, w hallu Centralnej Biblioteki 
Rolniczej, wielkiej wystawy �Wkład Rostworowskich w kulturę narodową�, 
która została otwarta 15 stycznia 2010 i była dostępna dla widzów przez mie-
siąc. Na jej otwarcie przybyło około stu osób z Polskiego Towarzystwa Zie-
miańskiego, Stowarzyszenia Nieświeżan, Warszawskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego i Koła Nałęczów. Podczas otwarcia wystawy m.in. wygłosił 
przemówienie znany historyk prof. dr Marian Marek Drozdowski. Wystawa 
operowała eksponatami zgromadzonymi przez Stefana Mariana Rostworow-
skiego, pochodzącymi z archiwum mego ojca oraz zgromadzonymi przeze 
mnie. Duży wkład w przygotowanie ekspozycji, która miała bardzo piękny 
wyraz artystyczny wnieśli Elżbieta Rostworowska oraz pracownicy Central-
nej Biblioteki Rolniczej Daniel Kamiński i Dominik Wasilewski. Kolejne 
ekspozycje wystawy odbyły się w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Dobrzycy pod 
Pleszewem w Muzeum Ziemiaństwa, w Poznaniu, Gostyniu i we Wrocławiu 
w Muzeum Etnograficznym, bardzo udana, przy ogromnej frekwencji.

Zbliżony profil miała także działalność prowadzona w Klubie Monar-
chistyczno-Konstytucyjnym pod przewodnictwem dr. Artura Górskiego, któ-
ry stworzył środowisko, przeważnie ludzi młodych, czynnie kierujących się 
światopoglądem konserwatywnym. 10 IX 1999 zostałem członkiem Klubu. 
W duchu poglądów konserwatywnych wydawane było pismo �Pro Fide, Rege 
et Lege�, w którym sporadycznie zamieszczałem artykuły. Klub w 2004 znalazł 
się w kryzysie, gdyż prezes Górski wstąpił do partii �Prawo i Sprawiedliwość�, 
która przez część członków Klubu została uznana za organizację o profilu lewi-
cowo-socjalnym, jaki nie może być akceptowany przez konserwatystów. W re-
zultacie Klub stracił swego przywódcę i jego działalność uległa załamaniu.

W 2005 zapisałem się 
do Polskiego Towarzy-
stwa Ziemiańskiego i nie-
mal zaraz zostałem wybra-
ny do Zarządu Głównego 
obejmując funkcję sekre-
tarza generalnego. Peł-
nienie tego stanowiska 
przekraczało moje moż-
liwości, gdyż nadmiernie 
zabierało mi czas, który 
powinienem był poświę-
cać na pisanie Monografii 
Rostworowskich. Dlatego 
w 2008 przeniosłem się 
na mniej absorbujące sta-

Stanisław Jan Rostworowski jako laureat 
Nagrody Głównej im. Witolda Hulewicza, 

przyznanej w Warszawie w 2009
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nowisko członka Zarządu Oddziału Warszawskiego PTZ pod przewodnictwem 
Juliusza Karskiego, gdzie się dobrze czuję. Jestem też członkiem zespołu re-
dakcyjnego �Wiadomości Ziemiańskich� i staram się na łamach tego pisma jak 
najczęściej zamieszczać różnego typu teksty dotyczące rodziny Rostworow-
skich i Mycielskich oraz inne oparte na mych archiwaliach. Gdy chodzi o pracę 
nad Monografią, to udało mi się dotrzeć do ważnych skupisk Rostworowskich 
w Montrealu i São Paulo oraz do Rzymu, gdzie miałem dostęp do archiwum po 
moim stryju zmarłym w Brazylii, malarzu i pisarzu Jerzym Rostworowskim. 
W kraju odwiedziłem większość archiwów, bibliotek i parafii, w jakich mogą 
znajdować się materiały dotyczące Rostworowskich. Pracę nad Monografią 
przerywało mi wydawanie różnych książek, przeważnie autorstwa Rostwo-
rowskich. Ogólnie po 1989 wydałem już 27 pozycji. Bardzo dobrze przyjęta 
została książka mego stryja Andrzeja Rostworowskiego Ziemia, której już nie 
zobaczysz. Została wyróżniona oświadczeniem pisma �Rzeczpospolita�, że 
jest to najlepsza pozycja, jaka się ukazała w miesiącu lutym 2004 w Polsce. 
Również książka innego stryja, o. Tomasza Rostworowskiego TJ Szerzyć Kró-
lestwo otrzymała dwa wyróżnienia: przyznane przez Prezydenta Miasta War-
szawy i Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Inną książkę Udział księży 
i zakonnic w holokauscie Żydów Franciszka Kąckiego prezentowałem podczas 
VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki, jakie w 2002 odbywało się 
w Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Wydana w 2007, z mymi 
przypisami, książka kuzyna Konstantego Rostworowskiego Zmierzch Gałęzo-
wa otrzymała nagrody Instytutu Pamięci Narodowej, Wydawców Lubelskich, 
w dorocznym konkursie im. Bolesława Prusa zajęła drugie miejsce. Wszystkie 
te nagrody nie miały jednak takiego rozgłosu, jak przyznana mi 25 XI 2009 
w Warszawie z inicjatywy red. Romualda Karasia główna Nagroda im. Witolda 
Hulewicza. Była ona wręczana przy obecności wielu osób w Domu Literatury 
w Warszawie. Jej uzasadnienie było nadzwyczaj trafne. Podano bowiem, że na-
groda główna (laureatów było dwunastu) została przyznana za całokształt do-
robku w dziedzinie prac historycznych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 
narodowych, historii najnowszej i genealogii. Niemałą przyjemność sprawiła 
wzmianka mego przyjaciela red. Wojciecha Janickiego, wygłaszającego lauda-
cję, który nazwał mnie strażnikiem pamięci narodowej. Generalnie zwrócenie 
się do działalności pisarskiej i wydawniczej, dla której w poprzednich okresach 
mego życia nie zawsze miałem czas, staje się teraz główną kanwą moich lat 
�starczych� i daje mi prawdziwą satysfakcję. 

Bibliografia:
I. Publikacje na tematy ogólnohistoryczne, światopoglądowe i polityczne: My 
chcemy działać, �Student� (Lublin) z 1�15 III 1957 nr 7/26 s. 1; Cyniczne przełęcze 
między magią a telewizją, �Kurier Lubelski� 1958 nr 156/7, s. 3; Konsekwencja 
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dnik Polski� (dalej� �TP�) 1983, nr 2; Kościół i jego uczestnictwo społeczne, �TP� 
1983, nr 29; Pozytywiści i aktywiści, �TP� 1983, nr 44, s. 11, nr 45, s. 13, nr 46, s. 14; 
nr 47, s. 13; Nasze najbliższe lata, �ZiP� 1983, nr 20, s. 4; Geografia ruchu katoli-
ków świeckich na Lubelszczyźnie, �Kalendarz Lubelski 1984�, Lublin 1984, s. 24�
37; Katolicy polscy po przełomie lipcowym � cykl w odcinkach: cz. 1 Na krawędzi 
dwóch epok, �Tygodnik Polski� 1984, nr 47, s. 1 i 10; cz. 2 Polityka czy kultura, 
�TP� 1984, nr 48, s. 5; cz. 3 Znaleźć miejsce dla Polski, �TP�, nr 49, s. 5; cz. 4 Inte-
gryzm katolicki czy demokracja, �TP�, nr 50, s. 5; cz. 5 Mówiąc o trzeciej sile, �TP� 
1984, nr 51, s. 5; cz. 6 Katolicy a treść rewolucji polskiej, �TP� 1985, nr 1�2, s. 5; 
cz. 7 O ośrodek myśli i czynu katolików polskich, �TP� 1985, nr 3, s. 5; cz. 8 Ruch 
nienazwany wyrazicielem rewolucji, �TP�, 1985, nr 4, s. 5; cz. 9 W drodze do Frontu 
Narodowego, �TP� 1985, nr 5, s. 5; cz.10 Moc katolickich środków ubogich, �TP� 
1985, nr 6, s. 5; cz. 11 Ku szkole dającej poznanie, �Współdziałanie� Wydawnictwo 
Rady Woj. PRON w Lublinie, marzec 1985, s. 2�6; Twórczy udział w architekturze 
światopoglądowej, �TP� 1985, nr 7, s. 11; W służbie wspólnego dobra, �TP� 1985, 
nr 23, s. 6; Formacja katolicka u progu Polski Ludowej, �TP� 1985, nr 31, s. 1, 6�7; 
By mimo wszystko Polska była, �Kontakty�, cz. I 1985, nr 2, s. 3, cz. II 1985 nr 3, s. 
1 i 6, cz. III 1985, nr 4, s. 3, cz. IV 1985, nr 5, s. 3, cz. V 1985, nr 8, s. 3, cz. VI 1985 
nr 9, s. l i 6; Sejm historycznego przełomu, �Kontakty� 1985, nr 17, s. 8�9; Na pra-
wicy proendeckiej, �Ład� 1985, nr 24, s. 4 i nr 29, s. 4; Ruch Ludowy, �Ład� 1985, 
nr 31, s. 4; Od Witosa do Miłkowskiego, �Ład� 1985, nr 36, s. 4 i 7; Z pozycji part-
nera (notowała Krystyna Łowińska), �ZiP� 1985, nr 26, s. 11 i 16; Kandydaci i wy-
borcy zdali egzamin, �Kurier Lubelski� 1985, nr 175, s. 1�4; Narodziny i rozwój 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, �Kalendarz Lubelski� 1985, Lublin 
1985, s. 17�23; Odpowiedź na wezwanie, �Kontakty 1986 nr 8, s. 3; Samopoznanie 
poprzez historię, �ZiP� 1986, nr 34, s. 4; Ankieta w sprawie grobu króla Stanisława 
Augusta /wypowiedź/, �TP� 1986, nr 8, s. 13; Miejsce i rola Polski w ujęciu publicy-
stów katolickich z lat 1945�1951, �Prasa Polska� 1986, nr 8, s. 24�28; Być kimś, 
�TP� 1986, nr 12, s. 8; Środowisko Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego 
nad Tezami na X Zjazd PZPR � Lublin, �TP� 1986, nr 22, s. 7; Człowiek chce �być�, 
1986, nr 25, s. 11 i 17; W czym rzeczywista siła (rozważania o PRON-ie), �ZiP� 
1986, nr 45, s. 11; Czas jest syntezą, �TP� 1987, nr 9, s. 8�9; Nasze zadania. Przed 
II kongresem PRON, �TP� 1987, nr 19, s. 5; Co niesie drugi etap reformy, �ZiP� 
1987, nr 25, s. 11; W nurcie życia narodu, �ZiP� 1987, nr 30, s. 3, 23; Apostolstwo 
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świeckich w Polsce, �TP� 1987, nr 33, s. l i 3, 4, 5; �Biada mi gdym nie głosił Ewan-
gelii� (apostolstwo świeckich), �ZiP� 1987, nr 33, s. 3; Czy są pytania jakie można 
postawić Synodowi Biskupów?, �TP� 1987, nr 37, s. 6�7; Przyłączyłem się i...zosta-
łem, �TP� 1987, nr 41, s. 1, 9; Wypowiedź o Encyklice Pacem in terris, �TP� 1988, 
nr 22, s. 8; Koalicja rozszerzona, �ZiP� 1988, nr 25, s. 5; Od monarchii do republiki, 
�ZiP� 1988, nr 50, s. 17; Miejsce i rola Polski w ujęciu publicystów katolickich lat 
1945�1951, [w:] Racja stanu, pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1989, s. 113�120; 
Rok 1918 � Gra o Polskę, �Nowy Świat� 1992, nr 265, s. 1, 3; Parlament na uchodź-
stwie, �Nowy Świat� 1993, nr 26, s.10�11; Fundacja Polsko-Niemieckie Pojedna-
nie, �Studia i Dokumenty� nr 54 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1993, 
Materiały Seminarium Niemieckiego nr 1, s. 125�147; Delegatura WiN za granicą 
(1946�1948), �Zeszyty Historyczne WiN-u� 1993, nr 3, s. 5�27; Bitwa o Zamość we 
wrześniu 1939 roku, �Wojskowy Przegląd Historyczny� 1993, nr 4, s. 60�70; 
Zmierzch chadecji?, �Dziś. Przegląd Społeczny� 1994, nr 3, 20�28; Wrażliwość ar-
tystyczna leczy choroby psychiczne. Metoda Lidii Sadowskiej z Grazu, �Słowo 
Dziennik Katolicki� 1995 nr 153, s. 10; Stosunki WiN-u z placówkami dyplomatycz-
nymi państw suwerennych (jesień 1946�koniec 1947), �Zeszyty Historyczne 
WiN-u� 1995, nr 7 s. 23�40; Zrzeszenie WiN a emigracja. �Tezy Ignacego� z 1946 
i 1848 r. (współautor Wojciech Frazik), tamże 1996, nr 8, s. 131�152 i list do redak-
cji s. 244�245; Odpowiedź na ankietę: �Oblicze duchowe sił zbrojnych Polski�, 
[w:] Siły zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśli i rozważania, red. J. Zajdzik, War-
szawa 1996, s. 314�322; Rosyjski Kościół Prawosławny i sprawy jego jurysdykcji, 
�Studia i Dokumenty Ekumeniczne� (dalej �SiDE�) 1996, nr 1, s. 33�37; Kłopoty 
z ekumenizmem Patriarchatu Moskiewskiego, �SiDE� 1996, nr 2, s. 67�72; Kłopoty 
z ekumenizmem Patriarchatu Moskiewskiego, �Biuletyn Ekumeniczny� 1997, nr 2, 
s. 85�94 (przedruk z �SiDE�); Na obrzeżach prawosławia rosyjskiego, �SiDE� 1997, 
nr 1, s. 77�89; Życie religijne w Rosji i na Ukrainie, �SiDE� 1997, nr 2, s. 47�65; 
Koloński zwrot, �Forum Polonijne� 1997, nr 3, s. 22�23; Paradoksy dobrobytu, 
�Problemy Alkoholizmu� 1997, nr 8�9, s. 18�19; Szkoła Kofoeda w obliczu nowego 
ubóstwa, �Problemy Alkoholizmu� 1997, nr 10�12, s. 34�35; Spór o wymiar aktyw-
ności międzynarodowej (Z dziejów Delegatury WiN za granicą), �Zeszyty Histo-
ryczne WiN-u� 1997, nr 10, s. 54�66; Marszałek Piłsudski w Druskiennikach, �Ty-
godnik Siedlecki� 1998, nr 29, s.21; Aktywność Patriarchatu Moskiewskiego, �SiDE� 
1998, nr 1, s. 81�93; Współczesne oblicze Patriarchatu Moskiewskiego, �SiDE� 
1998, nr 2, s. 23�32; Problemy ekumeniczne Rosji, Gruzji i Ukrainy, �SiDE� 1999, 
nr 2, s. 54�67; Rosyjski Kościół Prawosławny patriarchy Aleksego II, �SiDE� 2000, 
nr 1, s. 49�59; Polacy a początek zjednoczonej Europy, �Więź� 2000, nr 11, 
s. 145�157; Odtwarzanie więzi w środowisku szlacheckim, �Verbum Nobile� 2000, 
nr 13�14, s. 10�13; U źródeł Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, �Prze-
gląd Historyczno-Wojskowy� 2000, nr 1, s. 176�181; Wielcy ludzie z Pruszyna, �Ty-
godnik Siedlecki� 2000, nr 51, s. 16, 2001, nr 2, s. 18; nr 9, s. 19; nr 14, s. 23; Z życia 
kościelnego w Rosji i na Wschodzie, �SiDE� 2001, nr 1, s. 57�68, Ucieczka po Pol-
skę, �Opcja na Prawo� 2003, nr 1, s. 14�18; Stosunek do niepodległości szlachty 
polskiej w XIX wieku na przykładzie rodziny Rostworowskich, �Pro Fide, Rege et 
Lege� 2003, nr 1�2, s. 28�34; Kościół i �wiosna� w San Paulo, �Forum Polonijne� 
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2003, nr 5, s. 30; Walka o krzyż w Lidzie na Białorusi, �Mars� 2003, t. 15, s. 303�
305; Rostworowscy w Kęble, �Gazeta Wąwolnicka� 2004, nr 7; II Brygada Legio-
nów Polskich w walce o święte i przyrodzone prawa narodu, �Bunt Młodych Du-
chem� 2006, cz. I, nr 1, s. 2 i 4; Legiony Polskie w dyskusji o patriotyzmie, � Bunt 
Młodych Duchem� 2006, cz. II, nr 5, s. 12�13; Kondolencje i życzenia dla Ludwiko-
stwa Mycielskich z Gałowa pow. szamotulski z lat 1911�1918, �Wiadomości Zie-
miańskie� 2006, nr 27, s. 33�38; Rostworowscy na Podlasiu Tykocińskim, [w:] Z Ko-
walewszczyzny przez Petersburg do Krakowa. Malarstwo Stanisława Jakuba 
Rostworowskiego, informator o wystawie, opr. Jan Maciejewski i Joanna Tomalska, 
Muzeum w Tykocinie 2007, s. 11�30; Do autora artykułu �Katolików honor i wstyd� 
(polemika), �Bunt Młodych Duchem� 2007, nr 4, s. 26; Dywizja Syberyjska, tamże 
2007, nr 6, s. 6�8; Helena Chrapowicka i Maria Rostworowska w walce o budowę 
kościoła łacińskiego w Milejowie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie 
z dworów i pałaców, pod red. H. Łaszkiewicza, t. II, Lublin 2007, s. 325�352; Dwo-
ry wielkopolski na widokówkach sprzed wieku, �Wiadomości Ziemiańskie� (dalej: 
�Wiad. Ziem.�) 2008, nr 34, s. 37�45; Mycielscy z linii chocieszewickiej i kobylo
polskiej (Wielkopolska) herbu Dołęga, �Wiad. Ziem.� 2008, nr 36, s. 61�75; Pod-
ziemna nekropolia Mycielskich w Gostyniu, �Wiad. Ziem.� 2009, nr 37, s. 89�91; 
Radość wielka � trzy miliardy w kasie państwa, �Wiad. Ziem.� 2009, nr 39, s. 3�4.
II. Życiorysy � sylwetki osób: Nałęczowskie Hobby Bolesława Prusa, �ZiP� 1961, 
nr 11, s. 8�9; Cień hipokryty z Poturzyna, �Ruch Muzyczny� 1962, nr 20, s. 19 (Fry-
deryk Chopin); Człowiek z ulicy Prostej, �ZiP� 1965, nr 8, s. 14 (Paweł Maksymo-
wicz), Chrześcijańskie spojrzenie na świadome macierzyństwo � z wizytą u Leny 
i Hermana Buelensów, �ZiP� 1965, nr 36, s. 4 i 6; Drogi życia i twórczości o. Piotra 
Teilhard de Chardin, �Biuletyn Informacyjny Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Społecznego� 1966, nr 3/4, s. 71�105; Ukochany pedagog regionu lubelskiego nie 
żyje (prof. Feliks Araszkiewicz), �ZiP� 1966, nr 26, s. 13 i 15; Pasterz i nauczyciel, 
�ZiP� 1969, nr 2, s. 6 (bp Piotr Kałwa); W stronę uniwersalizmu, �ZiP� 1969, nr 6, 
s. 13 (ks. rektor Marian Rechowicz); Mądrość antyku, �ZiP� 1969, nr 47, s. 12 (prof. 
Stanisław Łoś); Nadzieja myśliciela �ZiP� 1970, nr 14, s. 12 (o wizycie w Polsce ks. 
prof. Karla Rahnera � współautor A. Paygert); Historia rzeźbiarzem świadomości 
narodu, (prof. Andrzej Wojtkowski) �ZiP� 1972, nr 4, s. 20; Uroczystość jubileuszo-
wa prof. dr. Andrzeja Wojtkowskiego, �ZiP� 1973, nr 6, s. 11; Życie wypróbowane 
czasem (ks. Władysław Forkiewicz), �ZiP� 1973, nr 26, s. 8; Wrócił do domu swego, 
(o. Tomasz Rostworowski TJ); �ZiP� 1974, nr 16, s. 11; Założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, �Novum�� 1977, nr 12, s. 100�111; Wartości 
wyrosłe z tradycji (dr med. Aleksander Wośkowski), �ZiP� 1977, nr 41, s. 17; Celina 
i Jadwiga Borzęckie, siostry Zmartwychwstania Pańskiego, �ZiP� 1978, nr 33, s. 8; 
Pamięci o. Jana Rostworowskiego SJ � w dwudziestolecie śmierci wybitnego jezuity, 
�ZiP� 1983, nr 38, s. 9; Ojciec � generał �Odra�, (gen. Stanisław Rostworowski) 
�TP� 1985, cz. I, nr 42, s. 5, cz. II, nr 43, s. 5 i 12; zob. PSB, t. 32, Wrocław�Warsza-
wa�Kraków 1990, s. 240; Życiorys Stefana Mariana Rostworowskiego złożony 
w Redakcji PSB oraz strony 229, 237, 240, 241, 246, 251, PSB, t.32, Wrocław�War-
szawa�Kraków 1990; Siostra Stanisława Andronowska, �Studia i Dokumenty Eku-
meniczne� 1993, nr 2, s. 124�128; Rostworowski Stefan Marian, �Zeszyty Histo-
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ryczne WiN-u� 1994, nr 5, s. 203�209; Brzeziński (Dunin-Brzeziński ze Skrzynna) 
h. Łabędź Jan Stanisław (1883�1940?), Korytko h. Jelita Paweł (1884�1939), Ro-
stworowski h. Nałęcz Jan Maria ps. Mat (1915�1944), Rostworowski h. Nałęcz Jan 
Stefan (1868�1944?), Rostworowski h. Nałęcz Kazimierz (1906�1944), Rostworow-
ski h. Nałęcz Stanisław Janusz Marian, Wysocka z Rostworowskich h. Nałęcz Zofia 
Justyna Maria Józefa (1910�1941), [w:] Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiań-
stwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995; Biogram Wojciecha Rostworowskiego, 
[w:] Polityka zagraniczna Polski, �Dzieje Najnowsze� R. XXVII 1995, s. 107�108; 
Gen. bryg. Stanisław Rostworowski � żołnierz walczącej Polski. Materiały z sesji 
naukowej, Kraków 7 listopada 1995 r., �Mars� 1999, nr 7 (autorstwo własne: Wpro-
wadzenie), s. 3�7, Publicystyka i działalność Stanisława Rostworowskiego w latach 
1935�1939 z pozycji ziemiańsko-konserwatywnych, s. 63�81, Wojna z 1939 roku,
s. 82�99, W sieci baz łączności: Bukareszt � Stambuł�Budapeszt  s. 121�142; Sobań-
ski Michał Kazimierz, PSB, t. 39, s. 437�439; Bniński Wacław Hilary (współautor 
Janusz Kurtyka) i Rostworowski Jerzy Marian, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 1999, 
nr 13, s. 259�274; Mylne oskarżenia, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 1999, nr 13, 
s. 305�309, nadbitka (dot. Stefana Mariana Rostworowskiego); Gen. bryg. Stani-
sław Rostworowski (1888�1944), [w:] Tadeusz Dubicki, Bazy wojskowej łączności 
zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939�1945, Częstochowa 2000, s. 76�105; Hrabia 
Bniński � wojewoda, senator, delegat Rządu, �Pro Fide, Rege et Lege� 2000, nr 3�4, 
s. 4�10; Dysk gorejący. Wspomnienie o Edwardzie Stachurze, �Akcent� 2001, nr 4, 
s. 189�194; Ziemianin generałem Armii Krajowej (Rzecz o Stanisławie Rostworow-
skim), �Biuletyn Ziemiański� 2001, nr 3�5, s. 10�12; Korytko Paweł; Rostworowski 
Roman; Rostworowski Antoni, Rostworowski Kazimierz Antoni, Rostworowski Jan, 
Rostworowska Zofia (Zula) z Mycielskich; Wessel Stanisław, i Zofia z Rostworow-
skich Wesslowa, [w:] Ziemianie Polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 6, War-
szawa 2002; Andrzej Rostworowski na tle dramatycznych losów Rzeczypospolitej, 
�Pro Fide, Rege et Lege� 2002, nr 1, s. 18�23; Szwoleżer Pułku Lekkokonnych � ka-
waler Cesarstwa. �Wiad. Ziem.� 2002, nr 10, s. 26�29; Los Rózi Rostworowskiej 
i familijne kłopoty majątkowe, �Wiad. Ziem� 2003, nr 13, s. 51�54; Roman Rostwo-
rowski � tłumacz i poeta-teolog, tamże, s. 54�62; Wspomnienie o Ojcu Tomaszu 
Rostworowskim, �Kronika Warszawy� 2004, nr 2, s. 62�72; Jan Nepomucen Ro-
stworowski � człowiek talentów jakże różnych oraz jego żona, Kamila z Zejdlerów 
Zborowskich, �Rocznik Mazowiecki� t. XVI � 2004, s. 167�191; Zofia z Mycielskich 
primo voto Rostworowska, secundo voto Skrzyńska (1895�1951). Kobieta czterech 
epok, [w:] Ziemiaństwo wielkopolskie w kręgu arystokracji, red. A. Kwilecki, Po-
znań 2004, s. 263�299; Łoś z Rostworowskich hr. Zofia Augusta, Rostworowski Ka-
zimierz, Rostworowski Piotr Nikodem Jerzy Marceli, [w:] Ziemianie polscy XX wie-
ku. Słownik biograficzny, cz. 7, Warszawa 2004; Antoni Meliton Rostworowski, 
�Zeszyty Milejowskie� 2004, nr 2, s. 3�6, nr 3�4, s. 18�20; 2005, nr 1�2, s. 7�11, 14; 
Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:] R. Rostworowski, Poezje hinduskie i inne, 
Warszawa 2005, s. 122�141; Dzieje Inków (o dr Marii Rostworowskiej), �Forum 
Polonijne� 2005, nr 6, s. 16; Karol Hubert Rostworowski � dramaturg i wizjoner, 
�Pro Fide, Rege et Lege� 2006, nr 2, s. 37�44; Józef Targowski, �Wiad. Ziem.� 2006, 
nr 25, s. 84�85; Listy do Redakcji, sprostowania, �Wiad. Ziem.� 2006, nr 27, s. 96; 



~ 926 ~

Karol Rostworowski, [w:] K. Rostworowski, Pieśni na głos z fortepianem, Lublin 
2006, s. 217�35; Helena Wiktoria Chrapowicka i benonici, [w:] Dziedzictwo ducho-
we i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce 
2006, s. 109�123; W kręgu arystokratów respektujących władze cesarzy Wszech Ro-
sji i królów Polski: Karolina z Kofflerów i jej małżonkowie � wojewoda mazowiecki 
Franciszek Potocki i szambelan Janusz Rostworowski, �Rocznik Mazowiecki� 
t. XVIIII, 2006, s. 182�203; Dunin-Brzeziński Jan Piotr Feliks, Rostworowski Ro-
man, Rostworowski Andrzej [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, 
cz. 8, Warszawa 2007; Jan Maria Józef Rostworowski (1915�1944) �Widnokrąg�. 
Czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy 2007, nr 3, s. 70�82 
(bibliografia i źródła); Śp. Ludwik Rostworowski (nekrolog), �Wiad. Ziem.� 2007, 
nr 32, s. 84; Stanisław Kostka Maria Józef Rostworowski, �Zeszyty Milejowskie� 
2007, nr 1�2, s. 14�18 i 2008, nr 1�2, s. 4�6; Studentowicz Kazimierz Stefan, PSB, 
t. 45, s.107�112; Rogata dusza Kazimierza Studentowicza, �Bunt Młodych Duchem� 
2008, nr 4, s. 11�13; Zofia Górska, �Roczniki Humanistyczne� 2009, t. LVII, z. 1, 
s. 283�284; .Antoni Ignacy Leon Rostworowski, �Zeszyty Milejowskie� 2009, 
nr 1�2, s. 7�9; Jan Rostworowski � pułkownik wojsk polskich oraz jego żona Izabela 
z Rosengardtów, �Rocznik Mazowiecki�, t. XXI, Warszawa 2009, s. 233�245; Żoł-
nierz bez skazy � generał Stanisław Rostworowski, �Nasza Służba� 2009, nr 20, 
s. 10; Marek Rostworowski � wielki polski scenarzysta. �Wiad. Ziem.� 2009, nr 40, 
s. 42�48; Antoni Rostworowski � inicjator działalności gospodarczej i społecznik 
wielkiej miary, �Widnokrąg�. Czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 
Wąwolnicy 2009. nr 2, s. 43�55; Antoni Ignacy Leon Rostworowski, �Zeszyty Mile-
jowskie� 2010, nr 1�2, s. 1�4; Helena Chrapowicka i Maria Rostworowska w walce 
o budowę kościoła łacińskiego w Milejowie, cz. 1 �Zeszyty Milejowskie� 2009, 
nr 3�4, s. 8�14; cz. 2 �Zeszyty Milejowskie� 2010, nr 1�2, s. 7�12; Doktorat Hono-
ris Causa dla Marii Rostworowskiej, �Wiad. Ziem.� 2010, nr 42, s. 83; Srebrny 
Krzyż Zasługi dla Juliusza Karskiego, �Wiad. Ziem.� 2010, nr 42, s. 84; Jak to do-
szło do ślubu Cecylii Czartoryskiej z Jerzym Rostworowskim w Londynie, �Wiad. 
Ziem.� nr 46, s. 21�27;Życie dane ojczyźnie (o gen. Rostworowskim), �myśl.pl� 
2012 nr 2, s. 132�135.
III. Historia instytucji i sprawozdania z sesji naukowych: Czas KUL-u, �ZiP� 
1957, nr 33, s. 13�14; Na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nadtytuł: W roku 
akademickim 1960�61, �Hejnał Mariacki� 1961, nr 2, s. 14�15 (podpis SJR.); Pol-
skie Instytuty Naukowe w Lille, �Hejnał Mariacki� 1962, nr 7, s. 14; Uniwersitas to 
powszechność, �ZiP� 1964, nr 28, s. 4; Inauguracja roku akademickiego na KUL. 
Lowanium rozdarte sprzecznościami, �ZiP� 1965, nr 34, s. 6; O Instytucie Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce � rozmowa z doc. dr. Jerzym Kłoczowskim z KUL, 
�ZiP� 1966, nr 13, s. 4 i 15; Die Katholische Universitat in Lublin, �Begegnung mit 
Polen�, Berlin 1966, nr 11, s. 632�636; Teilhard de Chardin na KUL, �ZiP� 1966, 
nr 3, s. 6 (sprawozdanie z sesji naukowej na KUL); Obrady teologów polskich (KUL), 
�ZiP� 1966, nr 43, s. 4; Katoliccy uczeni o wojnie i pokoju, �ZiP� 1967, nr 24, 
s. 7 (sprawozdanie z sesji naukowej na uniwersytecie w Nijmegen-Holandia); Rada 
Duszpasterska Holenderskiej Prowincji Kościelnej, �Novum� 1968, nr 4, s. 31�41; 
Berlińskie Forum Katolików Wschodu i Zachodu, �ZiP� 1968, nr 30, s. 10�11; Li-
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teratura w kręgu religii, �ZiP� 1969, nr 16, s. 12 (o Komisji Badań nad Literaturą 
Katolicką przy TN KUL); Katolicki Uniwersytet w służbie Kościoła i narodu, �ZiP� 
1969, nr 46, s. 7; Biblioteka Uniwersytecka KUL, �ZiP� 1971, nr 47, s. 10; W służbie 
Uniwersytetu i Kościoła, �ZiP� 1971, nr 51, s. 8 (zarys dziejów Biblioteki Głównej 
KUL w Lublinie); Czyn i słowo w 60-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
�ZiP� 1978, nr 41, s. 12�13; Z lat niepamiętnych. KUL w oczach wychowanków, 
�ZiP� 1968, nr 43, s. 12; Odpowiedź autora, �ZiP� nr 49, s. 14; Konferencja �Pax 
Christi� w Louvain � Chrześcijanie wobec wyścigu zbrojeń w Europie, �ZiP� 1977, 
nr 46, s. 11; �Żyć w jedności� (Kongres IEF w La Grande Motte �Francja), �ZiP� 
1979, nr 4, s. 6�7; Zakład Polonijny na KUL: uprzywilejowany lub nie..., �ZiP� 
1981, nr 25, s. 16 i 23; Kongres ekumeniczny w Coburgu (IEF), �ZiP� 1983, nr 46, 
s. 4; Historycy o konserwatystach, �TP� 1984, nr 16, s. 11; Stosunki Kościół Rzym-
skokatolicki � Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie, �ZiP� 1985, 
nr 49, s. 10; XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 14�17 kwietnia 
1994, �Studia i Dokumenty Ekumeniczne� 1994, nr 2, s. 108�112; Polonistyka 
w Wilnie, �Forum Polonijne� 2006, nr 2, s. 18; Złoty Potok zwrotnym momentem 
w historii Koła Nałęczów, �Wiad, Ziem.� 2008, nr 34, s. 76�77; Nałęczowska Szko-
ła Ziemianek. �Wiad. Ziem.� 2008, nr 34, s. 81�82; Konferencja na Uniwersytecie 
Łódzkim, �Wiad. Ziem.� 2009, nr 40, s. 83�86; Seminarium poświęcone Michałowi 
Rostworowskiemu i Wystawa �Bogu i Ojczyźnie � Rostworowscy�, �Wiad. Ziem.� 
2011, nr 45, s. 86�88.
IV. Wywiady: Rozmowa z prof. Antonim Maślińskim na temat współczesnych za-
gadnień sztuki, �ZiP� 1964, nr 34, s. 13 (współautor R. Zieliński); Wywiad z ks. 
rektorem Nicole Nooren (Breda), przewodniczącym Komisji Reformy Liturgicznej 
Episkopatu Holenderskiego, �ZiP� 1965, nr 14, s. 4; Obecność katolików w świecie 
współczesnym, wywiad z dr. C. A. Smalem, generalnym sekretarzem Stowarzyszenia 
św. Alberta w Utrechcie, �ZiP� 1965, nr 16, s. 8�9; Wśród księży robotników we 
Francji (wywiad z o. Andre Monjardet OP), �ZiP� 1965, cz. I, nr 20, s. 7, cz. II, 
nr 23, s. 6; Utrwalajmy ducha pokoju. Wywiad z o. P. J. Verkoelenem OMI, sekre-
tarzem generalnym sekcji holenderskiej w Ruch Pax Christi, �ZiP� 1965, nr 25, 
s. 6; Nadzieja i wola narodów. Rozmowa z przewodniczącą Robotniczych Związ-
ków Kobiet Chrześcijańskich w Belgii Jeanne Laurent, �ZiP� 1965, nr 26, s. 4 i 14; 
Trzeba nieustannie prowadzić dialog (wywiady z pastorem Wim Nijenkuise, i Eg-
bertem Emennem z Kościoła Reformowanego), �ZiP� 1965, nr 32, s. 6; O refor-
mie liturgicznej i nowym Katechizmie mówi ojciec Korver z Nijmegen, �ZiP� 1967, 
nr 14, s. 7; Z ojcem van de Broek (Holandia) rozmawiamy o udziale świeckich w ży-
ciu Kościoła, �ZiP� 1967, nr 16, s. 4 i 6; Kościół powinien inspirować � rozmowa 
z dyrektorem Instytutu Pastoralnego z Rotterdamu o. dr. W. Goddijn, �ZiP� 1967, 
nr 22, s. 7, Ks. Biskup J. Willebrands, sekretarz watykańskiego Sekretariatu dla 
Spraw Jedności Chrześcijan, odpowiada na pytania �Za i przeciw�, �ZiP� 1968, 
nr 31, s. 3 (współautorzy J. Błautowa i A. Wójtowicz); Współpracować w czynieniu 
świata sprawiedliwym. Ks. prof. dr Vincent Miano, sekretarz Watykańskiego Sekre-
tariatu do Spraw Niewierzących, odpowiada na pytania �Za i przeciw�, �ZiP� 1968, 
nr 34, s. 2 (współautor A. Wójtowicz); Rosemariy Goldie, zastępca sekretarza Rady 
do Spraw Świeckich przy Stolicy Apostolskiej rozmawia z �Za i przeciw�, �ZiP� 
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1968, nr 35, s. 10 (współautor A. Wójtowicz); Światowa Rada Kościołów nie będzie 
odpowiednikiem ONZ � wywiad z prof. André Dumos z Wydziału Teologii Prote-
stanckiej w Paryżu, �ZiP� 1969, nr 5, s. 6 (współautor A. Wójtowicz); Świadectwo 
Kościoła Prawosławnego (wywiad z metropolitą Nikodemem z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego), �ZiP� 1969, nr 6, s. 4 (współautor A. Wójtowicz); Dwie generacje, 
wywiad z prof. dr. Stanisławem Łosiem, �ZiP� 1969, nr 14, s. 6; Historyczny powrót 
� wywiad z prof. dr. Zygmuntem Sułowskim, historykiem z KUL, �ZiP� 1969, nr 30, 
s. 6; Lublin � miasto urzeczywistnionych nadziei � wywiad z przewodniczącym Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie Mieczysławem Martynem, �ZiP� 1969, 
nr 30, s. 10; Przyszłość zależy od nas samych � wywiad z doc. Ryszardem Benderem, 
historykiem z KUL, �ZiP� 1969 nr 32, s. 10; Wizyta polskiego misjonarza pracującego 
w Zambii (wywiad z o. Antonim Frochem SJ), �ZiP� 1970, nr 7, s. 5�7; Polski misjo-
narz mówi o swojej pracy (wywiad z o. Tadeuszem Bartkowiakiem werbistą), �ZiP� 
1971, nr 15, s. 11; Z krzyżem na Manggaraj. Rozmowa z o. Stanisławem Ograbkiem 
SVD, misjonarzem w Indonezji, �ZiP� 1971, nr 31, s. 9; Historia rzeźbiarzem świado-
mości narodu (wywiad z prof. Andrzejem Wojtkowskim), �ZiP� 1972, nr 4, s. 20; To, 
co łączy. Wywiad z Stanisławem Rostworowskim red. Marka Jaworskiego, �Kame-
na� 1972, nr 6, s. 4�5; U progu życia (wywiad z dr. Zdzisławem Trojnackim), �ZiP� 
1973, nr 47, s. 14�15; O wzajemną życzliwość (z prof. dr. A. Maślińskim), �ZiP� 
1975, nr 49, s. 5; Zmiany widoczne wokół (wywiad z dr. J. Juhnke), �ZiP� 1975, 
nr 49, s. 11; Mówią kandydaci na posłów do Sejmu PRL (z S. Rostworowskim), 
�ZiP� 1976, nr 12, s. 3�4; Głos mają kandydaci na posłów do Sejmu PRL, �Sztandar 
Ludu� 1976, nr 52, s. 1; FJN skupia patriotyczne siły narodu, �Kurier Lubelski� 
1976, nr 50, s. 2; W poczuciu sprawiedliwości (z ks. kan. Czesławem Dmochow-
skim), �ZiP� 1979, nr 8, s. 3; Samorządność społeczna (dyskusja redakcyjna), �ZiP� 
1979, nr 14, s. 3, 14�15; St. Jadczak, Jaki jest obecny Sejm? Rozmowa z posłem 
ziemi lubelskiej Stanisławem Rostworowskim, �Sztandar Ludu� 1980, nr 79, s. 3�4; 
Józef Kliś, Jak chronić najsłabszych (dyskusja redakcyjna: obszary ubóstwa), �ZiP� 
1981, nr 30, s. 17; J. Cieszkowski, Historia i wszyscy święci (śladem poselskiej in-
terpelacji S. Rostworowskiego w sprawie nazewnictwa ulic), �ZiP� 1981, nr 33, 
s. 17; Stanisław Rostworowski dla �Kuriera� (zdjęcie), �Kurier Lubelski� 1982, 
nr 165, s. 1, 8; J. Stan, Mówią posłowie, Nowe sejmowe ustawy komentują: K. Chro-
my, E. Harasim, i St. Rostworowski, �Sztandar Ludu� 1982, nr 201, s. 3; W. Laskow-
ska, Nasze lata najbliższe (z posłem S. Rostworowskim), �ZiP� 1983, nr 20, s. 4; 
W. Laskowska, Potrzeba Reform (z posłem S. Rostworowskim), �ZiP� 1983, nr 50, 
s. 5 i 23; W. Laskowska, Kogo obdarzyć mandatem zaufania (z S. Rostworowskim, 
przewodniczącym Rady Wojewódzkiej PRON), �ZiP� 1984, nr 3, s. 2; Kultura na 
etacie � rozmowa z posłem Rostworowskim E. Selenty, �TP� 1984, nr 11, s. 10; 
H. Grajewska-Rychlik, ChSS wobec wyborów do rad narodowych, Rozmowa z po-
słem Stanisławem Rostworowskim, �TP� 1984, nr 16, s. 2; W. Laskowska, W poszu-
kiwaniu nowych form działania (z S. Rostworowskim, przewodniczącym RW PRON 
Lublin), �ZiP� 1984, nr 48, s. 5; Dlaczego będę głosował (wypowiedź w ankie-
cie), �Kurier Lubelski� 1984, nr 119, s. 1; K. Łowińska, Myśl przekształcać w efek-
tywność działania (z S. Rostworowskim, wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej 
ChSS i członkiem Prezydium Komitetu Wykonawczego PRON), �ZiP� 1987, nr 26, 
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s. 14; II Kongres PRON zakończył obrady (wypowiedź), �Express Wieczorny� 1987, 
nr 90, s. 2; W. Laskowska, Chwycić wiatr w żagle (wywiad z S. Rostworowskim 
doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów), �ZiP� 1987, nr 48, s. 12 i 14; 
L. Michalski, Kto płaci za reformę. Ze Stanisławem Rostworowskim, doradcą wice-
premiera Zdzisława Sadowskiego, �Tak i Nie� 1987, nr 52, s. 3; Wypowiedź o Ency-
klice �Pacem in terris�, �TP� 1988, nr 22, s. 8; A. Malatyńska-Stankiewicz, Niekoń-
cząca się opowieść, �Dziennik Polski� (Kraków) 2010, nr 259, �Magazyn Piątek�, 
s. 8�9.
V. Własna twórczość literacka: Dziecinny wózek (opowiadanie), �Wrocławski Ty-
godnik Katolików� 1956; Idee, Złodzieje (wiersze), �Student� 1957, nr 9�10, s. 2; 
Kompozycja bez krzyku, Wszyscy ludzie (proza), �Kamena� 1960, nr 12, s. 6; Mil-
czenie dzieci, �Nasz Dziennik� 2001, nr 190, s. 9; Kim jesteś � zapytał mnie, �Nowe 
Życie � Dolnośląskie Pismo Katolickie� 2002, nr 2, s. 4�5 i �Odra� 2002, nr 3, 
s. 77�80; Śliczna mała panienka, �Akcent� 2003, nr 4, s. 130�133; Starczyłoby na 
dwa krzyże, �Fronda� 2009, nr 52, s. 258�288.
VI. Recenzje: Henryk Worcell, Zimny zasiew. �WTK� 1955, nr 44, s. 13; Żywi za-
ludnili królestwo śmierci, �Kamena� 1958, nr 16, s. 8 (rec. Jerzy Krzysztoń, Ka-
mienne niebo, Warszawa 1958), cyt. K. Wyka, Pozory ostatecznego tematu, �Nowa 
Kultura� 1958, nr 40, s. 1; Melodia klęski, �Kamena� 1958, nr 20, (rec. Edward 
Ligocki, Drogi bezdomnych, Warszawa 1958); Saga o zapomnianych żołnierzach, 
�Kamena� 1958, nr 22, s. 2 i 7 (rec. Jan Meysztowicz, Saga Brygady Podhalańskiej, 
Warszawa 1958); Kobieta i ars politica, �Kamena� 1958, nr 23/24, s. 7�8 (rec. Maria 
Czapska, Ludwika Śniadecka, Warszawa 1958); Berło i spór tematyczny, �Kamena� 
1959, nr s. 2 (rec. Józef Nikodem Kłosowski, Berło, Lublin 1958); Zarażeni ziemią, 
�Więź� 1960, nr 5, s. 138�142 (rec. Małgorzata Hołyńska, Kosmaty Bożek Babalu, 
Łódź 1959); Zachód dalekich i bliskich słońc, �Więź� 1960, nr 11�12, s. 214�220 
(rec. Jerzy Zawieyski, Brzegiem cienia, Kraków 1960); Matka Boska w poezji pol-
skiej, �ZiP� 1960, nr 3, s. 4 (rec. Matka Boska w poezji polskiej, TN KUL, Lublin 
1959); Ogniste Koła, �ZiP� 1964, nr 8, s. 1 (rec. Wacława Gralewskiego, Ogniste 
koła); �Zeszyty Naukowe KUL� o encyklice �Pacem in terris�, �ZiP� 1964, nr 15, 
s. 6 (rec. numeru 2 �Zeszytów�, Lublin 1964); Socjologia wobec religijności ludz-
kiej, �ZiP� 1968, nr 9, s. 6 i 15 (omówienie prac ks. Józefa Majki i ks. Władysława 
Piwowarskiego); W cieniu ich Boga, �ZiP� 1970, nr 14, s. 12 (rec. A l�ombre de leur 
Dieu. Antologie du recit polonais contemporain. Wyboru tekstów dokonali Maria 
Jasińska i Stefan Sawicki, Paryż 1969); Źródło do przemyśleń, �ZiP� 1975, nr 46, 
s. 17 (rec. Polityka wyznaniowa pod red. W. Mysłka i M. T. Staszewskiego, Warsza-
wa 1975); Nowa edycja �Roczników Nauk Społecznych KUL�, �ZiP� 1976, nr 20, 
s. 18 i 23; Historia przeciw metafizyce, �Novum� 1977, nr 4�5, 3, 151�158 (rec. ks. 
Czesław S. Bartnik, Problem historii uniwersalnej w teilhardyźmie, TN KUL, Lub-
lin 1972 i tegoż, Teilhardowska wizja dziejów, TN KUL, Lublin 1975); Znajomość 
prawa i równouprawnienie, �ZiP� 1975, nr 20, s. 11 (rec. ks. J. Grzywacz, Wprowa-
dzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ks. H. Misztal, Postępowanie admi-
nistracyjne, KUL, Lublin 1974); Jeszcze o książce �Generałowie II Rzeczypospoli-
tej�, �Polska Zbrojna� 1991, nr 149, s. 4 (rec. Zbigniew Mierzwiński, Generałowie 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990); Rybak Stanisław, Mariawityzm. Studium hi-
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storyczce. Wydawnictwo �Lege� 1992, s. 195, �Studia i Dokumenty Ekumeniczne� 
1993 nr 1, s. 152�159; Socjologiczna metoda ujęcia mariawityzmu (rec. K. Mazur, 
Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991), �Nasza Przeszłość� 1997, nr 88, s. 399�413, 
Myślę, że było inaczej, polemiki: Władysław Stanisław Ginter i Stanisław Jan Ro-
stworowski, �Nasza Przeszłość� 1998, nr 92, s. 542�552; Czy trzeba zweryfikować 
Józefa Mackiewicza, �Nasza Przeszłość� 1998, nr 89, s. 501�509; Ks. Tadeusz Ka-
łużny SCH: Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Kościoła Prawosław-
nego. Studium historyczno-ekumeniczne, �Studia i Dokumenty Ekumeniczne� 1999, 
nr 1, s. 187�192; Joachim Kaczorowski (właśc. Stanisław Jan Rostworowski), 
Rapsod wysprzedanych narodów (rec. Dragan M. Sotirowić, Europa na licytacji. 
Od czetników Michailovicia do lwowskiej AK. Wspomnienia oficera serbskiego 
�Draży�, przekład Jerzy Tar, Komorów 2000, �Przegląd Historyczno-Wojskowy� 
2000, nr 2, s. 151�155 i �Zeszyty Historyczne WiN-u� 2002, nr 17, s. 315�317; 
Odwrócone niebo (rec. M. Stachiewicz, Wspomnienia wojenne, Warszawa 2003) 
�Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza� 2003, nr 273, s. 5; O. Tomasz Rostworowski 
� �Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939�1972, Oficyna Wydawnicza 
�Rytm� 2004; �Wiad. Ziem.� 2004, nr 18, s. 90�92 (ps. Joachim Kaczorowski); 
Redakcja �Czasu� z perspektywy, �Wiad. Ziem.� 2004, nr 20, s. 104�110 (rec. Ed-
mund Moszyński, Ludzie i czasy �Czasu�, Toruń 2003); Wielkie światło obecności 
Bożej (rec. Małgorzata Florkowska, Ojciec Piotr benedyktyn � kameduła � rekluz, 
Kraków 2004), �Nasza Przeszłość� 2006, nr 105, s. 315�322; �Jesteśmy Polakami 
i nasza ziemia jest tutaj� � Jan Zamoyski (rec. Piotr Szymon Łoś, Szkice do portretu 
ziemian polskich, Warszawa 2005), �Wiad. Ziem.� 2006, nr 27, s. 88�93; Sukcesor 
ziemiaństwa wielkopolskiego (rec. Andrzej Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiań-
skie, Poznań 2010), �Wiad. Ziem.� 2010, nr 43, s. 91�94. 
VII. Reportaże i relacje: O Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, �Słowo Po-
wszechne� 1956, nr 131, s. 3; Ta gałąź się rozrasta (współautorstwo Andrzej Szmidt), 
�Wrocławski Tygodnik Katolików� 1956, nr 37, s. 5; Waganci z Lublina, �ZiP� 
1957, nr 19, s. 15; Jeden mały wirus, �ZiP�� 1959, nr 5, s. 15 (współautor Zdzisław 
Misiak); Tradycje Kościoła Poreformackiego, �ZiP� 1959, nr 10, s. 7; W Zamościu 
też są lwy, �ZiP� 1959, nr 17, s. 10; Nabożeństwa majowe w kaplicy KUL, 1959, 
nr 22, s. 5; Chorym dajesz zdrowie, �ZiP� 1960, nr 29, s. 4 (sanktuarium w Tomaszo-
wie Lub.); Cudowna Matka Boska w zabytkowym kościele, nadtytuł: w Tomaszo-
wie Lubelskim, �Hejnał Mariacki� 1960, nr 10, s. 10; Wesele Różanieckie, nadtytuł: 
Na podlaskiej wsi, �Hejnał Mariacki� 1960, nr 11, s. 14; Józef Pieczonka pamię-
tał o wsi rodzinnej, nadtytuł: Ćwierć miliona dla Lipin, �Hejnał Mariacki� 1960, 
nr 12, s. 19; Uczą się dzieci religii, �ZiP� 1962, nr 17, s. 6; Nadzieja mieszkańców 
Łukowa, �ZiP� 1962, nr 18, s. 10 (współautor Jerzy Chojnacki); Choinka dla dzieci 
w LDK, �Sztandar Ludu� 1963, nr 3, s. 5; Lublin miasto historii wykuwające teraź-
niejszość, �ZiP� 1964, nr 36, s.10; Takie wzory kolorowe, �Hejnał Mariacki� 1964, 
nr 3, s. 16�17; Poznajmy nasze SOP-y, �ZiP� 1968, nr 5, s. 14; Chrześcijaństwo 
kraju fiordów, �ZiP� 1968, nr 39, s. 4 i 7 (współautor A. Wójtowicz); Spotkanie 
z posłami w Lublinie, �ZiP� 1971, nr 12, s. 17; Przedstawiciele Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego w NRF i we Francji, �ZiP� 1971, nr 40, s. 4; Z Koper-
nikiem na Monte Porzio, �ZiP� 1973, nr 29, s. 24 i 23; Obrady zespołu ekumenicz-
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nego do spraw informacji w Europie, �ZiP� 1977, nr 48, s. 8; Koronacja Figury 
Matki Boskiej Kębelskiej, �ZiP� 1978, nr 41, s. 9; Delegacja kobiet polskich z RFN, 
�Hejnał Mariacki� 1979, nr 1, s. 15; Z Salamanki do Polski (wizyta ks. Jose Sanchez 
Vaquero), �ZiP� 1985, nr. 43, s. 9; Christiana � relikt buntu młodzieży, �Problemy 
Alkoholizmu� 1996, nr 12, s. 21�22; Z Adamem Mickiewiczem na Białorusi, �Nasz 
Dziennik� 1998, nr 137, s. 10; Uroczystość poświęcona pamięci gen. bryg. dr. Sta-
nisława Rostworowskiego, �Biuletyn Ziemiański� 2002, nr 1/2, s. 19�21; Kamień 
pamięci dla gen. bryg. dr. Stanisława Rostworowskiego ps. �Odra�, �Mars� 2002, 
nr 12, s. 200�204; Zjazd Rodziny Górskich herbu Boża Wola, �Wiad. Ziem.� 2004,
 nr 20, s. 88�93; Zjazd Rodziny Rostworowskich � Nałęczów, tamże, s. 94�102; 
Wspaniały pałac w Woli Chojnacie uratowany od zniszczenia, �Wiad. Ziem.� 2005, 
nr 21, s. 16�18; Wileński obraz �Jezu ufam Tobie�, �Opcja na Prawo� 2005, nr 12, 
s. 60; Nazwy ulic w Gostyniu w Wielkopolsce przyznane ziemianom, �Wiad. Ziem.� 
2006, nr 26, s. 85; Wystawa malarstwa Janiny i Stefana Rostworowskich w Jabłonnej 
pod Warszawą, �Wiad. Ziem.� 2006, nr 27, s. 78�79; IV Rodowy Zjazd Nałęczów 
w Szamotułach, tamże, s. 79�80; Zjazd Rostworowskich w Tykocinie, �Wiad. Ziem.� 
2007, nr 30, s. 76�78; Zjazd Rostworowskich w Kurozwękach, �Wiad. Ziem.� 2010, 
nr 42, s. 84�85.
VIII. Przemówienia: Jesteśmy wrośnięci w ludowość naszej Ojczyzny (przemówie-
nie na Plenum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Lubli-
nie), �ZiP� 1969, nr 29, s. 2 oraz �Prasa Polska� 1969, nr, s. 16; Jedność naszego 
działania, �ZiP� 1971, nr 50, s. 2; Program działania dla nas wszystkich, przemówie-
nie na sesji WK FJN w Lublinie, �ZiP� 1972, nr 11, s. 2; Najodleglejszym podawać 
pokoleniom (przemówienie sejmowe z 27 IV), �ZiP� 1972, nr 21, s. 3; Dla rodziny 
� dla Ojczyzny (przemówienie sejmowe z 7 VII), �ZiP� 1972, nr 32, s. 3; Mieszkać 
lepiej � żyć lepiej (przemówienie sejmowe z 19 X), �ZiP� 1972, nr 46, s. 11; Rozwój 
poprzez współpracę (przemówienie sejmowe z 28 IX), �ZiP� 1973, nr 42, s. 11 i 23; 
Pożegnanie (przemówienie nad grobem Zenona Kwaśniewskiego), �ZiP� 1973, 
nr 46, s. 8; Rady narodowe � ważne ogniwo demokracji socjalistycznej (przemó-
wienie sejmowe z 22 XI), �ZiP� 1973, nr 49, s. 3; O świadomość humanistycznego 
braterstwa (przemówienie sejmowe z 19 I) �ZiP� 1974, nr 5, s. 3; Przemówienie sej-
mowe z 19 I 1974, �Biuletyn Ars Christiana� 1974, nr 1�3, s. 14�21; Wyrazić naszą 
wdzięczność (przemówienie sejmowe z 30 V), �ZiP� 1974, nr 25, s. 13�14; Nowe 
treści nowego budownictwa (przemówienie sejmowe z 22 X), �ZiP�1974, nr 47, 
s. 14; �Novum� 1975, nr 1�2�3, s. 69�76; Spłata długu wdzięczności (przemówienie 
sejmowe z 23 X), �ZiP� 1975, nr 47, s. 15; Przyszłość wsi (przemówienie sejmowe 
z 20 V), �ZiP� 1976, nr 24, s. 14; Dla rzemiosła poczesne miejsce (przemówienie 
sejmowe z 2 XII), �ZiP� 1976, nr 51, s. 4; Przemówienie sejmowe posła Stanisława 
Rostworowskiego, �ZiP� 1977, nr 29, s. 9; Przemówienie sejmowe posła Stanisława 
Rostworowskiego (z 27 X 1977), �ZiP� 1977 nr 47, s. 4; Nowoczesnemu rolnictwu 
naprzeciw (przemówienie sejmowe z 29 III), �ZiP� 1978, nr 17, s. 11; Na miarę 
potrzeb i zadań (przemówienie sejmowe z 20 VII), �ZiP� 1978, nr 34, s. 5 i 14; 
Przemówienie sejmowe posła Stanisława Rostworowskiego (z 26 X), �ZiP� 1978, 
nr 46, s. 2 i 5; Przemówienie sejmowe posła Stanisława Rostworowskiego (22 XII 
1978), �ZiP� 1979, nr 2, s 4�5; O reformie gospodarczej (przemówienie sejmowe) 
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z 26 II), �ZiP� 1982, nr 8, s. 2�4; O promocję prywatnej przedsiębiorczości (prze-
mówienie sejmowe z 16 IX), �ZiP� 1982, nr 36, s. 4; Przemówienie z dn. 26 X 1982 
na plenarnej sesji Sejmu, skrót, �TP� nr 2, s. 2; Ustawa o wykonywaniu i organizacji 
rzemiosła (fragment przemówienia w Sejmie), �Rzeczpospolita� 1982, nr 212, s. 5; 
Przemówienie na pierwszym posiedzeniu Tymczasowej Rady Krajowej PRON (17 
XII 1982), mps; Aby nie musieli żyć na kredyt, Przemówienie sejmowe w debacie 
budżetowej z 28 XII 1982, �TP� 1983, nr 3, s. 1,6; �Kronika PRON�, s. 97�99; Prze-
mówienie na posiedzeniu Tymczasowej Rady Krajowej PRON, �Kronika PRON� 10 
II 1983, s. 80�84; Przemówienie na posiedzeniu Rady Krajowej PRON, �Kronika 
PRON� 1983, nr 1, s. 115�116; Przemówienie nad referatem Wincentego Lewan-
dowskiego, Materiały z posiedzenia Rady Krajowej PRON, �Kronika PRON� 1983, 
nr 2, s. 102�106; Źródła i aktualne potrzeby (przemówienie sejmowe), �ZiP� 1984, 
nr 11, s. 2; Dorobek 40-lecia w polityce zagranicznej, przemówienie na plenarnym 
posiedzeniu Sejmu 13 II 1984, �TP� 1984, nr 11, s. 2; Krok ku lepszemu. Gospodarka 
państwa dziś i jutro, przemówienie sejmowe z 12 VII 1984, �TP� 1984, nr 32, s. 2; 
Blaski i cienie w sytuacji drobnej wytwórczości, przemówienie sejmowe, �TP� 1984, 
nr 44 s. 3; Przymówienie na I Kongresie PRON, [w:] I Kongres Patriotycznego Ru-
chu Odrodzenia Narodowego. Materiały i dokumenty, Warszawa 1984, s. 347�348; 
Szanse i bariery (przemówienie sejmowe), �TP� 1985, nr 26, s. 4; Poseł Stanisław 
Rostworowski � bezpartyjny ChSS � przemówienie sejmowe, [w:] Podstawowe kie-
runki działania dla zabezpieczenia potrzeb gospodarki narodowej na paliwa i ener-
gię do 2000 roku, Warszawa 1986, s. 82�89; Quo vadis Polsko? � Udział w Klubie 
Dyskusyjnym �Kontaktów�, �Kontakty� 1985, nr 15, s. 1�8�9; Przemówienie Stani-
sława Rostworowskiego, �Kronika Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego� 
1989, nr 3, s. 47�51; Rostworowscy w Kęble. Wykład wygłoszony 27 VI 2004 pod-
czas Dni Wąwolnicy, �Gazeta Wąwolnicka� 2004, nr 7, s. 3�4.
IX. Książki własnego autorstwa: Sanatorzy kontra Sikorszczycy czyli walka o wła-
dzę na uchodźstwie w Rumunii 1939�1940, (współautor Tadeusz Dubicki), Warsza-
wa 1993; Rodzina w konstytucjach państw i dokumentach międzynarodowych, opr. 
(współautor Barbara Rostworowska), Warszawa 1994; �Dardanele� � Delegatura 
WiN za granicą (1946�1949) (część w oparciu o materiały Stefana Mariana Rostwo-
rowskiego), Wrocław 1999; rec. Tadeusz Wyrwa, Delegatura Zagraniczna Zrzesze-
nia WiN, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 2001, nr 16, s. 277�292; Koło Rodu Nałęczów 
i jego pięć zjazdów rodowych (współautor Tadeusz Romuald Topolski),Warszawa 
2010; Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011 (współautor 
Bogusław Janik), rec. Roman Mycielski, �Wiad. Ziem.� Nr 50. 
X. Prace edytorskie: �Studia i Dokumenty� R. II, Przenikanie chrześcijaństwa 
(praca zbiorowa), Warszawa 1971, s. 197; �Studia i Dokumenty� R. III, Polska myśl 
chrześcijańska XVIII i XIX wieku (wybór źródeł), Warszawa 1971, s. 339; Wielko-
polski czyn powstańczy, �Novum� nr 12 � specjalny, Warszawa 1971, s. 270 (pra-
ca zbiorowa, współredaktor Stanisław Poznański); Ks. Woldemar Gastpary, Biskup 
Bursche i sprawa polska, Warszawa 1972, s. 143; Ks. Julian Rykała, Więźniowie, 
heftlingi, emigranci, Warszawa 1972, s. 195; Wacław Tym, Dalekie i bliskie. Wspo-
mnienia i refleksje, Warszawa 1972, s. 215; Piśmiennictwo chrześcijańskie w Pol-
sce 1965�1970,wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1973, s. 206; Stanisław Rostwo-
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rowski, Łuna od Warszawy, Wydawnictwo Novum-Ars Christania, Warszawa 1974, 
s. 295; �Studia i Dokumenty� R. IV, Polska myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX 
wieku (wybór źródeł), Warszawa 1974, s. 169; �Studia i Dokumenty� R.V, Polska 
myśl chrześcijańska początków XX wieku (wybór źródeł), Warszawa 1976, s. 117; 
�Studia i Dokumenty� R. VI, Kształty religijności (praca zbiorowa), Warszawa 1977, 
s. 164; �Studia i Dokumenty� R. VII, Polska myśl chrześcijańska XIV�XVII wieku 
(wybór źródeł), Warszawa 1978, s. 284; �Studia i Dokumenty� R.VIII, W kręgu go-
spodarstwa narodowego XVIII�XX wieku, Warszawa 1980, s. 197; �Studia i Doku-
menty R. IX, U źródeł wychowania narodowego, Warszawa 1983, s. 355; Stanisław 
Rostworowski, Łuna od Warszawy, PWN, Warszawa 1989, s. 410 (redakcja i biblio-
grafia prac autora we współpracy z A. Kaczyńskim); Nie tylko Pierwsza Brygada 
(1914�1918), t. I, Z Legionami na bój, t. II, Przed i po kryzysie przysięgowym, t. III, 
W Adiutanturze Rady Regencyjnej. Książka powstała z dokumentów, wspomnień, 
listów pozostawionych przez legionistę Stanisława Rostworowskiego. Wybór, opra-
cowanie tekstów, przedmowa, przypisy i indeksy, Warszawa 1993; rec. dr M. Kli-
mecki, �Wojskowy Przegląd Historyczny� 1994, nr 3, s. 264�267; Adolf Bocheński, 
Między Niemcami a Rosją. Posłowie Mieczysława Pruszyńskiego, Warszawa 1994 
(edycja wyróżniona nagrodą im. Adolfa Bocheńskiego); Stanisław Rostworowski, 
Listy z wojny polsko-bolszewickiej. Wybór i opracowanie tekstów, Warszawa 1995; 
rec. Bogusław Janik, W 60 rocznicę śmierci Generała Stanisława Rostworowskiego. 
�Listy z wojny polsko-bolszewickiej�, �Wieści Pępowa� 2004, nr 95, s. 1, 14�15; 
Kazimierz Mycielski, Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998; Kazimierz Plu-
ta-Czachowski, Generał �Odra�. Rzecz o gen. bryg. dr. Stanisławie Rostworowskim 
(1888�1944), Warszawa�Londyn 2000; Andrzej Rostworowski, Ziemia, której już 
nie zobaczysz, opracowanie i przypisy, Warszawa 2001; rec. Marek Arpad Kowal-
ski, Pamięć o ziemi utraconej, �Nowe Książki� 2002, nr 7/8, s. 38�39; Stanisław 
Rostworowski, Bitwy mojego życia. Słowo wstępne, wybór i opracowanie tekstów, 
Warszawa 2001; Franciszek Kącki, Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów 
(praca dedykowana Księdzu Prymasowi Józefowi Kardynałowi Glempowi), War-
szawa 2002; Jan Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia 
z lat 1914�1919. Przedmowa, opracowanie, przypisy, Pruszków 2003; o. Tomasz 
Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939�1972. Wybór 
i opracowanie o. Tadeusz Pronobis TJ i S. J. Rostworowski, Warszawa 2004 (książka 
wyróżniona Dyplomem honorowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy � Biu-
ra Kultury i dziewięciu innych organizacji warszawskich oraz w 2005 otrzymała 
Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich �Feniks�); (rec. o. Tomasz 
Rostworowski TJ � �Szerzyć Królestwo�. Wspomnienia i dzienniki 1939�1972, Ofi-
cyna Wydawnicza �Rytm�, Warszawa 2004, �Gazeta Wąwolnicka� 2004, nr 7, s. 6; 
rec. �Wiad. Ziem.� 2004 nr 18 s. 90�92); Jerzy Rostworowski, Desanty aliantów 
na Froncie Zachodnim: Normandia � Holandia � Ren, Pruszków 2004; o. Tomasz 
Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach. Listy, biogramy, artykuły, notatki rekolekcyj-
ne 1940�1973. Wybór, wstęp i opracowanie. Warszawa 2005; Krzysztof Kowerko, 
27. Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego 1920�1939, Pruszków 2005, 
s. 100�119 � całość materiału fotograficznego; Roman Rostworowski, Poezje hin-
duskie i inne, Warszawa 2005 (nakład własny i Pawła Rostworowskiego); Karol Ro-
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stworowski, Pieśni na głos z fortepianem (nuty). Przedmowa Mieczysława Demska-
Trębacz, Lublin 2006; Miłość, polityka, walka. Listy i publicystyka cichociemnego 
Jana Rostworowskiego, opr. Radost Slivopolska-Pridham i S.J. Rostworowski, prze-
kład z ang. Teresa Święcka, Pruszków 2006; Konstanty Rostworowski, Zmierzch 
Gałęzowa, opracowanie i przypisy, Lublin 2007 (wyróżnienia: Oddział IPN w Lub-
linie, I nagroda Wydawców Lubelskich, udział w finale Nagrody Bolesława Prusa 
w Lublinie); Artur Górski, Kultura narodu, Wyd. �Fronda�, Warszawa 2009, maszy-
nopis tej książki przechowywałem przez 40 lat, po czym oddałem go Wydawnictwu 
�Fronda�, sam już edycją tej pozycji nie zajmując się; Andrzej Rostworowski, Chwi-
la skupienia, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2009 (starania o wydanie i ko-
rekta); Zofia z Górskich Mycielska, Literatura polska, �Roczniki Humanistyczne� 
2009, t. LVII, z. 1, s. 283�300; Pomagał w sercach odnajdywać Boga. Sto i więcej 
wspomnień świadków życia ojca Tomasza Rostworowskiego TJ, opr. śp. o. Tadeusz 
Pronobis TJ i Stanisław Jan Rostworowski, Lublin 2010 (w książce kilka tekstów 
autorskich).
XI. Publikacje artykułów ze spuścizny pisarskiej innych autorów: Stanisław 
Rostworowski, Wśród piątej emigracji w Paryżu, �Więź� 1961, nr 6, s. 108�128; 
Stanisław Rostworowski, Łuna nad Warszawą, �ZiP� 1963, nr 35�45; Stefan Dem-
biński, Jak zginął autor �Łuny nad Warszawą�, �ZiP� 1963, nr 46, s. 10; Stanisław 
Rostworowski, Wśród piątej emigracji w Paryżu, �ZiP� 1965, nr 44, s. 11 i 15, 
nr 4, s. 11, nr 46, s. 11, nr 47, s. 11; Stanisław Rostworowski, Polska jesień 1939 r. 
we Francji, �Tygodnik Polski� 1966, nr 40, s. 5�7; Stanisław Rostworowski, W ocze-
kiwaniu na służbę, �Tygodnik Polski� 1966, nr 11, s. 6�1; Władysław Kozdra, Du-
chowieństwo w służbie kraju, �ZiP�1969 nr 28, s.18; Stanisław Rostworowski, Jak 
generał Beseler uciekał z Zamku, �ZiP� 1971, nr 19, s. 14; Kazimierz Kuczaba (Plu-
ta-Czachowski), Nie grano mu generalskiego marsza (o zamordowaniu gen. S. Ro-
stworowskiego przez gestapo), �ZiP� 1973, nr 34, s. 21; Stanisław Rostworowski, 
Notatki z maja 1926 roku, �Więź� 1976, nr 5, s. 89�103; Stanisław Rostworowski, 
Listopad 1918 � Niepodległość, �Kwartalnik Historyczny� 1978, nr 4, s. 869�870; 
Stanisław Rostworowski, Sprawa Armii Polskiej, �Kamena� 1981, nr 23, s. 8�9, 
24, s. 8�9; Jan Dunin-Brzeziński, Pierwsze dni, �ZiP� 1983, nr 46, s. 20�23 (dot. 
formowania 2 pułku szwoleżerów w Myślenicach i Krakowie w 1918 r.); Stefan 
Marian Rostworowski, W lasach nadleśnictwa Józefów, �Tygodnik Zamojski� 1984, 
nr 44, 45, 46, 50; Stefan Marian Rostworowski, Witos i książę Piotr, �Ład� 1984, 
nr 34, s. 4; o. Tomasz Rostworowski, Wrzesień we Lwowie, �Ład� 1985, nr 2, s. 4 
(życiorys � opr. S.J.R.); O. Tomasz Rostworowski, Pamiętnik z czasów wojny pol-
sko-niemieckiej, �Chrześcijanin a Współczesność�, Wrocław 1986, nr 6, s. 44�55 
(życiorys � opr. S.J.R.); Listy gen. Stanisława Rostworowskiego z okresu przewrotu 
majowego, �ZiP� 1986, nr 20, s. 20�21; Stefan Marian Rostworowski, Wspomnienie 
o profesorze Juliuszu Kleinerze, �TP� 1986, nr 35, s. 11; o Tomasz Rostworowski, 
Pięć lat pracy w Łodzi /1945�1950/, �TP� 1987, nr 17, s. 9�10, nr 18, s. 9�10, nr 19, 
s. 9�10, nr 20, s. 9�10, nr 21, s. 9�10, nr 22, s. 9�10, nr 24, s. 9�10; Stefan Marian 
Rostworowski, Glogerówna z Dobrochów, �Kontakty� 1987, nr 46, s. 10; tegoż, 
Sadystka czyli dramat w Kurowie, �Kontakty� 1987, nr 47, s. 10; tegoż, Dobro-
czyńca, �Kontakty� 1987, nr 48, s. 10; Stefan Marian Rostworowski, Wspomnienia 
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z Mikaszewicz, �Przegląd Historyczny� t. LXXXIII, 1992, z. 2, s. 323�343; Stani-
sław Rostworowski, Zdobycie Mińska Litewskiego w 1919 roku, �Mars� 1994, nr 2,
s. 259�270; Wojciech Rostworowski, Polityka zagraniczna Polski, �Dzieje Najnow-
sze� R. XXVII 1995, nr 1, s. 107�119; Kpt. SG Stanisław Rostworowski, Organi-
zacja kwatermistrzostwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, �Wojskowy Przegląd Hi-
storyczny� 1995, nr 3�4, s. 180�204; Stanisław Rostworowski, Pogrom Prus 1806 
roku w świetle korespondencji Napoleona I, �Mars� cz. 1, 1996, nr 4, s. 133�162; cz. 
3, 2000, nr 8, s. 136�160; cz. 4, 2001, nr 10, s. 158�191; Stanisław Rostworowski, 
Zbliżająca się rocznica, �Nasza Przeszłość� 1999, nr 91, s. 341�346; Stefan Marian 
Rostworowski, Fabryka w Mikaszewiczach, �Kwartalnik Historii Nauki i Techniki� 
R. 44, 1999, nr 3�4, s. 109�116; Listy z frontu. Korespondencja Stanisława Ro-
stworowskiego do żony Zofii z Mycielskich, �Nasz Dziennik� 2000, nr 189, s. 9; 
U źródeł Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, �Przegląd Historyczno-
Wojskowy� 2000, nr 1, s. 176�181; O. Tomasz Rostworowski, Pamiętnik z czasów 
wojny polsko-niemieckiej. Walki o Lwów 31 VIII�29 IX 1939 (fragmenty), �Przegląd 
Powszechny� 2002, nr 9, s. 219�232; Sytuacja polityczna w kraju, Raport otrzymany 
w Tel Avivie 24 IV 1944, �Dzieje Najnowsze� R. XXXIV: 2002, nr 3, s. 168�188; 
o.Tomasz Rostworowski SJ, Listy, �Przegląd Powszechny� 2003, nr 7�8, s. 78�103; 
Stanisław Kostka Rostworowski, Wilga, (życiorys), �Rocznik Mazowiecki� t. XV-
2003, s. 199�214; O. Jan Rostworowski SJ, Wspomnienia z mojego życia. Mój po-
byt na zesłaniu w Rosji, �Przegląd Powszechny� 2004, nr 1, s. 111�122; Wojciech 
Rostworowski, Jak wyglądał stary Milejów i jak się tam kiedyś żyło, �Wiad. Ziem.� 
2004, nr 18, s. 29�38; o.Tomasz Rostworowski SJ, Relacja o likwidacji Szpitala na 
Długiej 7 oraz życiorys, [w:] Pamięci Narodu Polskiego. Powstanie Warszawskie 
1944, Warszawa 2004, s. 40�41; Stefan Marian Rostworowski, Podróż emisariuszy 
WiN za granicę, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 2005, nr 23, s. 145�186; mr Jerzy 
Rostworowski, Pogotowie sztabów brytyjskich przed operacją �Market-Garden�, 
�Przegląd Historyczno-Wojskowy�, 2005, nr 2, s. 181�198; Raport kpt. Jerzego Ro-
stworowskiego o przebiegu operacji �Markert�, �Przegląd Historyczno-Wojskowy� 
2006, nr 1, s. 107�130; Andrzej Rostworowski, Na dawnej lidzkiej ziemi, �Wiad. 
Ziem.� cz. I, 2006, nr 25, s. 23�29, cz. II, nr 26, s. 20�26; cz. III, nr 27, s. 39�44; Jó-
zef Zaściński, Książę Roman Sanguszko, �Wiad. Ziem.� 2006, nr 27, s. 20�27; Sek-
cja Pomocy dla Rodzin z Kresów, �Wiad. Ziem� 2007, nr 30, s. 40�41; Teresa z Fu-
dakowskich Rostworowska, Moje dzieciństwo, �Wiad. Ziem.� 2007, nr 32, s. 51�58; 
tejże, Urozmaicenia dziecinnego życia� �Wiad. Ziem.�, 2008, nr 34, s. 45�51l; tejże, 
Moja młodość spędzona na Lubelszczyźnie, �Wiad. Ziem.� 2008, nr 35, s. 48�59; Te-
resa z Lubienieckich Rostworowska, Wspomnienia o rodzinie Lubienieckich, �Wiad. 
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i Ostroga, �Wiad. Ziem.� 2009, nr 37, s. 21�24; Trzy listy Ojca Piotra [Rostwo-
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nr 6, s. 12�14; Stefan Marian Rostworowski, Napad w Adamowie w majątku hr. 
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Stronnictwa. �Wiad. Ziem.� 2010, nr 42, s. 28�33; Krystyna Dąmbska, Wspomnie-
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nego, s. 5; tamże, Dział zagraniczny, s. 13�14; tamże nr 1, Warszawa 1978, s. 6, 20; Z dzia-
łalności ChSS, �ZiP� 1978, nr 9, s.4;. Z. Pilecki, Współdziałanie w imię ważnych celów na-
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~ 939~
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BARBARA Teresa z LAMPÓW ROSTWOROWSKA, ur. 12 I 1933 w Złotym 
Potoku, jedyna córka Władysława i Władysławy z Łękawskich h. Pobóg, 
żona Stanisława

Rodzicami matki byli Łukasz i Magdalena z Jończyków, a ojciec Łu-
kasza żonaty był z Mendakiewiczówną. Rodzicami babki Magdaleny byli 
Karol Jończyk żonaty z Bolińską h. Awdaniec. Z kolei rodzicami Władysława 
Lampy byli Jacenty żonaty z Joanną Piekarską prawdopodobnie h. Leszczyc. 
Ojciec Basi w latach 1937�1944 był kierownikiem prywatnej elektrowni 
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majątku ziemskiego w Złotym Potoku, należącym do Stefanii z Czetwertyń-
skich Raczyńskiej. Matka miała wspaniały głos, sopranem śpiewała na Jasnej 
Górze w Częstochowie i w katedrze w Katowicach. Rodzice Basi mieszkali 
w budynkach leżących już na terenie parku dworskiego, którego punkt cen-
tralny stanowił pałac i duży staw, zwany �Irydionem bowiem pod pochyloną 
nad nim wierzbą Zygmunt Krasiński miał tworzyć swego �Irydiona�. Basia 
zatem wychowała się w środowisku oscylującym wokół majątku ziemskiego 
i dworu bogatego w tradycje wielkopańskie, historyczne i literackie. Miała 
trzech braci: Kazimierza, Mariana i Stanisława, co przesądzało o tym, że to-
warzyszami jej zabaw byli chłopcy. Bawiła się także z dziećmi wysiedleńców 
przebywających we dworze, którzy w czasie wojny musieli opuścić swoje 
majątki. Wychowała się na łonie natury, co sprawiło, że była wysportowana 
i niepozbawiona męskiej przedsiębiorczości. Zajęć domowych miała niewie-
le, gdyż rodzice zatrudniali pomoc kuchenną. Jedynym jej obowiązkiem jako 
dziewczynki było pilnowanie pasącej się kozy. Obowiązek ten przez całe ży-
cie bardzo źle wspominała, bowiem na terenie, gdzie pasła się koza, był kanał 
z bieżącą wodą i koza do niego z uporem wpadała. Trzeba było ciężkie zwie-
rzę wyciągać ze strugi. Chodziła do szkoły powszechnej o programie bardzo 
już przez Niemców ograniczonym. Z tych czasów wspominała jedynie obo-
wiązek zbierania kasztanów wykorzystywanych na mączkę, narzucony przez 
władze szkolne polskim dzieciom. Uczęszczanie do szkoły oddalonej o dwa 
kilometry uznawała za istny dopust Boży. Uchylać się od tego obowiązku nie 
mogła, gdyż matka szczegółowo sprawdzała każde jej postępowanie, kon-
trolując także coniedzielną obecność na mszy św. i częste przystępowanie 
do spowiedzi. Matka pobudzała w niej także zainteresowania artystyczne, 
zachęcała do nauki śpiewu i występowania w teatrze amatorskim. Dzięki tym 
inspiracjom Basia w dzieciństwie stała się małą aktorką, nagradzaną niejed-
nokrotnie oklaskami publiczności.

W 1942 hrabina Raczyńska została zmuszona przez Niemców do opusz-
czenia Złotego Potoku. Matka Basi była najbardziej zaufaną dla niej osobą, 
o czym świadczy to, że okrężną drogą wynosiła z pałacu jej biżuterię, której 
hrabina nie brała ze sobą, bojąc się rewizji. Pałac zajęli Niemcy i majątek 
stał się liegenschaftem. Był więc bardzo często nawiedzany przez AK-ow-
ców, którzy z gospodarstwa dworskiego zabierali niezbędne dla nich artykuły 
żywnościowe. Akcje te łączyły się z odcinaniem drutów telefonicznych, by 
Niemcy znajdujący się w Złotym Potoku nie mogli wzywać pomocy z Czę-
stochowy. Druty telefoniczne najczęściej odcinał, nauczony do wchodzenia 
na słupy, brat Basi � Kazimierz. 

Rodzina Lampów miała groźne przeżycia podczas wkroczenia do Złote-
go Potoku Rosjan. Jakiś Sowiet chciał zgwałcić kobiety z rodzin wysiedleń-
ców, przyjętych do domu przez rodziców. Basia z kuzynką uciekła do lasu. Ich 
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mieszkanie zostało całkowicie ograbione, tak że nie mieli w czym gotować 
i czym jeść. Ojca chciano rozstrzelać. Starał się on bezskutecznie ratować bi-
bliotekę Raczyńskich, którą dewastowali urzędujący w pałacu Sowieci. Wyrzu-
cali książki na gazon i do stawu, a pan Władysław je zbierał i ponownie usta-
wiał na półkach w sali biblioteki, nie zdając sobie sprawy z tego, że wandalizm 
sowiecki nieodwracalnie kieruje się instynktem zniszczenia.

Rodzina została wkrótce wyrzucona z mieszkania przy dworze i musiała 
szukać schronienia w nabytym naprędce budynku pożydowskim w Janowie 
Częstochowskim, który dotąd był użytkowany dla potrzeb jakiegoś magazynu. 
Ojciec Basi przystąpił do przystosowania go do celów mieszkalnych. Wkrót-
ce zaczął pracować w odległej o 7 km Fabryce Przetworów Ziemniaczanych 
w Zalesicach, w której także prowadził teatr przyfabryczny. Był uczestnikiem 
festiwali teatrów amatorskich i zdobywał wyróżnienia. Zagospodarował też 
świetnie znajdujący się przy nowym domu ogród, natomiast matka uprawiała 
jarzyny na wynajętym polu. 

Basia pierwszą klasę gimnazjum ukończyła na kursach prywatnych. Dzię-
ki rekomendacji, jaką otrzymała od przebywającej w Częstochowie Stefanii 
Raczyńskiej, jesienią 1946 w wieku 13 lat została przyjęta do tamtejszego re-
nomowanego Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek, w którym spę-
dziła 5 lat. Rygor tam był niemały, nawet spacery odbywały się pod kontrolą 
sióstr, korespondencja była kontrolowana, a dziewczęta uzyskiwały swobodę 
jedynie wieczorami podczas tradycyjnej zabawy w kotka i myszkę. Dopiero 
w internacie zainteresowania Basi zwróciły się ku humanistyce, wiele czytała, 
pogłębiała swą kulturę osobistą, uczestniczyła w konkursach recytatorskich, 
udzielała się w teatrze amatorskim, śpiewała sopranem w chórze szkolnym 
i występowała na Jasnej Górze. Dzięki dobrze prowadzonym naukom zdo-
była znaczną wiedzę. Przez owe pięć lat rodzice opłacali jej prywatne lekcje 
gry na fortepianie. Jednocześnie przez te pięć lat odchodziła w niepamięć 
wolność, którą się cieszyła mieszkając w domu rodziców. Tu musiała być 
pilna, pracowita, posłuszna, codziennie uczestniczyć o godzinie szóstej rano 
we mszy św. W 1951 zdała maturę i dzięki usilnym staraniom rodziców, ab-
solwentka �szkoły zakonnej� � została przyjęta na studia w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Częstochowie. W tej młodej, pozbawionej tradycji uczelni, 
propagowano głównie marksizm. Basia uznała, że uczyć się tego nie będzie, 
symulowała ataki wyrostka robaczkowego, poszła na operację i nie zaliczyła 
pierwszego semestru. Podjęła pracę w Urzędzie Gminnym w Janowie Czę-
stochowskim, gdzie przez partyjnego szefa była sekowana jako osoba bez-
partyjna i zdecydowana katoliczka. W 1952 z własnej woli zapisała się na 
romanistykę na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przebywając na KUL-u nie-
wiele udzielała się społecznie, należała do ZSP i AWS, ale gros sił skupiała 
na obowiązku utrzymania się na uczelni, gdyż jej pobyt początkowo w ogóle 
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nie był finansowany przez rodziców, którzy pragnęli, aby studiowała gdzieś 
w pobliżu domu. Po latach wspominała: Od początku pracowałam w zakła-
dzie romanistyki, dzięki czemu otrzymywałam całodzienne wyżywienie, byłam 
źle ubrana i prawie bez grosza (...) mimo to więcej było radości aniżeli smut-
ków. Kwitło życie towarzyskie, jakieś zabawy, ciągle się coś działo. Toczy-
ły się nieustannie dyskusje polityczne, odbywały się konkursy krasomówcze, 
chodziłyśmy na koncerty, organizowałyśmy kabaret. A ileż ciekawych typów 
ludzkich przewinęło się na uniwersytecie. Wspominam ten okres, mimo bar-
dzo trudnych warunków bytowych � z łezką w oku. Chyba wtedy poczułam się 
dojrzałym człowiekiem, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji. 
Pieniądze czasem przesyłał jej brat Marian, a często po prostu ich nie miała. 
Jak tylko uzyskała absolutorium, podjęła pracę jako urzędniczka w Zakła-
dach Przemysłu Tytoniowego w Lublinie. Mimo że pracowała, znalazła czas 
na napisanie pracy dyplomowej po francusku na temat �Kobieta w powieś-
ciach Bernanosa� i w 1957 zdała egzamin magisterski.

W 1956 poznała Stanisława 
Rostworowskiego, studiującego 
o rok niżej od niej na poloni-
styce, który od razu wydał się 
jej chłopcem godnym jej ręki. 
Był to rok burzliwych prze-
mian politycznych, w których 
młodzież KUL-u również brała 
żywy udział. Stanisław wystąpił 
z Paxu i utracił dopływ środków 
finansowych. Basia, zarabiając 
już, wspierała go kolacjami. Na-
stąpił niełatwy proces wzajem-
nego poznawania rodzin. Młodzi 
złożyli wpierw w III 1957 wizy-
tę starszemu bratu Staszka � Lu-
dwikowi we Wrocławiu. Potem 
Staszek na Święta Wielkanocne 
został zaproszony do rodziców 
Basi, do Janowa, i tam złożył 
swoje oświadczyny. Ojciec apro-
bował te zaręczyny, natomiast 
matka wobec perspektyw zamąż-
pójścia córki była bardzo nieuf-
na. Staszek głosił, że wszystko 
się dobrze ułoży. W maju do sa-

Ojciec Tomasz Rostworowski SJ w Kościele 
Akademickim KUL 20 lipca 1958 udziela ślubu 

Basi i Staszkowi Rostworowskim
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natorium w Nałęczowie przybyła matka Staszka i Basia została jej przedsta-
wiona. Basię przyjęła, nie miała do niej zastrzeżeń, lecz projektu ślubu nie 
pochwalała. Mimo to ślub został zawarty już 24 IV 1958 w Lublinie, na razie 
cywilny, chodziło o to, by prezentować się jako małżeństwo przed urzędami 
w walce o zwolniony po państwu Tomaszostwu Otmianowskich pokój przy 
ul. Akademickiej w Lublinie. Początkowo bowiem, już po ślubie kościelnym, 
młoda para mieszkała na stancji w małym pokoiku, razem ze Stasiem, bratem 
Basi, którego rodzice przysłali pod jej opiekę. Ślub kościelny odbył się 20 VII 
1958 w kościele Akademickim KUL, udzielał go o. Tomasz Rostworowski TJ, 
świadkami byli Zofia Kurbielówna i Wojciech Janicki, przyjaciele ze studiów. 
Wesele odbyło się również w Lublinie, na tzw. Poczekajce, gdzie korzystano 
z gościnności Sióstr Urszulanek, prowadzących żeński dom akademicki. Gość-
mi byli członkowie najbliższej rodziny i przyjaciele ze studiów, dla licznych 
osób spokrewnionych z Janowa Częstochowskiego, zorganizowano tam po 
pewnym czasie poprawiny. Okres miodowy młoda para spędziła w Puszczy-
kówku, zaproszona tam przez matkę pana młodego.

W okresie ślubu sytuacja materialna młodych Rostworowskich była 
nie najgorsza. Basia pożegnała pracę w Monopolu Tytoniowym i po magi-
sterium została zatrudniona na stanowisku kierowniczki filii wypożyczalni 
książek w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego. W dodatku udało się jej 

Staszek i Basia 
w Puszczykówku 

nad Wartą 
� miodowy miesiąc 

1958 r.
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doprowadzić do tego, że i Sta-
szek został tam zatrudniony. 
Znacznie ważniejszym, moż-
na powiedzieć, zwrotnym mo-
mentem w jej życiu, stało się 
to, że w 1957 przystąpiła do 
ogłoszonego przez Rozgłoś-
nię Polskiego Radia w Lub-
linie konkursu na spikerkę. 
Do konkursu tego stanęło 500 
osób. Basia ten konkurs wy-
grała. Zadecydowało o tym 
wiele czynników. Była jesz-
cze panną, panował nastrój 
odwilży popaździernikowej, 
dzięki czemu nie było restryk-
cji za to, że była absolwentką 
KUL-u. Ważne były też jej 
kwalifikacje: znajomość no-
menklatury muzycznej, naby-

ta podczas lekcji gry fortepianowej, znajomość włoskiego, nabyta na KUL-u, 
zdolności recytatorskie i świetny �radiowy� głos.

Sukces mógł powodować zawrót głowy, natomiast jego wymiar finanso-
wy był dość nikły, bowiem rozgłośnia nie miała etatu spikerki i Basia była 
honorowana w ramach tzw. prac zleconych. Początkowo więc kontynuowa-
ła pracę w bibliotece, gdy wypadały dyżury radiowe, zastępował ją w pra-
cy mąż. Zatrudnienie na ćwierć etatu otrzymała dopiero w kwietniu 1962. 
Niemniej zarabiała dość sporo, około dwóch tysięcy złotych. Praca w radiu 
nadawała duży autorytet społeczny. Rozgłośnia miała tylko dwie spikerki 
i lektorki, które na przemian czytały. Basia zatem była stale obecna na ante-
nie, gdzie często padało jej nazwisko, wkrótce już brzmiące Rostworowska. 
A trzeba przypomnieć, że Rostworowscy do końca wojny w Lublinie i na Lu-
belszczyźnie byli dobrze znani jako �hrabiowie�. Radio natomiast lubelskie 
było zaliczane do liczących się sił socjalistycznego frontu ideologicznego, 
który tym razem prezentowała Barbara Rostworowska. 

Jej pozycja osobista ułatwiała starania o mieszkanie, a także zapewniała 
cały szereg uprzejmości, również w usługach handlowych. Jej mąż Staszek 
wzrastał na razie w cieniu żony. W tym czasie pisał o żonie: Basia żyje ra-
czej życiem kulturalnym, często chodzi do kina (przeważnie sama, to znaczy 
beze mnie), dużo czyta, ogląda programy telewizyjne. Również gotuje świetne 
obiadki, na które ja przeważnie się spóźniam. Gdy Staszkowie się zagospo-

Barbara z Lampów Rostworowska (ur. 1933) 
� romanistka, spikerka Rozgłośni Polskiego Radia 
w Lublinie, redaktorka Radia �Józef� w Warszawie
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darowali, zaprosili do siebie mamę Rostworowską. Dopiero wówczas nastą-
piło pewne porozumienie pomiędzy teściową i synową. Zofia Rostworowska 
w swoim życiu znała tylko dwa rodzaje kobiet � ziemianki i żony oficerów, 
które zaliczała do gatunku kokot, to znaczy kobiet mizdrzących się, zaintere-
sowanych tylko własnymi strojami. Ponieważ Basia nie była ziemianką, więc 
zaliczała ją do kategorii zbliżonej do kokot. Dopiero podczas pobytu w Lub-
linie, obserwując życie codzienne Basi i jej szerokie zainteresowania, uznała, 
że synowa po pierwsze jest ciekawa intelektualnie, po drugie � sympatyczna 
i uczynna. 

W czerwcu 1959 Rostworowscy udali się na wycieczkę zagraniczną 
do Warny, organizowaną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. 
Upalne lato źle wpłynęło na wyczerpany studiami organizm męża, do Lub-
lina wrócił z naciekiem na płucu i został skierowany do prymitywnego sa-
natorium w Adampolu pod Włodawą. Basia od razu okazała piękno swego 
charakteru. Nie odcięła się od chorego na zaraźliwą chorobę małżonka, lecz 
na dni świąteczne dojeżdżała zapchanym autobusem do Adampola. Po pew-
nym czasie Staszek został przeniesiony do sanatorium akademickiego w Za-
kopanem. Tam też Basia powędrowała na dłuższy czas, wynajmując pokój 
u góralki w domu leżącym na tym samym stoku górskim, co sanatorium. 
Jej wierna, sojusznicza postawa niewątpliwie wpłynęła na to, że Staszek nie 
tylko się nie załamał, ale dość szybko wrócił do zdrowia. O. Tomasz Rostwo-
rowski TJ, który obserwował pobłogosławione przez siebie stadło, przekazy-
wał o Basi swemu bratu Stefanowi w Reims takie spostrzeżenia: Basia coraz 
bardziej przejawia finezję, wytworność, dobry smak i postawę prawdziwej 
damy. Podziwiam to u niej, bo jest to u niej tak naturalne, tak zupełnie bez 
sztuczności, że świadczy o wielkiej głębokiej kulturze, zarówno wrodzonej jak 
i nabytej. Jej opieka nad mężem przyczyniła się do szybkiego renesansu jego 
zdrowia, czego potwierdzeniem było to, że już w na przełomie 1961/1962 
Rostworowscy udali się do Belgii, razem z matką, panią Zofią, dzięki zor-
ganizowanym przez nią zaproszeniom. Byli tam podejmowani przez najwy-
kwintniejsze damy tego kraju, właścicielki pałaców, zamków i rezydencji, 
wszędzie wspaniale fetowani. Podróż ta miała i pewne ujemne strony, bo-
wiem teściowa raz po raz swą synową strofowała, niemniej suma wrażeń była 
ogromna. Potem Rostworowscy, już bez towarzystwa matki, na zaproszenie 
stryja Stefana Rostworowskiego udali się do Reims i Paryża. Z kolei na za-
proszenie Zosi Kurbielówny, która w międzyczasie poślubiła redaktora BBC 
Stanisława Nowodworskiego, pięć dni gościli w Londynie.

Kolejna zmiana w życiu Basi nastąpiła wraz z urodzinami w 1963 syna 
Wojtka. Stał się on pierwszoplanową osobą dla wszystkich jej dążeń. Teraz 
jej życie składało się z opieki nad Wojtkiem, prowadzenia o najrozmaitszych 
porach dyżurów w radiu, robienia zakupów, co nie było łatwe przy ogrom-
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nych kolejkach, gotowania posił-
ków oraz sprzątania mieszkania. 
Napięcia i nawał zajęć wywołały 
u niej stan nerwowy i różnego 
typu dolegliwości zdrowotne.

W marcu 1970 Basia z mę-
żem wyjechała do Rzymu. Pobyt 
tam minął bardzo miło, mieszka-
ła u swej przyjaciółki Krystyny 
Chełkowskiej. Mąż miał zapla-
nowane różne spotkania oficjal-
ne i podróż do Florencji. Basia 
postanowiła wrócić wcześniej do 
Polski. Pragnąc mężowi zosta-
wić jak najwięcej pieniędzy, na 
podróż powrotną wzięła ze sobą 
zaledwie cztery dolary. Odprowa-
dzana przez kilka osób, wsiadła 
do pociągu, którego jedne wagony 
szły do Wiednia, inne przez Triest 
na Bałkany. Lokując się właśnie 
w takim wagonie bałkańskim, 
zamiast do Wiednia, dojechała do Triestu. Znalazła się w obcym mieście 
bez pieniędzy, miała tam liczne przygody, a gdy dobiła do Wiednia, musiała 
przemieszczać się na odległy dworzec, skąd odchodził pociąg do Warsza-
wy. Podróż jej trwała trzy dni. Gdy wróciła do Polski, okazało się, że jest 
w poważnym stanie. Po miesiącu lekarze ustalili, że aby uratować ciążę, musi 
rozwiązania oczekiwać na oddziale położniczym. Spędziła na nim w Lubli-
nie około siedmiu miesięcy. Wreszcie w XI 1970 doczekała urodzenia córki 
Danuty. Był to czas, kiedy wiele kobiet w razie jakichś trudności decydowało 
się na sztuczne poronienia. Basia ze swoim wielomiesięcznym oczekiwaniem 
dziecka uznana została w szpitalu za prawdziwą bohaterkę. Stryj, ojciec To-
masz Rostworowski w liście skierowanym do niej pisał: Całuję z czcią naj-
głębszą obie twoje ręce, Basiu, oddając hołd twojej postawie i męstwu! Niech 
Cię Pan Bóg błogosławi, a małej Danusi niech pozwoli wyróść i rozwinąć się 
na godną spadkobierczynię najlepszych zalet charakteru twojego i Staszka. 
Teraz z kolei radością życia Basi stała się córeczka, która wzrastając, wprost 
nie odstępowała na krok matki. W 1972 mąż został obrany posłem. Mandat 
swój sprawował przez 13 i pół roku. W tym długim okresie nie zawsze miał 
czas na zajmowanie się sprawami domowymi, Basia więc została niekwestio-
nowanym zarządcą domu.

Barbara Rostworowska z synkiem Wojtusiem, 
który woli poruszać się �na barana�
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W tym czasie 
odbyła kilka podró-
ży zagranicznych, na 
Węgry, do Maroka, do 
Kuwejtu i do Włoch. 
Prawie miesięczny po-
byt w Maroku, gdzie 
znalazła się na zapro-
szenie przyjaciół, uwa-
żała potem za najpięk-
niejszą podróż swego 
życia. Bardzo podobał 
się jej ten kraj, poznała 
tam gościnnych i przy-
jaznych sobie ludzi. 
Przedtem do radia nie 
pisała wiele, choć po 
pobycie w Holandii za-
inicjowała cykl Kart-
ki z podróży, w latach 
1967�1968 uczestni-
czyła w audycjach li-
terackich III Programu 
Polskiego Radia, no-
szących tytuł Lubelscy 
facecjoniści. Miała też swój udział w słuchowiskach literackich, które uczest-
niczyły w konkursie �Prix Italia�. W latach 1968�1969 prowadziła cykl audy-
cji muzycznych, poświęconych muzyce rozrywkowej. I właśnie po powrocie 
z Afryki przygotowała cykl wspomnień nazwany Kartki z Maroka, który pub-
likowała częściowo w radiu lubelskim, częściowo na łamach �Za i przeciw�.

Rostworowscy wyjeżdżali też razem, niekiedy z kierowcą męża, samo-
chodem wypożyczonym z ChSS. Taką podróż odbyli na ogromnej trasie przez 
Węgry, Jugosławię, Bułgarię do Turcji. Dojechali aż do Didim, w pobliże 
południowej granicy Turcji. Wracali przez Grecję, Rumunię, ZSRR, zatrzy-
mując się we Lwowie, gdzie uczestniczyli w wywołującym wielkie wzru-
szenia polskim nabożeństwie w archikatedrze Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Wspólnych podróży odbyli potem jeszcze wiele, do Coburga 
na Kongres International Ecumenical Fellowship, w latach 90. do Hiszpanii 
i w 2002 do Brazylii, gdzie w San Paulo podejmowani byli przez ciocię Cylę 
Rostworowską i jej córkę Izabelę oraz do Włoch, gdzie w Rzymie korzystali 
z gościny Margaridy z Rostworowskich Scimone. Basia, która w warunkach 

W Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie 
Basia z legendarnym niedźwiedziem Wojtkiem � 2004 r.
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domowych jest nieco nazbyt władcza, podczas podróży zagranicznych była 
świetnym, wytrwałym i uczynnym towarzyszem swego męża.

Jej pozycja w rozgłośni stawała się coraz silniejsza, w latach 70. otrzy-
mała stały etat spikerski. Rok 1979 był znów dla niej wielką próbą życio-
wą. Wypadek samochodowy męża, możliwość amputacji nogi. Podjęła wte-
dy niezłomną walkę o konsultacje ze specjalistami, które ochroniły Staszka 
właśnie przed utratą nogi. Potem często bywając w Warszawie, niemal zarzą-
dzała sposobem leczenia męża. Nawet kierownik oddziału ortopedii w Szpi-
talu Bielańskim prof. Tadeusz Witwicki poszedł na urlop, by odczekać rządy 
Basi. Powrócił do pracy dopiero wtedy, gdy Basia zorganizowała przewie-
zienie Staszka do kliniki rządowej przy ul. Hożej, gdzie miał opiekę lekarską 
zupełnie innej klasy. Ale i tu nie zostawiła go samego. Wzięła urlop w radiu, 
wynajdywała sobie różne stancje w Warszawie i przez całe miesiące codzien-
nie była w szpitalu z obiadem, wiktuałami, w towarzystwie osób, które zachę-
cała do tego, by odwiedzały męża. Wiele się modliła w intencji wyzdrowienia 
Staszka. Jako votum złożyła rezygnację ze wszystkich swoich niewinnych 
przyjaźni męskich, jakie miała. Po wyjściu męża po dwóch latach ze szpitala, 
uczestniczyła w jego rehabilitacji, która przede wszystkim polegała na nauce 
samodzielnego chodzenia. Można śmiało powiedzieć, że był to drugi wielki 

Basia w dorożce, w której zwiedzała Gandawę w 2008 r. 
Z nią siedzą Staszek � jej mąż i Marc Van der Haegen
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wyczyn, po poprzedniej chorobie płucnej, kiedy Basia osłoniła męża przed 
utratą nadziei, a może przed śmiercią. 

W 1981 wstąpiła do �Solidarności�. Brała udział w niektórych podejmo-
wanych przez nią akcjach społecznych na terenie lubelskiej rozgłośni. Gdy 
nadszedł stan wojenny, była przesłuchiwana przez komisję złożoną między 
innymi z jej kolegów, którzy nagle okazali się wtyczkami w �Solidarności�. 
W rezultacie na trzy miesiące została zawieszona w prawach pracowniczych 
i pozbawiona dochodów. W 1986 jej mąż uzyskał pracę w Urzędzie Rady 
Ministrów w Warszawie. Powstał problem przeniesienia się całej rodziny do 
stolicy, tym bardziej, że syn Wojtek już studiował tam na politechnice. Basia 
poczekała z przeniesieniem do 1989, kiedy Danusia zdała maturę. Ostatnie 
lata, spędzane bez męża w Lublinie, poświęciła na bardzo intensywną pracę, 
chcąc uzyskać jak najwyższe dochody przed przejściem na emeryturę. Dora-
biała przede wszystkim redagowaniem, reżyserią i lektorstwem reklam radio-
wych i telewizyjnych. Gdy w 1989 postanowiła już nieodwracalnie przejść na 
wcześniejszą emeryturę, okazało się, że księgowość od zarobków z reklam nie 
odprowadzała należności składki ubezpieczeniowej i w rezultacie zaopatrze-
nie emerytalne zostało naliczone tylko od poborów, które wcale nie były wiel-
kie. Otrzymała emeryturę wynoszącą mniej niż 1000 zł. Czuła się z tego tytułu 
bardzo pokrzywdzona i przez to źle wspominała niegdyś ukochane radio oraz 
całość stosunków panujących w PRL. 

Przeprowadzkę do Warszawy przyjęła bardzo dobrze, pokochała miasto 
swego zamieszkania i Bielany, dzielnicę, w jakiej znajdował się jej dom. Mia-
ła całą rodzinę wokół siebie, męża i dwoje dzieci. W 1995 udała się do Radia 
�Józef�, by odczytać fragmenty książki jej teścia, gen. Stanisława Rostworow-
skiego, wydanej przez męża. Gdy posłyszano jej głos �radiowy�, zaproponowa-
no jej od razu dyżury lektorskie. Od 1996 została lektorem i redaktorem Radia 
�Józef�. Owe parę lat spędzonych w tej rozgłośni były najbardziej twórczymi la-
tami jej życia. Zdarzało się, że jednego dnia szły na antenie trzy teksty jej autor-
stwa. Zaczęła od wywiadów z polskimi misjonarzami z różnych krajów. Potem 
prowadziła stałe dwa felietony � piosenki polskiej w poniedziałki i francuskiej 
w czwartki. Uczestniczyła w przygotowaniu słuchowiska opartego o tekst sztu-
ki Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera. Słuchowisko to zostało wysłane do 
Watykanu, jako dar dla papieża. Była lektorką tekstów ks. Mieczysława Maliń-
skiego. W miesiącach sierpień�wrzesień nadawała codzienne audycje poświę-
cone Powstaniu Warszawskiemu, często osnute wokół przeżyć powstańczych 
o. Tomasza Rostworowskiego, kapelana Komendy Głównej AK. Praca, którą 
prowadziła, była wolna od wszelkich nacisków politycznych. Radio �Józef� 
miało charakter rozgłośni katolickiej. Eksplozja jej twórczości wyniknęła stąd, 
że miała bardzo duże wyrobienie radiowe. Wiedziała jak pisać artykuł, który ma 
charakter tekstu mówionego, ponadto konsekwentnie przestrzegała wymagane-
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go rozmiaru przygotowywanych felietonów. Miała dar pisania lekkiego, właśnie 
felietonowego, nastawianego na zaciekawienie słuchacza. Jednocześnie od 1996 
pracowała jako lektorka w Telewizji �Porion�. Niestety, obie zatrudniające ją in-
stytucje upadły w 1998. Radio �Józef� zostało w 1999 przekształcone w radio 
polityczne o nazwie �Plus�, miało służyć kampanii wyborczej AWS-u, która zo-
stała przegrana i radio utraciło sponsorów. Natomiast Telewizja �Porion� wpierw 
zlikwidowała dzienniki, a potem też upadła. Basia jeszcze w latach 1999�2000 
była lektorką tekstów książek dla niewidomych. Lektorat ten prowadził Polski 
Związek Niewidomych. Po roku jednak i na tę akcję kulturalną, tak pożądaną, 
zabrakło pieniędzy i została przerwana. Jej wystąpienie w czerwcu 2001 do Te-
lewizji �Puls� o zatrudnienie w charakterze lektora nie znalazło odzewu. 

Jej żywa natura nie ścier-
piałaby stagnacji. Ale wkrót-
ce przyszło nowe wyzwa-
nie. 30 VIII 2000 urodził się 
pierwszy wnuk Filip Con-
vain. Szybko włączyła się 
w pomoc córce w jego wy-
chowaniu. Okazywała wprost 
nadzwyczajną u starszej już 
pani umiejętność wczucia 
się we wszystkie potrzeby 
i oczekiwania dziecka. Opie-
kowała się nim, bawiła się, 
kochała go. Po sześciu latach, 
gdy Filip zaczął chodzić do 
szkoły, nastąpiło odizolowa-
nie wnuczka od babci. W tym 
czasie mąż uległ kolejnemu 
wypadkowi, został najechany 
samochodem, co spowodo-
wało złamanie kręgu i Basia 
zajęła się opieką nad nim. Po 

pewnym czasie mąż zaczął chodzić i znów miała więcej czasu dla Filipa, któ-
ry pojawiał się dość często i nieraz nocował w mieszkaniu babci. 

W życiu okazywała zaskakujące wprost uzdolnienia opiekuńcze, skie-
rowane zarówno ku mężowi, dzieciom, jak wnukom. Nie zawsze były one 
dostatecznie cenione. Być może, że powołaniem jej była służba medyczna. 
Choć z drugiej strony, mimo że w swych działaniach na rzecz drugich osób 
okazywała wiele racjonalności, to jednak miała być może zbyt dobre serce, by 
się stale stykać z ludzkim cierpieniem. Jednocześnie miała naturę artystyczną, 

Barbara Rostworowska
ze swym ukochanym wnuczkiem Filipem Convain
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wymagała poklasku, akceptacji swej osobowości, była uzdolniona zarówno 
muzycznie, jak i pisarsko, zapatrzona w sztukę filmową i w funkcje informa-
cyjne telewizji. Gdyby miała odpowiedni warsztat pracy, zdobyłaby niewąt-
pliwie rozgłos. Życie ją jednak tak ustawiło, że gros swej energii kierowała 
ku niesieniu pomocy swym najbliższym. Bardzo żywo zajmowała się swym 
ojcem, jej odpowiednia interwencja u lekarza przedłużyła mu o sześć lat ży-
cie. Podupadłą na zdrowiu matkę zaprosiła do swego niewielkiego mieszkania 
w Lublinie, korzystając z licznych znajomości zapewniała jej odpowiednią 
opiekę lekarską i szpitalną. Była szlachetna i bezinteresowna. Cechowała ją 
nadzwyczajna wierność wobec najbliższych i wielkie wyczulenie na ich po-
trzeby. Siłą jej charakteru była prostolinijność postępowania oraz zdecydo-
wana wola czynienia tak, jak sobie postanowiła. W swej strukturze osobowej 
łączyła męską zdolność decyzji z kobiecą czułością i ofiarnością wobec po-
trzeb innych, a przede wszystkim członków swej rodziny. Przy nie zawsze 
przyjaznych reakcjach swej córki, mówiła sobie: Do końca życia będę służyła, 
czym będę mogła, pomocą mojej córeczce, z łaski Bożej uratowanej do życia. 
Nieustannie jej ulubieńcem był wnuczek Filip. Basia potrafiła się znakomicie 
adaptować do sfer niemal arystokratycznych, a jednocześnie miała zdolność 
utrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi ze sfer pracowniczych, z różnego 

Zabawy Basi z wnuczkiem Jasiem Rostworowskim
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typu technikami, których umiała wykorzystać do wykonywania tych funkcji, 
jakich zupełnie nie opanowywał jej mąż. Zawsze okazywała szacunek, a może 
bardziej współczucie dla ciężkiej pracy rolnika. Cieszyła się, gdy idąc na targ 
mogła nabyć z trudem wytworzone i z niemałym trudem donoszone czy do-
wożone produkty ich rąk. Gdy widziała, że ich towary nie mają zbytu, było jej 
przykro. Czasami mówiła, że życie pozbawiło ją własnego środowiska. Z tym 
środowiskiem, które wywodziło się z Janowa Częstochowskiego, miała silną 
więź, ale historyczną, jakby przeszłościową. Kręgi rodzinne swego męża ceni-
ła, przede wszystkim za wszelakie uzdolnienia, jakie charakteryzują Rostwo-
rowskich. Natomiast nie można powiedzieć, aby była zbyt wielką zwolennicz-
ką etosu warstwy ziemiańskiej, choć niektórych ziemian autentycznie lubiła. 
W życiu swym przeszła wielką drogę osobistego sprostania różnym, nieprze-
widzianym w jej dzieciństwie, wyzwaniom, czyniąc wszystko z lekkością, 
trafnie dokonując wyborów, a decyzje swe budując na przeświadczeniu o swej 
własnej wartości i wpojonej jej naturze zdolności do dawania innym oczeki-
wanego przez nich dobra. 2 sierpnia 2008 zorganizowała wspaniałą uroczy-
stość 50-lecia ślubu, którą przygotowała w tajemnicy przed mężem, wszystko 
traktując jako prezent dla niego. Mszę św. w kościele św. Anny w Warszawie 
odprawił przebywający właśnie w Polsce misjonarz o. Jakub Rostworowski 
SJ, przyjęcie przygotowały dzieci oraz kuzynka Elżbieta Magiera. Basia miała 
przemawiać, ale powiedziała parę słów i się rozpłakała. 

W późniejszych latach zdrowie jej szwankowało. Niemal codziennie od-
czuwała różne dolegliwości, ale trzymała się dzielnie. Umysł jej skierował 
się ku problemom politycznym. Czytała całą prasę, ostrzem swym skierowa-
ną przeciwko rządom Donalda Tuska, w którego technice zarządzania drażni-
ło ją przed wszystkim zakłamanie. Rzecz ciekawa, odeszła niemal od swych 
dawnych zainteresowań artystycznych, skupiając całą siłę swych myśli wo-
kół nadziei i wizji, że Polska od nowa musi stać się Polską.

Bibliografia: Brigitte Bardot, �Student� 1957, nr 8, s. 4 (podpis: Hania); Kartki 
z podróży, Radio Lublin; Lubelscy facecjoniści, III Program Polskiego Radia War-
szawa; Kartki z Maroka, Radio Lublin. Udział w słuchowisku, które otrzymało Prix 
Italia, Radio Lublin; cykl audycji muzyki rozrywkowej, Radio Lublin; audycje li-
terackie w Radiu Lublin i na antenie ogólnopolskiej; Cykl wywiadów z polskimi 
misjonarzami, Radio �Józef�; cykl audycji muzycznych � piosenka polska, piosenka 
francuska, Radio �Józef�; cykl audycji o Powstaniu Warszawskim na tle wspomnień 
o. Tomasza Rostworowskiego, Radio �Józef�. Wspomnienia osobiste � rękopis.
ŹRÓDŁA
Faire-part ślubne Barbary i Stanisława Rostworowskich, Lublin, 20 VII 1958; J. Księski, Ra-
diowe Herody na gościnnym występie w Kurierze, �Kurier Lubelski� z 22�23 I 1961; Dzięki 
rozgłośni lubelskiej odnalazły się więźniarki Ravensbrück mieszkanki Krymu i Lublina (zdję-
cie), �Kurier Lubelski� 1962, nr 39, s. 1; �Radio i Telewizja� 196,7 nr 16 � zdjęcie na okładce 
pisma; o. Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 143 i nast.



~ 953~

POKOLENIE XVIII
Dzieci STANISŁAWA i BARBARY z Lampów

WOJCIECH, ur. 19 IV 1963 w Gdańsku, magister inżynier, absolwent Poli-
techniki Warszawskiej, finansista

Dzieciństwo spędził w domu rodziców w Lublinie. Do szóstego roku ży-
cia był dzieckiem pogodnym, dowcipnym i budzącym sympatię. Narodzenie 
siostry było dla niego źródłem pewnego wstrząsu psychicznego. Nie mógł 
pojąć, dlaczego przestał być najważniejszą osobą w domu. To spowodowa-
ło pewne przyćmienie jego otwartości wobec otaczającego go świata, które 
w jakimś stopniu mu pozostało. Niezależnie od nastrojów osobistych swoją 
sylwetką zwartą, główką pokrytą silnymi ciemnymi włosami, swym spojrze-
niem oczu uważnym i rozsądnym robił wrażenie kogoś, kto w przyszłości 
będzie mógł dźwignąć dużo trudów i przeciwności losu, ale załamywać się 
nie będzie i w życiu osiągnie liczące się społecznie rezultaty. Do żadnego 
przedszkola nie uczęszczał. W okresie swego dzieciństwa często wyjeżdżał 
do dziadków na wakacje do Janowa Częstochowskiego i okolice tej miejsco-
wości są niejako siedliskiem wspomnień jego wczesnej młodości. Ale odbył 
też z rodzicami w 1976 daleką podróż samochodem przez Bałkany do Tur-
cji. Po skończeniu szkoły powszechnej w Lublinie uczęszczał do Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica i obrał kierunek matematyczno-fizyczny. W okre-
sie poprzedzającym maturę Wojtek z pasją interesował się doświadczeniami 
chemicznymi. Sprowadził urządzenia do ich wykonywania. Swój warsztat 

Dzieci Barbary i Stanisława J. Rostworowskich: 
Danuta i Wojciech
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naukowy zainstalował w piwnicy. Gdy jednak z piwnicy zaczęły dochodzić 
odgłosy wybuchów jakichś wyprodukowanych przez niego gazów, zaniechał 
dalszych doświadczeń, nie chcąc zniszczyć domu czteropiętrowego, w któ-
rym zamieszkiwał razem z rodziną. Uczestniczył natomiast w olimpiadach 
szkolnych. W 1980 zdobył II miejsce stopnia wojewódzkiego w olimpiadzie 
z chemii. Choć nauką się nie przejmował, na świadectwach miał zawsze bar-
dzo dobre stopnie, a równie piękne były jego świadectwa z religii. 

W 1979 po raz pierwszy wyjechał do Londynu na zaproszenie tamtejszej 
grupy Fellowship. W dwa lata później wyjechał ponownie do Anglii, skąd 
z grupą Fellowship został przewieziony samochodem do Santiago de Compo-
stela i tam uczestniczył w sympozjum ekumenicznym. Swoją podróż tak oto 
relacjonował rodzicom: Za mną konferencja w Canterbury i trzy dni spędzone 
w Paryżu z państwem Aimé, droga z Paryża do Madrytu i dwa dni w Madrycie 
i okolicy z o. Juanem Montenerem. W Santiago jest mnóstwo młodych ludzi, 
przeważnie Hiszpan, którzy są bardzo mili. Pobyt w Santiago de Composte-
la dał mu obraz pluralizmu religijnego panującego w świecie. Z Hiszpanii 
wracał do kraju autostopem, a była to podróż nie pozbawiona przygód. Nie 
zawsze znajdował przewoźników. Jedną noc był zmuszony przespać w lesie, 
w dodatku nie miał ze sobą żywności. Jednym pokarmem okazała się butelka 
wina, którą zamierzał w prezencie dla rodziców przywieźć do Polski. 

W 1981, gdy także wśród młodzieży gimnazjalnej nastąpiło duże oży-
wienie zainteresowań społecznych i politycznych, wszedł do zespołu redak-
cyjnego jako zastępca redaktora naczelnego miesięcznika młodzieży szkol-
nej, którego pierwszy numer nosił nazwę �Ucho�, drugi �Kornik�, Na łamach 
tego pisma, redagowanego przez Piotra Banasia, próbowano odpowiadać na 
nurtujące młodzież pytania wywołane sytuacją polityczną oraz wzywano sa-
morząd szkolny, by ożywił swoje działania. Pismo wraz z stanem wojennym 
przestało się ukazywać. Generalnie cechą jego charakteru w tym czasie było 
to, że zapalał się do różnych dość oryginalnych zajęć, które jednak po pew-
nym czasie zarzucał. Jednym z takich jego hobby było wówczas żeglarstwo, 
które jednak dość długo kultywował. Zamierzał wybudować łódź, do czego 
zabrał się z jednym z kolegów. Sprowadzał odpowiednie materiały do tej 
budowy, łódź jednak ostatecznie nie powstała. Maturę zdał w 1982 i bez żad-
nych zabiegów o �poparcie� został przyjęty na Wydział Mechaniczny, Ener-
getyki i Lotnictwa (MEL) Politechniki Warszawskiej.

Nasza ciotka, zakonnica Marie Claire z Callenelle, pisała do jego rodzi-
ców: Wojtek zaczyna już być dla was radosną podporą moralną, do której się 
dołączy w przyszłości też pomoc materialna � były to prorocze słowa. Studia 
ukończył z tytułem magistra inżyniera w 1988. Jako student Politechniki zo-
stał skierowany na praktykę do WSK Świdnik. Był to zakład zmilitaryzowany. 
Gdy wychodził z zakładu, odebrano mu kasety z nagraniami muzyki i języka 
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angielskiego. Taśmy były przesłuchiwane, co wywarło na nim deprymują-
ce wrażenie. W ogóle system pracy WZK Świdnik Wojciech ocenił bardzo 
krytycznie i już wówczas zakładał, że przedsiębiorstwo to upadnie. Złe do-
świadczenia wyniesione z praktyki w Świdniku osłabiły jego zainteresowa-
nia zwrócone ku lotnictwu, natomiast kontynuował nabyte jeszcze w czasie 
pobytu w liceum zamiłowania żeglarskie. Pływał na Mazurach i na Bałtyku 
u wybrzeży Szwecji. W latach późniejszych odbył rejs z Grecji po Morzu 
Śródziemnym. Z końcem studiów w 1988 zostało mu przyznane stypendium 
na odbycie praktyki w Izraelu. Praktyka ta nie była najlepiej zorganizowana. 
Odbył ją możliwie krótko i na pewien czas podjął na własny rachunek pracę 
w Izraelu. Po skończeniu studiów przejściowo pracował w firmie jubilerskiej, 
potem w firmie Visitronics w Warszawie i ponad miesiąc w Belgii, w siedzibie 
firmy Eibicon. Zatrudnienie to pozwoliło mu dobrze poznać funkcjonowanie 
komputerów, a w Eibiconie miał styczność z maszynami programującymi 
w branży przemysłu spożywczego. 

Jeszcze podczas studiów uczestniczył w nieformalnej grupie chrześcijań-
skiej funkcjonującej przy kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie przy ul. 
Żytniej. Uczęszczał na kurs języka angielskiego i robił tłumaczenia podczas 
konferencji w ramach wspomnianej grupy. Brał też udział w obozach wa-
kacyjnych, częściowo finansowanych przez osoby przybyłe z zagranicy, nie 
będące katolikami, a mające nastawienie ogólnochrześcijańskie. Kilkuletnia 
przynależność do owej nieformalnej grupy doprowadziła Wojtka w 1990 do 
decyzji wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego i na razie przejścia do 
Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Tam przyjął ponownie chrzest 
przez zanurzenie w wodzie. W tym czasie znał bardzo dobrze Pismo św. i co-
raz bardziej stawał się rzecznikiem tego, że znajomość Biblii i postępowa-
nie według jej wskazań jest ważniejsze od nauki jakiegokolwiek Kościoła. 
Wkrótce opuścił Kościół Baptystów i przeniósł się do Kościoła Chrystusowe-
go, jednego z wolnych kościołów protestanckich. Wspomniane decyzje od-
dzielały go od tej części tradycji rodzinnej, którą jest wierność wobec katoli-
cyzmu i apostolskiego Kościoła rzymskiego. W 1991 podjął pracę w fundacji 
wydającej podręczniki o tematyce chrześcijańskiej. Tam dokonał ogromnego 
dzieła wydania przez Fundację Misyjną Świeckich w Oficynie Wydawniczej 
�Vocatio� pracy ks. dr. Jana Flisa pt. Konkordancja Starego i Nowego Testa-
mentu do Biblii Tysiąclecia. Był redaktorem tego ogromnego dzieła. Trud 
jego został doceniony i o. Józef Janiec Sch. P., rektor Kolegium OO. Pijarów 
w Warszawie, wyróżnił go darem monumentalnej pracy pt. Wkład Pijarów 
do nauki i kultury w Polsce XVII�XIX wieku, wydanej pod auspicjami PAN-u 
pod redakcją Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Rostworowski był bardzo ce-
nionym pracownikiem wspomnianej fundacji, z uwagi na to, że był ofiarny 
w pracy, a ponadto miał wysokie kwalifikacje � dobrze opanowany język 
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angielski (był tłumaczem na sympozjach organizowanych przez Fundację 
Misyjną Świeckich) oraz miał biegle opanowaną technikę komputerową. 

W tym czasie podjął też studia podyplomowe w Międzynarodowej Szkole 
Zarządzania (MBA), założonej przez pracowników Uniwersytetu Warszawskie-
go, której rektorem był prof. Andrzej Koźmiński. Szkołę tę ukończył w 1993. 
Zwolnił się z pracy w Fundacji i z kolegami założył firmę pośrednictwa sprze-
daży podręczników. Nie dysponując większym kapitałem, nie mógł jej jednak 
rozwinąć. Podjął pracę w Banku Rozwoju Eksportu S.A. (BRE S.A.), w którym 
w latach 1992�1997 był zatrudniony na stanowisku referenta. Kolejno praco-
wał w departamentach Kredytów, Inwestycji Kapitałowych i Zarządzania Ak-
tywami, gdzie zajmował się m.in. inwestycjami banku w spółki niepubliczne, 
nadzorem właścicielskim i analizami prosperity przedsiębiorstw. 

Gdy jednak miała powstać nowa instytucja BRE/IB Austria Management 
(ABB) � firma szwajcarsko-szwedzka zarządzająca pierwszym Narodowym 
Funduszem Inwestycyjnym, przeniósł się do niej i w latach 1995�1996 pełnił 
w niej funkcję dyrektora do spraw inwestycji. Podlegał mu portfel mniejszoś-
ciowy funduszu o wartości 170 mln zł oraz inwestycje poza spółkami z progra-
mu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Do niego też należało zarządzanie 
płynnością funduszu. ABB był to koncern elektrotechniczny, który miał część 
finansową i w niej właśnie pracował dyrektor Rostworowski. Wraz ze wzrostem 

zarobków odbywał dość egzotycz-
ne podróże zagraniczne, podczas 
których odwiedzał rodziny Rostwo-
rowskich rozsianych po świecie. 
Między innym był w Brazylii (San 
Paulo) i w Peru (Lima). W tym cza-
sie szczególne znaczenie rozwo-
jowo-informacyjne miał dla niego 
czterotygodniowy pobyt w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie odbył rodzaj 
stażu finansowego, organizowa-
nego przez fundację amerykańską. 
Staż ten polegał na uczestnictwie 
w spotkaniach z przedstawicielami 
różnych amerykańskich firm finan-
sowych. Odbywały się one w No-
wym Jorku i w San Francisco.

W 1993 ponownie dał upust 
wielostronności swych zaintereso-
wań i znając dobrze język angiel-
ski przetłumaczył książkę Richarda 

Wojciech Rostworowski (ur. 1963) � absolwent 
Politechniki Warszawskiej, finansista, dyrektor 

funduszów inwestycyjnych



~ 957~

Nelsona Bolles�a. Nosiła tytuł Spadochron i była podręcznikiem zawierającym 
pouczenia dla osób poszukujących pracy w warunkach konkurencji kapitali-
stycznej. Pozycja taka była wprost oczekiwana przez szereg ludzi poszukujących 
zatrudnienia w Polsce i poza jej granicami. Nakład rozszedł się błyskawicznie, 
a jego część nabyły wszystkie wojewódzkie wydziały zatrudnienia w Polsce.

Rostworowski w 1995 zdał egzamin, dzięki któremu uzyskiwał upraw-
nienia doradcy inwestycyjnego i otrzymał licencję Komisji Papierów Wartoś-
ciowych i Giełd nr 43, co było ważnym wyróżnikiem na rynku pracy. W latach 
1997�1998 zajmował stanowisko dyrektora inwestycyjnego w Fund Avisory 
and Menagement Co � spółce BRE S.A. i Pictet et Cie. W 1998, gdy ABB 
sprzedało swoją część finansową firmie SEB � Towarzystwu Funduszy Inwe-
stycyjnych, Wojciech przeszedł do SEB na stanowisko dyrektora do spraw 
inwestycyjnych. SEB TFI było własnością szwedzkiej grupy finansowej 
Skandinavska Enskilda Banken i oferowało w Polsce sześć funduszy, których 
aktywa wynosiły pond 1 mld złotych. Ponadto zarządzało i uczestniczyło 
w zarządzaniu funduszami akcyjnymi z grupy SEB inwestującymi w Europie 
Wschodniej w skali 1 mld euro aktywów. Wojciech Rostworowski bezpośred-
nio zarządzał otwartymi 
funduszami inwestycyj-
nymi: SEB 1 Zrównowa-
żony i SEB 4 Stabilnego 
Wzrostu oraz zarejestro-
wanym w Luksemburgu 
Funduszem Eastern Eu-
ropean Small Cap Fund 
z grupy SEB. Uczestni-
czył też w zespole za-
rządzającym funduszami 
akcyjnymi z grupy SEB 
dedykowanymi na Euro-
pę Wschodnią, w związ-
ku z tym niejednokrotnie 
wyjeżdżał do Rygi, Talli-
na, Budapesztu i Pragi.

W tym czasie był 
już członkiem Kościoła 
Chrystusowego. Wśród 
wyznawców zboru war-
szawskiego mieszczące-
go się przy ul. Puławskiej 
poznał pannę Bożenę 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie zawierają ślub 
Wojciech i Bożena z Węgrów, 

po lewej Stanisław Jan Rostworowski � 2000
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Węgier, którą po krótkiej znajomości poślubił 9 grudnia 2000 w Kościele 
Chrystusowym w Ostródzie. Na ślub do Ostródy przybyła najbliższa rodzi-
na panny młodej i pana młodego. Obrzęd ślubny bardzo ładnie sprawował 
ks. Paweł Wróbel. 

W listopadzie 2003 został członkiem Zarządu SEB TFI S.A. Był odpo-
wiedzialny za SEB1 � Fundusz Zrównoważony. W 2005 w rankingu funduszy 
zrównoważonych został mu przyznany złoty medal. Jak powiedział: Naszym 
celem jest wypracowanie jak najwyższego zysku, ale przy jak najmniejszym 
narażeniu klientów na ewentualne straty. Cechą charakteru Wojciecha jest 
ostrożność i postępowanie zgodne z przepisami prawa. Właśnie ta cecha po-
zwoliła mu osiągnąć tak znakomity wynik. Przyznanie medali odbywa się 
na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o wskaźnik Sharpe�a. Ob-
liczenie danych tego wskaźnika polega na podzieleniu przeciętnej dodatko-
wych stóp zwrotu, czyli nadwyżki zysku dla klienta-inwestora ponad stopę 
wolną od ryzyka, przez zmianę niekorzystną � czyli odchylenie standardowe 
dodatkowej stopy zwrotu, świadczące o tym, że fundusz ofiaruje zyski poni-
żej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. Okazało się, że SEB 1 � Fundusz 
Zrównoważony prowadzony przez Wojciecha Rostworowskiego przynosił 
mniejsze zyski od konkurencyjnego funduszu Arka zrównoważona, niemniej 
wskaźnik Sharpe�a wykazał, że ryzyko pozyskania wyższego zysku w Arce 
jest znacznie wyższe niż w SEB1 i dlatego funduszowi kierowanemu przez 
Rostworowskiego przyznano złoty medal. W firmie Wojciecha również jego 
kolega Piotr Zagała otrzymał złoty medal za prowadzenie przy bardzo małym 
ryzyku Funduszu Obligacji i Bonów Skarbowych SEB2. Tak więc filozofia 
małych kroków, dominująca w SEB, przyniosła lepsze rezultaty od tych, ja-
kie uzyskały inne firmy, podejmujące nadmierne ryzyko zagrażające ochro-
nie stabilności wkładów pieniężnych klientów.

Wojciech oceniał pozytywnie swoją decyzję z 1992 o podjęciu pracy 
w BRE, która doprowadziła go do tego, że stał się renomowanym doradcą 
inwestycyjnym. Niewątpliwie w ciągu lat wyrobił sobie instynkt giełdowy 
� zmysł ułatwiający właściwe lokowanie w spółkach powierzonych firmie 
funduszy. Podjęcie pracy na takim właśnie polu miało dodatni wpływ na stan 
materialny dyrektora. Wojciech dysponował samochodami służbowymi naj-
lepszych marek (nawet jeśli mu poprzedni skradziono), nabył dom mieszkal-
ny, krótkie urlopy razem z żoną raz po raz spędzał w Egipcie. Jednocześnie 
praca na stanowisku dyrektora inwestycyjnego, którą prowadził już od pięt-
nastu lat, miała głęboko stresujące podłoże. Codziennie podejmuje się ryzyko 
lokowania pieniędzy osób, które swe oszczędności zawierzyły funduszowi 
i rezultat inwestycji nie zawsze jest pozbawiony znacznego ryzyka. Co więcej, 
Rostworowskiego, który ma konstrukcję psychiczną bardzo uczciwą, dener-
wowały nieobiektywne prezentacje stanu ekonomicznego spółek, podawane 
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przez niektóre ich zarządy. Dyrektor inwestycyjny charakterem swej pracy, 
przeżyciami, jakich się w niej doświadcza, nie mógł się dzielić z otoczeniem, 
gdyż materia, jaką się zajmował, była zbyt złożona, a ponadto miała charak-
ter poufny i nie nadawała się do rozpowiadania napotkanym ludziom. Trzeba 
było się więc nauczyć tego, by przeżywać wszystko samemu w sobie. Woj-
ciech chyba tego się nauczył. Jest człowiekiem raczej milczącym, z którego 
zdania i opinie trzeba wyciągać pytaniami. Zarazem trudno jest mówić o tym, 
że ze zmartwień siwieje, gdyż w znacznym stopniu wskutek przeżywanych 
stresów wyłysiał. Jego twarz rozpromienia się wówczas, gdy patrzy na swych 
wzrastających, choć jeszcze małych synków i córkę. Z drugiej zaś strony drob-
ne problemy rodzinne stanowią dla niego niewątpliwie dodatkowe obciążenie 
psychiczne, gdyż pozbawiają go niezbędnego przy jego pracy relaksu. 

Obok stresów wywołanych codziennością decyzji inwestycyjnych dy-
rektor Rostworowski przeżywał również konfrontacje psychiczne na tle dość 
często zdarzających się w jego życiu nagłych konieczności odbycia dalekich 
podróży. Bywał na konferencjach światowych w Stanach Zjednoczonych 
i Rosji czy Czechach, z racji swego stanowiska dość często musiał wyjeżdżać 
do Estonii, na Łotwę czy na Litwę, do firm prowadzonych w tych krajach, 
a należących również do SEB. Mimo swego zawodu i tak wysokiej pozycji 
społecznej nie reprezentuje on typu nowoczesnego biznesmena � mężczyzny 
w średnim wieku, z czarną teczką, błyszczącymi lakierkami, w dobrze wypra-
sowanych spodniach, z rozlatanymi oczyma, nerwowymi ruchami, wiecznie 
spieszącego się, reagującego na świat odruchami i półsłówkami. Przeciwnie, 

Trzej panowie � Wojciech, Jan i Stanisław Jan Rostworowscy � Warszawa 2004
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pozostał człowiekiem refleksyjnym, z wiekiem coraz bardziej pogłębiającym 
się wewnętrznie, mającym pewne rozeznanie polityczne, niemałą wiedzę kul-
turową, a przede wszystkim żywe zainteresowania religijne, oparte o świetną 
znajomość Pisma św. Zachował dobroć w stosunkach rodzinnych, szczegól-
nie wobec rodziców. Niewątpliwie jest człowiekiem, który nadawałby się do 
spokojnego życia wiejskiego i uczestnictwa w środowisku, w którym mógłby 
szerzyć ważne dla niego prawdy religijne. Ale właśnie nurt życia pokierował go 
inaczej. Niemniej jego silna osobowość, zainteresowanie muzyką, sportami: 
żeglarstwem, jazdą na nartach wodnych, sportami zimowymi oraz ciekawość 
dla gier komputerowych, sprawiły, że nie dał się on �zwariować� nowym cza-
som i swemu zawodowi, pozostał człowiekiem normalnym. A nawet miłe jest 
to, że ostatnio jego zainteresowania zwracają się coraz bardziej ku tradycjom 
rodzinnym. Spełnił bardzo ładnie rolę kochającego syna, gdy 2 VIII 2008 zor-
ganizował przy pomocy innych osób i głównie sam sfinansował uroczystość 
50-lecia ślubu swoich rodziców, która rozpoczęła się mszą św. odprawioną 
w kościele św. Anny w Warszawie, a zakończyła się przyjęciem wydanym 
w restauracji �Pod Wieżą� przy Krakowskim Przedmieściu, na które przyby-
ło blisko 40 osób. Wojciech razem ze swą siostrą Danutą ofiarował rodzicom 
wielki kosz 50 róż. 

Przedsięwzięcie to było niewątpliwie kosztowne, co trzeba tym bardziej 
docenić, że Wojciech już wtedy wypowiedział pracę w swym SEB, nie miał 
obietnicy nowego zatrudnienia, ponadto właśnie w tym czasie niekorzyst-
nie rozegrała się sprawa jego osobistych funduszy lokowanych na giełdzie. 
Decyzja odejścia z SEB była spowodowana tym, że Wojciech źle oceniał 
działalność kierownictwa szwedzkiego, do którego fundusz należał i nie ba-
cząc na własny uszczerbek, postanowił z dyrekcji funduszu się wycofać, co 
pociągało konieczność ustąpienia z pracy. 31 VIII 2008 po dziesięciu latach 
pracy odszedł z SEB, żegnany przez współpracowników ze łzami w oczach. 
Z końcem września aż do 19 października odbył wielką podróż swego życia 
jachtem z Rio de Janeiro do Buenos Aires. Podróż była spełnieniem jego 
marzeń, choć wysoka, często czterometrowa fala sprawiła, że pod względem 
fizycznym zniósł ją nie najlepiej. W 2009 został powołany do władz dwóch 
spółek: Lentex SA, w której został sekretarzem Rady Nadzorczej i Novite, 
w której był członkiem Rady Nadzorczej. Proponowano mu stanowisko dy-
rektora w dużej jednostce gospodarczej w Lublińcu, ale ostatecznie od końca 
czerwca 2001 znalazł zatrudnienie w amerykańskim funduszu inwestycyj-
nym, z dość dobrym wynagrodzeniem i na terenie Warszawy. Odzyskał więc 
posiadany poprzednio wysoki standard zarobkowy.

We wnętrzu swym na pewno pozostał człowiekiem poszukującym no-
wych dróg przemyśleń, konfrontacji i doświadczeń. Nie zamierza poprzestać 
na tym, co ma. W 2010 odbył niespodziewanie wielką podróż do Hongkongu, 
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widocznie świadom tego, że cywilizacja europejska, w której uczestniczy, 
wchodzi w stan konfrontacji z cywilizacją dalekich Chin. Co jeszcze Woj-
ciech na swej drodze napotka, tego nie wiemy, ale można założyć, że będą to 
rzeczy wprost nieprzewidywalne.

Bibliografia: Richard Nelson Bolles, Spadochron. Praktyczny podręcznik dla pla-
nujących karierę, szukających pracy i zmieniających ich zawód, przekł. Wojciech 
Rostworowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1993; 
Ks. dr Józef Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, 
przedmowa ks. Hugolin Langkammer, dziekan Wydziału Teologii KUL, redakcja 
naukowa Piotr Wacławik, opracowanie komputerowe i redakcyjne Wojciech Ro-
stworowski, Fundacja Misyjna Świeckich, Warszawa 1990. 
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BOŻENA z WĘGRÓW ROSTWOROWSKA, ur. 15 XII 1975 w Ostródzie, córka 
Zbigniewa i Barbary z Chudzińskich, h. Cholewa lub Ostoja, żona Wojciecha 

Jej ojciec był kierowcą samochodowym w PKS, a matka początkowo pra-
cowała w administracji przedsiębiorstwa komunikacyjnego, a potem w banku. 
Rodzice Barbary z Chudzińskich Jan i Janina z Grzesiaków byli uczestnikami 
wielu nadzwyczajnych zdarzeń podczas wojny. Matka pochodziła z Pilicy 
koło Zawiercia, natomiast ojciec urodzony w Łucku, mieszkał później z żoną 
niedaleko Równego. Chudzińscy zostali wywiezieni przez Sowietów na Sy-
berię. Jan w 1941 wstąpił do Armii Andersa, ściągnął swoją żonę, przeszli 
przez Bliski Wschód, on był jako żołnierz II Korpusu uczestnikiem bitwy pod 
Monte Cassino. W 1947 wrócili do Polski. Jan był przesłuchiwany przez UB 
jako andersowiec. Chudzińscy zamieszkali w Ostródzie. Bożena pamięta jak 
dziadek często opowiadał o przeżytej gehennie w Sowietach i morderstwie 
polskich oficerów w Katyniu. Prosiła dziadka, by spisał to, co mówił, ale on 
obawiał się pozostawić swych wspomnień na piśmie. Babka Bożeny od stro-
ny matki pochodziła z rodziny Korczyńskich herbu Leliwa. 

Ojciec Bożeny, Zbigniew Węgier, urodził się 3 XI 1947 w Olecku koło 
Suwałk, ale mieszkał w Warszawie. Jego dziadek Józef Węgier, ur. 1891, 
żonaty z Elżbietą z Borkowskich, podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, 
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uczestnik wojny z bolszewikami, zaginął w 1939 podczas obrony Warszawy. 
Pokolenie o stopień niższe, dziadkowie Bożeny Ryszard i Leokadia z Czu-
raków Węgrowie też mieszkali w Warszawie, Ryszard (2 I 1932�4 V 1991) 
jako 12-letni chłopczyk uczestniczył w powstaniu z 1944, potem zamieszkał 
w Ostródzie. Pracował w komunikacji samochodowej, podobnie jak później 
ojciec Bożeny, który był zatrudniony jako kierowca PKS. Właśnie jego pod-
czas pracy złapał zawał serca. Przez rok jeszcze chorował i był na rencie. Zbi-
gniew Węgier zmarł po 20 latach pożycia małżeńskiego, 19 II 1995 w Ostró-
dzie. Jego dzieci zbliżały się już do wieku dorosłego: Bożena miała 19 lat, 
Ania 17, Piotr 16 lat. 

Bożena dzieciństwo spędziła w Ostródzie, maturę zdała w 1996 w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie. Przeprowadziła się w 1997 
do Warszawy i podjęła pracę w Urzędzie Gminy Targówek na stanowisku 
referenta w biurze prawnym biura burmistrza. Do jej obowiązków należało 
koordynowanie pracy radców prawnych, pomoc w przygotowaniu przepi-
sów prawnych w celu sporządzenia gminnych aktów prawnych, tj. uchwał 

i zarządzeń, przygotowywanie 
wyciągów z aktualnego usta-
wodawstwa i orzecznictwa 
oraz informowanie wszystkich 
wydziałów Urzędu o zmianie 
przepisów, przygotowanie ma-
teriałów niezbędnych dla pro-
wadzenia konkretnych spraw 
sądowych. Na stanowisku tym 
pozostawała do 2001. Zwolniła 
się na własną prośbę po zawar-
ciu związku małżeńskiego 9 XII 
2000 z mgr. inż. Wojciechem 
Rostworowskim. Według opinii 
radcy prawnego, któremu podle-
gała: Dała się poznać jako osoba 
inteligentna i ambitna, rokująca 
bardzo dobre wykonywanie za-
wodu prawniczego. W okresie 
jej pracy burmistrz gminy skie-
rował ją na studia prawnicze 
na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Na zajęcia 
w Toruniu musiała dojeżdżać 
z Warszawy, studiowała zaocz-

Ślub Bożeny z Węgrów (ur. 1975) 
z Wojciechem Rostworowskim 

� Ostróda, 9 XII 2000
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nie. Na podstawie pracy złożonej w Katedrze Postępowania Cywilnego na 
temat �Pełnomocnictwo adwokata w procesie cywilnym� w 2002 uzyskała 
tytuł magistra praw. 

W styczniu 2003 odbyła praktykę adwokacką w Spółce Adwokackiej 
Sikorski-Majewski w Warszawie. Z praktyki tej wyniosła dobrą opinię. Ad-
wokaci Grzegorz Majewski i Piotr Sikorski napisali: Pani Bożena Rostwo-
rowska prezentowała wysoki stopień wewnętrznej organizacji i skuteczno-
ści pracy, jest osobą sumienną i odpowiedzialną. Ubiegała się o przyjęcie 
na aplikację adwokacką, potem radcowską, lecz bezskutecznie. Natomiast 
ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami Polanow-
skiego w Warszawie, obierając kierunek rzeczoznawstwa majątkowego. 
Po ślubie zdradziła dość duże zainteresowanie podróżami. Z mężem była 
w Egipcie, Mauritiusie, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, na Cy-
prze oraz w Izraelu. Ta ostatnia podróż wywarła na niej duże wrażenie. Od-
była ją w ramach wycieczki zorganizowanej przez jej Kościół Chrystusowy. 
Był świetny przewodnik, który pokazywał wiele zabytków zachowanych 
jeszcze z czasów współczesnych Chrystusowi. Na Bożenie największe wra-
żenie zrobił zachowany kawałek drewna z gwoźdźmi, którymi przybijano 
skazańców do krzyża. 

Bożena jest osobą przystojną, raczej pogodną i dobrze ułożoną, ma rozwi-
niętą świadomość religijną. 12 X 2004 urodził się jej pierwszy syn Jaś. Okres 
ciąży przechodziła dość trudno, część czasu oczekiwania spędziła w szpita-
lu. Przy znacznie mniejszych kłopotach urodził się 15 IV 2007 jej drugi syn 
Tomasz i wreszcie z większymi już kłopotami 11 IV 2009 córka Gabriela. 
Bożena jest znakomitą matką. Świetnie rozumie oczekiwania swych dzieci. 
Ich złe humory znosi z uśmiechem. Sama mówi o sobie, że mogłaby mieć 
znacznie więcej dzieci, co daj Boże Amen. Obecnie stara się w pierwszym 
rzędzie być podporządkowaną woli swego męża, którego inicjatywa otwiera 
inne, ciągle nowe perspektywy zaangażowań. Jednym z nich było nabycie 
mieszkania przy ul. Puławskiej w Warszawie. Bożena z niemałym trudem, 
jeżdżąc samochodem z trojgiem dzieci, organizowała cały wystrój mieszka-
nia, Wojtek zapewnił przenosiny z pozostawionego domu. Ideą przeprowadz-
ki było to, aby dyrektor skrócił o pół godziny swój tak męczący dojazd do 
pracy, a dzieci miały ułatwiony dostęp do przedszkoli i szkół. W nagrodę za 
pracę przy przenosinach Bożenka z maleńką córeczką Gabrielą odbyła po-
dróż do Hongkongu. 

Stopniowe dorastanie dzieci daje jej więcej czasu na czytanie i pogłębia-
nie wiedzy. A to będzie wzbogacało jej naturę, otwartą na całą gamę kwestii 
i problemów, począwszy od zagadnień filozoficznych aż po sprawy bieżącej 
polityki. Jest żywym intelektualnie rozmówcą, wyciągającym prawidłowe 
wnioski z otaczającej rzeczywistości i wydarzeń.
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Wojtek i Bożena 
Rostworowscy 

z małym Jasiem

Tomasz Rostworowski, 
syn Wojciecha i Bożeny, 
w dzielnicy Bażantowo 
w Katowicach 
� 4 VI 2011

Gabriela 
� najmłodsza córka 
Bożeny i Wojciecha 

Rostworowskich 
� Warszawa 2010

Wojtek i Bożena Rostworow-
scy w podróży
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POKOLENIE XIX
Dzieci BOŻENY z Węgrów i WOJCIECHA Rostworowskich

Jan, ur. 12 X 2004 w Warszawie

Tomasz, ur. 15 IV 2007 w Warszawie

Gabriela, ur. 11 IV 2009 w Warszawie

POKOLENIE XVIII
Córka STANISŁAWA i BARBARY z Lampów

DANUTA Władysława ROSTWOROWSKA-CONVAIN (Dusia), ur. 16 XI 1970 
w Lublinie

Dzieciństwo spędziła w Lublinie. Odznaczała się dużą żywotnością 
i umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi z osiedla mieszkaniowe-
go. Była lubiana i znana. Mając 
6 lat uczestniczyła w wycieczce 
rodziców do Turcji i Grecji, ale 
z wyprawy tej nie zachowała pra-
wie żadnych wspomnień. Swój 
pobyt w szkole powszechnej 
wspominała dobrze. Gdy miała 
14�16 lat, podczas wakacji jeź-
dziła na oazy. Była w Lipsku pod 
Krasnobrodem, w Wólce Husiń-
skiej, w Czarnym Dunajcu. O wa-
runkach zakwaterowania na tej 
ostatniej oazie pisała: Śpimy na 
podłodze na słomie, nie mamy 
żadnych szafek, zawiesiłyśmy so-
bie trzy sznurki (...) Myjemy się 
na podwórku w zimnej wodzie. 
Na szczęście w mojej grupie są 

Danuta  z Rostworowskich Convain (ur. 1970) 
� filolog, polijęzyczna, 

pracownik firm zagranicznych
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zaradne dziewczyny i wieczorem mogę umyć się w ciepłej wodzie.(...) Ale tu-
taj liczą się naprawdę inne sprawy. Opisywała też codzienne zajęcia: wstaje-
my o 6.15, o 7.30 jest jutrznia, śniadanie, rewizja życia, Msza św., obiad, czas 
wolny, szkoła liturgiczna, śpiewy, wieczór pogodny i wieczorne modlitwy. 
Wspominała wycieczkę górską do Matki Boskiej Jaworzyńskiej, pod wodzą 
ks. Tadeusza Guza, z którym wymianę myśli bardzo sobie ceniła. W kaplicy 
na Wiktorówkach ks. Tadeusz odprawił Mszę św. i Dusia wspomniała: Nie 
przeżyłam jeszcze nigdy tak wspaniale Eucharystii jak wtedy. 

W późniejszych latach już nie jeździła na oazy, lecz przebywała z dziećmi 
pracowników KUL na koloniach w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Pisała roz-
entuzjazmowana: Wczoraj miałyśmy podchody z chłopcami. Chłopcy ukryli 
5 listów, my musiałyśmy je odszukać i dotrzeć do mety po śladach i strzałkach. 
Później należała jeszcze do ruchu �Światło-Życie�. We wrześniu 1983 wyje-
chała z rodzicami do Coburga na międzynarodowe spotkanie organizowane 
przez ruch ekumeniczny Fellowschip w Niemczech Zachodnich, ale pobyt 
ten też nie pozostawił jej żadnych wspomnień. Jej świadomość rejestrowała 
tylko te wydarzenia, których była niekwestionowanym podmiotem. W gim-
nazjum nie czuła się najlepiej. Jako osoba zdolna uzyskała już w pierwszym 
roku świadectwo z czerwonym paskiem czyli z wyróżnieniem. Odtąd peda-
godzy dopingowali ją nieustannie do uzyskiwania bardzo dobrych wyników 
w nauce. Corocznie przynosiła te świadectwa z wyróżnieniem, ale przez to 
żyła pod presją konieczności utrzymania się w grupie prymusów. Było dla 
niej wysoce stresujące oraz wymagało nieustannego wysiłku dla dobrego 
przygotowania lekcji. Jak pisał jej brat Wojtek: Dusia nauczyła się na angiel-
skim nowej piosenki. W szkole niestety dostaje same piątki. 

Maturę zdała w Lublinie w 1989 i tego jeszcze roku została przyjęta na 
iberystykę ze specjalnością filologii portugalskiej na Uniwersytecie War-
szawskim. Czas studiów wspomina jako najlepszy okres jej życia. Znalazła 
się w nowym środowisku interesujących osób. Pod wpływem brata Wojcie-
cha należała do Ruchu Nowego Życia zajmującego się ewangelizacją o pro-
filu ekumenicznym. Ruch ten dawał wgląd w różne kierunki chrześcijańskie 
oparte na Biblii. Osobiście była niezależna, mieszkała na stancjach, wokół niej 
ciągle działo się coś ciekawego. W okresie od 28 VIII do 10 IX 1990 wyjecha-
ła w grupie pięciu osób do Portugalii, goszczona przez panią Marię Teresę da 
Costa Macedo, prezeskę Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych. Wy-
jazd grupy miał charakter studyjny. Celem było rozpoznanie form aktywności 
ruchu rodzinnego w Portugalii, który w odróżnieniu od organizacji polskich, 
nastawionych wyłącznie na realizacje świadczeń, w Portugalii ma charakter 
aktywnego podmiotu życia społecznego. Wpływa na system prawodawczy 
państwa w odniesieniu do rodzin. Inspiruje kierunki produkcji nastawione na 
zaspokojenie potrzeb rodziny. Spełnia nawet pewne funkcje polityczne.



~ 967~

Podczas studiów Danuta, już bez tej szkolnej presji, też wyróżniała się 
bardzo dobrymi wynikami. Okazało się, że jej osobiste zainteresowania są 
zwrócone ku poznawaniu kultur różnych narodów i zarazem studiów języ-
koznawczych. Z dużą przyjemnością zabrała się do nauki różnych języków. 
Jeździła do Anglii, gdzie w 1991 ukończyła w Hastings kurs języka angiel-
skiego. W 1992 odbyła kurs kultury i języka portugalskiego na Uniwersytecie 
Aveiro w Portugalii. W rok później uzyskała świadectwo klasy I za zdany 
międzynarodowy egzamin z języka angielskiego na Uniwersytecie Cambrid-
ge w Anglii. Nadzwyczajnym wprost wyróżnieniem, jakie ją spotkało, było 
to, że Uniwersytet Warszawski skierował ją z rocznym stypendium na kurs 
kultury i języka portugalskiego prowadzony na Uniwersytecie Klasycznym 
w Lizbonie. W rezultacie rok akademicki 1993/1994 spędziła w Lizbonie. 
Pozwoliło jej to opanować dobrze język portugalski. 

Poznała kraj o starej kulturze, szanujący tradycję, którego mieszkańcy są 
zamknięci w obszarze własnej narodowej przeszłości, niegdyś bardzo wiel-
kiej. Ale zarazem kraj swobody i radości, słoneczny i ofiarowujący przyjaźń 
ludzką. Doświadczyła tego osobiście, gdyż żywo interesowało się nią dwóch 
młodzieńców, bardzo przystojny Katalończyk Louis i pisujący wielbiące ją 
wiersze Portugalczyk. Z owym Louisem była niemal zaręczona. Okresowo 
podjęła pracę w Portugalii, gdzie zetknęła się z obcesowym traktowaniem przez 
kierownika sklepu. Otrzymywane stypendium nie starczało na zbyt wiele, tym 
bardziej, że za własne fundusze starała się na święta przyjeżdżać autobusami 
do kraju, do rodziny. Te wielogodzinne podróże na pewno były męczące. Ale 
poznawała nie tylko Portugalię, ale i Hiszpanię (opanowała częściowo język 
hiszpański) i Francję. Dłuższy pobyt poza krajem dał jej poznać, że życie za 
granicą jest pełne trudności, innych od tych, jakie przeżywa się w kraju, lecz 
również dotkliwych. I co więcej, że za granicą Polka jest w jakiejś mierze 
traktowana jako człowiek niższej kategorii. W rezultacie owe wojaże wyrobiły 
w niej swoisty patriotyzm i przekonanie, że żyć i pracować trzeba w kraju. 

Ostatni rok studiów spędzony już w Polsce poświęciła na pisanie w ję-
zyku portugalskim pracy dyplomowej. Jej tematem były dzieje osadnictwa 
polskiego w Portugalii w latach międzywojennych, kiedy mieliśmy dobre 
wzajemne stosunki polityczne i gdy do tego kraju wyemigrowało sporo pol-
skich Żydów. Praca dyplomowa wypadła bardzo dobrze i Danusia otrzymała 
stypendium na dwutygodniowy pobyt w Lizbonie. Po ponownym pobycie 
w Portugalii postanowiła zerwać z Louisem. Magisterium zdała w 1994 i od 
razu przejawiła inicjatywę podjęcia zatrudnienia. Weszła w kontakt z dwo-
ma osobami, które zorganizowały w Warszawie Instytut Kształcenia Obco-
krajowców w zakresie języka polskiego. Po zmianach politycznych w kraju 
z zagranicy wracali do Polski różni ludzie, mający korzenie krajowe, w tym 
także Żydzi. Dusia krążyła po całym mieście, gdzie w różnych punktach 
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udzielała prywatnych lekcji języka polskiego. Praca ta była dość uciążliwa, 
więc w 1995 podjęła nowe zatrudnienie jako asystentka działu handlowego 
i kulturalnego Ambasady Brazylijskiej w Warszawie. Ten krótki epizod jej 
życia sprawił, iż mając dobrą znajomość języków europejskich poznała dużą 
grupę obcokrajowców przebywających w Warszawie, związanych z placów-
kami dyplomatycznymi, biznesem lub przejściowo goszczących w Polsce. 
Jednocześnie stale się dokształcała, kończąc kurs języka angielskiego dla za-
awansowanych i kurs komputerowy.

Chcąc umocnić swoją pozycję zawodową w październiku 1995 przeszła 
do Unisys Polska na stanowisko asystentki dyrektora działu usług informa-
tycznych. Jej biuro mieściło się wówczas w hotelu Marriott, co ówcześnie 
było rzeczą prestiżową. Początkowo w nowej pracy czuła się dobrze. W 1996 
została posłana na przeszkolenie do Centrum Unisys w Wielkiej Brytanii. 
Podjęła też podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Marketingu w Warszawie. Dzięki stałemu pogłębianiu swych kwalifikacji 
od stycznia 1996 została przeniesiona na samodzielne stanowisko koordyna-
tora Biura Projektu. Pełniąc je doprowadziła do sprzedaży dla �Lotu� syste-
mu informacyjnego. Było to jej wielkim osiągnięciem zawodowym, przyno-
szącym firmie Unisys Polska duży dochód, w następstwie czego otrzymała 
bardzo wysoką premię, która stała się podstawą funduszy, za które zakupiła 
mieszkanie własnościowe w Warszawie. Została też pochlebnie wspomniana 
w biuletynie firmy, ukazującym się w Stanach Zjednoczonych.

W sytuacji niewątpliwych sukcesów w pracy zawodowej zwolniła się 
z pracy, kierując się potrzebami życia rodzinnego. Otóż 7 VIII 1999 nastąpiło 
ogromnie ważne wydarzenie w jej życiu � poślubiła poznanego już parę lat 
wcześniej Laurent Convain rodowitego Francuza. Był on synem Geneviève 
z domu Sargnon i Dominika Convain., zamieszkałych w Voreppe pod Grenob-
le. Urodził się 16 V 1972 w La Tronche w departamencie Isère. Całą młodość 
spędził we Francji w rejonie Grenoble, co sprawiło, że jego zamiłowaniem była 
wspinaczka górska. Początkowo jego rodzice, których dochody nie były zbyt 
duże, mieszkali w bloku. Matka po urodzeniu pierwszego dziecka, którym był 
właśnie Laurent, przerwała pracę zawodową. Potem przyszły jeszcze na świat 
dwie córki: Cristine o dwa lata młodsza od brata i Hélène, młodsza o siedem 
lat. Ojciec Dominik pochodził z północnej Francji. Pełnił różne funkcje zawo-
dowe, przed przejściem na emeryturę był menadżerem w zakresie szkolenia 
w specjalnościach elektromechanicznych, głównie w odniesieniu do transfor-
matorów. Gdy jeszcze rodzina Convain mieszkała w bloku, zaprzyjaźniła się 
z państwem Chabert, którzy później, gdy Dominik przeniósł się do własnego 
domu, byli znów bardzo zaprzyjaźnionymi sąsiadami, mieszkającymi w pobli-
żu. Młody chłopak wiele czasu spędzał właśnie w ich domu i zawsze potem 
wspominał ich jako ludzi bardzo bliskich sobie. 
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Laurent edukację rozpoczął od uczęszczania do wiejskiej szkoły, która 
miała tylko pierwszą i drugą klasę i jednego nauczyciela. Potem chodził do 
szkoły powszechnej, następnie do gimnazjum w Sassenage pod Grenoble; 
tam uzyskał brevet des collèges (dyplom gimnazjalny), to jest świadectwo 
odpowiadające polskiej małej maturze. Przeniósł się do Grenoble, gdzie 
w 1992 zdał dużą maturę. W kolejnym roku akademickim studiował na wy-
dziale zarządzania i organizacji produkcji Wyższej Szkoły Technicznej w An-
necy, po czym w 1994 wyjechał do Anglii, gdzie przez rok studiował na Uni-
wersytecie w Coventry, korzystając ze stypendium, które przyznał region, 
z jakiego pochodził. Był to program Wspólnej Europy, sprzyjający temu, aby 
młodzież jednego kraju poznawała język i kulturę drugiego. Ukończył kurs 
języka angielskiego �Intermediate General English� oraz uczęszczał na zaję-
cia w BSC na Europejskim Wydziale Biznesu i Technologii (EBAT). Po roku 
powrócił do Francji i kontynuował studia w Wyższej Szkole Handlu i Biznesu 
(CEFORAL) w Ain (Bresse). W 1996 otrzymał dyplom z zakresu zarządzania 
produkcją. Wcześniej jeszcze ukończył europejski kurs języka angielskiego 
w biznesie. Tak wykształcony zjawił się w Polsce.

Przyczyną tego była nadzwyczajna decyzja. Otóż postanowił nie podjąć 
służby wojskowej, lecz w zamian za to na okres trzech lat przystąpić do pracy 
w którymś z rozwijających się krajów. I tak od VII 1996 do III 1999 odbywał 
niejako zastępczą służbę wojskową, pracując w Oddziale F.E.E. Technology 
Pologne w Warszawie. Była to firma francuska, która korzystając z taniej 
siły roboczej w Polsce, prowadziła projektowanie i produkcję transformato-
rów. Zarabiał stosunkowo dobrze. Do jego zadań należała kontrola produkcji 
i nadzór nad magazynem, fakturowanie skończonych wyrobów i utrzymywa-
nie łączności z zagraniczną centralą firmy. Jako uzdolniony językowo, dość 
szybko opanował język polski. Obecnie już włada nim doskonale. Gdy się 
kończył czas jego trzyletniej służby zastępczej, ożenił się z Danutą Rostwo-
rowską. Nie zamierzał opuszczać Polski. Bądź co bądź był tu kimś, obra-
cał się wśród obcokrajowców ze środowisk dyplomatycznych, ponadto jego 
małżonka nie chciała opuszczać kraju. Jak oceniał, Polska w tym czasie była 
w stadium istotnych przemian. Za symbol ich m.in. uważał powstanie dużego 
centrum handlowego w Jankach pod Warszawą. Tam jeździł na zakupy, bo 
tam był też dział handlowy prowadzony przez znaną mu firmę Carrefour. 

Ów rok 1999 musiał jednak przynieść wiele ważnych rozwiązań. Pierw-
sze, to organizacja wesela. Ślub odbył się w kościele OO. Dominikanów pod 
wezwaniem św. Jacka przy ul. Freta na Starym Mieście w Warszawie. Wesele 
w hotelu na Pradze. Była to naprawdę znakomita uroczystość, podczas której 
mieszały się zwyczaje obce z miejscowymi. Przybyła liczna rodzina francuska 
Laurenta. Zostali też zaproszeni koledzy i przyjaciele z różnych międzynaro-
dowych środowisk, w każdym razie w weselu brała udział młodzież siedmiu 
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różnych narodowości, którzy pod wodzą Dusi i Laurenta wspaniale się bawi-
li. Następnym aktem było zakupienie pięknego mieszkania na Mokotowie, 
w nowym bloku postawionym przy ul. Hawajskiej. Tu już odegrały swą rolę 
fundusze zarobione przez Dusię oraz pomoc rodziców z obojga stron. Wresz-
cie aktem trzecim było podjęcie w maju 1999 przez Laurenta pracy zawodo-
wej, już nie z tytułu służby zastępczej, ale w normalnym trybie, w fabryce 
telewizorów w Żyrardowie, należącej obecnie do firmy Thomson Multimedia. 
Convain został kierownikiem produkcji magnetowidów. Trudność polegała na 
tym, że trzeba było do tej żyrardowskiej fabryki, o dawnych tradycjach francu-
skich, codziennie dojeżdżać z Mokotowa na odległość 60 km, co w warunkach 
polskich nie jest sprawą tak prostą. Laurent znosił jednak wszystkie trudności 
z niemałym optymizmem i już w listopadzie został awansowany na stanowi-
sko kierownika wysyłki telewizorów w częściach za granicę. 

Pracował na tym stanowisku do stycznia 2002, kiedy rozpoczął swą nową 
karierę zawodową w charakterze bankowca. Podjął pracę w Banku Polskim 
Handlu i Przemysłu, gdzie awansował od stanowiska głównego specjalisty do 
kierownika zespołu i wreszcie specjalisty ds. monitorowania portfelu klienta 
detalicznego. Tymczasem w rodzinie Convain 30 VIII 2000 r. w Warszawie 
przyszedł na świat pierwszy synek Filip. Dusia przerwała pracę i dochody 
rodziny oparte zostały o zarobki jednej osoby. Ale małżeństwo cechowała 
miłość i wzajemne oddanie.

Laurent coraz bardziej wiązał się z Polską. Tu bowiem następowały wszyst-
kie najważniejsze wydarzenia jego życia. Jedno z nich dotyczyło formacji du-
chowej. Gdzieś na przełomie lat 1999 na 2000 spotkał on pastora, z którym 
prowadził rozmowę na tematy religijne. Ów pastor postawił mu pytanie: kim 

Laurent Convain ze swym szwagrem Wojciechem Rostworowskim 
[fot. S.J. Rostworowski]
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on właściwie jest, w czym się wyraża 
jago wiara? Laurent postanowił zasta-
nowić się nad tym. W duszy jego do-
konało się bardzo wyraźne pogłębienie 
wiary. W tym okresie stał się świado-
mym chrześcijaninem. Dziś swą wyra-
zistością przekonań religijnych może 
być przykładem dla innych katolików. 
3 I 2007 narodził się w Warszawie 
drugi synek Maksymilian. Państwo 
Convain zagospodarowali też domek 
wypoczynkowy, ofiarowany im przez 
ojca, w miejscowości Krzywe Krasne 
nad jeziorem Łukcze na Pojezierzu Łę-
czyńsko-Włodawskim. Tam z synami 
spędzali znaczną część miesięcy let-

nich. Starszy syn Filip jeździ w odwiedziny do dziadków we Francji. Jego bab-
cia Geneviève od czasu, gdy troje jej dzieci się usamodzielniło i opuściło dom 
rodzinny, stała się pisarką. Opublikowała swoje powieści i poezje, była osobą 
znaną w swym departamencie Isère, choć powoli jej utwory podbijały także 
rynek ogólnofrancuski, łącznie z Paryżem. Niestety chwyciła ją choroba raka 

Mama Dusia szczęśliwa, 
a Filip zaciekawiony tym światem

Filip Convain i Jaś Rostworowski, syn Andrzeja fizyka, załatwiają swoje sprawy 
podczas Zjazdu Rostworowskich, Kębło 2004

[fot. S.J .Rostworowski]
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z przerzutami i mimo leczenia zmarła. A stało się to 21 stycznia 2011 i została 
pochowana na cmentarzu w Grenoble.

Dusia siedem lat poświęciła wychowaniu synów. Pewnym paradoksem 
było to, że dotąd nie znała francuskiego. Postanowiła zmienić ten stan rzeczy. 
Odbyła kursy językowe i ostatecznie uzyskała państwowe prawo nauczania ję-
zyka francuskiego. Próbowała nawet dorabiać udzielaniem lekcji. Lecz rzeczy-
wistym jej pragnieniem było to, by mogła powrócić do jakichś form aktywno-
ści zawodowej. Od lutego 2008 podjęła pracę w firmie farmaceutycznej Pfizer. 
Natomiast Laurent, mimo że Bank nie chciał go zwolnić, już w październiku 
2005 przeszedł do pracy w firmie ubezpieczeniowej prowadzonej w Warszawie 
przez Francuzów. Nosi ona nazwę Moje Życie � Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Laurent jest w niej kontrolerem finansów.

W tym czasie Dusia i Laurent Convain opuścili Mokotów i przenieśli się 
do nabytego w dzielnicy Młociny w Warszawie własnego domu, znajdujące-
go się znacznie bliżej domu rodziców Dusi, który teraz często odwiedzają, 
świadcząc swą serdeczną pomoc. Powoli lecz konsekwentnie małżonkowie 
Convain realizują program swoich kolejnych rodzinnych zamierzeń. Są ludź-
mi stabilizacji społecznej, mogącymi stanowić wzór życia rodzinnego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Danuty Rostworowskiej do rodziców, 3 VII 1986, Krężnica Jara, 
lato 1989; Wojciecha i Danuty Rostworowskich do ojca, b.d.; Pismo do Biura Funduszu 
i Wymiany Młodzieży przy Urzędzie Rady Ministrów, Warszawa, 30 VIII 1990; Faire-part 
ślubne z 7 VIII 1999; 
INNE: M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, internet.

Rodzina Convain � od lewej Laurent, Maksymilian, Filip i Danuta
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ROZDZIAŁ XXI

POKOLENIE XVI–XIX (3)

LINIA SKOBEJKOWSKA 
– ANDRZEJ ROSTWOROWSKI I JEGO NAJBLIŻSI

POKOLENIE XVI
Syn TADEUSZA i ZOFII z Oskierków

Hr. ANDRZEJ ROSTWOROWSKI, ur. 30 V 1899 w Wilnie, syn Tadeusza i Zo-
fii z Oskierków, kapitan saperów, ziemianin, pisarz, inspektor gospodarki 
materiałowej

Urodził się, jak sam wspominał, w Hotelu St. Georges, w którym ów-
cześnie stale mieszkali jego rodzice. W Wilnie jednak spędził tylko najwcześ-
niejsze dzieciństwo. Chyba mu klimat miasta nie służył, gdyż, jak wspominał 
ojciec, mimo, że pił tran i więcej wychodził na powietrze: przeważnie jest 
blady, nie wiem po kim wziął ten koloryt? � zapytywał Tadeusz. Miał za to 
inne walory. Jak pisała jego matka: Niezmiernie lubi książeczki i ciągle prosi, 
żeby mu czytać. A jak się w czymkolwiek omylę, zaraz poprawia, bo sam już 
wszystkie te wierszyki prawie umie na pamięć. W 1904 rodzice swoje dwo-
je dzieci wywieźli na wieś do Narowli, majątku należącego do siostry Zofii 
Rostworowskiej, Jadwigi, poślubionej Edwardowi Horwattowi. Tego czasu 
matka w liście do swej teściowej tak go przedstawiała: (...) Andrzej stosun-
kowo mniej podrósł niż Rózia, ale poczciwy i dobry chłopczyk, chociaż dosyć 
samowolny. Włosy mu odrosły po dawniejszemu, a że się teraz nie dopomina 
o ostrzyżenie, więc mu je zostawiam. Ale Andrzejek mając osiem lat sam na-
pisał list do babci, którą informował: Ja uczyć się lubię bardzo, ale sam nie 
wiem jeszcze czego uczyć się najwięcej lubię, może później o tym doniosę. 

Ową Narowlę Andrzej tak oto opisał: We wspomnieniach wydaje się naj-
piękniejszym i najmilszym miejscem na kuli ziemskiej. Położona na prawym 
brzegu Prypeci, o 40 kilometrów od Mozyrza, a jakie 150 kilometrów do Ki-
jowa. Czy owa Narowla dziś jest najpiękniejszym miejscem na świecie � to 



~ 974 ~

można w to wątpić. Ale wtedy znajdował się tu świetnie prosperujący mają-
tek ziemski, piękny pałac, otoczony dwudziestohektarowym parkiem, a przed 
pałacem roztaczała się perspektywa na rzekę i jej nie dające się ogarnąć ho-
ryzontem rozlewiska, tzw. ługi i hały. Tu Andrzej przeżywał swą inicjację 
kontaktu z przyrodą. A także spotkanie ze starym polskim dworem szlachec-
kim, otoczonym morzem zruszczonej ludności chłopskiej. Tu uczył się wie-
lu rzeczy. Oficjalnie od sprowadzonej mademoiselle � języka francuskiego, 
nieoficjalnie od oficjalistów dworskich łowienia ryb, jazdy konnej, a później 
wszelkich arkanów myślistwa. 

Około 1902 ojciec Andrzeja zakupił majątek Leśna i wypadło się do niego 
przenieść. Przyszły więc dalsze trzy lata nieskrępowanego kontaktu z ziemią, 
przyrodą i całym bogactwem natury, ówcześnie na Litwie jeszcze wolnej od 
władzy człowieka. W 1909 zdał egzamin do I klasy gimnazjum realnego Wino-
gradowa w Wilnie. W roku następnym matka zawiozła go do Krakowa, gdzie 
zdał egzamin do II klasy Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego. Jednakże już 
w 1910 został przyjęty do Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców Jezui-
tów w Chyrowie, gdzie przebywał do 1914 i otrzymał promocję do klasy VIII. 
Był więc pod panowaniem Habsburgów, w Galicji, w świecie politycznie i oby-
czajowo dotąd mu nieznanym, lecz przychylnym dla rozwoju kultury polskiej. 

Podczas wojny światowej kontynuował swe nauki w Warszawie w Gim-
nazjum im. św. Stanisława. Po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, znalazł się 
w Moskwie, gdzie w styczniu 1916 wstąpił do Polskiej Szkoły Filologicznej, 
założonej przez Centralny Komitet Obywatelski. Tam 20 V 1917 otrzymał 
dyplom ukończenia szkoły średniej. 

Chciał wstąpić na wydział budowlany Piotrowsko-Razumowskiej Akade-
mii Rolniczej, ale czas wybuchłej właśnie rewolucji nie sprzyjał prowadze-
niu studiów. Wstąpił więc do rosyjskich wojsk inżynieryjnych, wykonujących 
prace przygotowawcze do zakreślenia ewentualnej linii frontu na Prypeci. 
Gdy jednak groził mu pobór wojskowy, już 29 IX 1917 zgłosił się ochotniczo 
do służby w I Korpusie Polskim, otrzymując przydział do 1 Polskiego Pułku 
Inżynieryjnego, który stacjonował w Dubrownie pod Orszą. W styczniu 1918 
uczestniczył w przemarszu swojego pułku do Bobrujska, gdzie następowała 
koncentracja jednostek polskich w rozproszeniu podstępnie likwidowanych 
przez bolszewików. W nocy z 2 na 3 II brał udział w opanowaniu koszar i wy-
parciu Rosjan z Bobrujska. Potem, pełniąc służbę saperską, wysadzał okolicz-
ne mosty, co miało utrudnić bolszewikom dostęp do twierdzy bobrujskiej. 

W połowie lutego 1918 został przydzielony do 1 Pułku Ułanów Krecho-
wieckich jako instruktor miner. Otrzymał stopień kaprala Wojska Polskiego. 
Na Wielkanoc 1918 składał przysięgę na wierność Polsce i Radzie Regencyj-
nej, która miała stać się władzą zwierzchnią I Korpusu Polskiego na Wscho-
dzie. Po awansowaniu do stopniu plutonowego został odwołany do swego 
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macierzystego Pułku Inżynieryjnego. W jego szeregach przeżywał przy-
kre chwile demobilizacji Korpusu, nakazanej przez Niemców. Służbę swą 
w Korpusie zakończył 23 VI 1918. Udał się do Wilna, a stamtąd 7 X 1918 
przedostał się do Warszawy, gdzie zapisał się na Wydział Prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Studiów jednak nie kontynuował, gdyż jako członek 
POW w listopadzie 1918 z satysfakcją uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu 
niemieckiego w odzyskującej wolność stolicy Republiki Polskiej. 

Z kolei w stopniu starszego sierżanta był jednym z organizatorów i in-
struktorów 1 kompanii saperów, z którą w kwietniu 1919 został skierowa-
ny na front walki z bolszewikami. Początkowo stacjonował w Białej Wace 
pod Wilnem, ale we wrześniu 1919, w ramach frontowych działań 1 Dywi-
zji Piechoty Legionów, otrzymał zadanie wysadzenia mostu na Dźwinie pod 
Dźwińskiem, niedaleko stacji Turmont. Zlecone mu zadanie świetnie prze-
prowadził, odznaczając się odwagą i fachowością. Został jednakże kontuzjo-
wany. Dnia 2 X 1919 na formularzu pisanym jeszcze cyrylicą wyszło pismo 
z Dowództwa 1 Dywizji Legionów do Grupy Gen. Rydza, w którym kpt. 
szt. gen. Rostworowski (Stanisław, kuzyn Andrzeja) pisał: Proszę o wiado-
mość jak ciężko ranny został podchor. Rostworowski z 1 baonu saperów przy 
wysadzaniu mostu na Dźwinie. W odpowiedzi na to pismo z datą 9 X 1919 
została przysłana �Karta służbowa� tej treści: Dowództwo 1/I komp. saperów 
melduje, że pchor. Rostworowski Andrzej uległ lekkiemu potłuczeniu jednej 
ręki oraz lekkiemu ogólnemu potłuczeniu całego ciała. Obecnie znajduje się 
w wojsk. szpitalu w Wilnie (Antokol) � podpis nieczytelny. 

Stryjeczni bracia kpt. Stanisław Rostworowski i ppor. Andrzej Rostworowski � rok 1919 
z czasu ich służby na Froncie Litewsko-Białoruskim
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Zatem nasz bohater zawędrował do szpitala. Ale już od listopada, mianowa-
ny podporucznikiem, dzięki poparciu swego stryjecznego brata kpt. Stanisława 
Rostworowskiego, został zastępcą szefa sekcji technicznej w Kwatermistrzo-
stwie Frontu Litewsko-Białoruskiego w Wilnie. Kwaterę też znalazł u swego 
brata, który w listach pisanych do żony nieraz serdecznie go wspomniał. W jed-
nym z nich z 30 IX 1919 z Wilna pisał: Chcąc Cię uspokoić dodam, że żyjemy tu 
solidnie i dziś wybraliśmy się z Andrzejem do adwentowej spowiedzi. W drugim 
znów opisywał jak to leczył zaziębienie, gdym sobie kropnął na obiedzie wśród 
ułanów 12 kieliszków przypalanki, dwie szklanice piwa, a wieczorem u Tyszkie-
wiczów z Andrzejem we dwóch dwie flaszki wina to dopiero zaziębienie mi ode-
szło. Andrzej Rostworowski, wtedy już podporucznik, był dobrym kompanem 
do wypitki. Co więcej, znał się wybornie na trunkach wysokiej klasy. 

Po reorganizacji, od kwietnia 1920 objął on dział operacji w Szefostwie 
Inżynierii i Saperów przy Dowództwie 4 Armii. Stacjonował w Mińsku Li-
tewskim, był inspektorem parku saperskiego, budował umocnienia obron-
ne na rzece Berezynie, należał do ścisłego sztabu Armii, dowodzonej przez 
gen. broni Stanisława Szeptyckiego. Druga ofensywa gen. Michaiła Tucha-
czewskiego z lipca 1920 zastała go w Ihumeniu, skąd cofał się przez Mińsk, 
Baranowicze, Siedlce do Dęblina, gdzie pracował przy budowie umocnień 
polowych, mających wydłużyć pas fortyfikacji idący od twierdzy w Mod-
linie. Podczas decydujących dni sierpniowej bitwy z bolszewikami przeby-
wał w Warszawie. Dopiero jesienią 1920 został skierowany do Szefostwa 
Inżynierii i Saperów w Dowództwie 3 Armii w Grodnie. Był już wówczas 
mianowany porucznikiem ze starszeństwem od 1 VI 1919. Zamierzał pozo-
stać w wojsku jako oficer zawodowy, lecz nie chciał służyć w sztabach. Na 
własną prośbę od marca 1921 przeszedł do służby liniowej w 2 kompanii III 
batalionu saperów. Był czynny w Święcianach i Świrze przy budowie mo-
stów. W 1922 odbył kurs pontonierski w Modlinie, po zakończeniu którego 
został skierowany do 2 pułku saperów Kaniowskich w Puławach. 

Już od czasu swojej służby w Wilnie był ściśle związany z Arturem Gór-
skim, który teraz w stopniu pułkownika dowodził pułkiem saperów Kaniow-
skich. Po zakończonej wojnie oficerowie pełniąc służbę przeżywali wiele 
przyjemnych i podniosłych chwil. Takim wydarzeniem było wręczeniu puł-
kowi sztandaru, dokonane uroczyście w Warszawie przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Płk Górski, chcąc odzyskać wydane na haft sztandaru fundusze, 
zorganizował teatr amatorski, który swymi występami miał zarabiać pienią-
dze. Por. Rostworowski w powołanej trupie uczestniczył jako aktor. Odgry-
wał różne role w Zemście, Grubych rybach i Burmistrzu Stylmondu. Zdarzały 
mu się też różnego typu przygody. W Puławach była znana restauracja braci 
Veppo, w której serwowano miód specjalnej jakości. Piło się go lekko i przy-
jemnie. Gdy jednak przyszło do wstawania, okazało się, że wszystkim uczest-
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nikom biesiady nogi odmówiły posłuszeństwa. Ponieważ iść nie było można, 
powrót do koszar odbywał się na zasadzie skakania przez podstawiających 
się kolejno kolegów. Cała kawalkada harmonijnie posuwała się naprzód. Je-
dynie jeden z poruczników przechodził nieprzyjemne perturbacje. Z reguły 
widział on przed sobą dwóch nachylonych do przeskoku kolegów. Ponieważ 
skakał przez tego, którego faktycznie nie było, więc wciąż padał na twarz, 
raniąc sobie na bruku ulicznym oblicze. 

Nieopodal Puław znajdował się Żyrzyn, w którym był majątek ziemski 
ciotki Andrzeja, Zofii Rostworowskiej, zamężnej za Stanisławem Wesslem. Tu 
zjeżdżali się kuzynowie Rostworowscy z pobliskiego Kębła, a także panny Ro-
stworowskie, córki stryja Michała z Krakowa oraz Tadeusz, Michał i Muzelka 
(Maria) dzieci cioci Leonci Wierusz-Kowalskiej, rodzonej siostry ojca Andrze-
ja. Do Żyrzyna przybywał też w dni wolne od zajęć młody porucznik saperów. 
W Żyrzynie Andrzej odbywał przejażdżki konne ze swą kuzynką Muzelką, 
której młodzieńczy urok zaczął na niego oddziaływać. Kuzynowska sympatia 
przekształcała się w uczucie miłości, które nie mogło ziścić się małżeństwem, 
gdyż z cioteczną siostrą pokrewieństwo było zbyt bliskie. Sympatia ta jednak 
przez dobrych kilkanaście lat wstrzymywała Andrzeja od zawarcia związku 
małżeńskiego z jakąś inną panną. A wielbicielek mu na pewno nie brakło. 

Służba w 2 pułku, gdzie głównym jego zajęciem było prowadzenie szko-
leń pontonierskich na Wiśle, po dwóch latach wydała się Rostworowskiemu 
nudna. Postanowił zwolnić się z wojska. Z datą 7 X 1922 przeszedł do rezerwy. 
W okresie międzywojennym przybywał jeszcze na ćwiczenia, a 2 II 1932 został 
mianowany kapitanem saperów. Z wojny wyniósł czterokrotny Krzyż Walecz-
nych, potem został odznaczony Medalem Interallie (1925) i odznaką Polska 
Swemu Obrońcy (1929). Wieloletnia służba wojskowa wytrąciła go nieco z try-
bu życia cywilnego. Na razie więc postanowił zostać słuchaczem Szkoły Nauk 
Politycznych w Warszawie, w której wykładowcami byli najczęściej bardzo 
znakomici profesorowie. Korzystał z mieszkania wujostwa Wesslów, do które-
go także ściągali kuzynowie i kuzynki z różnych krańców kraju. Bywała tam 
też Muzelka ze swą matką, ciocią Leoncią. Choć kurs warszawskiej szkoły był 
tylko dwuletni, Andrzej nie zdążył napisać pracy dyplomowej, gdyż ze stolicy 
odwołało go nowe powołanie. Jego matka stała się spadkobierczynią części 
majątku swego rodzonego wuja Stanisława Grabowskiego, zmarłego w 1917. 
Ową część przepisała na syna Andrzeja, który stał się właścicielem Skobejek, 
poczta Skrzybowce w województwie nowogródzkim.

Posiadłość nie była wcale mała. Obejmowała bowiem około 950 ha pięk-
nego lasu i 200 ha roli i łąk. Do tego dochodziły dwa jeziora za Niemnem. Lasy 
były niestety poszatkowane w czterech odrębnych kawałkach, dość odległych 
od siebie, a w poszczególnych folwarkach, poza Skobejkami, nie było zabu-
dowań gospodarczych, także mieszkalnych pałaców czy dworów. Integrację 
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całego majątku ziemskiego 
oraz budowę dworu musiał 
przeprowadzić nowy właś-
ciciel. Andrzej Rostworow-
ski gospodarując w Skobej-
kach, praktycznie od 1924, 
przede wszystkim postawił 
na nogi gospodarstwo tego 
folwarku. Nie była to jakaś 
wielka majętność. W fol-
warku trzymano 7 koni ro-
boczych, 4 konie wyjazdo-
we, z reguły klacze, buhaja, 
24 krowy, 8�10 jałówek, 
4 maciory, knura i 10 do 12 
wieprzy. Andrzej przykła-
dał dużą wagę do tego, by 
mieć dobrze prowadzoną 
oborę. Buhajki sprowadzał 
od sąsiada z Karolina, który 
jeszcze przed I wojną świa-
tową przywiózł materiał 
zarodowy z Holandii. Tak, 
iż jego krowy były rasy ho-
lenderskiej i dawały rocznie około 5.000 litrów mleka, z zawartością tłuszczu 
4�4,2%. Rzeczą godną odnotowania jest to, że gdy Andrzej stawał przy swoim 
warsztacie pracy, to Antoni z Kębła przysłał mu tzw. Arkę Noego, to znaczy 
wagon, w którym był jeden byczek, z pochodzenia holender, dwie krowy wyso-
komleczne, para świnek rasy angielskiej oraz wysokiej półkrwi klacz �Greda�, 
która jednak wskutek wyjątkowej łaskotliwości okazała się koniem nie nadają-
cym się do dosiadania. W każdym razie ten akt rodzinnej solidarności ziemiań-
skiej ze strony Antoniego Rostworowskiego jest godny podkreślenia.

Andrzejowi w Skobejkach nie tylko wiodło się dobrze z hodowlą krów 
ale i koni. Corocznie oddawał on do remontu dwa lub cztery młode konie. 
Niewątpliwie finansowo gospodarkę Skobejek napędzał las. Od początku 
prowadzona była eksploatacja lasu w Szewdzianach, gdzie kupcom żydow-
skim sprzedawało się tysiąc sztuk sosny. Ale i później, około 1927, Rostwo-
rowski odsprzedał część lasu na uroczysku w Tomaszowcach. Nabywcami, 
którzy zdystansowali w przetargu innych, byli prowadzący wspólny interes 
trzej kupcy żydowscy: Aleksandrow, Brawerman i Cukerman. Znana jest ob-
sada pracownicza folwarku, którą stanowili: ekonom, stróż, furman, z czasem 

Andrzej Rostworowski w miejscowości Jeziory 
pod Grodnem � 1933
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szofer, pastuch z pomocnikiem, dziewczyna do świń i drobiu, trzech fornali, 
czterech gajowych i ogrodnik. Rostworowski był członkiem komisji rozjem-
czej do spraw fornalskich i przestrzegał umowy zbiorowej zawartej ze Związ-
kiem Pracowników Rolnych i Leśnych. Z tym, że z własnej woli wszystkim 
swoim pracownikom dodawał po tyle pudów zboża, ile lat oni u niego byli za-
trudnieni. Była to premia, mająca sprzyjać utrzymaniu stałości zatrudnienia. 

Po zorganizowaniu podstaw wytwórczych majątku, Rostworowski przy-
stąpił do budowy dworu. Zamiar ten miał być zrealizowany według pomysłu 
ojca architekta, który jeszcze przed wojną zaprojektował dwór w Pawłowie 
u Witolda Wagnera. Dwór ten, wskutek zbiegu wydarzeń wojennych, pozostał 

w surowym stanie i jego 
właściciel był skłonny go 
odsprzedać. Zaangażo-
wany więc został bardzo 
dobry majster z Wilna, 
który dwór w Pawłowie 
rozebrał, znacząc każdy 
element sobie zrozumia-
łym szyfrem. Tymcza-
sem, gdy elementy roze-
branego dworu zostały 
przywiezione do Skobe-
jek, majster niespodzie-
wanie umarł, a następcy 

nie mogli pojąć jego szyfru i nowy dwór trzeba było budować od podstaw. 
Wywołało to dość poważną zwłokę w wykonaniu planu. Jednakże około 1926 
dwór został wykończony. Miał on sporo pomieszczeń, przewidzianych dla 
Andrzeja, jego matki, siostry, był skanalizowany, pokoje były wysokie na 3,2 
metra i obszerne, ogrzewać miały piece, na ogół tak zainstalowane, że jeden 
piec ogrzewał dwa pokoje.

Andrzej na swych włościach pędził życie kawalerskie. Podczas karnawa-
łu dość czynnie udzielał się na przyjęciach i balach organizowanych w Wil-
nie. Hołubił też wrodzoną pasję do polowań, które mógł uprawiać na wielkich 
przestrzeniach ówcześnie już wyeksploatowanej dawnej puszczy Wittgen-
szteinowskiej. Pełnił nawet funkcję łowczego powiatowego. Jego sylwetkę 
myśliwego odmalowuje opowiadanie Jana Donimirskiego, spisane już po 
II wojnie, zamieszczone w �Łowcy Polskim�. 

Rzecz ciekawa, ten żołnierz, dotychczas żyjący na własny szczot, okazał 
się wielkim społecznikiem. Sąsiad, Karol Laskowicz z Iszczołny, w swoich 
wspomnieniach sytuuje go na trzecim miejscu po sobie i Andrzeju Brochockim 
wśród wszystkich społeczników ziemi lidzkiej. Rostworowski w swojej gminie 

Skobejki � dwór wybudowany przez Andrzeja 
według projektu jego ojca Tadeusza Rostworowskiego
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Lebioda był radnym. Wkrótce został wysunięty do sejmiku lidzkiego, w którym 
powierzono mu funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Wszedł też do 
zarządu Towarzystwa Rolniczego w Lidzie, z którego z kolei został delegatem 
do Wojewódzkiego Towarzystwa Rolniczego, mającego siedzibę w Baranowi-
czach. Ponadto został członkiem komisji podatkowej w Urzędzie Skarbowym 
w Lidzie. Na tym stanowisku podjął krytykę szacunkowo stosowanego wymia-
ru podatku dochodowego w stosunku do właścicieli różnych drobnych przed-
siębiorstw. Jego protesty przeciwko stosowanej praktyce nie podobały się kie-
rownikowi Urzędu, który postarał się o usunięcie Rostworowskiego z komisji 
jako tego, który jest tylko synem właścicielki, a nie rzeczywistym właścicielem 
ziemskim. Natomiast Żydzi, doceniając jego stanowisko, zwrócili się do niego 
z wnioskiem, by kandydował na stanowisko burmistrza Lidy. 

Rostworowski jednak propozycji tej nie przyjął. Należał natomiast do 
kilku innych organizacji. Był członkiem rady nadzorczej Syndykatu Rol-
niczego w Lidzie oraz członkiem zarządu Związku Ziemian. Na tym polu 
współpracował z ks. Ludwikiem Światopełk-Czetwertyńskim z Żołudka, 
późniejszym teściem swego brata stryjecznego, Stefana Rostworowskiego. 
Będąc często w podróżach, wynajmował wspólnie z Czetwertyńskim i Stani-
sławem Wańkowiczem stancję w domu Olgierdostwa Zanów w Lidzie, gdzie 
też nie szczędzono czasu na długie nocne partyjki brydża, a nawet pokera. 
Rostworowski był też członkiem zarządu Lidzkiego Towarzystwa Łowiec-
kiego, a równocześnie szedł z postępem i zajął się motoryzacją, kupując sobie 
samochód marki Chrysler. W tym czasie w Lidzkiem samochody mieli tyl-
ko ks. Czetwertyński z Żołudka, administrator tego majątku Józef Słowiński 
i Michał Wereszczaka z Wielkiego Możejkowa. 

Gdy powstał nowy powiat w Szczuczynie, Andrzej został członkiem 
Wydziału Powiatowego, a także radcą Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Rol-
nej, a w latach 1929�1935 prezesem Kresowego Związku Ziemian � Oddział 
w Szczuczynie. W ostatnich latach przedwojennych prezesurę tę objął właśnie 
ks. Czetwertyński, a Rostworowski pozostawał jedynie członkiem zarządu od-
działu szczuczyńskiego. Z Wydziału Powiatowego był w 1937 delegowany do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, gdzie miał bronić szczuczyń-
skiego starostę Kowalskiego, którego minister zamierzał przenieść na to samo 
stanowisko do innego kresowego powiatu. Angażował się także w inne, doraź-
ne inicjatywy społeczne. Był współorganizatorem Wystawy Rolniczej w Li-
dzie, którą otwierał minister rolnictwa Stanisław Janicki. Wspominał: Wystawa 
miała duże powodzenie, była tłumnie odwiedzana przez wycieczki organizacji 
rolniczych. Kilka już dobrze zaawansowanych obór bydła czerwono-polskiego 
wystawiało buhaje, krowy, cielęta. Dużo było pierwszorzędnych eksponatów 
trzody chlewnej wielkiej rasy angielskiej, choć były również świnie puławskie 
z Gołębia rodem. Kury od Antokolek i Zielonóżek począwszy, przez Karmazyny 
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i Sesexów. Sery i masło, całe ogródki warzywne zasadzone wzorowo na placu. 
Rostworowski wspólnie z inż. Janem Trzeciakiem w Dzikuszkach, należących 
teraz do Mineyków, dostosował stary budynek karczmy do produkcji wpierw 
mleczarni, a potem serowni. Obaj panowie zaczęli produkować sery litew-
skiego, które znajdowały licznych nabywców i firma prosperowała. Była to 
pewna forma działalności spółdzielczej, która Rostworowskiemu była znana, 
bo przewodniczył też w radzie nadzorczej Kasy Stefczyka w Lebiodzie. Po-
nadto był przewodniczącym Straży Ogniowej we wsi Dyrwańce. Jako stary 
żołnierz utrzymywał serdeczne stosunki z dowództwem Myśliwskiego Pułku 
Lotniczego w Lidzie. W 1932 za swą działalność został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. Otrzymał też Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepod-
ległości. 12 XII 1937, zapewne za namową swego stryjecznego brata Stani-
sława, przystąpił do nowo powstałego Stronnictwa Zachowawczego i został 
wybrany członkiem jego Rady Nadzorczej. 

W roku następnym zaszła zmiana w życiu Andrzeja. Otóż postanowił 
się ożenić. Jego zaręczyny odbyły się w domu Hallerów w Mianocicach, po 
czym poślubił Annę Oskierczankę, pochodzącą z innej linii tej rodziny niźli 
jego matka. Od 14 lat będąc ziemianinem, ślub brał w mundurze, co poświad-
czało, iż z wojskiem czuł się nadal duchowo związany. Ale też nie nacieszył 
się wiele stosunkowo późno zawartym małżeństwem, bowiem już w marcu 
1939 otrzymał powołanie do wojska. Z datą 3 VIII 1939 pisał do swego brata 
stryjecznego Stanisława: Pułkowniku Kochany! � Oto masz mnie, chwilowo 
na czas bliżej nieokreślony, znowu w szeregach! Co komu sądzone, to go nie 
minie. Miałem się już stawić w marcu, ale na skutek złamania nogi dostałem 

Uroczystość ślubna Andrzeja Rostworowskiego z  Anną Oskierczanką � Wilno 1938
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odroczenie � i ledwo mi się kura-
cja w Druskiennikach skończyła, 
coś z 10 dni przebyłem w domu 
� gdy znowu dostałem kartę po-
wołania, teoretycznie na 6 tygo-
dni, w praktyce na ile się da. Tak: 
�na ile się da�. To powołanie było 
początkiem jego sześcioletniego 
zaangażowania wojennego. Na 
razie budował umocnienia obron-
ne w rejonie Mławy i Rzęgnowa. 
Pisał potem o nich z dumą, że: 
Niemcy przez trzy dni nie potrafili 
tej linii przełamać. Formalnie pod 
dowództwem dawnego swego ko-
legi, mjr. Juliusza Levittoux, objął 
stanowisko kwatermistrza 20 ba-
onu saperów, przydzielonego do 
20 Dywizji Piechoty. Potem został 
zastępcą dowódcy tego batalionu. 
Przed wybuchem wojny nadzo-
rował zaminowanie 40 obiektów 
(mostów) na linii przygranicznej 
z Prusami, które zaczęły wylaty-
wać w powietrze o godz. 4 rano 
1 IX 1939. W dniach od 1 do 3 IX 
1939 uczestniczył w skutecznych 
walkach obronnych 20 Dywizji, 

a potem w jej dramatycznym odwrocie, gdy cofała się w stronę Warszawy, 
ostrzeliwana i bombardowana przez lotnictwo niemieckie. 

W Warszawie zrelacjonował płk. Rostworowskiemu przebieg przebytych 
walk, opowiadając o jednostkach, które wytrzymały (...) pierwsze uderzenie 
z Prus Wschodnich, odparły silne frontowe ataki w rozbudowanych i obetono-
wanych pozycjach, lecz oskrzydlone przez zmotoryzowany korpus niemiecki, 
musiały się wycofać. Wówczas poniosły duże straty podczas marszów dzien-
nych bez osłony. Niemcy stosowali ciekawe współdziałanie trójek lotniczych. 
Środkowy płatowiec rzucał na maszerującą kolumnę bomby, a dwa skrzydło-
we ostrzeliwały z karabinów maszynowych każdy kulomiot lub armatkę prze-
ciwlotniczą, której obsługa otwierała przeciw nim ogień. Teraz kpt. Andrzej 
Rostworowski uczestniczył w obronie stolicy. Ze swym 20 baonem saperów 
miał strzec Wisły, by Niemcy nie wpuszczali na rzekę barek z materiałami 

Andrzej Rostworowski (1899�1980) 
� kapitan saperów, ziemianin
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wybuchowymi, które mogłyby wysadzić mosty. Gdy tylko 27 IX ogłoszono 
kapitulację stolicy, płk Rostworowski namawiał go, by nie szedł do niewoli, 
ale wspólnie z nim próbował przedrzeć się do Francji. Andrzej zdecydował 
się wypełnić rozkaz kapitulacyjny dowództwa i pójść do oflagu. 

Z grupą oficerów obrońców Warszawy i Helu został przewieziony do 
Oflagu X Nienburg am Weser. Przebywał na bloku IV, w kompanii 7 z nu-
merem 242. Po pewnym czasie został przewieziony do Oflagu X A Itzehoe 
w Szlezwiku. Przebywał na bloku IV w 7 kompanii, miał numer 52800. Z datą 
27 V 1940 pisał do przebywającego w Bukareszcie płk. Rostworowskiego: 
Kochany Bracie. Kartkę Twoją oraz piękną paczkę dostałem. Andrzejowi 
paczki przysyłały matka i siostra, znajdujące się w Wilnie, żona przebywająca 
w Generalnej Guberni i stryjeczny brat Stanisław z Bukaresztu. Otrzymywał 
je także z terenu Generalnej Guberni, nadsyłane przez PCK. Przynajmniej 
w pierwszym okresie wojny nie cierpiał głodu. Jeńcy mogli nawet atrakcyj-
niejsze artykuły z paczek odsprzedawać okolicznej ludności niemieckiej. 

Głód zaczął się dopiero, gdy w latach 1944�1945 Niemcy zmniejszyli 
racje żywnościowe, a z kraju przestały nadchodzić przesyłki. Zgodnie z art. 
23 i 24 konwencji genewskiej, niemieckie władze wojskowe oficerom prze-
bywającym w niewoli wypłacały żołd. Był on wysoki, bowiem miał być 
równy żołdowi, jaki otrzymują oficerowie państwa zatrzymującego jeńców. 
W przypadku oficera w stopniu kapitana było to 96 marek. Niemcy jednak 
wprowadzili lagermarki, mające obieg tylko wewnątrz oflagów. Za lagermar-
ki jeńcy w kantynie obozowej mogli nabywać przybory toaletowe, materiały 
piśmienne, instrumenty muzyczne i niektóre artykuły żywnościowe. W tej 
sztucznej walucie wypłacano tylko część żołdu, przykładowo kapitanowi 33 
lagermarki. Pozostała część była wpłacana na konto jeńca, z którego można 
było wysyłać pieniądze do rodziny. Z konta kpt. Rostworowskiego przycho-
dziły pieniądze do Wilna, do jego matki i siostry, żyjących w biedzie oraz do 
żony płk. Rostworowskiego, przebywającej w Generalnej Guberni bez środ-
ków do życia, po wysiedleniu z majątku w Gębicach. 

W 1943 Niemcy zlikwidowali lagermarki i żołd wpływał jedynie na kon-
ta jeńców, z których pieniądze za ich dyspozycją były przesyłane rodzinom. 
W 1944 znów wprowadzono bony mające pokrycie w markach, jako walu-
tę obiegową w oflagach. Konwencja genewska zapewniała jeńcom swobodę 
wypełniania praktyk religijnych. Rano i wieczorem oficerowie odmawiali 
modlitwy przewidziane regulaminem Wojska Polskiego, w oflagach zorga-
nizowane były także kaplice. Kapelanem w Itzehoe był ks. Józef Postrach, 
okresowo przez Niemców karnie usunięty do Oflagu w Colditz. Ksiądz ten 
w Itzehoe założył bibliotekę, liczącą 130 książek.

Po likwidacji Oflagu w Itzehoe kolejnym obozem, do którego w mar-
cu 1941 przewieziono Rostworowskiego, był Oflag X A Sandbostel poło-
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żony koło Bremervorde. Wyróżniał się on tym, że opieka medyczna była tu 
prowadzona przez polskich lekarzy. Był to wielki oflag, w którym Niemcy 
zgrupowali 1933 oficerów i 219 ordynansów. Ale i ten Niemcy zlikwidowali 
w listopadzie 1941 i Andrzej Rostworowski wraz z innymi polskimi jeńcami 
został przewieziony do Oflagu X C Lubeka. Na wiosnę 1942 Niemcy przystą-
pili do likwidacji oflagu dla Polaków w Lubece i grupami wywozili jeńców 
do innych obozów. Andrzej został przetransportowany 20 IV do Oflagu II C 
Woldenberg. Był to obóz, w którym wewnętrzne życie polskie było bardzo 
dobrze zorganizowane. Prowadzono tam około stu kursów oświatowych, po 
ukończeniu których wydawano dyplomy. Andrzej Rostworowski, widocznie 
wspominając swoje dawne zamiary rozpoczęcia studiów na Wydziale Bu-
dowlanym Akademii Rolniczej pod Moskwą, zapisał się na kurs budowlany, 
który ukończył 25 I 1945. Jeszcze będąc w oflagu wiedział, że Skobejki zo-
stały zniszczone, nic tam nie pozostało poza budynkami. Woldenberg został 
wyzwolony przez wojska rosyjskie. 

Andrzej Rostworowski wrócił do kraju. Jego majątek w Nowogródzkiem 
wskutek nowego podziału kraju został odcięty od Polski granicą z Sowietami. 
Rostworowski osiedlił się w Krakowie. Odnalazł swoją żonę i syna Tadeu-
sza, wkrótce przyszedł na świat drugi syn Witold. Rostworowscy mieli nie-
wielkie mieszkanie przy ul. Fabrycznej 15. Andrzej przez pierwsze sześć lat 
powojennych pracował w Monopolu Spirytusowym w dziale inwestycyjno-
-budowlanym. Przydawał mu się kurs ukończony w Woldenbergu. Z natury był 
człowiekiem pogodnym, obdarzonym delikatnym poczuciem humoru, ufnym 
w swoje siły. Długotrwały pobyt w oflagu pozbawił go jednak spontaniczności 
reakcji psychicznych. Żył w pewnej izolacji od szerszych kontaktów środo-
wiskowych. O sobie pisał: my tu na Dąbiu (dzielnica Krakowa) na uboczu 
siedzimy. Nie miał telefonu, do miasta rzadko jeździł. Środków finansowych 
wielkich nie posiadał. Musiał pracować, by zarobić na utrzymanie rodziny. Od 
1951 przez 17 lat był zatrudniony w Hydrobudowie, przedsiębiorstwie wy-
specjalizowanym w budowie zapór wodnych. Początkowo miał przydziały do 
działów produkcyjnych, potem do działu transportu jako zastępca kierownika 
ds. ekonomicznych, wreszcie w dziale zaopatrzenia był szefem planowania, 
ostatnio starszym inspektorem gospodarki materiałowej. W środowisku pracy 
był na pewno ceniony i lubiany. Sam jednak swoją pracę oceniał bez entuzja-
zmu, pisząc w liście do S.M. Rostworowskiego: ja pozostaję w pracy dość 
żmudnej i odpowiedzialnej w tym samym przedsiębiorstwie od 12 lat � co zno-
wu nie jest równoznaczne ze wspinaniem się po szczeblach kariery. 

Jakimś wydarzeniem w monotonii jego życia było to, o czym nie omiesz-
kał powiadomić w liście pisanym 17 V 1960 do Zofii Rostworowskiej: gości-
liśmy tu przelotnie Muzelkę Mallet, która parę dni spędziła w Polsce między 
Krakowem a Warszawą, � i jeszcze zdążyła odwiedzić Różę, nim ją opuściła 
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świadomość. Generalnie jednak wydaje się, że brakło mu już sił, by w jakim-
kolwiek stopniu wyrwać się z osaczenia, jakie mu stwarzała rzeczywistość 
socjalistyczna. Myślami więc uciekał w przeszłość � do swego dzieciństwa 
spędzonego nad Prypecią, do lat szkolnych i dumnych a chmurnych dziejów 
pierwszej służby wojskowej. Od 1961 zaczął spisywać swoje wspomnienia 
z tamtych lat. Już w 1963, po dwóch latach, miał ukończony ich pierwszy 
tom. Stworzył wtedy tekst świetny, dokładny w relacji, bogaty treściowo, za-
barwiony owym delikatnym humorem, żywy i zarazem zborny językowo. 
Wspomnienia te, w opracowaniu jego stryjecznego bratanka, S.J. Rostwo-
rowskiego, ukazały się drukiem pt. Ziemia, której już nie zobaczysz w Wy-
dawnictwie �Czytelnik� w 2001 (tytuł nadany przez opracowującego). Autor 
recenzji poświęconej tej książce, Marek Arpad Kowalski, uczynił ciekawą 
uwagę, pisząc: Brak świadomego zamysłu literackiego sprawia, że wspomnie-
nia Andrzeja Rostworowskiego są ważnym materiałem dla historyka. Trafnie 
zauważał, że są przede wszystkim dużą porcją wiedzy o Kresach i ziemiań-
stwie tego obszaru, o szlachcie kresowej, o której w PRL-u nie można było 
nawet wspominać. Andrzej Rostworowski tym tomem wszedł do literatury. 
Poprzednio w jej obszarze był niemal nieznany. Napisał parę opowiadań-re-
lacji, drukowanych w pismach wojskowych, twierdząc, że większość z nich 
omyłkowo ukazała się pod nazwiskiem i imieniem jego stryjecznego brata 
Stanisława, co jednak nie jest zgodne z prawdą. Ów pierwszy tom wspo-
mnień skończył na 1924, to jest dacie rozpoczęcia pracy gospodarczej w Sko-
bejkach. W 1963 miał już zarysowany plan tematyczny dalszych wspomnień, 
które doprowadził do czasu swego powołania w 1939 do wojska. Dał im tytuł 
Życie na wsi i praca społeczna na Nowogródczyźnie. Początkowo pozostały 
w rękopisie, potem w odcinkach częściowo zostały wydrukowane w �Wiado-
mościach Ziemiańskich� z 2006 pod tytułem Na dawnej lidzkiej ziemi. Dzięki 
swej pamięci zwróconej do przeszłości wniósł wiele cennych informacji do 
wiekopomnego dzieła Romana Aftanazego, Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej. Jego pamięć o rozkładzie wnętrz pałacowych i za-
budowań dworskich Narowli, Rudakowa i innych okazała się niezastąpionym 
źródłem informacji dla Aftanazego. Przypomniał też autorowi Dziejów rezy-
dencji dokonania architektoniczne swego ojca Tadeusza Rostworowskiego, 
czym chociaż w części przyczynił się do utrwalenia jego pamięci. Sam jed-
nak ze zdrowiem nie czuł się dobrze. W 1968 na własną prośbę przeszedł na 
emeryturę. Później kontuzjowany podczas jazdy tramwajem, odczuwał liczne 
dolegliwości fizyczne. Zmarł w Krakowie 2 X 1980, cicho, jakby na uboczu 
wielkich spraw, które się wtedy w kraju rozgrywały. Dopiero z perspektywy 
jego twórczości literackiej można ocenić jak dużej miary był to człowiek. 
Ciało jego zostało złożone w grobowcu Rostworowskich na cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie.
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Bibliografia: Jak to most pod Dźwińskiem w powietrze wyleciał, �Wiarus� 1920, 
nr 3�6; Ziemia, której już nie zobaczysz, opr. Stanisław J. Rostworowski, Warsza-
wa 2000; Na dawnej ziemi lidzkiej, �Wiadomości Ziemiańskie� 2006, cz. I, nr 25, 
s. 23�29, cz. II, nr 26, s. 20�26, cz. III, nr 27, s. 39�44; Życie nasze i praca społeczna 
na Nowogródczyźnie, lata 1924�1928, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego. 
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BJ 9899/III, k. 136�137, 238; pisemna relacja Andrzeja Rostworowskiego, Kraków, 30 V 
1974 oraz syna Witolda Rostworowskiego z Krakowa. 
PUBLIKACJE: Spis członków Kresowego Związku Ziemian, Warszawa 1938; J. Donimirski, 
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R. � to A. Rostworowski); R. Juszkiewicz, Wrzesień 1939 na Północnym Mazowszu, Cie-
chanów 1989, s. 424; S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 27 i nast.; 
Nie tylko Pierwsza Brygada (1914�1918), t. III, W adiutanturze Rady Regencyjnej, opr. S.J. 
Rostworowski, Warszawa 1993, s. 100, 216 (błędnie � nie był dowódcą 20 baonu saperów); 
S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, opr. S.J. Rostworowski, Warsza-
wa 1995, s. 122 i nast.; D. Kisielewicz, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie 
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i ludziach, op.cit., s. 141 i nast.; S.J. Rostworowski , Rostworowski Andrzej, [w:] Ziemianie 
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ANNA z OSKIERKÓW ROSTWOROWSKA (Hania) h. Murdelio, ur. 10 VII 
1910 w Małych Wodowiczach, córka Witolda i Marii z Haller-Hallenbur-
gów h. własnego, ziemianka, żona Andrzeja 

Pochodziła z dalekiego Polesia, spod Mozyrza. Tam przy trakcie idącym 
z miasteczka Jurewicze do Chojnik leżały Wielkie i Małe Wodowicze, pozo-
stałość po konfiskatach z lat trzydziestych XIX wieku lenna oskierczyńskiego. 
Majątki te dziedziczyły się nadal według statusu lenna jedynie w linii mę-
skiej. Małe Wodowicze należały do dziadka Anny, Ludmira Oskierki, żonate-
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go z Pauliną Piłsudską. Były folwarkiem właściwych Wodowicz. Folwark ten 
Ludomir Oskierka wypuścił swemu najstarszemu synowi Witoldowi po 1905, 
sam zaś zmarł w 1917. Naturalnie, że rodzina Witolda Oskierki Wodowiczami 
czy Małymi Wodowiczami nacieszyć się nie mogła, gdyż wybuchła rewolucja 
bolszewicka i trzeba było wędrować, wpierw przez Kijów, w stronę rdzennej 
Polski. Witold w okresie międzywojennym nabył niewielki folwark Hawino-
wicze pod Słonimem, gdzie osiedlił się ze swą liczną rodziną, liczącą pięcioro 
dzieci. Andrzej Rostworowski w Wodowiczach bywał w okresie swego wczes-
nego dzieciństwa i młodości. Hania edukację szkolną odbyła u Sióstr Niepo-
kalanek w Jarosławiu, po czym przez dwa lata studiowała na SGH w Warsza-
wie, jednak z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców studia przerwała. 
Zamieszkała u siostry swego ojca Heleny Hallerowej w Mianocicach w pow. 
miechowskim, gdzie zajmowała się prowadzeniem domu. 

W tychże Mianoci-
cach 12 II 1938 odbył się 
jej ślub z Andrzejem Ro-
stworowskim. Ślub nie był 
zbyt huczny, raczej można 
zaliczyć go do wydarzeń 
wewnętrznorodzinnych. 
Już w lutym 1939 urodził 
się jej pierworodny syn 
Tadeusz. Po urodzeniu 
syna matka przeżywała 
pewne perturbacje zdro-
wotne na tle kardiologicz-
nym. Powołany do wojska 
Andrzej Rostworowski 
w liście do swego brata 
stryjecznego pułkownika 
S. Rostworowskiego, pi-
sał: Mały Tadeusz rośnie 
i rozwija się doskonale, bo 
Hania z wielkim poświę-
ceniem karmi go sama, 
a przypomina najwięcej 
mego ojca. Hanię z synem 
wkroczenie bolszewików 
zastało w Skobejkach, lecz 
opuściła je jak najśpiesz-
niej i udała się do Wilna, 

Anna Rostworowska z synem Tadeuszem 
� czerwiec 1942
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gdzie zamieszkała w domu przy ul. Montwiłłowskiej. Mając wystawiony do-
kument o zamieszkaniu w Mianocicach, w odwołaniu do umowy niemiecko-
-sowieckiej o powrocie do miejsc zamieszkana, podjęła starania o prawo wy-
jazdu na teren okupacji niemieckiej. Trzy miesiące przebywała w niemieckim 
obozie przejściowym w Olsztynku, po czym pozwolono jej wyjechać. Przy-
była do Mianocic, gdzie spędziła z synem czas wojny w warunkach względ-
nie spokojnych. Po wojnie mieszkała przy ul. Fabrycznej w Krakowie. Praco-
wała początkowo w przedszkolu, potem w specjalistycznej poradni zdrowia 
dla dzieci i młodzieży. W 1970 przeszła na emeryturę, lecz przez wiele lat 
nadal jeszcze pracowała na pół etatu w przychodni specjalistycznej dla dzie-
ci w Krakowie. Zajmowała się też bardzo aktywnie opieką nad wnukiem, 
synem Witolda. Zmarła 7 VIII 1986 w Krakowie. Pogrzebana na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Życia łatwego nie miała.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Zofii Rostworowskiej do Jadwigi Rostworowskiej [marzec 1939], 
Andrzeja Rostworowskiego do Stefana Rostworowskiego z 3 VII 1939; do Marii Dietlowej, 
Kraków, 2 I 1978; relacja Witolda Rostworowskiego. 

POKOLENIE XVII
Dzieci ANDRZEJA i ANNY z Oskierków

TADEUSZ Józef, ur. 25 lutego 1939 w Wilnie, starszy syn Andrzeja i Anny 
z Oskierków – marynarz, mechanik okrętowy

Jego matka Hania pisała � Mały Tadeuszek kończy dzisiaj siódmy dzień 
istnienia � jest blondas, z dużymi uśmiechniętymi oczkami, sprytny i bardzo 
już mądry. Ogromnie się z niego cieszę. � Ochrzczony został 1 grudnia 1939 
w parafii ostrobramskiej w Wilnie. Dzieciństwo spędził w Mianocicach. 
Z jego lat młodości w korespondencji rodzinnej zachowały się liczne peany, 
wychwalające tego młodzieńca. Stryj Stefan Rostworowski m.in. tak o nim 
pisał � Tadeuszek naprawdę rozkoszny: bardzo ładny (przypomina mi trochę 
Tomka), wesoły, łobuz, ale karny, nadzwyczaj spostrzegawczy i inteligentny. 
Andrzej zakochany w nim i swoim zwyczajem milcząco zapatrzony, ale po 
oczach widać jaki dumny z syna i uszczęśliwiony � Tadeusz uczęszczał do 
szkoły średniej w Krakowie, zdając maturę w 1956. Potem pracował w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie. Później, w latach 1958�1960 studiował na 
wydziale mechanicznym Politechniki Gdańskiej i z kolei w latach 1960�1963 
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w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. W 1963 jego ojciec 
w jednym z listów pisał: Tadeusz musi 18 miesięcy odpływać, żeby dostać 
dyplom, po czym już jako pełnowartościowy technik-mechanik może zacząć 
wspinać się po poszczególnych stopniach mechanika. Nemezis dziejowa jest 
nieubłagana, bo przecież mój ojciec zdał z I lokatą egzaminy wstępne do 
Szkoły Morskiej w Petersburgu i się tam więcej nie pokazał.

Tak też i Tadeusz zaczął się 
�wspinać�. Lecz na razie ważna 
była jego sytuacja rodzinna. Od 
1960 był żonaty z Janiną z domu 
Fraś i od 1961 był ojcem córki 
Elwiry. O wydarzeniach tych 
o. Tomasz Rostworowski dono-
sił swemu bratu zamieszkałemu 
we Francji: Tadeusz Rostwo-
rowski, syn Andrzeja, ma córkę. 
Wraz z żoną stanowią prześlicz-
ną parę. Zdjęcia ślubne są rzad-
kiej piękności. Postaram Ci się 
przesłać choć jedno. � Rodzi-
ce pomagali tej pięknej parze 
w założeniu mieszkania na Wy-
brzeżu, co zostało uwieńczone 
sukcesem właśnie w 1964, kie-
dy młodzi Rostworowscy za-
mieszkali w Sopotach.

Życie Tadeusza było teraz 
związane z żeglowaniem po mo-

rzach. Jako II mechanik pracował w Polskich Liniach Oceanicznych (PLO). 
Pływał na statkach floty handlowej lub na statkach rybackich. Ojciec pisał 
o nim z pewną dumą � ma mieszkanie własne w Sopocie i samochód. � Po uzy-
skaniu dyplomu otrzymał pracę na statku prowadzącym badania z ramienia 
Morskiego Instytutu Badawczego. Była to dobra praca, gdyż żegluga morska 
miała tu określony cel, a także grupa zatrudnionych marynarzy przeszła se-
lekcję promującą bardziej inteligentnych kandydatów. Tadeusz jednakże jako 
bezpartyjny wciąż nie był awansowany do stopnia starszego mechanika. Co 
więcej, po wydarzeniach marcowych w 1968 został zwolniony z pracy i przez 
trzy miesiące przebywał bez żadnego zatrudnienia. Jak tylko się gdzieś zgło-
sił, to po paru dniach mówiono, że dla niego nie ma pracy. W końcu jednak 
został zatrudniony w Polskich Liniach Oceanicznych. Potem, w dziesięć lat 
po wydarzeniach marcowych, w 1978 pracował na m/s �Płock�. Często ponad 

Tadeusz Rostworowski (ur. 1939) 
z poślubioną w 1960 Janiną Fraś (ur. 1938)
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rok go nie było w domu. 
Praca mechanika okręto-
wego jest ciężka. Na stat-
kach zatrudnieni są ludzie 
prości o hermetycznym 
systemie myślenia. W póź-
niejszych latach już Ro-
stworowskiemu nie hamo-
wano awansów, otrzymał 
stopień mechanika okrę-
towego II i I klasy. Przy-
znano mu odznaczenie 
Zasłużonego Pracownika 
Morza. Tadeusz występo-
wał też w filmie Rybołów-
stwo na Atlantyku, kręco-
nym w Poznaniu.

Od 1987 pracował 
wyłącznie u obcych arma-
torów, przeważnie panam-
skich, greckich i angiel-
skich. Na obcych statkach 
m.in. odbył podróże do 
Chile i Peru. W 1999 prze-
szedł na emeryturę. Ale 
nadal przyjmował angaże 
pod obcą banderą. W 2001 

pod banderą panamską płynął z Danii do Izraela. Pobyty w domu traktował 
jako okres wypoczynku. Z gośćmi odwiedzającymi Sopot i jego dom chodził 
na molo. Lubił zatrzymać się w restauracji �Szejk� i podumać przy piwie. 
Ostatnio już przestał angażować się do pracy na statkach. Jest rodzinny. Re-
gularnie uczestniczy w zjazdach rodzinnych.

ŹRÓDŁA
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do matki, Kraków, 15 IV 1944, o. Tomasza Rostworowskiego do S.M. Rostworowskiego, 
Szczawnica, 24 VII 1961; Andrzeja Rostworowskiego do S.M. Rostworowskiego, Kraków, 
24 X 1963; Andrzeja Rostworowskiego do Marii Dietlowej, Kraków, 2 I 1978.

Tadeusz Rostworowski � mechanik okrętowy I klasy, 
pracował w Polskich Liniach Oceanicznych 

� Sopot 2000
[fot. S.J. Rostworowski].
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JANINA z FRASIÓW ROSTWOROWSKA (Jasia), ur. 16 XII 1938 w Frywał-
dzie koło Krzeszowic w Krakowskiem, córka Andrzeja i Heleny z Ryszków, 
żona Tadeusza

We wczesnym dzieciństwie przeżyła tragiczne okoliczności. Jej ojciec 
brał udział w wojnie w 1939 i został wzięty do oflagu. Na razie pozostała 
przy matce, która miała jeszcze drugą córkę i syna. Po pewnym jednak cza-
sie Niemcy matkę wywieźli na roboty. Była zatrudniona u bauera, niedale-
ko miejsca pobytu ojca, który przychodził do niej podczas pracy. Jednakże 
Niemcy to dostrzegli i wsadzili go do więzienia. Uciekł z więzienia w Ra-
derforst, leżącego na dawnej granicy między Generalnym Gubernatorstwem 
a Śląskiem. Jednakże został pochwycony i znowu zamknięty do więzienia 
o ostrym rygorze. Po wywiezieniu na roboty matki, dziećmi opiekowała się 
babcia Helena Ryszka, nadal zamieszkała w domu rodzinnym w Frywałdzie. 
Ciężkie warunki życia jednak sprawiły, że brat Jasi zmarł. W 1943 zmarła też 
babcia Ryszka. Matka w Niemczech dostała pozwolenie przyjazdu po córki 
i wywiezienia ich do miejsca swej przymusowej pracy. W ten sposób Jasia 
znalazła się w Niemczech, gdzie przeżywała naloty i bombardowania alian-
ckie. Matka z córkami wyzwolona przez Amerykanów, na razie pozostała 

Janina  i Basia Rostworowskie w Sopocie 2000
[fot. S.J. Rostworowski].
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w Niemczech, do Polski wróciła dopiero w 1947. Ojciec Jasi wskutek dra-
końskich przesłuchań gestapowskich miał odbite nerki i zmarł w Niemczech. 
Gdy Helena Frasiowa z dwoma córkami wróciła do Polski, okazało się, że 
ich dom w Frywałdzie został zburzony. W odbudowie życia rodzinnego trzem 
kobietom pomagał brat matki. Przy jego pomocy Janinie udało się ukończyć 
szkołę w 1951. Potem pracowała w hucie szkła. Ślub kościelny z Tadeuszem 
Rostworowskim zawarła 30 X 1960. Był to ślub skromny, można powiedzieć 
nowoczesny, bo zawierali go pomiędzy sobą sami nowożeńcy, nawet podczas 
obrzędu tego nieobecni byli rodzice Tadeusza. Rodzice Jasi już nie żyli. 

O synowej Andrzej Rostworowski pisał do swego brata stryjecznego Ste-
fana: Jasia jako taka jest miła, wesoła i ładna i gdybyśmy mogli zamieszkać 
razem, szybko by się asymilowała. Takich możliwości nie było. Jasia, która 
wkrótce urodziła córkę Elwirę, chciała mieszkać z mężem, a to było możliwe 
jedynie nad morzem. W 1964 wyjechała do Sopotu. Tam jeszcze przez cztery 
lata pracowała jako sekretarka, później nie podejmowała pracy, gdyż warunki 
materialne tego nie wymagały. Sporadycznie dojeżdżała do portów, w których 
dłuższy czas stacjonował Tadeusz. Przykładowo, w 2001 była dwa tygodnie 
w Danii. Z wiekiem zachowała dużo uroku osobistego, ciepła i życzliwości 
w stosunkach z ludźmi.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Andrzeja Rostworowskiego do S.M. Rostworowskiego, Kraków, 24 
X 1963.

POKOLENIE XVIII
Córka TADEUSZA i JANINY z Frasiów

ELWIRA Helena z ROSTWOROWSKICH TOĆ, ur. 14 III 1961 w Krakowie, 
córka Tadeusza i Janiny z Frasiów, bibliotekarka

Niemal całe życie spędziła w Sopocie. W 1981 ukończyła gimnazjum 
ogólnokształcące w Gdańsku Oliwie. Po maturze chciała wyjechać na studia do 
Krakowa, ale wprowadzenie stanu wojennego pokrzyżowało jej plany. Podję-
ła więc pracę w Sopocie, początkowo w bibliotece miejskiej, potem w ośrodku 
zdrowia. W latach dziewięćdziesiątych ukończyła pomaturalną szkołę biblio-
tekarstwa prowadzoną przez Centrum Kształcenia Zasadniczego z Warszawy 
z siedzibą w Gdańsku. Czyniła to zgodnie ze swym zamiłowaniem, którym 
jest stała lektura książek. W 1992 ponownie podjęła pracę w Bibliotece Miej-
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skiej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. 
Jest to najlepszy ośrodek czytelniczy 
w całym rejonie gdańskim, choć podob-
no w zbiorach nie ma ani jednej pozy-
cji, której autorem byłby ktoś z Rodziny 
Rostworowskich. Elwira pracuje w dy-
rekcji tej biblioteki i osiągnęła już sto-
pień starszego bibliotekarza. 

W 1984 zawarła związek małżeń-
ski ze Sławomirem Tociem, synem Jana 
i Genowefy. 20 XII 1984 w Gdańsku 
urodził się ich syn Michał. Niespodzie-
wanie mąż Elwiry Sławomir Toć posta-
nowił opuścić Polskę. Uzyskał rozwód 
w 1985 i wyjechał razem ze swoją matką 
do Niemiec, w Polsce jedynie pozostał 
jego ojciec, mający skłonności alkoho-
lowe. Elwira od męża, który wyjeżdżał 

Elwira Rostworowska-Toć 
(ur. 1961) � jedyna córka 
Janiny i Tadeusza, 
bibliotekarka. 
Zdjęcie na molo w Sopocie 
ze Stanisławem Janem 
Rostworowskim

Michał Toć (ur. 1984) 
�  wnuk Janiny i Tadeusza 

Rostworowskich
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w rok po urodzeniu Michała, nie zażądała nawet alimentów, w obawie, że zo-
bowiązania finansowe mogą spowodować, że władze polskie nie będą chciały 
wypuścić go za granicę. Dążeniem jej nie było zatrzymywanie męża w kraju, 
bowiem nie reprezentował on wartości, które dla niej były ważne. 

Sławomir Toć, znalazłszy się w Niemczech, zmienił nazwisko na Tosch, 
naturalizował się jako osobnik narodowości niemieckiej i prawdopodobnie 
zawarł nowe małżeństwo. Elementem dodatnim związku z Tociem jest to, że 
Elwira uzyskała mieszkanie po swoich teściach. Rozwód stworzył jej spo-
kojniejsze warunki życia. Jest osobą miłą, uczynną, bogatą osobistym uro-
kiem. Żyła w zgodnej symbiozie z robiącym bardzo miłe wrażenie synem 
Michałem, który uczęszczał do liceum technicznego w Gdańsku. Gdy jednak 
ukończył naukę, opuścił dom, a to Elwira bardzo silnie przeżyła. Wydarze-
nie to narzuciło jej psychice pewien pesymizm. Rostworowscy �sopoccy� 
reprezentowali czteroosobową enklawę Rodziny, emanującą gościnnością, 
serdecznością, otwartością i żywością uczuciowego kontaktu.

POKOLENIE XVII
Drugi syn Andrzeja i Anny z Oskierków

WITOLD Andrzej, ur. 6 I 1946 w Krakowie, drugi syn Andrzeja i Anny 
z Oskierków, magister inżynier rolnik, biochemik, diagnosta laboratoryjny 

Witold uczęszczał do Gimna -
zjum im. Jana Sobieskiego w Kra-
kowie i tam w 1964 zdał maturę. 
Rozpoczął studia w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Krakowie i uzyskał sty-
pendium naukowe. W 1969 otrzy-
mał dyplom magistra inżyniera. Pra-
cował w filii krakowskiej Instytutu 
Uprawy Roślin i Gleboznawstwa 
z Puław, w Instytucie Doświadczal-
nictwa Tereno wego, po czym przez 
rok kontynuował tę pracę na etacie 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Krakowie. 27 VII 1972 w kościele 
św. Szczepana w Krakowie zawarł 

Witold Rostworowski (ur. 1946) 
� młodszy syn Andrzeja, 

inżynier rolnictwa, biochemik, 
diagnosta laboratoryjny.
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związek małżeński z Barbarą Ma-
jewską. W tym samym roku zmienił 
zatrudnienie i podjął pracę w Cen-
tralnym Laboratorium Przemysłu Ty-
toniowego. Ale już w grudniu tegoż 
roku przeniósł się do Instytutu Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roślin, gdzie 
pracował do czerwca 1982. W 1975, 
wspólnie z żoną Barbarą, na zaprosze-
nie stryja Stefana Rostworowskiego, 
odbył podróż do Francji. Korzystał 
również z gościny ciotecznej siostry 
ojca, Muzelki Mallet w Szwajcarii. 
W 1978 otrzymał jednoroczne sty-
pendium we Francji, które zapewniło 
mu półroczny pobyt w Paryżu, a na-
stępnie w Nantes i Donet. 

Po ponad dziesięciu latach, które 
przepracował w zakresie biochemii, 
postanowił przekwalifikować się na 
zawód diagnosty laboratoryjnego. 
Od 1982 pracował w laboratoriach 
medycznych. W 1983 otrzymał 

etat w laboratorium Akademii Medycznej, a obecnie w Kolegium Medycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę specjalistyczną zawsze wią-
zał z pogłębiającymi studiami naukowymi, co uczyniło z niego pracownika 
służb pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, najbardziej znanej polskiej 
uczelni. Jego ojciec pisał o nim: Witold właśnie wykazuje duże zainteresowanie 
dla rodziny, przeszłości, genealogii, myślistwa i wsi. Toteż po przebrnięciu raf 
maturalnych, ma zacząć studiować na Wyższej Szkole Rolniczej leśnictwo, jako 
że niedługo zapewne będzie to jedyna forma �wsi� � to jest lasy. Ta charakte-
rystyka spisana niemal 30 lat temu pozostała aktualna. Witold z rodziną urlopy 
spędza w rejonie Puszczy Solskiej, na dawnym pograniczu pomiędzy Galicją 
a Królestwem, gdzie jest nadal rzadkie zaludnienie i dominują lasy. Jego zain-
teresowanie przeszłością wyraziło się tym, że przechował i przekazał do publi-
kacji znakomite pamiętniki swego ojca. A dom Basi i jego jest tak miły dlatego, 
że wypełnia go prawdziwie rodzinna atmosfera. Od dawna zresztą znana jest 
prawdziwie �kresowa� gościnność domu Witoldostwa.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Andrzeja Rostworowskiego do S.M. Rostworowskiego, Kraków, 24 
X 1963 i do Ludwika Rostworowskiego, Kraków, 14 XII 1977.

Uroczystość ślubna Witolda Rostworowskiego 
z Barbarą Majewską, Kraków, 27 VII 1972
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BARBARA z MAJEWSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 5 VII 1948 w Krakowie, 
córka Jerzego i Jadwigi ze Zwolińskich, doktor biologii, diagnosta labora-
toryjny, żona Witolda

Jej rodzice mieli bardzo barwne 
życie. Ojciec ukończył Politechnikę 
Lwowską w 1938, a następnie Szkołę 
Łączności w Zgierzu. Wybuch wojny 
uniemożliwił mu zawarcie ślubu z Ja-
dwigą Zwolińską. W 1939 przez Rumu-
nię dotarł do Francji, do czasu jej kapi-
tulacji służył w lotnictwie w bazie Born, 
a następnie przedostał się do Grenoble, 
gdzie ukończył studia elektrotechnicz-
ne. Z kolei udało mu się przedostać do 
Kanady, gdzie odbył szkolenie jako 
nawigator i w końcowym okresie woj-
ny podjął czynną służbę w dywizjonie 
304. Natomiast matka Basi, Jadwiga ze 
Zwolińskich, córka Stanisława, pocho-
dziła z wykształconej rodziny, jej ojciec 
studiował w Wiedniu i we Lwowie, był 
inspektorem pracy. Podczas wojny prze-
bywał we Lwowie, w czasach okupacji 
niemieckiej zarobkował, m.in. karmiąc 

Barbara z Majewskich 
Rostworowska (ur. 1948) 

� doktor z zakresu biologii molekularnej, 
laborant medyczny, kierownik Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej

Witold i Barbara Rostworowscy w swoim mieszkaniu, gdy synowie już wyfrunęli 
� Kraków 2008
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wszy tyfusowe w Instytucie prof. Weigla. Jadwiga Zwolińska po zakończo-
nej wojnie bezskutecznie usiłowała przedostać się na Zachód, by dotrzeć do 
Jerzego. On natomiast zdecydował się w 1947 powrócić do Polski i w tymże 
roku w Krakowie poślubił Jadwigę Zwolińską.

Ich córka Basia Majewska w 1966 zdała maturę w liceum ogólnokształ-
cącym w Krakowie, studia z zakresu biologii w Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończyła w 1971. Po rocznym stażu na Akademii Medycznej rozpoczęła studia 
doktoranckie z zakresu biologii molekularnej. W 1976 zrobiła pod kierunkiem 
prof. dr. Aleksandra Koja doktorat. Zawodowo poszła w kierunku pracy w la-
boratoriach medycznych. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie analizy kli-
nicznej. Pracowała na stanowisku kierownika pracowni chemicznej, a następnie 
na stanowisku kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalistyczne-
go Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jak to ostatnio nierzadko w ro-
dzinach Rostworowskich bywa, pani domu ma tytuł doktora, którego z kolei 
nie ma pan domu. Basia jest niewątpliwie osobą wysoko wykształconą, lecz to, 
czym sobie zyskuje przyjaźń swego otoczenia, to kultura bycia i miły, otwarty, 
pełen życzliwości stosunek do napotkanych na swej drodze ludzi.

POKOLENIE XVIII
Starszy syn Witolda i Barbary z Majewskich

ANDRZEJ Jerzy, ur. 6 VI 1973 w Krakowie, starszy syn Witolda i Barbary 
z Majewskich, naukowiec fizyk

O jego dzieciństwie wspo- 
minał Ludwik Rostworowski: 
Andrzej bardzo miły utalen-
towany chłopiec, choć liczy 
zaledwie 6 lat. Przebywa jed-
nak w Krakowie stale wśród 
dorosłych, więc ma dużo wia-
domości historycznych i uży-
wa określeń dojrzałych osób. 
Tyle o chłopczyku, lecz An-
drzej rósł, maturę zdał w 1992 
w Krakowie i rozpoczął studia 
na Wydziale Fizyki i Matema- Andrzejek Rostworowski (ur. 1973) 

� starszy syn Barbary i Witolda



~ 998 ~

tyki UJ. Po trzecim roku studiów odbył praktykę wakacyjną w ośrodku fizyki 
wysokich energii DESY w Hamburgu. Czwarty rok studiów odbył w L�Ecole 
Normale w Lionie, uzyskując tam dyplom D.E.A. de Physique Theorique 
Rhone-Alpin. W czasie piątego roku studiów otrzymał stypendium Mini-
stra Edukacji Narodowej. Studia 
magisterskie ukończył z wyróż-
nieniem w 1997, broniąc pracę 
Próba opisu protonu w modelu 
dipoli QCD. Odbył roczny staż 
w Instytucie Fizyki UJ, po czym 
rozpoczął studia doktoranckie 
pod kierunkiem prof. Micha-
ła Praszałowicza. Z wykładem 
�Pomiary bez oddziaływania� 
w roku akademickim 1999/2000 
brał udział w Seminarium Mło-
dych ZOA, zorganizowanym 
przez Wojciecha Gawlika. Od 
września 2001 został wpisany do 
księgi adresowej internetu fizy-
ków teoretycznych Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. 13 XII 2002 
obronił z wyróżnieniem pracę 
doktorską Funkcje falowe mezo-
nów w efektywnym modelu QCD. 
Podczas ostatniego roku studiów 
doktoranckich był kierownikiem 
grantu Komitetu Badań Nauko-
wych 2 PO3B 048 22 Funkcje fa-
lowe mezonów w modelu próżni 
instantonowej. Od października 2003 został zatrudniony w Zakładzie Teorii 
Względności i Astrofizyki, w Instytucie Fizyki UJ. Początkowo zajmował się 
kwantową teorią ładunku elektrycznego pod opieką jej twórcy prof. Andrzeja 
Staruszkiewicza. Z kolei przeszedł pod kierownictwo prof. Piotra Bizonia 
i zajął się dynamiką w nieliniowych równaniach falowych lub równaniach 
z potencjałem � formowaniem się osobowości oraz zjawiskami krytycznymi 
w kolapsie grawitacyjnym, wyznaczaniem modów kwazinormalnych i for-
mowaniem się tzw. ogonów w długoczasowej asymptotyce.

Poza zainteresowaniami naukowymi zawsze uchodził za zapalonego nar-
ciarza i wędrowca po górach. Znalazł w tym wspólne upodobania ze swą 
żoną Barbarą z Pakońskich, którą poślubił 18 X 1997 w kościele OO. Do-

Andrzej i Basia Rostworowscy 
w Owczarach pod Krakowem 

� idą do kościoła ze święconym
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minikanów w Krakowie. Z końcem sezonu zimowego jeżdżą oni w rejon 
Tatr i tam uprawiają narciarstwo w żlebach i uskokach górskich, co budzi 
niepokój ich rodziców. Andrzej i Barbara wspólnie zjechali na nartach m.in. 
z Rysów, Żelaznych Wrót, Rohatki, Czerwonej Ławki, Lodowej Przełęczy, 
Baraniej Przełęczy. Wspólnie startują amatorsko w Memoriale Jana Strzele-
ckiego w narciarstwie wysokogórskim. Andrzej okazał też niemałą zaradność 
życiową, bowiem wspólnie z Basią zasiedlił wybudowany w Owczarach, po-
czta Przybysławiece, nieopodal Krakowa obszerny dom, który stał się już 
domem rodzinnym stosunkowo młodej pary małżeńskiej. Z owych Owczar 
samochodem dojeżdża do pracy na uniwersytecie w Krakowie 

Bibliografia: Problems with proton in the QCD dipole picture, Acta Physica Polo-
nica B� 1998, nr 3, s.745�753 (współautor Michał Praszałowicz ); Spectrum of the 
Odderon charge for arbitrary conformal weights, �Acta Physica Polonica B�, 1999, 
nr 2, s. 349�357 (współautor: Michał Praszałowicz); Pion generalized distribution 
amplitudes in the nonlocal chiral quark model, �Acta Physica Polonica B� 2003, 
nr 5, s. 2699�2729 (współautor Michał Praszałowicz).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Ludwika Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego, Wrocław, 5 
V 1981.
INNE: Relacja Andrzeja Rostworowskiego z lipca 2007.

BARBARA Wanda z PAKOŃSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 6 I 1974 w Krako-
wie, córka Krzysztofa i Wandy z Błockich, historyk sztuki, żona Andrzeja

Część lat młodzieńczych spędziła za granicą. W latach 1988�1989 uczęsz-
czała do College International i Lycée International w Femey Voltaire we Fran-
cji. Maturę zdała w 1993 w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Po matu-
rze wstąpiła do Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego przy Wyższej 
Szkole Pedagogicznej (dziś Akademii Pedagogicznej), studia na tej uczelni 
ukończyła w 1996. Wówczas zapisała się na historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim; w 2002 zdała magisterium z historii sztuki. Napisana przez nią 
praca magisterska pt. Kaplica pod wezwaniem Zwiastowania NMP przy koście-
le Bożego Ciała w Krakowie z bardzo ładnymi ilustracjami została opubliko-
wana w �Roczniku Krakowskim�. Choć praca jej dotyczyła starej architektury, 
to jednak swoimi zainteresowaniami obejmuje przede wszystkim architekturę 
nowoczesną. W okresie studenckim działała w duszpasterstwie akademickim, 
prowadzonym w Krakowie przez Ojców Dominikanów. Uzyskane za młodu 
umiejętności wykorzystuje, udzielając w celach zarobkowych lekcji języków 
obcych. Lubi wędrować i podobnie jak Andrzej kocha góry. Grywa też w siat-
kówkę. Jest matką pięciorga dzieci urodzonych w latach 2001-�2011. Wycho-
wuje je świetnie, są to dzieci nadzwyczaj miłe i zdyscyplinowane, co można 
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było zaobserwować w 2010 podczas zjazdu rodzinnego w Kurozwękach, do 
których Andrzejowie przybyli, jak zawsze, z dziećmi. Wprost wzruszający był 
widok idącej Basi, a za nią sznurkiem postępującej czwórki blondasów, od naj-
starszego do najmłodszej Anny Róży. Starsze jej dzieci już były poprzednio na 
zjazdach rodzinnych w Kęble (2004) i w Tykocinie (2007). Ta nadzwyczajna 
aktywność jest świadectwem bardzo silnego poczucia więzi rodzinnej, której 
ostoją na pewno jest Andrzej, ale Basia mu sekunduje. Z natury jest pogodna 
i potrafi śmiało zmierzać do wytkniętego celu życiowego.
Bibliografia: Kaplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy 
kościele Bożego Ciała w Krakowie, �Rocznik Krakowski� 2003, T. LXIX, s. 139�149.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Witolda Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego, Kraków, 2 I 
2002.
INNE: relacja Andrzeja Rostworowskiego.

Basia i Andrzej Rostworowscy z dziećmi 
Jasiem i Marysią, którą stara się zabawić ciocia 
Barbara Rostworowska � Laski, 18 VIII 2004
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POKOLENIE XIX
Dzieci ANDRZEJA i BARBARY z Pakońskich:

JAN Andrzej, ur. 28 XII 2001 w Krakowie, od dzieciństwa zdradzał zainte-
resowania sportem. Mając dwa lata zaczął jeździć na nartach

MARIA (Marynia) Zofia, ur. 3 I 2004 w Krakowie

JAKUB Piotr, ur. 12 XII 2005 w Krakowie

ANNA Róża, ur. 2 VIII 2008 w Krakowie

WERONIKA Faustyna, ur. 6 X 2011 w Krakowie

POKOLENIE XVIII
Drugi syn WITOLDA i BARBARY z Majewskich

JERZY Andrzej, ur. 17 IV 1988 
w Krakowie, drugi syn Witolda 
i Barbary z Majewskich, student 
wpierw socjologii, a potem prawa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim

Obecnie jest na trzecim roku 
studiów. Ma liczne hobby: kompu-
ter, fotografika, ale także narty. Gdy 
chodzi o sport, to specjalizował się 
w szermierce i w 2001 wziął udział 
w mistrzostwach Polski organizo-
wanych we Wrocławiu, na których 
zajął 14 miejsce. Z kolei zapisał się 
do szkolnego klubu siatkówki. Sport 
odgrywa istotną rolę w jego życiu. 

Jerzy Rostworowski (ur. 1988) � drugi syn 
Witolda, uczestnik zawodów w szermierce
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W 2012 zaręczył się z bardzo miłą panną Joanną Mitką. Poślubić ją pragnie 
po skończeniu studiów.

Podczas zwiedzania wystawy poświęconej Rostworowskim w Krakowie 
� od lewej Joanna Mitka i Jerzy Rostworowski oraz jego ojciec Witold.



~ 1003~

ROZDZIAŁ XXII

POKOLENIE XV–XVI

MATKA I SYN
– TERESA Z FUDAKOWSKICH 

I OJCIEC TOMASZ ROSTWOROWSKI TJ

Teresa z Fudakowskich Rostworowska (1876�1964) 
� osoba głęboko religijna, matka trzech synów, autorka pamiętnika 

�Za szlakiem mojego życia�

Teresa 
z Fudakowskich 

Rostworowska  

�  wierna matka 
swych synów 
� Tomasza, 
Stefana i Jerzego
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TERESA Romualda z FUDAKOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Dołęga, ur. 
8 II 1876 w Holakach na Ukrainie, druga z rzędu córka Kazimierza Floria-
na i Anastazji Ludwiki z Saryusz-Bielskich h. Jelita, ochrzczona 4 III 1876 
w Turbowie, diecezja żytomierska, żona Karola

Pochodziła z rodziny ziemiań-
skiej, właścicieli Klesztowa (skon-
fiskowanego po 1863), Uhra (po 
Saryusz-Bielskich) i Krasnobro-
du (nabytego) na Lubelszczyźnie 
oraz akcji cukrowni w Turbowie, 
Dziunkowie i Pohrebyszczach na 
Kijowszczyźnie. Miała liczne ro-
dzeństwo, według kolejności uro-
dzin: Bronisław (Bronio), Julia, 
ona sama � Teresa, Leon (Lolo), 
Kazimierz (Ziunio), Helena (Lud-
ka) i Jadwiga (Winia). Miała też 
ośmioro stryjecznego rodzeństwa, 
dzieci stryja Bronisława z Roso-
szy na Ukrainie, wśród których 
jej rówieśnikami byli: Tadzio, 
Ignaś, Anula i Kasia. W swym 
życiu odbyła niezliczoną ilość po-
dróży. Już od dzieciństwa poznała 
Kijów, Odessę, w latach 1886�
1887 przebywała w Warszawie, 
w 1889 r. w związku ze śmiercią 
swej matki ponownie przybyła do 
Królestwa. W latach 1889�1894 

pobierała nauki w Sacré Coeur w Pradze Czeskiej. Po opuszczeniu szkoły 
przebywała w Wildbadzie i Monachium, po czym udała się do Turbowa na 
Ukrainie, do majątku administrowanego przez jej ojca Kazimierza. W 1893 jej 
ojciec przeniósł się do Uhra koło Chełma Lubelskiego; później więc wędrowa-
ła pomiędzy Uhrem, Nałęczowem a Warszawą. W 1897 odbyła dalszą podróż 
poprzez Pragę, Marienbad, Kolonię do Brukseli i Ostendy. W 1901 przebywała 
na Podolu nieopodal Płoskirowa. W 1903 ponownie udała się znaną już sobie 
trasą do Ostendy, po czym powróciła do Uhra. Tam już wcześniej poznała Ka-
rola Rostworowskiego. 18 IX 1903 w Uhrze podczas obiadu, jak wspominała: 
Moje miejsce wypadło naprzeciw okna, z którego był widok daleki na aleje 
prastarych topoli włoskich, potem na drogę idącą prosto na wzgórze. To była 
jedyna droga wiodąca do Chełma, a więc do stacji kolejowej. Ileż to razy wypa-

Teresa Fudakowska (1876�1964) 
� atrakcyjna dama z Uhra pod Chełmem 
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trywało się, czy kto nie jedzie? Tego dnia moje wypatrywanie było zmącone nie-
wiadomą... Nagle zajeżdża dorożka, a w niej Tolcio Rostworowski i pan Karol 
Rostworowski. Coś we mnie się skuliło w przeczuciu, że teraz będę się musiała 
decydować i nie pamiętam, czy moja mina przy powitaniu była zachęcająca. 
Tolcia witaliśmy zawsze najserdeczniej, bo łączyły nas lata przyjaźni. Rozmowa 
na razie ogólna, z konieczności przeszła na osobisty temat. A tu znów dorożka 
z Chełma, a więc z innego pociągu, zjawia się pan Juliusz Stadnicki, właściciel 
Osmolic, bardzo ceremonialny pan, najwyraźniej z jakimiś zamiarami [był on 
swatem innego kandydata, pana Baczyńskiego, do ręki Teresy]. Trzeba go było 
jakoś wyeliminować i Ludka [siostra] zaproponowała mu grę w ping-ponga... 
Ja zaś zaręczyłam się z Karolem. 

Data ślubu naznaczona została na dzień 30 I 1904 w Uhrze. Teresa sprosiła 
stryjeczne rodzeństwo i naturalnie własne. Gospodarzami wesela w zastępstwie 
nieżyjących rodziców byli Bronisławostwo Fudakowscy, właściciele Uhra, 
wydający siostrę za mąż. Ze strony pana młodego przybyli Wesslowie, bracia 
Tadeusz i Michał, stryjeczny brat Aleksander ze Stelmachowa. Zaślubiny doko-
nały się w okrągłej sali salonu przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
wyniesionym z opieczętowanej przez policję rosyjską kaplicy uherskiej. Potem 
goście przeszli do hollu, gdzie stoły były ustawione w podkowę. Jak zapisała 
panna młoda: Menu było bardzo dobre i starannie ułożone, zacna pani Orsetti 
przysłała swego świetnego kucharza i lokaja, wina zaś z piwnicy domowej, do-
skonale zaopatrzonej przez naszego śp. ojca, który się na tym znał. Jedno z prze-
mówień miał wygłosić Wojciech Rostworowski z Jaszczowa, znany z tego, iż 
dany mu był dar słowa. Jak znów zapisała Teresa: (...) widocznie chciał się zwró-
cić do nas obojga, wstał i zaczął słowami wiersza Rydla, do muzyki Karola, 
które wszyscy obecni znali: �Złote listki brzóz dygocą, dygocą, bo je zeszłą nocą 
zwarzył siwy mróz. Lecą listki brzóz w zawiej okrutną, jak tym liściom smutno, 
ja najlepiej wiem�. Wypowiedział tylko parę pierwszych słów, zaciął się, jakby 
mu się gardło skurczyło i usiadł. Wszyscy oczekiwali dalszego ciągu, ale Wojcio 
już się nie odezwał; nie mogłam się nigdy od niego dowiedzieć, jakie uczucie czy 
przeczucie mu głos odebrało. Incydent ten wówczas szybko uległ zapomnieniu. 
Rostworowscy wyjechali z Uhra, do czasu rozruchów rewolucyjnych mieszkali 
w Warszawie, a w 1905 przenieśli się do Krakowa.

Z końcem tego roku jej mąż Karol udał się na studia muzyczne w Lipsku, 
a ona w Uhrze uczestniczyła w podziale majątku po zmarłym ojcu. Działy te 
przeszły ogromnie zgodnie wśród całego rodzeństwa, które wspólnie hamo-
wało nadmiar roszczeń drugiej żony ojca Anny Wolmer, zwanej belmerą. Ta 
bowiem dla swego syna Józef zdołała wytargować podwójną stawkę wypłat 
z testamentu. Teresa otrzymała pewne spłaty z Krasnobrodu, którego właści-
cielem został jej brat Kazimierz Fudakowski. Ponadto przejęła wysoko stoją-
ce akcje cukrowni w Pohrebyszczach i mniejszy udział w akcjach cukrowni 
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w Dziunkowie. Będąc niezależna materialnie, nieustannie podróżowała po 
dworach ziemiańskich, gdzie była goszczona przez członków swej lub męża 
rodziny. Podróżowała z dziećmi, bez Karola, gdyż on rzekomo wsi nie lubił. 
Ona natomiast nie lubiła miasta, kochała natomiast wieś, jej atmosferę i mu-
zykę. Odżywała, gdy będąc w Zajączkowicach, majątku Romana Rostwo-
rowskiego, mogła wsłuchiwać się w szum strumyka płynącego wśród łąk, 
a wieczorami słyszeć porykiwanie bydła wracającego z pastwisk. W kwietniu 
1911 zmarła w Krakowie Maria Rostworowska, teściowa Teresy. Stało się to 
dla Teresy wezwaniem dla rozpoczęcia kroków prowadzących do ustalenia 
stanu separacji z Karolem. Póki żyła jego matka, nie chciała jej martwić swy-
mi decyzjami, które w niej już dojrzewały od pewnego czasu. Teraz zwołała 
naradę rodzinną, z udziałem swoich dwóch braci Bronisława i Kazimierza 
Fudakowskich oraz Antoniego Rostworowskiego z Milejowa. Przybyli pano-
wie musieli poprzeć jej stanowisko, uznając, że jej mąż ma pozostać w kraju, 
zabrać się do pracy, kształcić i rozwijać swoje duże zdolności muzyczne, ona 
natomiast, rzekomo dla ratowania zdrowia dzieci, wyjedzie do Szwajcarii. 
Jak odnotowała w swych wspomnieniach: Po rozmowie z moimi braćmi i An-
tonim Rostworowskim mój mąż zobowiązał się do spełnienia moich warun-
ków i to własnoręcznie napisał i podpisał.

Jak wynika z jej wspomnień, rozstanie z mężem nie było dla niej źród-
łem jakiegoś wielkiego nieszczęścia, raczej całą wolą była skoncentrowana 
na przeprowadzenie swoich decyzji. Jak zapisał o Teresie z Fudakowskich 
Edmund Moszyński, który był w jakimś stopniu ówcześnie obserwatorem 
życia rodzinnego Rostworowskich: Była to osoba bardzo energiczna i nie 
przez wszystkich lubiana. Niektórych raziła wykazywanym brakiem delikat-
ności w stosunku do innych ludzi. Dla synowych byłaby z pewnością ciężka 
we wspólnym pożyciu. Opinia ta wskazuje, jak układ stosunków rodzinnych 
jest zawsze rezultatem charakterów obu stron � męża i żony. Teresa nie wyje-
chała od razu. Uczestniczyła jeszcze w zaręczynach swego brata Kazimierza 
z Marynią Kicińską i potem jego ślubie, który się odbył w październiku 1911 
w Starej Wsi na Lubelszczyźnie. Dopiero z końcem października 1911 samot-
nie, bez męża, z trzema synami: Tomaszem, Stefanem i Jerzym, boną Fran-
cuzką i panną służącą wyjechała początkowo do Fryburga, a potem osiadła 
w Vevey w Szwajcarii. Wynajęła tu ośmiopokojowe mieszkanie z pięknym 
tarasem z widokiem na Leman. Dom był otoczony ogrodem i sadem. Jako 
właścicielka akcji cukrowni w Pohrebyszczach (leżały na linii Koziatyn-Ho-
mel), była osobą materialnie niezależną. Przebywając w Vevey pozostawała 
w kontakcie z siostrami z klasztoru des Dames du Cenacle. Duchowo znalazła 
się pod wpływem swego spowiednika ojca Courcoux, oratorianina, który kie-
dyś jej powiedział: Nieraz w życiu kobiety przychodzi chwila decyzji wyboru 
między obowiązkami żony czy matki, zwłaszcza gdy dzieci dochodzą do wieku 
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spostrzegania i pewnego rozumienia. Wtedy obowiązki matki są ważniejsze 
niż obowiązki żony. Wypowiedź o. Courcoux uspokoiła ją duchowo, iż doko-
nała właściwego wyboru, doprowadzając do separacji z Karolem. 

Od jesieni 1912, po wakacyjnym pobycie w Królestwie, zamieszkała we 
Fryburgu, gdzie miała oparcie w rodzinie siostry swego męża Leonii z Ro-
stworowskich, zaślubionej profesorowi uniwersytetu fryburskiego Józefowi 
Wierusz-Kowalskiemu. We Fryburgu prawie zaraz po zamieszkaniu w tym 
mieście uniwersyteckim została prezeską Bratniej Pomocy studentów pol-
skich. Organizowała loterie fantowe i inscenizacje literackie w celu groma-
dzenia funduszy na pomoc dla studentów. Jej współpracownikiem w zarzą-
dzie Bratniej Pomocy był ks. Kazimierz Lutosławski, duchowny o orientacji 
narodowo-demokratycznej, późniejszy poseł na Sejm RP. Gdy zbliżał się wy-
buch I wojny światowej, Teresa wróciła do Królestwa. Na lato wracaliśmy 
do Kraju � wspominał jej syn Stefan. � Wyjechaliśmy koleją 5 czerwca 1914 
przez Berlin, Śląsk do Krakowa, gdzie byliśmy parę dni u stryja Michała. 
Potem koleją do Przeworska. W Przeworsku przesiadaliśmy się na pociąg 
do Bełżca. Upał był nieznośny. Z wagonu widać było pola falujących zbóż 
i jakieś procesje. Było to Boże Ciało a Mamusia zupełnie o tym zapomniała, 
inaczej na pewno nie fatygowałaby ludzi i koni w tak wielkie święto. Dojecha-
liśmy do Bełżca i tu na stacji czekały na nas konie z Krasnobrodu. Doskonała 
czwórka karych koni i duży powóz oraz wóz na rzeczy. Parę kilometrów dalej 
była komora celna czyli granica austriacko-rosyjska. Niezmiernie nas to cie-
kawiło, rewizja walizek, paszportów, celnicy w mundurach. Po piaszczystej 
drodze przez lasy ordynackie przez 27 km dojechaliśmy do Krasnobrodu. Był 
to majątek brata Teresy Kazimierza, leżący nieopodal Zamościa.

Sam wybuch I wojny światowej zastał ją w Olszance nieopodal Lublina, 
w majątku jej szwagrów Janostwa Kowerskich. Z początkiem wojny nastąpiła 
ofensywa austriacka, rejon Lublina był zagrożony zajęciem przez wojska prze-
ciwnika. Rostworowska, unikając działań wojennych, a ponadto chcąc utrzy-
mać kontakt z cukrowniami w Pohrebyszczach i Dziuńkowie, ważny ze wzglę-
du na posiadane akcje, postanowiła wyjechać do Kijowa. Po latach wspominała: 
Trzeciego przed południem ruszyliśmy. W lekkim powozie zaprzężonym w ładną 
parę szpaków: jechałam ja, furman Jan, Karolcia (niania) i pięcioro dzieci, 
za mną fura drabiniasta, na niej druga bona, zwana Pańcią, praktykant pan 
Karp, młody arkończyk, więc bardzo na moje usługi jako pani filistrowej odda-
ny, i trochę podręcznych tobołków z ubraniem dla dzieci, kufrów nie brałam, 
zostawiając je w Olszance. Tak wyruszała we wrześniu 1914 Teresa Rostwo-
rowska do Chełma, gdzie załadowała się na pociąg idący do Kowla, a tu złapała 
połączenie przez Sarny do Kijowa. Miała przy sobie, prócz trójki własnych 
dzieci, dwoje małych Kowerskich. Czas wojny spędziła na Kijowszczyźnie, 
często przebywając w różnych majątkach swych krewnych w Pohrebyszczach, 
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Dziuńkowie, Śnieżnej, a na rok szkolny 1915/1916 osiadła w Starostyńcach, 
gdzie przebywało dziewięcioro dzieci jej, Fudakowskich i Kowerskich, które 
uczyła religii. Jak zapisał jej syn Stefan: Zima była ostra i dwór w Starostyńcach 
był niesłychanie zimny. Na rok 1916/17 zajechaliśmy do Kijowa ze względu na 
szkoły. Myśmy mieszkali na Stołpinowskiej, wujostwo Broniowie [Fudakow-
scy] na Bibikowskim bulwarze. Lato 1917 roku jeszcze spędziliśmy u Kracz-
kiewiczów [matka Fudakowska] w Pohrebyszczach, w Śnieżnej, w Dziuńkowie, 
w Lulińcach u pani Sarneckiej, w Spiczyńcach u Tyszkiewiczów.

Przełom lat 1917/1918 przebyła w Kijowie. Najpierw był on zdobywany 
przez bolszewików, którzy, opanowawszy miasto, wyżynali białych oficerów. 
Z kolei miasto odbijały wojska �białe� i dywizje ukraińskie. Gdy w marcu 
1918 Kijów zajęli Niemcy, Teresa, chroniąc się przed dalszym tokiem wyda-
rzeń rewolucyjnych, postanowiła powrócić do Polski. Na Ukrainie bowiem 
rozgorzała już rewolucja. Jak wspominała: Na wsiach chłopstwo zaczęło 
mordować właścicieli, plenipotentów lub rządców, podjudzane przez powra-
cających z rozpadającego się frontu żołnierzy, tak że miasteczka i miasta za-
pełniały się chroniącymi się rodzinami. Cukrownie porzucone przez ratują-
cych swe życie oficjalistów � stawały, życie zamierało, a chłopstwo rabowało. 
(...) Pierwszym bestialsko zamordowanym był książę Sanguszko w Sławucie. 
Drogę powrotną do Polski zorganizował Teresie jej brat Bronisław, który za 
sporą gażę wynajął lokomotywę i dwa wagony. Tym transportem, w gronie 

Teresa z synami Tomaszem i Stefanem oraz kuzynką Katarzyną Fudakowską (1876�1947), 
późniejszą Czerniewiczową, podczas spaceru po ogrodzie Klubu Kupieckiego nad Dnieprem 

w Kijowie w 1914
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kilku innych rodzin polskich, skierowała się w stronę granicznej stacji w Pod-
wołoczyskach. O podróży tej wspominała: Ponieważ nie mieliśmy pojęcia 
jak długo będziemy jechać i czy gdziekolwiek coś do jedzenia dostaniemy, 
uszyłam dla każdego chłopca plecak z grubego płótna, włożyłam każdemu 
bochenek czarnego chleba, bo innego dawno nie widzieliśmy. Sama wzięłam 
butelkę czerwonego kaukaskiego wina przeciw zaburzeniom żołądkowym. 
Broniowie wzięli materace i poduszki, które w towarowym wagonie stanowiły 
dobre legowisko dla Bronia, Jasia (Kowerskiego) i innych panów. Wyruszy-
liśmy dnia 16 maja 1918 i jechaliśmy tak przez 24 godziny, nie zatrzymując 
się na mniejszych stacjach, gdyż te były już przez chłopstwo obrabowane, 
a tylko na paru węzłowych, by szybko wody do lokomotywy nabrać. Tak, pę-
dząc przez kraj pożogi i mordu, dojechaliśmy do Podwołoczysk, dawniejszej 
granicy rosyjsko-austriackiej. Austriacy wypytywali przybyłych przed czym 
uciekają, ale w końcu zdecydowali się całą wyprawę przepuścić przez gra-
nicę. Teresa z bratem przez Tarnopol, Lwów, Bełżec, Rejowiec, nową linią 
kolejową wybudowaną przez Austriaków, dotarła do Lublina. Niemała była 
radość, gdy (...) zamajaczyła nam sylwetka Lublina, tak dobrze nam znana, 
z dużym zamkiem, istniejącym od naszych, królewskich czasów, gdy według 
historii, mieszkali w nim synowie Kazimierza Jagiellończyka z Długoszem, by 
móc z dala od szumnego dworu krakowskiego wychowywać się i uczyć. 

Jakby za wzorem owych młodych Jagiellonów synowie Teresy zaczę-
li w Lublinie uczęszczać do szkół, a rodzina znalazła mieszkanie w trzech 
pokojach apartamentu wynajmowanego przez Antoniego Rostworowskiego 
z Milejowa w centrum miasta przy Niecałej 18. Według relacji Leokadii Ol-
szewskiej, która w tym czasie pracowała w domu na Niecałej, Pani Hrabina 
zawsze była chora i leżała w łóżku, a domem zajmowała się Frania, osoba 
oddana Rostworowskim. Jakie by nie były zwyczaje Teresy, to jednak ona za-
rządzała apartamentami Tolcia Rostworowskiego w Lublinie, choć też często 
korzystała z zaproszeń do różnych okolicznych dworów, przeważnie udając 
się do Osmolic pod Lublinem, posiadłości należącej do Juliusza Stadnickiego. 
Przebywając w Lublinie panowała nad całym internatem chłopców, bowiem 
w mieszkaniu przy ul. Niecałej mieszkali dwaj synowie Antoniego Rostwo-
rowskiego Antoś i Staś, wychowanek Antoniego Zygmunt Kunczyński, Staś 
Zamoyski z Pilczycy, Władek Tarnowski z Końskich, Władzio Wasilewski 
oraz trzej jej synowie � cała gromada uczęszczająca na razie do szkoły panny 
Wandy Papieskiej, a potem do �Szkoły Lubelskiej�. W 1922 Teresa Rostwo-
rowska stała się współzałożycielką Koła Opieki Rodzicielskiej �Szkoły Lu-
belskiej�. Była też prezeską Sodalicji Mariańskiej Pań przy kościele Ojców 
Jezuitów przy ul. Królewskiej. Wielkim dla niej przeżyciem był w 1923 fakt 
wstąpienia jej pierworodnego ukochanego syna Tomasza do zakonu jezui-
tów. Czas ten wspominała słowami: Pan Bóg widocznie tą drogą chce mnie 
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uświęcić, gdyż odbiera te objawy zewnętrzne, tak bardzo miłe ludzkiej naturze, 
szczególnie kobiecej. Cały szereg lat byłam tego kompletnie pozbawiona. To-
mek dorósł, zaczął się stawać towarzyszem, pomocą przy wychowaniu młod-
szych: to wesołe, pogodne, jasne usposobienie jego było mi radością życia! 
Oddałam to Panu. Nie narzekam. O nie! Trafnie ktoś powiedział: Suffrire et 
etre malheureuse ce n�est pas du tout la même chose [Cierpieć i być nieszczę-
śliwą to wcale nie jest to samo]. Zdaniem jej syna Tomasza, to ona w ogromnej 
mierze wytliła w jego sercu powołanie kapłańskie. Wspominał: Rozumieliśmy 
się z Mamusią zawsze bardzo dobrze. Jej zawdzięczam cały mój kierunek wy-
chowania. Zasady religijne, umiłowanie Pana Jezusa, nabożeństwo głębokie 
i trzeźwe do Serca Jezusowego i Matki Boskiej (wszyscy trzej bracia nosimy 
na drugie imię Maria). Jej zawdzięczam rozwinięcie mych zdolności muzycz-
nych. Ona mi dawała początki nauki gry na fortepianie. Mamusia zachęcała 
mnie do harcerstwa i uznawała w całej pełni moją harcerską służbę, traktując 
ją poważnie, doceniając jej wpływ wychowawczy. Mamusia urabiała mój pa-
triotyzm, ukochanie Ojczyzny i ludu polskiego, tradycji i kultury narodowej. 
Towarzyszyła wreszcie swym błogosławieństwem macierzyńskim moim pra-
com kapłańskim w życiu zakonnym. To piękne wyznanie syna daje także obraz 
trudu pracy wychowawczej, dla której Teresa nie szczędziła swych sił. 

Po odejściu z domu Tomasza Teresa przeżywała duże trudności związa-
ne z wychowaniem najmłodszego syna Jurka. On również pozostawił o niej 
piękne wspomnienie, pisząc o matce: Od najwcześniejszych lat wpajała w nas 
zasady praktycznej religijności, która nie polegała na chodzeniu do kościoła 
w niedzielę, ale na praktykowaniu miłości bliźniego. Mówiła � uśmiechaj-
cie się i róbcie wszystkim dobrze, obojętnie kto to jest � król czy kardynał, 
krewny czy obcy, bogaty czy żebrak. Twierdziła, że w wychowaniu synów 
pomoc moralną okazał jej prof. KUL, kapucyn belgijski o. Michael Gom-
maire. Ale generalnie, odrzucając całkowicie stosunki ze swym mężem Ka-
rolem, uznawała, że prawdziwym opiekunem jej dzieci jest Antoni Rostwo-
rowski z Kębła. W lutym 1927 była w Warszawie, by odwiedzić syna Jurka, 
przebywającego u Ojców Marianów na Bielanach. Dowiedziała się wtedy, że 
zmarł jej mąż. Uczestniczyła w pogrzebie w towarzystwie Zofii Wesslowej 
i synów Tomasza i Stefana. Jerzego na pogrzeb nie sprowadziła, zakładając 
że niepotrzebnie by słuchał uszczypliwych uwag kolegów męża, które mo-
gliby kierować w przemówieniach znad grobu pod adresem braku opieki nad 
zmarłym artystą ze strony �bogatej rodziny�. W 1928 zachorowała na serce. 
W lutym tegoż roku przeszła też ciężką operację w Warszawie na tle schorzeń 
kobiecych. W 1930 podjęła pracę wychowawczyni w domu Sacré Coeur we 
Lwowie, którą zaofiarowała jej siostra Helena Tarasowicz, zakonnica w Sac-
ré Coeur. Otrzymała pokój, pełne utrzymanie oraz wynagrodzenie w kwocie 
50 zł. Letnie wakacje 1932 spędziła wraz z dwoma synami w Gębicach w Po-
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znańskiem, w majątku płk. Stanisława Rostworowskiego. Od marca 1932 we 
Lwowie prowadziła dom swego syna Jerzego, oficera w 14 pułku ułanów. 
Odczuwała brak jakiejkolwiek wylewności i okazywanej miłości z jego stro-
ny, których właśnie � jak wspominała � jej na wskroś kobieca natura bardzo 
potrzebowała. Z synem jednak nie znajdowała porozumienia duchowego, 
głównie wskutek swego rygoryzmu moralnego. Od kwietnia 1935 mieszkała 
samotnie w Warszawie, wynajmując pokój u Mańci Hołyńskiej przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście 30, często też jeździła do Miastkowa, majątku dzierża-
wionego przez jej szwagra Jana Kowerskiego. 

W czerwcu 1935 ogromnie przeżywała uroczystości związane z otrzyma-
niem święceń kapłańskich przez jej syna Tomasza. Podczas pierwszej mszy 
św. prymicyjnej, odprawianej 23 VI 1935 w Lublinie, syn-kapłan udzielił jej 
błogosławieństwa, wypowiadając bardzo piękne słowa: Przyjm Matko błogo-
sławieństwo, które ci przynoszę, a które dał mi Wszechmogący Bóg: Niech Cię 
błogosławi Pan Zastępów, abyś się cieszyła zdrowiem duszy i ciała, niech speł-
ni wszystkie pragnienia Twoje, niech wesprze wszelkie zamiary Twoje, niech Ci 
udzieli długich lat życia, a gdy słabnąć będą Twoje siły, niech cię nie opuszcza 
Pan, lecz niech pomnaża w Tobie łaskę wytrwania aż do końca, abyś stała się 
uczestniczką szczęśliwości wiecznej w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen. Oddanie się jej syna w służbę Bogu stawało się chlubą jej serca.

Najazd hitlerowski zastał ją w Osmolicach, w których przebywała do 
kwietnia 1944, kiedy udała się do Warszawy, by tam zamieszkać wraz ze swą 
siostrą Jadwigą i Janem Kowerskimi przy ul. Krakowskie Przedmieście 7. 
Powstanie zastało ją na mieście, mieszkanie Kowerskich już 4 sierpnia spło-
nęło, a ona przebywała na Mazowieckiej u Heleny Morawskiej z księgarni 
�Verbum�. Danuta Staniszkis, która poznała ją podczas powstania, zapisała: 
Pani Teresa był to cudowny, niezapomniany człowiek. Jej głęboka mądrość, 
połączona z dobrocią, wielką wiarą i serdecznością wywierały niezwykłe 
wrażenie. 11 sierpnia Teresa przeszła na ul. Kopernika do mieszkania Elżbie-
ty z Rostworowskich Wielowieyskiej. 8 września Niemcy zajęli dzielnicę 
i wyprowadzili z domów ludność do Dworca Zachodniego. Stamtąd kolejką 
elektryczną Rostworowska odjechała do Pruszkowa. Po powstaniu została 
przygarnięta w Wołowie pod Tomaszowem Mazowieckim przez panie Mań-
kowskie, gdzie znalazła schronienie do czasu wejścia Rosjan. Przebywała 
nadal w Wołowie, dopiero 30 VIII 1945 syn Stefan przewiózł ją do Krakowa, 
gdzie korzystała z gościny Róży Rostworowskiej, wdowy po Karolu Huber-
cie, dramaturgu. Mieszkała na Salwatorze, w domu przy ul. Gontyna, miała 
tam dobre warunki, utrzymywała stosunki towarzyskie ze swymi krewnymi 
z rodziny Rostworowskich i z przebywającymi w tym mieście wygnańcami, 
to znaczy rodzinami ziemiańskimi z różnych stron kraju. Teresa miała duży 
talent wykonywania prac hafciarskich. Tym nieco zarabiała. Jej makatki mia-
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ły wartość artystyczną. Jedna z nich jeszcze w 2004 znalazła się na wystawie 
malarstwa i wyrobów sztuki osób pochodzenia szlacheckiego, przygotowanej 
przez Krystynę Kozłowską w Ciechanowie. 

W kwietniu 1948 Teresa Rostworowska przeniosła się do Łodzi, gdzie jej 
syn Tomasz, jezuita, był duszpasterzem akademickim. Był to jedyny jej syn, 
który pozostał w Polsce. Żył on jednak na wulkanie, ciągle zagrożony aresz-
towaniem, był więc zwolennikiem tego, by jego matka udała się za granicę, 
co może jej oszczędzić zmartwień związanych z jego przyszłymi losami. Te-
resa od swego syna Jurka otrzymała z Londynu wiadomość, że 30 IV 1948 
urodziła się jej pierwsza wnuczka Izabela. Wiadomość ta sprawiła jej wielką 
radość. W Łodzi zamieszkała u państwa Badowskich na ul. Sienkiewicza, 
nieopodal kościoła akademickiego, w którym pracę duszpasterską prowadził 
jej syn. Jednocześnie złożyła podanie o paszport. Jej syn Stefan zorganizo-
wał dla niej zaproszenie i opłacił bilet podróży do Szwajcarii. Będąc jesz-
cze w Łodzi, dzięki pośrednictwu o. Tomasza, była zapraszana na rekolekcje 
i zebrania Towarzystwa Przyjaciół KUL. Ostatecznie 11 II 1949 wyjechała 
pociągiem do Zurychu. Już w Breguer, na szwajcarskiej stacji granicznej po-
witał ją syn Stefan. Krótko przebywała w Einsiedeln pod Zurychem u synów 
siostry swego męża Wierusz-Kowalskich, którzy pokryli koszty jej podróży, 
potem udała się do Stefana do Francji i mieszkała w Bussey-en-Othe (Yon-
ne). W 1950 wyjechała do syna Jerzego zamieszkałego w São Paulo. 

W Brazylii pozostawała na 
utrzymaniu Jurka, którego egzysten-
cja pod względem materialnym była 
dość wątła. Sporadycznie jej pobyt 
zasilali finansami Stefan, a czasem 
także o. Tomasz. Ze względu na sła-
be siły nie mogła nawiązać kontak-
tów z ludźmi ze środowiska swego 
nowego zamieszkania. W Brazylii 
czuła się obco. Dokuczał jej reu-
matyzm. Natomiast umysłowo była 
nadzwyczaj żywa. Czytała różne 
poważne książki, najczęściej pocho-
dzące z emigracyjnych oficyn wy-
dawniczych. Była stałą czytelniczką 
�Tygodnika Powszechnego�, prenu-
merowanego dla niej przez o. To-
masza. W latach 1955�1956 napisa-
ła swe ogromnie cenne Pamiętniki, 
w których poza losami własnymi

Teresa Rostworowska � autorka wspomnień 
z całego swego bogatego życia
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i swych synów, zawarła masę informacji odnoszących się do koligacji róż-
nych znanych sobie rodzin. Z datą 24 VIII 1960 pisała do swego syna Stefana: 
Z naciskiem powtarzam, że Jurek jest dla mnie dobry i okazuje mi troskliwość, 
czego zupełnie nie mogę powiedzieć o Cyli, przeciwnie nawet, irytuje ją, że 
źle słyszę, nie robi najmniejszego wysiłku, by wyraźnie i spokojnie się do mnie 
odzywać. Już od 1961 było wiadomo, że nie będzie mogła chodzić o włas-
nych siłach. W kwietniu 1962 w São Paulo przeżyła ciężki atak serca i przez 
pięć dni była nieprzytomna. W półprzytomności � jak zapisał Stefan � ciągle 
powtarzała, że nie może umrzeć, bo musi jeszcze Tomka przed śmiercią zoba-
czyć. W sierpniu z kolei wyszła na balkon i złamała rękę. Przeszła operację, 
po której znowu utraciła przytomność. Był to czas, kiedy jej syn Jerzy nie miał 
stałych dochodów. Tym-
czasem powstały poważ-
ne koszty pobytu w szpi-
talu, które spłacili Alfred 
Jurzykowski i Madelaine 
Koszutska � Belgijka. Re-
konwalescencja Teresy od-
bywała się w sanatorium, 
tzw. Riposo w Tremembe, 
odległym o ponad godzinę 
drogi autobusem od São 
Paulo, w którym pobyt był 
jednakże dość drogi. Dzięki 
inicjatywie Stefana o. To-
maszowi udało się dobrnąć 
do Brazylii. Syn kapłan 
spędził przy matce dwa 
miesiące. Jego odjazd do 
Europy wypadł 20 X 1963, 
a jego matka dopiero 4 VI 
1964 znalazła się ponow-
nie w stanie krytycznym 
z powodu wylewu krwi do 
mózgu. 2 czerwca odbyła 
ostatnią spowiedź przed za-
przyjaźnionym z rodziną o. 
Wilimem Denzlem, obla-
tem i otrzymała wtedy ole-
je św. Zmarła w Tremembe 
dnia 9 VI 1964 o godzinie 

Teresa Rostworowska urodzona na Ukrainie, 
zmarła w Brazylii, na drogach swego życia 

zawsze ufała Panu
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2.30. Teresa Rostworowska została pochowana na cmentarzu Villa Formosa 
w São Paulo. Na jej obrazku pośmiertnym, wydanym w języku francuskim, 
zostało napisane: Zaufałam Tobie, mój Boże i nie będę zawstydzona. Na fo-
tografiach, zrobionych w późniejszym już jej wieku, ma twarz wyrażającą 
jakby zdziwienie, lęk czy przerażenie. Prawdopodobnie w ciągu tych 89 lat 
swego egzystowania zbyt wiele przeżyła, zbyt wiele doświadczyła. Ale ufała 
Bogu i zawstydzoną nie była. Jej syn o. Tomasz pisał do swego brata Stefa-
na: Wierzę, że jej pamięć, zwłaszcza Jej charakteru oddanego mądrze Panu 
Bogu, kochającego żywo Polskę, zawsze stawiającego siebie, własną osobę 
na dalszym planie, zawsze gotowego do poświęceń, ograniczeń i do ostatka 
interesującego się szerokim światem, a równocześnie swymi najbliższymi � ta 
pamięć będzie nam towarzyszyć do końca naszych dni i przekażemy ją następ-
nym pokoleniom. 

Bibliografia: Z dziennika matki, �Chrześcijanie� t. XVII, Warszawa 1987, s. 158�
160; �Za szlakiem mego życia. Pamiętnik z lat 1876�1949�, mps; �Dziennik To-
maszka Rostworowskiego, zaczęty jak miał 3 i pół lat�, mps; �Pamiętnik matki 
o. Tomasza Rostworowskiego TJ. Myśli zapisane od wyjazdu Tomka z domu, tj. od 
19 września 1923 r.�, mps w posiadaniu S.J. Rostworowskiego; S.M. Rostworowski, 
Gawęda, mps.
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POKOLENIE XVI
Syn KAROLA i TERESY z Fudakowskich

Tomasz Rostworowski 
(1904-1974), jezuita, 

podczas Powstania Warszawskiego 
kapelan Komendy Głównej AK 

i batalionów �Wigry� i �Gustaw�, 
duszpasterz akademicki w Łodzi, 

moderator krajowy 
Sodalicji Mariańskiej Akademików, 

przez siedem lat więziony 
w Warszawie na Koszykowej 

i na Mokotowie 
oraz we Wronkach, 

redaktor Sekcji Polskiej 
Radia Watykańskiego 

w Rzymie

TOMASZ APOSTOŁ Maria, ur. 9 XI 1904 w Warszawie, najstarszy syn 
Karola i Teresy z Fudakowskich, jezuita, harcmistrz, starszy kapelan AK, 
duszpasterz akademicki w Łodzi i Lublinie, moderator krajowy Sodalicji 
Mariańskich Akademickich, więzień polityczny, kierownik Sekcji Polskiej 
Radia Watykańskiego, pisarz, muzyk i kompozytor piosenek

Jego przyjście na świat miało miejsce na początku wojny rosyjsko-ja-
pońskiej i wydarzeń rewolucyjnych rozgrywających się w Warszawie. Po 
urodzeniu zdrowie jego matki było zagrożone. Szybko został ochrzczony 
przez ks. Wawrzyńca Rostworowskiego, wikarego kościoła św. Barbary na 
Koszykach, późniejszego biskupa Kościoła Mariawitów. Chrzest odbył się 
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, rodzicami chrzestnymi byli ciot-
ka Jadwiga Fudakowska i stryj Michał Rostworowski. Rodzice Tomasza, 
zrażeni przebiegiem wydarzeń rewolucyjnych, wkrótce opuścili Warszawę 
i osiedli w Krakowie, ale ojciec już po roku udał się na studia muzyczne 
do Lipska. Wychowaniem syna zajmowała się matka Teresa Rostworowska, 
która przekazywała mu wrażliwość duchową, szczególnie na odczucia reli-
gijne oraz z zasobów własnej wiedzy od dzieciństwa rozszerzała krąg jego 
zainteresowań. W 1908 opuściła Kraków i udała się do majątku swego brata 
Bronisława Fudakowskiego w Uhrze, powiat chełmski. Tam Tomek spędzał 
dzieciństwo w towarzystwie swego ciotecznego rodzeństwa, swoich rówieś-
ników Fudakowskich. Odtąd zawsze z rodziną matki odczuwał ścisłe więzy. 
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Już jako mały chłopczyk był wyczulo-
ny na przeżycia religijne. Pewnego dnia 
matka zastała go pod ścianą rozkładają-
cego ręce, chciał naśladować ukrzyżo-
wanego Pana Jezusa. Matka tłumaczyła 
mu, że Pan Jezus nie jest po to, by Go 
naśladować w zabawie, ale po to, by się 
do Niego modlić. Bezpośrednią jego 
wychowawczynią była Karolina, córka 
żołnierza z Pułku Czwartaków, walczą-
cego w 1831 pod Olszynką Grochow-
ską. Ona też mogła przekazywać dzie-
cku nurtujące ją uczucia patriotyczne. 
Tomek w wieku chłopięcym miał uspo-
sobienie spokojne, był dzieckiem o ła-
godnym charakterze i bardzo skorym 
do płaczu. Był bardzo posłuszny. Pew-
nego razu matka go ostrzegała, że nie 
powinien jeść czereśni czy poziomek, 
bo jak ich zje za dużo, to będzie go bo-
lał brzuszek. Tego dnia niania Karolina 
na podwieczorek podała mu poziomki 
z cukrem. Odstawił je, mówiąc, że Mamusia zakazała Tomaszkowi jeść po-
ziomki. Okres lata 1909 spędzał nie tylko w Uhrze, ale też w Milejowie, ma-
jątku Antoniego Rostworowskiego, który miał kilkoro dzieci. Tu zaprzyjaźnił 
się ze swymi rówieśnikami Rostworowskimi. W październiku tego roku, już 
w Warszawie, do której powrócili rodzice, Tomek zachorował na szkarlaty-
nę. Po chorobie wywiązały się komplikacje w postaci zapalenia osierdzia. 
Lekarze zalecili długotrwałe leżenie. W tym czasie Tomek zaczął czytać, 
a także bardzo lubił przysłuchiwać się melodiom przygrywanym przez ojca 
na fortepianie. W 1910 latem przebywał w Kęble u swej ciotki Zofii Wesslo-
wej, gdzie matka uczyła go liczyć do dziesięciu. W następnym roku zaczął 
chodzić do przedszkola w Warszawie prowadzonego przez Zofię Wołowską. 
Różne przyczyny rodzinne, a także jego dosyć słabe zdrowie skłoniło Teresę 
Rostworowską do wyjazdu w 1911 razem z synami do Szwajcarii. Zamiesz-
kała w Vevey nad Lemanem. Tomkowi klimat szwajcarski służył. Odżył jego 
pogodny temperament, wesołość i inicjatywa w zabawie. Można tu przyto-
czyć wiersz, napisany najprawdopodobniej w 1944 w Kostowcu przez siostrę 
Marię ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii na podstawie danych zgłoszo-
nych przez mec. Franciszka Niżyńskiego i o. superiora Waleriana Holaka. 
Wiersz jest bardzo długi, przytaczamy tylko pierwsze zwrotki:

Tomek w spódniczce � Żyrzyn 1910 r.
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   Było sobie trzech chłopczyków
   Krwi błękitnej paniczyków:
   Tomcio, Jurek i Fafanek
   Ten najmłodszy, mami synek
   Kiedy jeszcze był maleńki,
   Niani trzymał się sukienki.
   Gdy go bona wiozła w wózku
   To szczebiotał po francusku...

W dalszym ciągu jest to poemat o Tomku, naprawdę zgrabnie napisany.
Po wakacjach spędzonych w kraju, w 1912 pani Teresa przeniosła się 

do Fryburga. Tu miała oparcie w domu swej szwagierki Leonii i jej męża 
prof. Józefa Wierusz-Kowalskiego. W domu była córka i czterech chłopców 
Wierusz-Kowalskich. Tomek znów znalazł się wśród rówieśników z innej 
rodziny. We Fryburgu uczęszczał do école normale, prowadzonej przez skryt-
ki. Po przygotowaniu otrzymał Pierwszą Komunię św. z rąk ks. Władysława 
Korniłowicza, stało się to 6 IV 1913 we Fryburgu. Kontakt z tym wybitnym 
duchownym wzbudził w Tomaszu wolę pójścia za głosem Bożym i przyję-
cia powołania kapłańskiego. Wiele lat później tak wspomniał swoje spotka-
nie z ks. Korniłowiczem: Na mój chłopięcy umysł i usposobienie wywarł on 
przede wszystkim wrażenie głębią miłości do osoby Zbawiciela, wielką siłą 
przekonania i wiarą niezmiernie żywą w realność rzeczy Bożych i świata nad-
przyrodzonego. Na razie jednak chodziło o wypełnienie obowiązków eduka-
cji w tym tak odmiennym od Polski kraju jakim jest Szwajcaria. W tamtym 
czasie Tomek i jego bracia lepiej mówili po francusku niż po polsku. Matka 
zdecydowała się zwolnić bonę Francuzkę i zaangażować bonę Polkę, pannę 
Karolinę Sałagę. W 1914 na wakacje Tomek wraz z matką przybył do Kon-
gresówki, ale wkrótce w sierpniu powędrował aż pod Kijów, gdzie w Staro-
styńcach z grupą kuzynów Fudakowskich i Kowerskich odbierał nauki od 
młodych korepetytorów Daniszewskiego i Salwińskiego. Tomek był zdolny, 
dobrze sobie przyswajał wiedzę z większości przedmiotów, przede wszyst-
kim humanistycznych. Zdał więc szczęśliwie egzaminy i został przyjęty do 
Gimnazjum Polskiego w Kijowie. Uczęszczał do niego w latach 1916�1918, 
w okresie poważnych zaburzeń rewolucyjnych i wojennych.

W opracowanym przez siebie życiorysie zapisał: Bombardowanie miasta 
i terror czerwony, trwający przez dwa tygodnie w styczniu 1918, został mi na 
zawsze w pamięci. Był to czas, kiedy bolszewicy na krótko jeszcze opanowali 
Kijów. Tomasz w tych latach bardzo czynnie działał w harcerstwie polskim, 
które do 1917 było jeszcze organizacją tajną. Żył nastrojami patriotycznymi. 
Po bitwie pod Krechowcami napisał swój pierwszy wiersz poświęcony czy-
nowi zbrojnemu polskich ułanów. W Kijowie zetknął się ze swoim stryjem 
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jezuitą, o. Janem Rostworowskim TJ, co prawda należącym do innej gałęzi 
rodzinnej, który przybył do Kijowa w drodze powrotnej z zesłania na Sy-
berię. Tomek służył mu do mszy św. i być może w podobieństwie do jego 
kapłaństwa zaczął upatrywać przyszły szlak swojej drogi życiowej w zakonie 
jezuitów. W maju 1918 Rostworowscy opuścili Kijów i przybyli do Lubli-
na. Tu Tomek od września 1918 uczęszczał do �Szkoły Lubelskiej�, której 
gmach główny był jeszcze zajęty przez wojsko. Lekcje w prymitywnych 
warunkach odbywały się w pokojach mieszkalnych kamienicy Śliwińskich. 
W �Szkole Lubelskiej� uczył się trzy lata. W tym czasie rozwijał w sobie 
trzy umiłowania. Jednym z nich był zapał do pracy społecznej w harcerstwie. 
Już w 1919 osiągnął stopień harcmistrza. Od kwietnia do września 1920 na-
leżał do Lubelskiego Harcerskiego Batalionu Wartowniczego, który w okre-
sie zagrożenia miasta atakiem bolszewików stale pełnił służbę wartowniczą. 
We wrześniu i październiku Tomek przejściowo był drużynowym, po czym 
został komendantem drugiej półdrużyny, wchodzącej w skład 2 Lubelskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W styczniu 1921 wśród wy-
różniających się skautów został powołany w skład grupy instruktorów, acz-
kolwiek nominację na przodownika-instruktora otrzymał dopiero w kwietniu 
1923. Z końcem 1922 został mianowany komendantem 2 Lubelskiej Drużyny 
i był też członkiem Komendy Chorągwi Lubelskiej i delegatem na III Walny 
Zjazd ZHP w Warszawie. Jako komendant drużyny zorganizował wiele wy-
cieczek jednodniowych w okolice Lublina oraz w lipcu 1923 bardzo udany 
obóz w Rożnowie. Harcerstwo odpowiadało żywotności jego natury, a w jego 
zasadach dostrzegał wielkie walory wychowawcze. 

Drugą, może mniej rozwijaną jego pasją, była astronomia. Matka dała 
mu książkę Camille Flammarion�a o podstawach astronomii, którą studiował 
w języku francuskim. Wreszcie trzecią jego pasją, może największą, była mu-
zyka. Wstąpił do Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, którą ukoń-
czył w 1921. Brał lekcje fortepianu, kompozycji, harmonii, solfeżu. Można 
powiedzieć, że żył w atmosferze muzycznej. Chcąc uzyskać środki finanso-
we na opłacenie szkoły, dawał korepetycje młodszym adeptom muzykowa-
nia. W tym okresie ujawniała się już jego pogłębiona religijność. Zatrudniona 
przez jego matkę w domu Rostworowskich Leokadia Olszewska po latach 
wspominała, że Tomek pośród braci i innych rówieśników wyróżniał się de-
likatnością i pobożnością. Mając 15 lat chodził codziennie na godz. 6 do koś-
cioła OO. Kapucynów na mszę św. i przyjmował komunię św. W 1922 zdał 
maturę. Wakacje poświęcił na odwiedziny rodzinnych domów ziemiańskich 
na Lubelszczyźnie, a jesienią wstąpił na KUL na Wydział Humanistyczny. 
Studiował historię i jednocześnie uczęszczał na wykłady z filozofii. Jego pro-
fesorami byli m.in.: ks. Józef Umiński, Henryk Jakubanis, Bohdan Rutkie-
wicz � tych wspominał po latach. Nadal był bardzo czynny w harcerstwie, 
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w którym otrzymał instruktorski stopień przewodnika, ale przystąpił też do 
nowych organizacji: Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej �Odrodze-
nie�, do akademickiej Sodalicji Mariańskiej oraz zorganizował korporację 
�Concordia�. W roku akademickim 1922/23, jako członek zarządu lubelskie-
go Koła �Odrodzenia�, przewodniczył sekcji spraw zagranicznych, w ramach 
spotkań odczytowych wygłosił referat O masonerii i 10 XII 1922 uczestni-
czył w Warszawie wspólnie z ks. Antonim Marchewką jako delegat zarzą-
du lubelskiego Koła w III posiedzeniu Rady Naczelnej SMA �Odrodzenie�. 
Z ramienia tej organizacji brał też udział w pracach Naczelnego Komitetu 
Akademickiego, zrzeszającego kilka stowarzyszeń. 31 V 1923 był obecny na 
III Ogólnym Zjeździe Polskiej Młodzieży Akademickiej we Lwowie. Został 
obrany członkiem komisji rewizyjnej NKA. Miał powodzenie u panien. Pozo-
stało wspomnienie o tym, jak dobrym był wodzirejem na balu w Moniakach 
u państwa Zembrzuskich. Był też na balu u Osuchowskich i tańczył z Marian-
ną Osuchowską, która potem wstąpiła do Zgromadzenia Sacré Coeur.

Tymczasem innym osobom nieznane było zwierzenie, jakie zrobił jeszcze 
będąc w piątej klasie swej matce, że zamiarem jego jest poświęcenie życia 
służbie Bożej. Mimo całej jego aktywności organizacyjnej i żywotności mło-
dzieńczej zamiaru swego nie zaniechał. Latem 1923 odprawił rekolekcje za-
mknięte, po czym wyjechał wspólnie z Marią i Antonim Rostworowskimi na 
uroczystość ślubów zakonnych ich córki Maryjki, jaka 24 września odbyła się 
w Paryżu. Stamtąd pojechał do Caen, gdzie znajdował się nowicjat Ojców Do-
minikanów. Ale reguła tego zakonu go nie pociągała. Był w Lourdes, potem 
udał się do Enghien w Belgii, by zapoznać się bliżej z regułą zakonu Ojców 
Jezuitów. Tam utwierdził się w przekonaniu, że przystąpienie do Towarzystwa 
Jezusowego będzie jego powołaniem. Z tym przeświadczeniem wrócił do kra-
ju. Nadszedł dzień 5 XI 1923, kiedy o godz. 11 wieczór Tomek miał odjeżdżać 
pociągiem do Przemyśla, z zamiarem udania się do nowicjatu w Starej Wsi 
koło Brzozowa. Jak wspominał jego brat Stefan: Po kolacji spakował Tomek 
skromniutką walizeczkę i zebrani we czworo pod lampą w saloniku rozma-
wialiśmy ostatni raz �w naszym domu� w Lublinie. Gdy zbliżała się godzina 
odjazdu, klęknęli wszyscy przed obrazkiem Serca Pana Jezusa i pomodlili się 
w intencji Tomka. Na dworzec odprowadzał go tylko Stefan. Wzięli jednokon-
ną doróżkę spod hotelu Victoria i zasłuchani w człapanie konia w milczeniu 
jechali na dworzec. Tam pociąg był już podstawiony. Tomek wszedł do prawie 
pustego wagonu z balkonikiem, potem jeszcze wyszedł i kiwał ręką pozostają-
cemu na peronie bratu. Tak odjechał, by oddać Bogu całe swoje życie.

8 listopada zaczął się postulat. Jak pisała jego matka: Zaczęło się nowe 
życie od miesięcznych rekolekcji, potem coraz dalej wżywał się w ten duch 
samozaparcia. Dopiero na Wielkanoc następnego roku Teresa udała się do 
Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, by odwiedzić swego syna. 
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Z tych odwiedzin wyniosła przekonanie, że jest on tam, gdzie Bóg chce go 
mieć. W Starej Wsi Tomek był manduktorem, opiekunem nowicjatu, pro-
wadził modlitwy, studia ascetyczne, rozmyślania, odmawiał głośno różaniec. 
Ponadto prowadził bibliotekę, a także był dyrygentem chóru. Jak wspominał 
jego kolega ks. Jan Poplatek, wszystko co robił, robił z humorem, koledzy 
wiedzieli, że Tomasz jest �hrabią�, ale on nie chciał niczym się wyróżniać, 
ani pochodzeniem, ani swoim zagranicznym wykształceniem. Nowicjat 
w kolegium jezuickim ukończył w lipcu 1925 i został skierowany na studia 
filozoficzne do Nowego Sącza. Tu 13 listopada złożył pierwsze proste śluby 
wieczyste. Od 1926 swoje studia odbywał w Krakowie. W czerwcu 1928 
zdał końcowy egzamin ex universa philosophia i ukończył pierwszy etap stu-
diów, mając drogę otwartą do pójścia dalej i kontynuowania nauki na kursie 
wyższym. Wśród kolegów z Krakowa zostawił dobrą pamięć jako kierownik 
chóru i organizator zakonnych uroczystości.

Po krótkiej praktyce w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym OO. Je-
zuitów w Chyrowie został skierowany do jezuickiego kolegium w Wilnie. 
Jednocześnie została mu przypisana funkcja nauczyciela w Gimnazjum OO. 
Jezuitów św. Kazimierza w Wilnie. Wśród 15 nauczycieli duchownych był 
najmłodszym księdzem. Przypisano mu więc też naukę w najniższych klasach. 
W latach 1928�1931 uczył w klasach 1b i 1a, a w roku szkolnym 1931/1932 
w klasie 2a. Powierzono mu dość dużo przedmiotów: historię, geografię, mu-
zykę i śpiew oraz język francuski, miał więc dużo godzin lekcyjnych w cią-
gu tygodnia. Był także wychowawcą w konwikcie, w którym mieszkało 80 
chłopców. Wiele czasu poświęcał na przygotowanie młodzieży do przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. Przez młodzież był bardzo lubiany, gdyż � jak pisała 
Maria Libiszowska-Staniul � potrafił z uczniami śpiewać, grać w piłkę i ich 
samych zachęcał do różnych gier, tak iż traktowali go jak starszego brata. Za-
jęć mu nie zbywało. Ale ten pierwszy okres jego pobytu w Wilnie nie był dla 
niego zbyt szczęśliwy. Odczuwał oderwanie od rodziny. Leokadia Olszewska 
nawet twierdziła, że na tym tle cierpiał na zaburzenia psychiczne. Jako młody 
ksiądz chciał się uczyć, pogłębiać swoją formację teologiczną, tymczasem 
przyszło mu się dostosowywać do dziecinnej umysłowości otaczających go 
uczniów. Zaangażowanie osobiste znalazł w pracy harcerskiej w 5 Wileńskiej 
Drużynie Harcerskiej im. Zygmunta Dołęgi-Sierakowskiego. Nie zaniechał 
również swych zamiłowań muzycznych. Studiował w Wileńskim Konser-
watorium Muzycznym. Słuchał wykładów prof. Michała Józefowicza i prof. 
Adama Wyleżyńskiego. W Wilnie złożył w 1930 egzaminy z gry na organach, 
śpiewu oraz z przedmiotów teoretycznych. Nawet komponował, na przykład 
muzykę do utworu ks. Alojzego Chroboka TJ o św. Stanisławie Kostce pt. Bu-
kiet białych róż oraz do innych utworów. Kuratorium powołało go na członka 
jury przy egzaminach muzycznych. Ojcowie przełożeni wyrazili w 1932 zgo-
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dę na to, by na trzy miesiące przyjechał do Warszawy, celem przygotowania 
się i zdania jako ekstern egzaminu dyplomowego z uprawnieniami państwo-
wymi na Wydziale Nauczycielskim Konserwatorium Warszawskiego, który 
uzupełnił jeszcze dyplomem pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W Konserwatorium był uczniem kompozytora i dyrygenta Stanisława Kazu-
ry i rówieśnikiem Witolda Małcużyńskiego, Witolda Lutosławskiego i Tade-
usza Maklakiewicza. Egzamin zdał z wynikiem dobrym i z dniem 8 VI 1932 
uzyskał dyplom nauczyciela �muzyki i śpiewu jako przedmiotu głównego 
w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich pań-
stwowych i prywatnych�, podpisany przez egzaminatorów prof. dr. Stefa-
na Baleya i dr. Stanisława Kopczyńskiego. Pobyt w Warszawie pozwolił mu 
zdać ważne dla niego egzaminy, ale także odnowić stosunki rodzinne z wielu 
krewnymi niewidzianymi już od kilku lat. Gdy wrócił do Wilna, zachorował 
na tyfus. Zarazki powaliły od razu jeszcze trzy osoby z jego otoczenia. Jeden 
z kolegów prawie natychmiast zmarł. O. Tomasz się wykurował i odbywał 
rekonwalescencję w Zakopanem. Generalnie ów okres lat 1928�1932 był dla 
Tomasza zarówno czasem próby sił, jak i gromadzenia umiejętności i zaso-
bów intelektualnych na przyszły czas.

Wkrótce spełniło się jego pragnienie kontynuowania studiów teologicz-
nych. Został bowiem w 1932 skierowany na drugi etap studiów zakonnych in 
cursu maiori na Fakultecie Teologicznym w Collegium Maximum w Lublinie 
zwanym Bobolanum. Sprawował się tam dobrze i ojciec rektor mianował go 
bidelem teologów. Bobolanum od 1929 posiadało pełne uprawnienia uniwer-
syteckie. Tomek 25 III 1935 został wyświęcony na diakona, o czym z radością, 
uszczęśliwiony i pełen wdzięczności dla Pana Boga w liście donosił swej mat-
ce. W Bobolanum, gdzie było 90 kleryków, należał do starszej grupy. Podjął 
się naturalnie funkcji dyrygenta chóru oraz powstałej co dopiero orkiestry, da-
wał kolegom lekcje z muzyki. Wspominano, że gdy dyrygował, miał bardzo 
piękne gesty. Na dzień 23 VI 1935 został naznaczony w Lublinie dzień jego 
święceń. W kaplicy w Bobolanum święceń 19 alumnom udzielił biskup sufra-
gan lubelski ks. Adolf Bożeniec Jełowiecki. W dniu następnym ksiądz Tomasz 
Rostworowski swoją pierwszą mszę św. odprawiał w kościele OO. Jezuitów 
przy ul. Królewskiej, do którego, mieszkając niegdyś w Lublinie, co miesiąc 
był prowadzany przez matkę do pierwszopiątkowej spowiedzi św. Przed roz-
poczęciem św. Ofiary matka kapłana Teresa Rostworowska została zaproszona 
do zakrystii. Tomek ubrany już w szaty liturgiczne klęknął przed nią i prosił ją 
o błogosławieństwo. Wspominała tę chwilę: Gwałtowne, głębokie wzruszenie 
ogarnęło nas oboje i uściskaliśmy się � ja kładąc krzyżyk jak dawniej, co wie-
czór na czole chłopca. Po skończonej mszy św. ks. Tomasz udzielił błogosła-
wieństwa duchownym i braciom zakonnym, a potem matce i bratu Stefanowi, 
Jurek na uroczystość tę nie dojechał. Po otrzymaniu święceń Tomasz udał się 
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na wypoczynek do Milejowa, gdzie przygotowywał małą Izabellę Rostworow-
ska do I Komunii św. Wtedy zapewne napisał wiersz pt. Modlitwa apostoła:

Do orlich lotów wezwałeś mnie, Panie
I rzekłeś: �Idź, i głoś, i budź, i wołaj!�
Błogosławiony, kto na zew Twój stanie
I za przykładem Twym żyć wiarą zdoła!
 Z radością staję w rzędzie Twych szermierzy
 I Łaska Twa puklerzem mi i zbroją...
 Lecz nim w me słowo niewierny uwierzy,
 Proszę Cię Panie, wesprzyj wiarę moją!
Ja ufam Tobie. � Wiem, że wszechmoc Twoja
Dobroci Twej i miłosierdziu służy.
Słabości mej � jedyna Tyś ostoja
I pewny schron w czas piorunowej burzy!
 Pójdę do ludzi i powiem o Tobie,
 Na oścież serc ich rozerwę wierzeje
 Dla Twojej miłości! � ale nim to zrobię,
 Ty w moim sercu � spotęguj nadzieję!
Pamiętam, Panie, dobrze Twoje słowa:
Że Twe Królestwo jest światem miłości
I że Tyś pierwszy ludzi umiłował,
Synaś im dał i Sam rad wśród nich gościsz.
 O! gdy to słyszę � serce moje płonie
 I żar ten chciałbym dać do serc tysięcy!
 Ku Tobie, Panie, dziś wyciągam dłonie:
 Spraw, niech Cię kocham co dzień coraz więcej!

Wiersz wart przytoczenia, jakby proroczo wskazujący drogę, po której 
pójdzie ten kapłan. Nawet słowa: Słabości mej � jedyna Tyś ostoja i pew-
ny schron � w czas piorunowej burzy! jakby zapowiadają osobiste przeżycia 
o. Tomasza z czasu Powstania Warszawskiego.

28 czerwca młody kapłan na zaproszenie ks. Władysława Korniłowi-
cza odprawił mszę św. w Laskach pod Warszawą, a w dniu następnym, 29 
czerwca, u Ojców Jezuitów w kościele pw. Matki Boskiej Łaskawej przy ul. 
Świętojańskiej w Warszawie. Była to pierwsza od czasu kasaty zakonu jezui-
tów w XVIII wieku msza św. prymicyjna odprawiana w tym kościele. Nada-
no więc jej znamiona uroczyste. Tomek odprawiał w licznej asyście innych 
kapłanów, wśród których był ks. Korniłowicz. Gdy celebrans podchodził 
do ołtarza, chór odśpiewał hymn Veni Creator. Wzniosłe kazanie wygłosił 
o. Jan Rostworowski TJ. Po mszy św. o. Tomasz udzielał błogosławieństwa 
księżom, wśród nich o. Janowi, a także matce i bratu, krewnym i wiernym. 
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Taki tłum ruszył do ołtarza, by otrzymać błogosławieństwo, że aż dusić się 
zaczęto. Dopiero porządek i utrzymanie kolejności przystępujących nadały 
ostre wezwania Stefana Rostworowskiego. On też z upoważnienia Seniora 
Związku Rodziny Hr. Rostworowskich rozesłanymi zaproszeniami wezwał 
członków Związku na zebranie, jakie tego dnia miało się odbyć w mieszkaniu 
senatora Wojciecha Rostworowskiego na Saskiej Kępie przy ul. Obrońców 1. 
Przybyli krewni uczestniczyli we mszy prymicyjnej, potem w obiedzie wy-
danym przez Ojców Jezuitów. Przemawiali wówczas ojciec prowincjał Stani-
sław Sopuch i senator Wojciech Rostworowski, a po obiedzie wszyscy udali 
się do jego mieszkania. Na uroczystość, poza wymienionymi już osobami, 
przybyli prof. Michał Rostworowski z Krakowa i Andrzej Rostworowski ze 
Skobejek. W kolejnym dniu w kaplicy SS. Zmartwychwstanek przy ul. Mo-
kotowskiej 55 Tomasz odprawił mszę św. prymicyjną, w której uczestniczyli 
głównie Fudakowscy, a więc wuj Bronisław i ciocia Jadwiga Kowerska � ro-
dzeństwo matki oraz inni krewni, którzy żyli już biednie w Warszawie, wy-
gnani przez bolszewików z majątków położonych na Kijowszczyźnie. Potem 
jeszcze o. Tomasz odprawiał mszę prymicyjną w Krasnobrodzie, z procesją 
z oktawy Bożego Ciała. Gdy niósł monstrancję, prowadzony był przez dwóch 
wujów Bronisława i Kazimierza Fudakowskich. Z kolei celebrował we Lwo-
wie u matki Heleny Tarasowicz, ciotki swej rodzonej, w kaplicy Sacré Coeur, 
gdzie udzielił też błogosławieństwa bratu Jerzemu. Jego bowiem choroba za-
trzymywała we Lwowie, tak że nie mógł przybyć na wcześniej odprawiane 
msze św. Po odbyciu tych wszystkich peregrynacji o. Rostworowski powrócił 
do Lublina, gdzie w czerwcu 1936 zdał egzamin ad gradum (na stopień) i uzy-
skał stopień licencjata teologii. W Bobolanum wspominano go jako kleryka 
i księdza bardzo czynnego, zorganizował bowiem chór i orkiestrę smyczko-
wą studentów oraz pełnił funkcję nauczyciela śpiewu gregoriańskiego. 

Wyposażony w tytuł licencjata, został wysłany do Wilna, gdzie był pre-
fektem małego seminarium i konsultorem domu jezuitów. W Gimnazjum św. 
Kazimierza uczył w 5 i 6 klasie powszechnej, a więc w wyższych klasach niż 
poprzednio. Prowadził też chór i orkiestrę szkolną oraz był opiekunem koła 
dramatycznego. Organizował imprezy muzyczno-literackie, emitowane nawet 
na falach radia. Udzielał się w Sodalicji Mariańskiej, na tym polu współpra-
cował z o. Kazimierzem Kucharskim, którego czynnej pracy wśród młodzieży 
poświęcił potem swój obszerny szkic literacki. Wówczas jeszcze ks. Kuchar-
skiemu w jednym ze swych listów złożył życzenia takimi to słowami: W dzień 
imienin zasyłam najserdeczniejsze życzenia mocy, jasności słonecznej i ogrom-
nej wiary w wartość rozdawania siebie drugim. Właśnie owo rozdawanie sie-
bie drugim stało się linią przewodnią całej służby kapłańskiej o. Tomasza. On 
sam rozwinął wówczas bardzo czynną działalność w harcerstwie. Po zlocie 
w Giełwadziszkach nad Wilią w 1937, gdy Chorągiew Wileńska obchodziła 
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swoje 25-lecie, o. Rostworowski został drużynowym 5 Drużyny Harcerskiej 
im. Zygmunta Dołęgi-Sierakowskiego. Funkcję tę sprawował do końca roku 
szkolnego 1938/1939. Przeprowadził reorganizację drużyny, nazywając ją 
szczepem, grupującym kilka drużyn: zuchów, wędrowników, sobie pozostawił 
zwierzchnictwo kręgu starszoharcerskiego i przewodzenie całemu Szczepowi. 
Powstały przy nim drużyny sportowe piłki nożnej, hokejowa i ping-ponga. 
Po odbytym w maju 1937 kursie, mając już stopień instruktorski harcmistrza, 
otrzymał 10 czerwca złotą lilijkę w otoczeniu złotego wieńca i nominację na 
Harcerza Rzeczypospolitej. Miał więc najwyższy stopień i godność w Szcze-
pie Dołęgów. O. Rostworowski był na terenie zakonu jezuitów prekursorem 
działalności w harcerstwie, co zostało w pracy duszpasterskiej docenione przez 
zakon w latach powojennych. Rzecz ciekawa, że wtedy w Wilnie 18 II 1939, 
jakby w przewidywaniu swych późniejszych zadań z czasu wojny, ukończył 
kurs obrony przeciwlotniczo-gazowej w III kategorii ogólnej. Jeszcze w 1938 
znakomicie poprowadził obóz harcerski w Rytrze. Bogactwo programowe tego 
obozu wprost zadziwia. W toku jego trwania odbyły się trzy wycieczki: do Sta-
rego Sącza (zwiedzanie klasztoru klarysek), do Krynicy (zwiedzanie urządzeń 
zdrojowych), marsz do Szczawnicy i Kościeliska, wspinaczka na Trzy Ko-
rony. W drodze powrotnej do Wilna pobyt w Warszawie (zwiedzanie Zamku 
Królewskiego i Zachęty). Można sobie wyobrazić jakie znaczenie w wyrobie-
niu patriotycznym dla młodzików z kresowego Wilna mógł mieć tak przygo-
towany obóz wakacyjny. O. Tomasz był też hufcowym i członkiem Komendy 
Chorągwi w Wilnie. Wiosną 1939 został obrany delegatem harcmistrzów Cho-
rągwi Wileńskiej na Walny Zjazd ZHP w Lublinie. Z kolei podczas wakacji 
w lipcu tegoż roku był komendantem obozu harcerskiego w Belmoncie koło 
Brasławia. Był też jednym z duchownych prowadzących rekolekcje dla człon-
ków Kręgu św. Jerzego, tzn. dla środowiska starszoharcerskiego o wyraźnym 
profilu katolicko-narodowym. Zawsze spełniał funkcję kapelana wobec swe-
go Szczepu. W Wilnie wygłosił 25 serii rekolekcji. Jeden z uczniów i harcerzy, 
Mieczysław Wiśniewski, tak go wspomina z tych lat: Ojciec Tomasz, szczupły, 
ze wspaniałą łysiną i wysokim, pięknie sklepionym czołem, pod którym kryły 
się bardzo wyraziste, skrzące się humorem ale jakby zdumione oczy. Między 
nimi orli nos. Całość jak ulał do konterfektu arystokraty. Ruchy i chód miał 
żywe, tryskające energią, głos dźwięczny, wyraźny, z doskonałą dykcją. Raczej 
nie zapowiadał sobą nadmiaru spokoju, lecz zdecydowanie miał w sobie coś, 
co imponowało i przyciągało. Gdy mówił, głosił jakąś naukę, coś opowiadał, 
to było to tak podane, że człek się cały zasłuchiwał. Dla nas, harcerzy, ważne 
było to, że był Harcerzem Rzeczypospolitej i Harcmistrzem.

Z końcem sierpnia młody zakonnik został przez przełożonych skierowa-
ny do Lwowa, gdzie w Domu Rekolekcyjnym OO. Jezuitów od 1 IX 1939 
miał odprawiać trzecią probację. Tymczasem w obliczu wybuchu wojny 
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o. Tomasz, jako absolwent owego wileńskiego kursu przeciwlotniczego i prze-
ciwgazowego, został mianowany zastępcą komendanta Obrony Przeciwlot-
niczej Domu Rekolekcyjnego. Zadania jego zatem zmieniały się z dnia na 
dzień. Przede wszystkim w toku walk o Lwów przyzwyczaił się do ostrzału, 
do świstu spadających w pobliżu szrapneli. Przeprowadził kontrolę schronu, 
spowiadał żołnierzy, ratował rannych, umierającym udzielał absolucji, grze-
bał pomarłych. Konferencje związane z trzecią probacją niby odbywały się 
nadal, ale przerywane były zbyt częstymi nalotami, kiedy trzeba było udawać 
się do schronu. W końcu superior domu o. Paweł Dzieduszycki rozwiązał 
kurs, dając młodym jezuitom wolną rękę do decydowania o swym losie w wa-
runkach wojennych. Część ich opuściła Lwów. O. Tomasz modlił się o dobrą 
radę do o. Ignacego Loyoli i zdecydował się pozostać w obleganym mieście. 
22 września po kapitulacji do Lwowa wkroczyli nie Niemcy lecz Rosjanie. 
O. Rostworowski przeżywał pierwszy okres okupacji sowieckiej, czas kam-
panii antypolskiej i antyreligijnej oraz pozorowanych wyborów. Ze swoimi 
braćmi ciotecznymi, oficerami polskimi, Leonem i Andrzejem Fudakowskimi 
zdecydował się przedostać na Węgry. Z ich grupy jednak się wycofał, bo oni 
szli �na mokro�, tzn. mogli strzelać do rosyjskiej straży granicznej, a księdzu 
w tego typu przeprawie nie wypadało brać udziału. O. Tomasz próbował więc 
sam przedostać się za granicę, wpierw dotarł do Nadwórnej, potem do Wo-
rochty, gdzie liczył, że znajdzie punkt wypadowy w willi swej kuzynki Zofii 
z Rostworowskich Łosiowej. W Worochcie jednak już na dworcu kolejowym 
został aresztowany. Robiący szczegółową rewizję Rosjanin w jego doku-
mentach odnalazł adres domu Sacré Coeur w Budapeszcie, co go utwierdziło 
w przekonaniu, że zatrzymany świaszczennik chciał nielegalnie przekroczyć 
granicę i udać się na Węgry. Wysyłał go więc na dokładniejsze przesłuchania 
do Stanisławowa. W izbach aresztanckich było zimno, ale strażnicy sowiec-
cy pocieszali zatrzymanych, że na Syberii będzie jeszcze zimniej. Podczas 
przesłuchania w Stanisławowie o. Tomasz zdołał (pewno dzięki znajomości 
rosyjskiego) zjednać sobie przepytującego go oficera, który go zwolnił ze 
słowami: Ja was wypuszczu. Ale pamiętajcie, że Wielki Związek Radziecki 
nie pozwoli, by ktokolwiek łamał jego przepisy. Zwrócono mu zatrzymane 
dokumenty osobiste, ale nie było już wśród nich krzyża harcmistrzowskiego 
ze złotą lilijką, który zatrzymał sobie któryś z Sowietów. Niefortunny tury-
sta powrócił do Lwowa. Tymczasem okazało się, że można oficjalnie prze-
kroczyć granicę na teren okupacji niemieckiej. Wobec tego Tomasz już 10 
IX 1939 znalazł się w Bełżcu, skąd powędrował do Lublina, a stamtąd pro-
wincjał o. Emil Życzkowski skierował go do obsługi kaplicy w Osmolicach, 
gdzie przebywała jego matka Teresa Rostworowska.

Dzięki pobytowi w Osmolicach o. Tomasz uniknął zbiorowych areszto-
wań Ojców Jezuitów, jakie w listopadzie nastąpiły w Lublinie. Z Osmolic wy-
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jechał w pierwszych dniach stycznia 1940 do Starej Wsi, gdzie miała odbyć 
się trzecia probacja. Już w styczniu odprawił wielkie rekolekcje i spowiedź 
generalną. W sumieniu czynił sobie wyrzuty, że jako kapłan wciąż zajmuje 
się sprawami ubocznymi. Podczas studiów filozoficznych zajmował się śpie-
wem, w Bobolanum rysował ścienną mapę okolic Lublina, w Wilnie czas po-
święcał harcerstwu. Postanowił więc solennie poprawić swoje postępowanie. 
W lipcu 1940 w Starej Wsi ukończył trzecią probację i już w sierpniu wyje-
chał do Warszawy. Tam 14 września objął stanowisko ministra Domu Pisarzy 
przy ul. Rakowieckiej. Była to funkcja administracyjno-gospodarcza, w zasa-
dzie nie odpowiadająca jego naturze i zainteresowaniom. Obowiązkiem jego 
było zapewnienie wyżywienia dla 60 stale stołujących się osób. Miał jednak 
szczęście, gdyż superior domu, o. Edward Kosibowicz, wiele spraw czysto 
gospodarczych wziął na siebie i sam nimi zarządzał. W tym czasie Ojcowie 
Jezuici stali na stanowisku, że nie należy się bezpośrednio angażować w dzia-
łania konspiracyjne. Jak zapisał o. Tomasz: My, jako księża rozumieliśmy, 
że ważniejszą rzeczą niż mobilizacja wojskowa jest mobilizacja duchowa, 
aby nie poddać się przygnębieniu, nie załamać się w ufności w Opatrzność 
Bożą, w wierze w słuszność zasad chrześcijańskich... I tym celom duszpa-
sterskim służyła praca o. Tomasza w Warszawie. Od swego prowincjała nie 
miał zezwolenia na włączenie się do tajnej działalności harcerskiej. Był jed-
nak upoważniony do prowadzenia pracy duszpasterskiej wśród harcerzy, 
a zatem mógł organizować rekolekcje, dni skupienia, odbierać przyrzeczenia 
czy przysięgę wojskową, spowiadać, odprawić mszę św. dla poszczególnych 
zgrupowań, ponadto brał udział w tajnym nauczaniu w szkołach licealnych. 
Płk Stanisław Klepacz wspominał go jako tego, który był niedzielnym kazno-
dzieją w kościele na Żoliborzu oraz pogodnie prowadzącym rekolekcje w koś-
ciółku na Placu Teatralnym, na które tłumnie przybywała cała Warszawa. 
Prowadził też rekolekcje w domu Sióstr Nazaretanek na Czerniakowie. Dla 
dorosłej młodzieży organizował cieszące się wprost ogromnym uznaniem 
tzw. wieczory z piosenką. Znany mu jeszcze z Rytra podharcmistrz Tade-
usz Kwiatkowski wciągnął o. Tomasza w dzieło redagowania tajnego pisma 
�Dęby�. Kontakt ten jednak szybko się urwał, bo Kwiatkowskiego areszto-
wało gestapo. Jednakże przez swych znajomych z Kręgu Starszoharcerskiego 
im. św. Jerzego o. Rostworowski nawiązał kontakt z grupą harcerzy z Sza-
rych Szeregów, a potem za pośrednictwem Wandy Śliwińskiej z drużyną har-
cerek. Organizował spotkania, podczas których śpiewano pieśni patriotyczne, 
bywał na letnich obozach, prowadził rekolekcje, przyjmował przyrzeczenia 
harcerskie. W sercach młodzieży pozostawały jego słowa: Wy jesteście żoł-
nierzami miłości. Waszym wodzem jest Chrystus. Sam przygotowywał się do 
złożenia uroczystej profesji czyli ostatnich ślubów. Bratu Stefanowi donosił, 
że przed 22 stycznia będzie musiał na piśmie złożyć ostateczne zrzeczenie 
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się wszelkich dóbr materialnych oraz prawa do nich. 2 II 1941 w kaplicy za-
konnej, przy ul. Rakowieckiej na ręce o. Jana Rostworowskiego złożył cztery 
ostateczne śluby zakonne. 

Uczestniczył w wielu akcjach i jak zapisał o. Franciszek Przybylski TJ: 
nadmiernie wypróżniał kasę zakonną na cele charytatywne. We wrześniu 
1942 został więc przeniesiony na stanowisko operariusza (współdziałające-
go z przełożonym w zakresie duszpasterstwa) do domu prowincjalnego Oj-
ców Jezuitów przy kościele Matki Boskiej Łaskawej na ul. Świętojańskiej. 
Poddał się decyzji przełożonych, która go odcinała od środowisk otwartych 
na jego posługę, z którymi nawiązał już kontakt na Mokotowie. A przecież, 
jak się później okazało, przeniesienie to przesądziło o tym, że nie padł ofiarą 
straszliwej masakry dokonanej przez Niemców na Ojcach Jezuitach drugiego 
dnia powstania w domu przy ul. Rakowieckiej. Jego praca miała teraz inny 
charakter niż w ciągu poprzednich dwóch lat. Stefanowi donosił w liście z 16 
XII 1942: Dużo mam spowiedzi. Przed 8 XII miałem 10 kazań na wieczornych 
nabożeństwach w naszym co dzień nabitym kościele. Pewien procent młodzie-
ży dorastającej bardzo się szczerze i poważnie garnie do solidnej pracy nad 
swoim charakterem i pragnie być bojowymi katolikami.(...) Ze sprawami go-
spodarczymi nie mam nic w tej chwili do czynienia. Ten ciężar spadł mi z ser-
ca z chwilą opuszczenia Rakowieckiej. Ale raz po raz muszę ratować jakąś 
biedę, co się do konfesjonału zgłasza, i wtedy jest mi ciężej, bo o każdy grosz 
muszę prosić o. superiora. W 1943 przyjął na siebie funkcje duszpasterskie 
w drużynach �Zawiszaków�, grupujących młodych chłopców w wieku od 11 
do 14 lat. Ruch ten rozwijał się nadzwyczaj dynamicznie i o. Rostworowski 
w Wielkim Poście prowadził rekolekcje dla tysiąca chłopców. W 1943 dał 18 
serii rekolekcji, rok później 20 serii. Wiadomo, że utrzymywał żywy kontakt 
ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na przełomie listo-
pada i grudnia 1943 dawał rekolekcje w Brwinowie. Był częstym gościem 
domu zakonnego w Kostowcu, gdzie rzekomo nawet w ogrodzie klasztornym 
zainstalował radiostację odbiorczą. Lecz przede wszystkim 10 VI 1944 popro-
wadził uroczystość I Komunii św. dla 98 dzieci z Kostowca oraz ze szkół mło-
ckowskiej i księżenieckiej. Jak zapisała siostra Maria Szozda w swoich wspo-
mnieniach: Uroczystość odbyła się w podniosłym nastroju i wyjątkowo okazale 
dzięki kierownictwu o. Rostworowskiego. Porywał dusze dziecięce, ich rodzi-
ców i wychowawców, którzy wyrazili głęboką wdzięczność za piękną pracę ka-
płańską. Złożono intencje mszalne dziękczynne i z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla dzieci, rodziców i dla Ojczyzny naszej. Inny świadek tych czasów Jan 
Herbich, który poznał o. Tomasza, gdy w latach 1941�1942 prowadził w War-
szawie cykle rekolekcyjne, również napisał o nim godne odnotowania słowa: 
Podziwiałem w o. Tomaszu bezcenny dar pozyskiwania dla Pana młodych serc 
i prowadzenia ich do przyjaźni z Panem. O. Rostworowski misją duszpaster-
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ską objął także środowisko gazeciarzy, młodych chłopców z najbiedniejszych 
rodzin, sprzedających na ulicach gazety wydawane w języku polskim przez 
Niemców. Dla środowiska tego � tzw. Gigantów, harcerze zorganizowali 
świetlicę, w której o. Tomasz wystąpił z gawędą i koncertem fortepianowym. 
Starał się nieść pomoc ukrywającym się rodzinom żydowskim. Danuta Sta-
niszkis w swym szkicu wspomnieniowym zapisała: Nie umiem powiedzieć ilu 
osobom narodowości żydowskiej udzielał on pomocy. Do mnie skierował sześć 
osób ukrywających się, którym bądź trzeba było udzielić schronienia, bądź 
znaleźć źródła utrzymania. A przecież oprócz mnie miał ojciec wielu przy-
jaciół, którym mógł zaufać i którzy współpracowali z nim w tej dziedzinie. 
W pamięci uczestniczek na długie lata utkwiło wspomnienie obozu zorganizo-
wanego konspiracyjnie dla starszych harcerek w miejscowości Chruślin koło 
Walewic. Do obozu tego przybył o. Tomasz i w nocy z 14 na 15 VIII 1943, 
przy grobach żołnierzy poległych w 1939, odbierał od uczestniczek obozu 
przyrzeczenie harcerskie. Nie był zaprzysiężony w konspiracji, ale cieszył się 
dużym zaufaniem środowisk akowskich. 16 V 1944 w podziemiach kościoła 
na Świętojańskiej przyjął przysięgę całego oddziału AK przyprowadzonego 
przez Kazimierza Gorzkowskiego. Utrzymywał żywe kontakty ze środowi-
skiem twórczym z grupy Sztuka i Naród, związanym z Konfederacją Narodu. 
Grupa ta zjednała sobie najbardziej jego przyjaciela o. Józefa Warszawskiego 
TJ. Gdy wzmogły się ataki przeciwko Ojcu św. Piusowi XII, właśnie wspólnie 
z o. Warszawskim postanowił wydać broszurę w obronie papieża. Inicjatywa 
ta napotkała na wiele trudności, bowiem polityczne wydawnictwa konspira-
cyjne nie zamierzały śpieszyć z pomocą. Ostatecznie gotowy elaborat zgodzi-
ła się wydać �Walka� � organ endecji, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że 
drukarnia została wykryta przez Niemców, jeden człowiek zginął, a broszura, 
nosząca tytuł Warszawa�Rzym 1942, dostała się do rąk niemieckich. O. War-
szawski jednak zdołał ją później wydrukować, najprawdopodobniej w dru-
karni �Szańca�, a więc prowadzonej przez ONR. Papier natomiast dostarczył 
o. Rostworowski jeszcze jako minister na Rakowieckiej, korzystając z zaso-
bów, jakie były ukryte w jezuickim Domu Pisarzy. 

W zastępstwie o. Kosibowicza o. Tomasz przez trzy lata prowadził wy-
kłady z etyki w szkole pielęgniarek-położnych przy ul. Karowej, był także 
wykładowcą w Tajnym Seminarium Duchownym w Świdrze. Działał w so-
dalicji, m.in. był moderatorem Sodalicji Pań im. św. Teresy. Z osobami po-
szukiwanymi przez gestapo, a sporadycznie przybywającymi do Warszawy, 
najczęściej spotykał się w domu swego brata ciotecznego Józefa Wierusz-
Kowalskiego, który jako obywatel szwajcarski korzystał na terenie Warsza-
wy z pewnego typu �immunitetu�. W jego mieszkaniu urządzał spotkania 
konspiracyjne, podczas których grał na fortepianie, a uczestnicy śpiewali za-
kazane przez Niemców pieśni o treści religijnej i narodowej. Bardzo wiele 
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czasu poświęcał sprawom duszpasterstwa indywidualnego, doprowadzając 
niedowiarków lub osoby wychowane w ideologii komunistycznej do pełnego 
pogłębienia religijnego i przyjęcia sakramentów św. Świadectwo temu dała 
Danuta Staniszkis, pisząc: Ludzie, którzy przez wiele lat stali z dala od Kościo-
ła, nagle powracali. Spowiedź � ta z kilkudziesięciu, jakże często ciężkich, bez 
Boga przeżytych lat, odbywała się wcale nie w konfesjonale. Czasem w pry-
watnym mieszkaniu, czasem na spacerze. A potem tylko � �Klęknij, udzielę 
ci rozgrzeszenia�. Ileż szczęścia prawdziwego, radości i spokoju, szczególnie 
w warunkach okupacyjnych, dawało takie rozgrzeszenie. Ale przecież o. Ro-
stworowski spowiadał przede wszystkim w kościele. W czasach wojny było 
tyle spraw, z którymi każdy komuś chciał się zwierzyć. On przyjmował te 
zwierzenia, a jednocześnie dla czynów ludzkich budził nadzieję. Tak więc 
i przed jego konfesjonałem ustawiały się długie kolejki, w których najczęś-
ciej stali młodzi mężczyźni, do tego konfesjonału przynoszący swoje konspi-
racyjne czy już wojskowe troski. 

Piękny obraz jego wprost misyjnych uzdolnień dała Wanda Kieszkowska 
w szkicu Apostoł. Przedstawiła ona spotkanie z o. Tomaszem �starszego pana�, 
który nikomu nie dawał się nawrócić. Zapisała: Ojciec z pozoru nie poświęcał 
mu większej uwagi, niż to nakazywał wiek, ale nieznacznie wciągał go do roz-
mowy, wysłuchiwał uważnie, czasem wyrażał wątpliwości, czasem potakiwał. 
Jest to zarys opisu spotkania księdza z człowiekiem, którego trzeba uszanować, 
trzeba wysłuchać, trzeba zrozumieć, niekiedy potwierdzić jego osobiste racje, 
zanim się zacznie go czynić poddanym Pana. I otóż o. Tomasz osiąga zamierzo-
ny cel, bo jak pisze Kieszkowska: (...) ów starszy pan coraz częściej zwlekał się 
ze swego leżaka i przyłączał do nas, prawie nas nie opuszczał, wodząc oczami 
za o. Tomaszem (...) Czwartego dnia sam niespodzianie poprosił o spowiedź. 
O. Rostworowski posiadał dar indywidualnego duszpasterstwa, tak rzad-
ki i trudno osiągalny, gdy człowiek-ksiądz spotyka się na równych prawach 
z człowiekiem świeckim, który dużo wysiłku poświęcił na to, by wyzwolić się 
z obsesji Boga. A jednak są duchowni, którzy ten dar posiadają. Może to praw-
da, co pisała autorka szkicu Apostoł, że o. Rostworowskiemu mnogość talen-
tów nie pozwalała pozostawić jakiegoś trwałego dorobku w jednej dziedzinie. 
Natomiast pozostawiał on po sobie pomnik najtrwalszy w pamięci, w duszy 
i sercach braci-bliźnich, którym służył czym tylko mógł i potrafił. 

Ale czas najbardziej ofiarnej jego służby dopiero nadchodził. Wybuch 
powstania zastał go na Starówce. Początkowo o. Rostworowski nie miał 
żadnego przydziału wojskowego, niemniej był bardzo ruchliwy. Uczestni-
czył w gaszeniu pożarów, ratowaniu rannych, odwiedzał odległe placówki 
powstańcze, spowiadał całe oddziały powstańców. Przełomowy dla niego 
stał się dzień 6 sierpnia, kiedy dawny znajomy, płk Stanisław Klepacz ps. 
�Jesion�, zaproponował mu, by został kapelanem 1112 plutonu 7 pułku uła-
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nów. Była to ważna jednostka, gdyż została przydzielona do osłony Głównej 
Kwatery dowódcy powstania gen. Tadeusza Komorowskiego ps. �Bór�. Parę 
godzin wcześniej do o. Tomasza zwrócił się także z prośbą harcmistrz Witold 
Sawicki, by zechciał objąć opieką duchową harcerski batalion �Gustaw�. Po-
słuszny zakonnik zwrócił się z prośbą o zgodę do prowincjała o. Emila Życz-
kowskiego i ją otrzymał. Tak więc tego dnia stał się jednocześnie kapelanem 
Komendy Głównej AK, plutonu osłonowego nr 1112 z Dywizjonu �Jeleń� 
i batalionu harcerskiego �Gustaw�, zorganizowanego przez okręg stołeczny 
Stronnictwa Narodowego. Praktycznie był też kapelanem batalionu harcer-
skiego �Wigry�, dowodzonego przez ppor. Jerzego Kowalczyka ps. �An-
drzej�, który na zmianę z plutonem 1112 osłaniał Komendę Główną. Chcąc 
wypełniać te wszystkie funkcje opuścił siedzibę zakonu i przeniósł się na ul. 
Barokową, gdzie stacjonowała Komenda Główna AK. Krzysztof Głuchowski 
w swych wspomnieniach pod datą 6 sierpnia zapisał: Wieczorem zjawił się 
o. Tomasz Rostworowski, który z miejsca został obdarzony beretem i opaską 
plutonu i zamianowany kapitanem. Umundurowanie, tj. beret i opaskę wrę-
czył księdzu dowódca 1112 plutonu ppor. Jerzy Kamler ps. �Stolarz�. Zo-
stał kapelanem Grupy �Północ� w randze kapitana. 9 sierpnia kpt. o. Tomasz 
urządził pamiętny koncert, z rozmachem grając na fortepianie i śpiewając 
Hymn Polski Podziemnej, później My, Pierwsza Brygada. A potem intonując 
inne piosenki i opowiadając zabawne kuplety. Swoim humorem, werwą i sil-
nym głosem porwał za sobą całą gromadę stających przy fortepianie chłop-
ców z batalionu �Wigry�, którzy też się rozśpiewali. Słowa Hymnu Polski 
Podziemnej w ówczesnej sytuacji były naprawdę porywające:

   Godzina pomsty wybija
   Za zbrodnię, mękę i krew.
   Do broni! Jezus Maryja!
   Żołnierski woła nas zew.

Koncert ten podniósł na duchu powstańców. Przy najbliższej okazji gen. 
�Bór� powiedział o. Tomaszowi, że tu w Komendzie właśnie taki kapelan 
był potrzebny. Jak zapisał płk Klepacz: Pełno go było wszędzie; odprawiał 
nieustannie msze św., spowiadał, rozgrzeszał, bywał na najbardziej zagro-
żonej barykadzie, w schronie i piwnicach, gdzie największa bieda i niedola, 
gdzie zwątpienie i niewiara (...) Naprawdę, zasłużył sobie, by zakomendero-
wać przed nim: �Prezentuj broń�. Udzielił błogosławieństwa dobrze uzbro-
jonemu plutonowi ppor. �Stolarza�, który zamierzał dokonać wypadu na 
plac Zamkowy, celem zdobycia ustawionego tam przez Niemców czołgu. 
Wypad się nie udał, bo Niemcy czołg wycofali. W nocy z 9 na 10 sierpnia 
w Ogrodach Krasińskich był w grupie powstańców, która miała odebrać 
zrzut. Samolot aliancki przyleciał, ale zrzutu dokonał na Śródmieście i Mo-
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kotów. 12 sierpnia w Komendzie Głównej był świadkiem tego jak o. War-
szawski ps. �Paweł�, w imieniu płk. �Radosława� � Jana Mazurkiewicza od 
dowództwa powstania twardo domagał się wydania rozkazu do przebicia 
się w stronę Kampinosu, gdyż w jego ocenie Starówka jest nie do utrzyma-
nia i upadnie. Walkę trzeba przenieść poza miasto � uważał o. Warszaw-
ski � tym uratuje się Warszawę od zniszczenia. Opinia dowództwa była 
inna. � Nie można zostawić ludności, bo ją Niemcy wymordują. Ponadto 
rozbiłoby to stworzony front walki. O. Rostworowski nie był strategiem 
militarnym. Uważał, że jego przyjaciel o. �Paweł� jako duchowny prze-
kroczył swoje kompetencje, domagając się od Komendy Głównej realizacji 
tylko jego planu. Niemniej o. Tomasz następnego dnia zgodził się na to, by 
o. Warszawski zastąpił go przy odprawianiu mszy św. dla członków Komen-
dy Głównej, a sam sprawował św. Ofiarę w podziemiach na ul. Kilińskiego 
3 dla żołnierzy batalionu �Gustaw�. O. Warszawski w kazaniu powiedział, 
że jakkolwiek jesteśmy wyspą wśród szalejących mórz, to jednak sprawa 
nasza jest sprawą Bożą i dlatego walka nasza nie może być przegrana. Było 
to kazanie w przenośniach określające sytuację powstania i pośrednio za-
wierało ostrzeżenie przed klęską.

A tymczasem groza narastała. Coraz częściej ktoś ginął. Przy barykadzie 
u zbiegu Długiej i Miodowej padł właśnie 12 sierpnia ppor. Jerzy Kamler. 
O. Tomasz znalazł się przy nim i przy pomocy innego powstańca doniósł go 
do szpitala na Długiej 7. Ranny jednak zmarł. Umierali też inni. Zadaniem 
kapelana coraz częściej było udzielanie absolucji. 13 sierpnia był świadkiem 
straszliwego wybuchu czołgu podstawionego przez Niemców przy ul. Ki-
lińskiego, którego detonacja rozerwała w kawałki setki ciał ludzkich. Spod 
zmasakrowanych zwłok wyciągał żywych, pomagał ich odnosić do punktów 
sanitarnych. Janusz Rychlewski tak opisał wspomnienia o. Tomasza z tych 
chwil: Leżałem, aby być bliżej rozdartych ust Janka, bo mu jelita wypływały... 
nie wiedział o tym, tylko językiem szukał warg. Koniecznie chciał się wyspo-
wiadać, ale .. patrzył rozwartymi oczyma i jakby nie rozumiał, skąd ten ból 
na mej twarzy, bo sam już chyba nie cierpiał. O. Tomasz, cały we krwi, co 
chwila pełzał do innego, In articulo mortis. Nie ma co przyglądać się ranie 
konającego. W drugiej połowie sierpnia lotnicy niemieccy zrzucili z niskiego 
lotu kilka bomb na trzypiętrową kamienicę przy ul. Kilińskiego 1�3, w któ-
rej kwaterowali żołnierze batalionów �Gustaw� i �Wigry� oraz mieścił się 
powstańczy szpital. Pod gruzami znaleźli się ranni i personel szpitala. Znala-
złem go także � pisał o o. Rostworowskim Jan Dobraczyński � na dymiących 
gruzach domów na Kilińskiego, po nalocie �Sztukasów�, które podcięły swy-
mi bombami fasadę kamienic, te zaś waląc się, pogrzebały dziesiątki, jeśli nie 
setki rannych. Razem szukaliśmy żywych wśród przysypanych m.in. mojej sio-
strzenicy Basi Wajszczukówny, której on, jak wielu innym, zanosił codziennie 
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Komunię św. Krzysztof Głuchowski wspominał o innej akcji ojca kapelana, 
kiedy przy palącym się gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości: Z siekierą rą-
bał łaty i krokwie, starając się odciąć ognisko. Natomiast sanitariuszka Anna 
Szatkowska, córka Zofii Kossak-Szczuckiej, pisała jak to o. Tomasz na bary-
kady przynosił komunię św. i przy okazji także prasę, a w kieszeni miał cza-
sem kawałek czekolady. Dodawała: Promienna siła ducha o. Tomasza chroni 
nas przed załamaniem, pomaga dawać z siebie co najlepsze.

O. Rostworowski w tym czasie mieszkał już przy ul. Długiej 7, przy szpi-
talu. Do matki przebywającej w Śródmieściu pisał: Obsługuję główny szpital, 
gdzie mam dużo wojska i cywilów. Bardzo dużo serca doznaję od ludzi i sta-
ram się też dużo go dawać. Msze św. mam w schronie, bo wszystkie kościoły 
na Starym Mieście są zdemolowane lub spalone, że do Mszy św. się nie nada-
ją. Nasz dom na Świętojańskiej jest od wczoraj spalony. Rynek Starego Mia-
sta nie istnieje, są tylko kupy gruzów i ludzie mieszkający w podziemiach. Ale 
duch jest dobry. Czujemy się lwami Alkazaru. Z tym duchem to było różnie. 
Już nie mówiąc o ludności, ale nawet śród wojska narastały nastroje defety-
styczne. Dowódcy niejednokrotnie prosili o. Rostworowskiego, by szedł na 
pierwszą linię barykad, rozmawiał z powstańcami i swym niezłomnym humo-
rem podtrzymywał ich na duchu. Sam o. Tomasz został odznaczony dwukrot-
nie Krzyżem Walecznych. Chirurg szpitala wojskowego przy ul. Długiej 7, 
Tadeusz Pogórski, po wojnie napisał o nim: Ojciec Tomasz Rostworowski 
to ideał kapłana-żołnierza � wraz z nami odgrzebywał zasypanych i służył 
wszystkim swoim niespotykanym zapałem sił moralnych. Kapelan wojskowy 
duszpasterzował też wśród głodnych i wycieńczonych cywilów przesiadują-
cych bez żadnego wyżywienia w piwnicach. Do jednej z takich piwnic zgłod-
niałym ludziom przyniósł kiedyś worek sucharów, konewkę wody i torebkę 
cukru. Zachował się inny wiersz wspominanej już siostry Marii, stanowiący 
jakby trzecią część poematu zatytułowanego �P-ka?�:

  Nie patrz w lewo, ani w prawo już,
  Lecz na wprost tuż, hołd Ojcu złóż �
  Temu, kto virtuti krzyża krój
  Przypiął na swój jezuicki strój.
  Nasz Ojciec Tomasz, ach gdzież Go nie masz.
  Nawet londyńskie radio o nim gra �
  Ranga majora, nie żadna zmora,
  To oczywistość głośna, że aż ha!
  Choć jezuita, nikt z nas nie pyta,
  Lecz grzmi okrzykiem długich lat.
  Nasz Ojciec Tomasz, ach gdzież Go nie masz,
  Świat polski Jego postać zna.
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  Czy to w domu, czy w świątyni drzwiach,
  Wszędzie On swój, wszędzie On brat,
  Budzi zapał Jego słowo, ruch
  I promienny, wprost młodzieńczy duch!
  Nasz Ojciec Tomasz, wszędzie Go poznasz,
  Humoru pełną kiesę zawsze ma,
  Poważna mina, to nie nowina,
  To jezuicka forma już jest ta,
  Przy Nim zwątpienia, ani cierpienia
  Nie zaznasz nigdy, o tym wiedz,
  Bo Ojciec Tomasz, wszędzie to poznasz,
  Umie położyć smutkom kres.

Kostowiec � 1944 r. 

20 sierpnia o. Rostworowski odprawiał mszę św. dla 1112 plutonu i in-
nych sąsiednich. Celebrował ją na korytarzu na parterze bloku przy ul. Dłu-
giej 7 w skrzydle od strony ul. Podwale. Po Ewangelii i kazaniu padła nowa 
seria �krów� w róg Kilińskiego i Podwala. A więc przeleciała nad głowami 
modlących się. Na szczęście z sześciu pocisków wybuchły tylko trzy: Gdy 
odwróciłem się � wspominał o. Tomasz � na �Dominus vobiscum�, ujrzałem 
oficerów i żołnierzy stojących jak mur młynarzy, bo obielonych pyłem i tyn-
kiem, który jak chmura nas otoczył. Mszę św. odprawiałem dalej. Pod koniec, 
w czasie ostatniej Ewangelii otrzymaliśmy jeszcze drugą serię.

Jest też inne poświęcone temu kapelanowi wspomnienie: Był tym, który 
trwał przy batalionie �Gustaw� podczas próby przebijania się Grupy Pół-
noc do Śródmieścia � przy żołnierzach, którzy otrzymali zadanie osłaniania 
w czasie przebijania pozycji, bez nadziei, że będą mogli odejść ze Starówki. 
Gdy następnego dnia zaczęła się ewakuacja Grupy kanałami � o. Tomasz 
zdecydował się zostać z rannymi � zapisał uczestnik powstania Jan Dobra-
czyński. W liście przesłanym kanałami Tomek informował swą matkę: Nie-
przyjaciel wdziera się zębami i pazurami w gruzy Starego Miasta. Nasz koś-
ciół i gruzy naszego klasztoru są w ich ręku (...) Oczekujemy pomocy, nade 
wszystko Bożej. Jestem przekonany, że pomoc ta przyjdzie wtedy, gdy się jej 
najmniej spodziewać będziemy. Nie wiadomo, czy ciągle wierzył, że owa po-
moc nadejdzie, czy po prostu uważał, że jako kapłan musi podtrzymywać 
nadzieję. Przedtem w głoszonych kazaniach rysował wizję zwycięstwa. Ale 
gdy głosił kazanie podczas mszy św. 27 sierpnia, kiedy już nie było nadziei 
na utrzymanie Starówki, nie mówił o zwycięstwie, tylko powiedział: Teraz 
przyszło nam zamienić miecz na krzyż. Jako ksiądz i człowiek uważał, że 
musi pozostać z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. W każdym razie 
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nie wykonał jako kapelan wojskowy rozkazu ewakuacji i pozostał w szpitalu 
powstańczym w podziemiach gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. 
Długiej, towarzysząc ponad dwustu pozostałym tam rannym.

Sanitariuszka oddziału �Wigry� Barbara Piotrowska ps. �Pająk� pisała 
o nim: Pamiętam jak Krzyżem Świętym żegnał zmarłych, a rannym niósł po-
ciechę serdecznym słowem. To ojciec Tomasz w momencie odwrotu wojska 
ze Starówki na propozycję przejścia do Śródmieścia odpowiedział z całą sta-
nowczością � Nie!!! � nie opuszczę swoich rannych do końca. Według prze-
biegu zdarzeń z dnia 2 IX 1944, spisanych przez innego uczestnika powsta-
nia, Stanisława Podlewskiego: Około 9 hitlerowscy żołdacy otaczają gmach 
Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie mieści się szpital. Od strony Podwala 
wchodzą powoli i nieufnie z bronią gotową do strzału na dziedziniec, na któ-
rym leżą niepochowani powstańcy i zmarli w tym szpitalu. Naprzeciw idą-
cych wyszedł w ornacie o. Tomasz Rostworowski i znając doskonale nie-
miecki, informował ich, że jest tu szpital dla ludności cywilnej, a więc nie 
taki, który by chronił powstańców. Któryś z Niemców powiedział mu, że 
wszyscy ludzie ze szpitala mają 30 minut na opuszczenie tej dzielnicy mia-
sta. O. Tomasz wrócił do szpitala i rozdawał Komunię św. leżącym rannym. 
Na Długiej i na Kilińskiego rozdał około 200 komunikantów. Gdy wracał 
z budynków położonych przy Kilińskiego do głównego szpitala na Długą, 
natknął się na esesmana, który strzelał do leżących na podłogach rannych. 
Zamordował tak około ośmiu ludzi, którym przed kilkunastu minutami 
o. Rostworowski udzielił Komunii św. Ponieważ personel szpitalny w więk-
szości odszedł przez kanały do Śródmieścia, pozostały dr Edmund Kowalski 
i o. Tomasz poczynają od nowa organizować sanitariuszki, ubierają je w czyste 
fartuchy, starają się wykazać, że szpital żyje normalnym trybem i nie można 
go opróżnić. Chorym i personelowi zostaje podana gorąca zupa. Tymczasem 
Niemcy podpalają już budynki przy ul Kilińskiego 1�3. O. Tomasz wzywa 
trzy napotkane sanitariuszki, by wynosiły z nich znajdujących się tam ran-
nych. Sanitariuszki Barbara Piotrowska i Janka Gruszczyńska mimo oporu 
Niemców przedzierają się do pierwszego pomieszczenia i przenoszą stamtąd 
do szpitala na Długiej trzech rannych powstańców. Potem docierają do głębi 
budynku, gdzie jest ciemno i dym, i wynoszą stamtąd jeszcze 11 może nawet 
19 ciężko rannych ludzi, których układają w zachowanej bramie kamienicy 
na Kilińskiego 1. Tymczasem około godz. 3 do szpitala na Długiej nadciąga 
druga grupa zwycięzców, złożona z Niemców, dowodzona przez esesmana, 
który każe wszystkim wynosić się ze szpitala w ciągu 15 minut. O. Rostwo-
rowski dowiedział się, że dowódca grupy nazywa się Kotschke: Był w zielo-
nym essemańskim mundurze, miał dystynkcje hauptmana, zauważyłem dwa 
krzyże, dwie czerwone wstążeczki, nie miał jednego oka, pełny na twarzy, rudy 
� wspominał go po latach o. Tomasz. Właśnie do niego podbiegł i pytał, co 
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ma robić z ciężko rannymi. Niemiec odrzekł, że niech się o rannych nie trosz-
czy, raczej o siebie i kazał mu dołączyć do grupy obsługi szpitala, zgonionej 
już pod mur na dziedzińcu: Część rannych zaczęła wychodzić na ul. Podwale, 
wychodzili nawet tacy, którzy jeszcze krwawili po operacjach. Pamiętam jed-
nego z amputowaną nogą, który silnie krwawił, ale szedł � wspominał ksiądz. 
Tymczasem Kotschke wydał essesmanom rozkaz, aby wykończyć tych, któ-
rzy o własnych siłach nie zdołali zwlec się z sienników. O. Tomasz wpadł do 
gmachu za oprawcami. Jak pisał wspomniany już Rychlewski: Wypadło mu 
błogosławić rannych w szpitalu polowym, których rozwalano. Nikt mu tego 
nie nakazał, a nawet zdziwił oprawców, że ma odwagę iść od łóżka do łóżka 
i błogosławić na ostatnią drogę tych, których oni jednym strzałem, czasami 
serią...Przytomnym jeszcze podawał krzyż. Ale śmierć nikogo nie omijała: To 
było straszne! Te niedobitki, zwlekające się z ramionami na drutach, z nogami 
jak banie, których i tak kula nawet pod łóżkiem. Z przyniesionych do szpitala 
przez �Pająka� i �Jankę� trzech żołnierzy harcerskiego batalionu �Wigry� 
uratował się tylko jeden z nich � Ikar�, wyprowadzony przez trzecią z sa-
nitariuszek Wiesławę Konopacką. Niemcy i Ukraińcy wyganiali ze szpitala 
ostatnich mogących się poruszać ludzi. Wśród nich był o. Tomasz. Niektórzy 
z przechodzących brali jeszcze rannych położonych w bramie na ul. Kiliń-
skiego. Gdy nie mogli ich unieść, Niemcy dobijali ich strzałami. Ostatni po-
chód wychodzący ze szpitala Podwalem doszedł do placu Zamkowego. Jest 
rzeczą zastanawiającą, że we wspomnieniach o. Rostworowskiego spisanych 
po wojnie nie ma tej relacji z potwornego mordu dokonanego przez Niem-
ców w szpitalu przy ul. Długiej. Tomasz nigdy nie podał jej do druku. Wyra-
sta ona w opisach Stanisława Podlewskiego, utrwalonej relacji sanitariuszki 
Barbary Piotrowskiej Gancarczyk, w stylizowanym literacko tekście Janusza 
Rychlewskiego, natomiast ksiądz katolicki i jej świadek nie obwinił nią ludzi 
� swoich braci Niemców, Ukraińców czy Łotyszów, osąd ich czynów po-
zostawiając Bogu. O tych strasznych chwilach opowiadał jedynie w swym 
zeznaniu złożonym pod przysięgą 14 I 1948 w Sądzie Okręgowym w Łodzi 
na żądanie Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich z Warszawy. Z jego pa-
miętników wiadomo, że odchodząc w ostatniej grupie ze Starówki, począt-
kowo holował trzech młodych ludzi, ale po pewnym czasie jakiś Niemiec go 
od nich odgonił i wepchnął go w bramę zawaloną gruzami. Potem dostrzegł 
na noszach jakiegoś starszego mężczyznę. Na jego wezwanie sam zaczął go 
taszczyć do miejsca na placu Zamkowym, gdzie Niemcy zatrzymali idącą 
kolumnę. Tych, których starał się prowadzić, Niemcy po kolei rozstrzeliwali. 
Po pewnym czasie konwojenci skierowali pochód w kierunku wąskiej i krę-
tej uliczki na Mariensztacie. Ksiądz przypuszczał, że całą tę kolumnę w tym 
zaułku zamierzają wystrzelać. Zatrzymał się przy jakimś załomie muru i tam 
został. Jak napisał, zdecydowałem się, widząc, że nikt za mną nie idzie, ra-
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tować życie przez ukrycie się w ruinach. Skręciłem więc nieznacznie w ulicę 
Źródłową, równoległą do Mariensztatu...Czekałem na egzekucję... cisza...
Mija godzina bez zmian.

Poeta żołnierz Mieczysław Ubysz ps. �Wilk� pozostawił wiersz dający 
obraz tych chwil:

    Szli, szli, szli
    Zgarbieni, zbłoceni we krwi,
    Przez wieczór bez końca,
    Wśród nocy bez końca,
    Sunęła, sunęła
    Gromada milcząca,
    O mury, o asfalt
    Trącały kikuty,
    Gubiły rytm buty,
   Szli, szli, szli..

   A w twarze sczerniałe
   Z zajadłym chichotem
   Noc pluła żelazem,
   Gruzami i błotem,
   I szli tak od gruzów
   Do gruzów kamienic
   Cieniami olbrzymów
   W wichurze płomieni,
   Nie rzędem, kolumną �
    Gromadą bezładną
   Szli, którzy zostali,
   Szli, którzy tu padną,
   Z junactwem bolesnym,
   Jak hardym wyzwaniem
   Od śmierci do śmierci
� lecz ramię o ramię.

Szli w naszym milczeniu
Jak w Święcie Żałoby,
Noc biała otwarła
Pod nimi się grobem,
Szli z szańca, co ostał
Się jeno w Legendzie,
Co będzie, to będzie,
Co będzie, to będzie!
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But więźnie w asfalcie
Zoranym pociskiem,
I jedno nam niebo,
W płomieniach! jest bliskie,
I jedne nam dymy
Pożarne, pożarne, 
I jedna nam Wolność,
Wśród ciszy cmentarnej...
    (fragment)

Tak oto o. Tomasz niespodziewanie pozostał sam. Resztką sił stoczył 
się do jakiegoś schronu, gdzie było łóżko czy kozetka i tam usnął. Gdy się 
obudził, stwierdził, że jest w piwnicy zniszczonego domu przy ul. Źródlanej. 
Właściwość tej nazwy poświadczało pulsujące w sąsiedniej piwniczce źródeł-
ko czystej wody. O. Tomasz w swojej nieoficjalnej kwaterze odkrył wszystko, 
co takiemu jak on eremicie było potrzebne do życia, nawet egzemplarz Pisma 
św. Postanowił tu zostać, choć w jednej z piwniczek miał towarzysza w po-
staci rozkładającego się trupa ludzkiego. Ale gdy zaczął się zza Wisły ostrzał 
artylerii rosyjskiej, jeden z kartaczy w piwnicy wybił lej, w którym ukrywa-
jący się tu ksiądz mógł pogrzebać ciało zmarłego. Gdy Tomaszowi brakło już 
żywności, na jedno z okolicznych podwórek spadł zrzucony z samolotu pa-
kunek zawierający grube połcie słoniny. Była to ta pomoc Boża, jak gdyby 
prawdziwy cud, choć zrzutu dokonał samolot sowiecki. Swój pobyt w tym 
piwnicznym ukryciu o. Rostworowski zaczął od ośmiodniowych rekolekcji, 
których podstawą było odbywanie czterech medytacji dziennie. W swoim 
ukryciu nie zdejmował sutanny. Kiedy w jego kryjówce odkryli go żołnierze 
niemieccy, od razu mogli się zorientować, że mają do czynienia z księdzem. 
Byli to żołnierze szukający sznapsa, powiedzieli księdzu, że został zawarty ro-
zejm z powstańcami. O. Rostworowski 3 października opuścił swoją kryjówkę 
i wkrótce szczęśliwie dotarł, omijając obóz w Pruszkowie, do Ursusa. Nawet 
nie wiedział o tym, że ostatni rozkaz Komendy Okręgu Warszawskiego nr 37 
z dnia 2 X 1944 nr 423/ BP 44, wydany przez gen. Tadeusza Komorowskiego 
ps. �Bór� jemu, mianowanemu starszym kapelanem (majorem), przyznawał 
Order �Virtuti Militari� V klasy. Z tego czasu wspominał go Adam Ronikier, 
były prezes RGO: Cudownie mówił ze mną o tym [o Powstaniu] ojciec Tomasz 
Rostworowski, młody jezuita, pełen ognia i świętego zapału, wyratowany nie-
mal cudem z otchłani powstania i przekonany o tym, że dobro nie może prze-
paść i że będzie na szali losów Polski policzonym! 

Były kapelan Komendy Głównej niemal natychmiast po znalezieniu się 
na wolności przystąpił do wygłaszania serii rekolekcji. Głosił je w Milanów-
ku, w Brwinowie. Te z Milanówka znane są w ogromnie cennym streszcze-
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niu dokonanym przez Aldonę Klimont. Opublikowane zostały w II tomie 
�Chrześcijan�. Ów konspekt rekolekcyjny daje obraz tego, jak myślenie 
o. Rostworowskiego było ściśle przepojone wiarą. Trzeba tu przytoczyć kil-
ka jego sformułowań: Pełnić wolę Bożą � to sens naszego życia; Bóg sam 
jest prawdą � zgodny z rzeczywistością. Cechami świętości jest przejrzystość 
i promieniowanie. Cechą dobroci jest, że musi się rozdawać, żąda podziału. 
Bóg dlatego na zło pozwala, bo wie, że ze zła wyniknie inne, większe dobro. 
Wizja Boga tylko miłosiernego, a nie każącego � jest to chrześcijaństwo okro-
jone z prawdy o sprawiedliwości. Sprzeciwianie się miłości Bożej wprowadza 
bezład w porządku kosmicznym. Istota piekła to niepojednanie się z Bogiem 
przed śmiercią i w konsekwencji zostawienie duszy samej sobie. Trzeba po-
znać Obraz Boga-Człowieka. Boga poznajemy przez Chrystusa. � Słowa te 
prowadzą do stwierdzenia, że Boga poznajemy przez człowieka. Chrystus gło-
si wojnę duchową, aby zyskać pokój. Te wybrane myśli z rozważań rekolek-
cyjnych o. Rostworowskiego wskazują na głębię jego przemyśleń religijnych. 
To nie było cytowanie cudzych myśli. To była kwintesencja. Ale mająca głę-
boko przemyślane podłoże teologiczno-filozoficzne. Kaznodzieja ten umiał 
też znakomicie podejmować dialog światopoglądowy, rzucając chociażby 
taką myśl, że Materialistyczny punkt widzenia lekceważy cudze życie. Poniża 
wartość indywiduum, gdy natomiast w oczach Bożych życie indywidualne ma 
największą wartość.

Ta siła refleksji zapowiadała przyszły sukces pracy duszpasterskiej 
o. Rostworowskiego w Łodzi. Na razie pozostawał on w okolicach Warszawy, 
do której docierał, m.in. ratując bibliotekę zakonną, która na ul. Rakowieckiej 
nie uległa spaleniu. Do matki pisał: Tak się złożyło, że wystarałem się o prze-
pustkę do Warszawy, skąd z Rakowieckiej wywiozłem trochę węgla i książki co 
cenniejsze. Był to ostatni termin � 13 listopada. Przy okazji mógł stwierdzić, 
że piwnice przy ul. Źródlanej, w których się do początku października 1944 
ukrywał, zostały całkowicie zdruzgotane przez artylerię rosyjską ostrzeliwu-
jącą zza Wisły. Gdyby nadal w nich przebywał, już by nie żył. 

Natychmiast po opanowaniu przez Sowietów gruzów Warszawy, od 21 
I 1945 o. Tomasz znowu był przy domu zakonnym i kaplicy, ratując co się da. 
Został nawet formalnie mianowany przełożonym Kolegium OO. Jezuitów na 
Rakowieckiej i stanowisko to piastował do 2 II 1945. O. prowincjał, niepew-
ny co do stosunku nowych władz do oficerów AK (o. Rostworowski otrzy-
mał stopień podpułkownika � kapelana), zamianował o. Tomasza od 1 lutego 
superiorem domu zakonnego w Łęczycy. W drodze do Łęczycy o. Tomasz 
5 II 1945 zatrzymał się w Łodzi przy kościele przy ul. Podleśnej. Tam socjusz 
prowincji o. Edmund Elter polecił mu pozostać w Łodzi i pomagać w pracy 
duszpasterskiej o. superiorowi Franciszkowi Przybylskiemu. W zastępstwie 
o. Rostworowskiego do Łęczycy pojechał o. Stefan Śliwiński, natomiast nie-
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doszły superior na razie został wysłany na wieś, gdzie miał prowadzić kwestę 
żywności, brakującej dla powstającego ośrodka jezuickiego w Łodzi przy ul. 
Sienkiewicza 60. Rozpoczął więc swą pracę trochę tak, jak członek zakonu 
żebraczego. Ale to były początki. Wkrótce ks. bp Włodzimierz Jasiński, or-
dynariusz łódzki, mianował go katechetą. Przyszedł czas, że o. Rostworowski 
był katechetą w czterech szkołach średnich Łodzi: I Gimnazjum i Liceum im. 
Mikołaja Kopernika, w III Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego, 
w Liceum Nauczycielskim i Liceum Plastycznym, łącznie uczył religii 1200 
uczniów. Do uczennic docierał, prowadząc dwie sodalicje. Miał niekiedy po-
nad 40 godzin lekcyjnych tygodniowo. Był także kapelanem harcerstwa łódz-
kiego. W 1946 wykładał już tylko w Gimnazjum im. Kopernika i w Liceum 
Pedagogicznym, w pozostałych szkołach zastąpili go inni księża. Został nato-
miast wiceprzewodniczącym koła prefektów łódzkich i był jednym z autorów 
projektu reformy nauczania szkolnego religii. Jeszcze w 1945 co dwa tygo-
dnie wygłaszał religijne pogadanki w radiu. Z głęboką refleksją przeżywał 
zwrotne chwile w dziejach narodu. Do matki pisał: Ufam gorąco, tak jak za-
wsze, Opatrzności Bożej, która tak wyraźnie, kto wie, czy nawet nie wyraźniej 
niż w latach 1918�1919, przywraca nam niepodległość innymi środkami niż 
my sobie to planujemy. Mamusiu Kochana! Zdobycie Berlina było dla mnie 
wstrząsającym przeżyciem, fotografia sztandaru polskiego powiewającego 
nad ruinami stolicy Prus, którą widziałem na witrynie �Polpressu�, zrobiła 
niezatarte wrażenie. Cieszył się swoją pracą nauczyciela religii, szczególnie 
w instytucie pedagogicznym, w którym objął też stanowisko wykładowcy. 
W liście z 17 XI 1945 pisał: Mam dużą satysfakcję ucząc przyszłych nauczy-
cieli ludowych, dla których otwarto pełne gimnazjum i liceum (...) Młodzież, 
prawie sami dorośli, powyżej 16 lat, zarówno chłopcy jak i dziewczęta ze wsi 
i miasteczek � stanowią element ideowy, nie karierowiczowski, zdrowy, pa-
triotyczny, katolicki, ku wielkiej mojej uciesze! 

Już 1 V 1945, na początku swej pracy, zorganizował pierwsze spotka-
nie osób, które w poprzednich latach należały do Sodalicji Mariańskiej. Parę 
miesięcy później, przyjmuje się że od 8 XII 1945, w Łodzi funkcjonowała 
już Sodalicja Mariańska Akademików i Akademiczek. Zaś we wrześniu 1946 
w Gdańsku-Wrzeszczu odbył się Ogólnopolski Zjazd SMA. Pewnym orygi-
nalnym przejawem pracy duszpasterskiej o. Tomasza było zapraszanie stu-
dentów na tzw. rekolekcje zamknięte, podczas których toczyły się także dys-
kusje na temat wiary. W 1947 o. Tomasz zorganizował 21 takich rekolekcji 
zamkniętych z udziałem od 30 do 70 studentów. W 1947 działalność duszpa-
sterska o. Rostworowskiego osiągnęła apogeum. W początkach tego roku nie 
była jeszcze administracyjnie hamowana przez władze. Wzrost działalności 
duszpasterza łódzkiego obrazuje list z 2 III 1947, jaki napisał do swej matki: 
Ruch katolicki u nas wzrasta na sile i rozwija się swobodnie. W �Domu Żoł-
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nierza� odbyła się w niedzielę 16 III akademia ku czci Papieża Piusa XII (...) 
W ubiegły czwartek miałem na zaproszenie Bratniej Pomocy Uniwersytetu 
Łódzkiego odczyt w stołówce akademickiej na temat �Katolicyzm a postęp�. 
Sala przepełniona młodzieżą wszystkich odcieni. Dyskusja bardzo ożywio-
na... W 1949 następowały już przekształcenia profilu szkół; w nowych miało 
nie być religii. Stosunkowo najdłużej utrzymywał się dostęp katechetów do 
szkół zawodowych. Pełnienie funkcji katechety wiązało duchownego z mło-
dzieżą gimnazjalną. O. Rostworowski z ks. Józef Wańkowskim obeszli pięć 
gimnazjów męskich i tyleż żeńskich, rozdając ulotki informujące o szkolnych 
rekolekcjach wielkanocnych. Rezultat był taki, że kościół św. Jana przy ul. 
Sienkiewicza zapełnił się młodzieżą. Na następny rok przez uczniów zapro-
szono do udziału w rekolekcjach rodziców.

Ojciec Tomasz zaczął powoływać stowarzyszenia katolickie: Apostolstwo 
Modlitwy, Sodalicje Mariańskie: Robotników, Pracownic fizycznych, Urzęd-
niczek i Wolnych Stanów, Inteligencji miejskiej, a przede wszystkim Akademi-
ków, no i naturalnie harcerstwo, na czele z 24 Drużyną im. Zawiszy Czarnego 
z III Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego. Wiosną odbywały się rekolekcje, 
latem organizował obozy harcerskie. Harcmistrz Rostworowski uczestniczył 
w Ossowie koło Grodziska w pierwszym obozie tzw. CAS, tj. Centralnej Akcji 
Szkoleniowej dla drużynowych. Wielość tych organizacji wymagała pewnej 
koordynacji. Być może właśnie dlatego bp Jasiński, dostrzegając tę potrze-
bę, postanowił powierzyć Ojcom Jezuitom prowadzenie pierwszego łódzkie-
go Duszpasterstwa Akademickiego. W Łodzi był Uniwersytet, Politechnika, 
Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa 
Szkoła Sztuk Plastycznych i Konserwatorium. Łódzkim duszpasterzem akade-
mickim w październiku 1945 został o. Tomasz Rostworowski. Już w listopa-
dzie tego roku udał się na organizowany przez Ojców Dominikanów w Pozna-
niu pierwszy zjazd przedstawicielstw środowisk duszpasterskich. Przywiózł 
ze sobą 13 młodych akademików. Nazwiska niektórych z nich stały się potem 
znane, jak chociażby prof. Teresy z Bogdanowiczów Kukołowiczowej, ks. dr. 
Leszka Kuca, prof. Romualda Kukołowicza, Tadeusza Drewnowskiego, Wan-
dy Trąbskiej i innych. Na otwarcie tego zjazdu przybył rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski oraz inni profesorowie. Zjazd trwał trzy 
dni. Ostatni dzień tego spotkania, kiedy już nawet większość duszpasterzy 
akademickich się rozjechała, był ważny, gdyż wtedy nastąpiły pierwsze dzia-
łania restrykcyjne władz państwowych. Do sali wkroczyła milicja i zażądała 
okazania zezwolenia na odbycie zjazdu. Skoro stwierdzono, że zezwolenia nie 
ma, milicjanci poczęli wszystkich rewidować i domagali się opuszczenia sali. 
Tymczasem organizatorzy utrzymywali, że zjazd odbył się w ramach autono-
mii uniwersytetu, przyznanej jeszcze przedwojennym ustawodawstwem. Dla 
milicjantów oświadczenia te nie miały znaczenia. 
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13 VIII 1946 o. Tomasz zorganizował w Warszawie obchód drugiej roczni-
cy straszliwego wybuchu czołgu niemieckiego, którego ofiarą padło około 300 
osób. Mszę św. odprawiał w kaplicy św. Józefata na Cmentarzu Wojskowym, 
potem uczestnicy w wielkiej liczbie zebrali się w parku Krasińskich. Tam były 
kapelan Komendy Głównej AK wygłosił kazanie, w którym odpowiadał na py-
tanie � czy powstanie było potrzebne, mówiąc: Czyn wielki i szlachetny, jakim 
była walka w obronie ojczystego miasta, musi wydać owoce. Młodzi chłopcy, 
którzy wszystko co mieli, aż do własnego życia, złożyli w ofierze, wierzyli głębo-
ko, że ofiara ich jest celowa. Ta wiara musi pokrzepić pozostałych... 

W grudniu pewne wydarzenia przysporzyły Duszpasterstwu Akademic-
kiemu szczególnego rozgłosu. Otóż w niewyjaśnionych okolicznościach, 
przechodząc przez park wieczorem, została zamordowana studentka Maria 
Trankiewiczówna. Szybko wytworzyło się przekonanie, że mordu tego mogli 
dokonać wojskowi rosyjscy. W związku z tym Wojewódzki Urząd Bezpie-
czeństwa domagał się, żeby jej pogrzeb odbył się o godz. 5 rano. Działacze 
Bratniej Pomocy poprosili o. Rostworowskiego, by prowadził kondukt po-
grzebowy i wezwali studentów ze wszystkich uczelni do uczestnictwa w po-
grzebie. Około 2 tys. studentów zebrało się pod kostnicą. Ciało studentki było 
przygotowane do pogrzebu już o godz. 18 od dnia poprzedniego. Studen-
ci w manifestacyjnym pochodzie przez miasto zanieśli trumnę do Kościoła 
Akademickiego OO. Jezuitów. O. Tomasz wyznaczył początek uroczystości 
pogrzebowych na dzień następny, ale nie na 5 lecz na 10 rano. Studenci ma-
nifestacyjnie nieśli trumnę i wbrew woli milicji przeszli z nią główną ulicą 
miasta � Piotrkowską. Na cmentarzu przemawiał rektor Uniwersytetu Łódz-
kiego prof. Tadeusz Kotarbiński, przedstawiciel Bratniej Pomocy i o. Ro-
stworowski. W nocy UB w domach akademickich zaaresztowało 1500 osób. 
Jakkolwiek sprawa w końcu ucichła, lecz generalnie przyniosła ona ogromny 
rozgłos Duszpasterstwu Akademickiemu, a szczególnie o. Tomaszowi, choć 
nie szukał on sławy w kontrowersjach politycznych. Podstawę sukcesu jego 
pracy stanowiły coniedzielne msze św. z dobrym kazaniem, rekolekcje wiel-
kopostne, działalność Caritas Academica, jej sekcji stypendialnej, stołówko-
wej, wyszukującej mieszkania dla studentów, lekarskiej. Ojciec Tomasz jako 
duszpasterz akademicki był nawet zapraszany przez rektora prof. dr. Tade-
usza Kotarbińskiego na posiedzenia Senatu uniwersyteckiego. Utrzymywał 
wówczas stałe stosunki towarzyskie z gronem profesorów: Edwardem i Ireną 
Józefowiczami, Ireneuszem Michalskim, Antonim Dmochowskim, Tadeu-
szem Hilarowiczem, Konradem Jażdżewskim. Grono tych osób w 1956 wy-
stąpiło z inicjatywą powołania w Łodzi Klubu Inteligencji Katolickiej, który 
jednakże mógł powstać dopiero w 1989. 

W 1947 działalność duszpasterza akademickiego w Łodzi nie była jeszcze 
przez władze hamowana i rozwijał on działalność różnych organizacji katolic-
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kich. Taką organizacją, która grupowała młodzież akademicką, liczniejszą do-
piero od 1947, było Iuventus Christiana, a znacznie szerszy zasięg miały Soda-
licje Mariańskie Akademickie męska i żeńska. Były to organizacje o wysokim 
poziomie kształcenia religijnego. W Łodzi moderatorem Sodalicji Mariańskiej 
Akademickiej był o. Tomasz Rostworowski. W sodalicji organizowane były 
kursy kandydackie, w toku których przystępujący do stowarzyszenia winien 
był pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii, dogmatyki i etyki katolickiej. 
Odbywały się zjazdy sodalisów i sodalisek, pierwszy programowy w 1946 
w Gdańsku-Wrzeszczu, drugi w 1947 w Częstochowie dla instruktorów osób 
przystępujących do sodalicji, trzeci, również tego roku, o charakterze spotka-
nia członków zarządów w Gdańsku-Brzeźnie, czwarty w tym samym roku dla 
prezesów i sekretarzy w Lublinie, piąty jako kurs dla instruktorów ze Śląska, 
odbyty zimą z 1948/1949 w Branicach, a także równolegle kursy w Sobótce, 
Częstochowie i Laskach; wreszcie ostatni kurs sodalicyjny w sierpniu 1949 
zorganizowany w Dobromyślu w Kieleckiem. Łącznie przez kursy instruk-
torskie sodalicji przeszło 500 osób. Z upływem lat organizatorami kursów 
i ich prelegentami w coraz większym stopniu byli sami studenci. Przykładowo 
podczas kursu w Sobótce w drugiej połowie sierpnia 1948 jeden z bloków te-
matycznych nosił tytuł Środki wychowawcze. W jego ramach środki organiza-
cyjne omawiał Wiesław Gorączko, intelektualne Zofia Lewinówna, nadprzy-
rodzone Zofia Sułowska, apostolskie Juliusz Eska, program wzorcowy Zofia 
Sułowska, sylwetkę instruktora scharakteryzował Juliusz Eska. Na kursie tym 
o. Tomasz prowadził jedynie adoracje wieczorne oraz miał jeden wykład pt. 
Technika rozmyślań. Znany duszpasterz Polonii australijskiej ks. Lucjan Ja-
roszka napisał o nim: To był największy trud jego życia. Zbudował, dotychczas 
nieistniejącą, społeczność akademicką na pierwszym łódzkim uniwersytecie 
i innych wyższych uczelniach wielkiej Łodzi. Mógł to uczynić tylko ten wyjąt-
kowy człowiek, wszechstronnie utalentowany, mówca i kaznodzieja, doskonały 
organizator, doświadczony kapelan Powstania Warszawskiego. 

W sali duszpasterstwa organizował dla akademików zabawy bezalkoho-
lowe. Ojciec był tym, który otwierał salę w duszpasterstwie i ją zamykał po 
skończonej zabawie, a niekiedy swoją grą na fortepianie stawał się głównym 
muzycznym animatorem tanecznych wieczorów. Uważał � jak zapisała Wanda 
Sulikowska, że Święty smutny � to smutny święty. Jego obraz jako inicjatora ra-
dości bardzo trafnie przedstawiła na łamach �Tygodnika Powszechnego� Ewa 
Alicja Lasocińska, pisząc: Ojciec Tomasz był chyba najweselszy ze wszystkich, 
pełen humoru, dowcipu i wciąż nowych pomysłów. Jego zaraźliwa wesołość 
udzielała się wszystkim, stwarzając atmosferę pełną niepowtarzalnego uroku 
i wdzięku. Muzyka była dla niego najmilszą drogą okazania Bogu swych myśli 
i uczuć, chociaż treść piosenek, jakie śpiewał wraz z nami, nie była ściśle reli-
gijna. Wyrażała radość życia, wdzięczność i szczęście samego istnienia.
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   Śmierć bladej twarzy!
   Mniam-mniam-mniam-mniam-mniam
   Niech się usmaży!

To była jedna z piosenek z repertuaru o. Tomasza. Tadeusz Grabowski 
w swoim wspomnieniu o rozśpiewanym duszpasterzu pisał: Trzeba sobie wy-
obrazić szerokie koło dryblasów około dwudziestki i pannic w wieku podlotko-
wym, pląsające i śpiewające takie słowa pod batutą poważnie wyglądającego, 
z łysą czaszką Jegomościa w czarnej, jezuickiej sutannie, żeby zrozumieć całą 
finezję przewrotnego dowcipu, żeby pojąć całą prawdę autentycznego humo-
ru. Autor tego rodzajowego obrazka miał niekiedy żal do o. Tomasza, że ową 
metodą piosenki, dowcipu i kupletu jakby lekceważył przełomowość czasów, 
w jakich żyła ówczesna młodzież, niepozbawiona różnych bardzo poważ-
nych zagrożeń. Jednakże o. Tomasz kolejną piosenką zbywał jego niektóre 
zgryźliwe uwagi. Ale właśnie Grabowski po latach stwierdzał, że ten przekaz 
radości otrzymany w Duszpasterstwie i Sodalicji Akademickiej w Łodzi był 
najbardziej trwałą wartością, jaka w młodości była mu dana. O. Tomasz 23 
III 1947 w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 zorganizował 
wielki Koncert Muzyki Religijnej z udziałem Kazimierza Wiłkomirskiego, 
Wandy Wiłkomirskiej, Jana Kucharskiego, Chóru �Echo� Karola M. Prosaka 
i innych. Wygłosił słowo wiążące, a po koncercie bp Kazimierz Tomczak 
udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakra-
mentem. Dochód z koncertu został przeznaczony na Caritas Academica.

Otwartość i wielość form duszpasterskiej pracy sprawiła, że łódzki koś-
ciół przy ul. Sienkiewicza 60 dosłownie pękał w szwach, tak był wypełniony 
młodzieżą. W roku 1947 w rekolekcjach wielkopostnych wzięło udział 15 tys. 
osób, rekrutujących się ze szkół średnich i wyższych uczelni. Kazania i re-
kolekcje głoszone przez o. Rostworowskiego cieszyły się naprawdę wielkim 
powodzeniem. Jak wspominała jedna ze słuchaczek, Ewa Bekier, o. Tomasz: 
Mówi bardzo sugestywnie, dobitnie akcentuje słowa, z wielką ekspresją i dy-
namizmem, jakby chciał nas obudzić z marazmu, natchnąć wiarą w skutecz-
ność walki o lepszy, doskonalszy świat. Słuchamy zafascynowani. (...) Jego 
nauki są pełne ciekawych myśli, oparte na głębokich podstawach wiary. Jest 
to ważne świadectwo jednej z tych osób, dla której przekaz kaznodziejski 
o. Tomasza stawał się pokarmem duchowym. Dorobek duszpasterski tego 
kapłana sprawił, że gdy poprzedni moderator sodalicji złożył swoje funkcje, 
to o. Tomasz Rostworowski od wiosny 1947 został powołany na stanowisko 
moderatora krajowego Związku Sodalicji Mariańskich Akademików w Pol-
sce oraz kierownika referatu akademickiego przy Sekretariacie Generalnym 
Sodalicji Mariańskich w Polsce, natomiast zamieszkały wówczas w Kra-
kowie o. Stanisław Nawrocki został moderatorem � opiekunem wszystkich 
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działających w Polsce Sodalicji Mariańskich. Odtąd duszpasterz łódzki zrobił 
się jeszcze bardziej ruchliwy niż poprzednio, dosłownie kursował po całym 
kraju. Zbigniew Domosławski i Julian Habroszewski, uczestnicy rekolekcji 
sodalicyjnych we Wrocławiu, wspominali, że o. Tomasz: W czasie rekolekcji 
umiał nawiązać ze słuchaczami bliski kontakt nieraz w sposób niekonwen-
cjonalny. Jedna z nauk na temat syna marnotrawnego miała jako swe motto 
słowa znanej piosenki: �Gdy wrócisz, o nic cię nie zapytam, a tylko cię przy-
witam... jak gdyby nigdy nic. Gdy wrócisz, po wielu długich latach zastaniesz 
pokój w kwiatach, jak gdyby nigdy nic�. Rekolekcjonista zaśpiewał tę piosen-
kę z ambony, a gdy potem mówił o stosunku Boga do grzesznika, słowa jego 
zapadały w serca na długie lata, a być może na zawsze.

Moderator Sodalicji Akademickich uczestniczył w zebraniach, prowadził 
rekolekcje, udzielał ślubów akowcom z Wileńszczyzny, powstańcom war-
szawskim, znajomym i krewnym. Organizował pod najrozmaitszymi szyldami 
obozy młodzieży katolickiej. Niejednokrotnie na różne imprezy, a nawet śluby 
spóźniał się, lecz młodzież swemu duszpasterzowi to wybaczała. Zresztą nie 
zawsze tak było, bo mogę stwierdzić, że na ślub, który mnie dawał, o. Tomasz 
się nie spóźnił. Niemniej jednak młodzież łódzka ułożyła taką oto anegdo-
tę: Duszpasterza akademickiego, Ojca Tomasza R. można zastać: w każdą 61 
minutę w 25 godzinę na dobę, w każdy 8 dzień tygodnia. Pomieniony na to 
odpisał: Pan Bóg mnoży czas tym, którzy Mu wiernie służą. W 1947 o. Ro-
stworowski zorganizował obóz dla młodzieży należącej do Sodalicji w szko-
łach średnich. Uzyskał na to zezwolenie z kuratorium łódzkiego, które jednak 
prosiło, by na kurs ten przyjąć dziesięciu młodych ludzi wytypowanych przez 
władze. Grupa owych dziesięciu uczestników, powołanych z szeregów ZWM, 
miała swoją niesubordynacją rozbić obóz, ale gdy starano się ją usunąć, zmie-
niła zdanie i prosiła, aby mogła pozostać, gdyż akceptuje atmosferę duchowo-
ści, życzliwości i pogodnego świętowania stworzoną przez moderatora. 

Kierunkiem rozwoju pracy wszerz była znaczna rozbudowa w roku aka-
demickim 1947/1948 Caritas Academica do 13 sekcji, wśród których bardzo 
ważna była sekcja stypendialna i pośrednictwa pracy, którą duszpasterz aka-
demicki kierował osobiście. Pozyskiwała ona stałych ofiarodawców, którzy 
fundowali stypendia niezamożnym studentom. Inicjatorem gromadzenia środ-
ków pieniężnych był znów o. Tomasz, któremu nikt nigdy nie umiał odmówić 
oczekiwanego daru. Prezesem Caritas Academica został Rafał Górski. Od 31 
VII 1947 studenci z Caritas Academica pod przewodnictwem Górskiego od-
byli bardzo miły turnus w Świętej Lipce na Warmii. W październiku 1947 do 
o. Tomasza zgłosił się Hipolit Moraczewski, prezentujący się jako przedsta-
wiciel grupy przemysłowców, którzy postanowili ufundować stypendia dla 
dziesięciu starszych wiekiem studentów, którzy nie mieli środków do życia. 
Przybyły proponował ojcu, aby zechciał co miesiąc rozdysponowywać owe 
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stypendia. O. Rostworowski zastrzegł się, że może to robić, jeśli wskazani 
studenci są rzeczywiście w trudnych warunkach materialnych i jeśli nie pro-
wadzą jakiejś działalności politycznej. Gdy stwierdził, że tak jest, z otrzymy-
wanych pieniędzy przez około 10 miesięcy wypłacał stypendia. Latem 1948 
Moraczewski został aresztowany przez UB. Później współpraca z nim była 
stawiana jako zarzut duszpasterzowi łódzkiemu, gdyż rzeczywiście otrzymy-
wane pieniądze pochodziły z funduszy Narodowych Sił Zbrojnych. 

W działalności o. Tomasza wyrazem pracy w głąb było powołanie Stu-
dium Wyższej Kultury Religijnej dla inteligencji katolickiej. O. Rostworow-
ski był jego współorganizatorem, ale ostatecznie dziekanem Studium został 
o. Jan Gwalbert Piwiński, a o. Tomasz tylko wykładowcą liturgiki. W Łodzi 
istniało też Towarzystwo Przyjaciół KUL, któremu przewodniczył ks. bp Ka-
zimierz Tomczak, sufragan łódzki, a na wiceprezesa powołano o. Rostwo-
rowskiego. W tej działalności nie okazał się on tylko biernym �funkcjonariu-
szem�, gdyż co miesiąc organizował cieszące się dużą frekwencją odczyty, 
podczas których prowadzono zbiórkę pieniędzy lub zapisy na członków 
TPKUL. W Łodzi w latach 1947�1948 funkcjonowało około 20 organizacji 
społecznych. Z wszystkimi w jakimś stopniu funkcjonalny kontakt utrzymy-
wał o. Tomasz, m.in. powstały trzy chóry, które wzbudzały jego niemałe zain-
teresowanie. Duszpasterz łódzki uważał, że: praca organizacyjna ma wielkie 
znaczenie: wiąże ludzi z Kościołem i wyrabia poczucie aktywności w nim, 
a duszpasterzom pozwala utrzymać kontakt z codziennym życiem i pozna-
wać ludzi. Stan tak licznych organizacji był przez niego zamierzony, bowiem 
kierownik duszpasterstwa wychodził z założenia, że jak nastąpią restrykcje 
władz państwowych, to i tak trzeba będzie część z nich zlikwidować, a jak są 
liczne, to zawsze choć kilka pozostanie. Otóż już w 1948 rozwiązano Chór 
Akademicki �Gaudeamus�, prowadzony przez Edwarda Czarnieckiego, bo 
nie chciał on podczas akademii odbywającej się na uniwersytecie odśpiewać 
Międzynarodówki. W jesieni 1947 nastąpiła nowelizacja ustawy o stowarzy-
szeniach. Związek Sodalicji Mariańskich Akademików w Polsce został roz-
wiązany. Odtąd mogły działać nadal poszczególne sodalicje jako organizacje 
wewnątrzkościelne nie zrzeszone w związek. W tym stanie rzeczy o. Na-
wrocki przy Sekretariacie Generalnym Sodalicji Mariańskich powołał referat 
akademicki, którego kierownictwo powierzył o. Rostworowskiemu. Ten zaś 
do współpracy z kierownikiem referatu powołał wszystkich członków zarzą-
du rozwiązanego związku. Kiedy we wrześniu 1948 dawni członkowie za-
rządu ustąpili, o. Rostworowski w ich miejsce powołał pięciu nowych współ-
pracowników: Juliusza Eskę, Karola Kownackiego i wkrótce w jego miejsce 
Wiesława Gorączkę, Józefa Gniewniaka, Feliksa Sawickiego i Adama Sta-
nowskiego. Uczynił ich łącznikami z Sodalicjami Mariańskimi w różnych 
miastach. Władze z funkcji owych łączników były wysoce nierade. Niedługo 
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później aresztowały Adama Stanowskiego, a potem Wiesława Goraczkę. Już 
znacznie wcześniej następowały poważne trudności w organizowaniu zjaz-
dów i obozów wakacyjnych. O. Rostworowski uczestnikom wyznaczał punkt 
zborny na jakimś dworcu kolejowym, tam dopiero dostawali oni bilety kole-
jowe do miejscowości, w jakiej kurs czy obóz miały się odbyć. Kiedy indziej 
dwukrotnie zmieniał miejsce spotkania lub też termin kursu sodalicji przy-
spieszał o trzy dni. Utrudniało to penetrację tych zgromadzeń przez organa 
UB. Ojciec moderator kilkakrotnie organa te wyprowadzał w pole, co spra-
wiało, że był przez UB uważany za wyjątkowo chytrego jezuitę i zarazem co-
raz wyraźniej przewidywany �do odstrzału�. Faktem jest jednak, że podczas 
spotkań z młodzieżą zajmował się on pogłębianiem postaw religijnych, a nie 
budzeniem niechęci czy nienawiści wobec władz. Niemniej, uzyskując tak 
ogromny wpływ religijny na młodzież szkolną i uniwersytecką, niewątpliwie 
stawał się dominującym a zatem niebezpiecznym partnerem wobec ideolo-
gów komunistycznych. Ograniczał pola, jakie pozostawały do opanowania 
ideologicznego dla władz państwowych i przez to samo był ich przeciwni-
kiem, w konsekwencji poczytywanym za wroga. Już w 1947 po raz pierwszy 
był wezwany do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Anstadta 
w Łodzi. Idąc na to wezwanie, prosił o. superiora Franciszka Przybylskiego 
o błogosławieństwo, liczył się z tym, że już nie powróci. Wspomnienie z tego 
pobytu, który trwał sześć i pół godziny, o. Rostworowski opisał takimi sło-
wami: Wypytywano, czy nie mam kontaktu z podziemiem. Ponieważ ostatnio 
takich kontaktów nie miałem, a nawet stale uprzedzałem młodzież, by nie da-
wała się wciągnąć nieroztropnie do jakiejkolwiek konspiracji � wypuszczono 
mnie około 15. Był to jeszcze okres, kiedy władza ludowa jako głównego 
swego wroga traktowała podziemie poakowskie, czas na generalną konfron-
tację z Kościołem miał przyjść dopiero za dwa lata. 

Jak na razie o. Tomasz zwiększał, a nie umniejszał swoje wpływy. W li-
ście z 19 I 1948, pisanym do brata Stefana, informował: Ja teraz mam pod 
opieką 16 000 młodzieży akademickiej. Dwie serie rekolekcji wielkopostnych 
dla niej urządzam. Prowadzę trzy sodalicje, Iuventus, Caritas Academica (li-
czy 700 osób). Będę dawał rekolekcje dla akademików we Wrocławiu i Toru-
niu, mam pod opieką wszystkie sodalicje akademickie w Polsce (po ojcu Mo-
skale, który zresztą dobrze się trzyma), jest ich 24. Z jednej strony przyciskają 
śrubę, dopuszczając na uniwersytet niemal wyłącznie swoich, tak z drugiej 
strony rozwój ruchu katolickiego idzie naprzód, tworzy jednolity front, jak 
nigdy dawniej. W pewnych okolicznościach o. Tomasz sam podjął swego ro-
dzaju konfrontację z przeciwnikiem ideologicznym. Otóż, gdy w maju 1948 
prowadzona była akcja napastliwych publikacji przeciwko papieżowi Piuso-
wi XII w związku z jego listem do biskupów niemieckich, o. Rostworowski 
w Duszpasterstwie Akademickim zorganizował spotkanie na temat Aktual-
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ności katolickie. Na spotkaniu tym wyłożył swój punkt widzenia na temat 
listu Piusa XII. Do duszpasterstwa przybyło wtedy kilkunastu aktywistów 
ZWM, którzy dyskusję zwekslowali na tory krytyczne wobec wypowiedzi 
papieża. Ostatecznie przebieg spotkania odpowiadał oczekiwaniom władz. 
Nawet rektor politechniki w Gliwicach zawezwał miejscowego duszpaste-
rza akademickiego, zalecając mu zorganizowanie takiego samego spotkania 
z młodzieżą jak to, które w Łodzi urządził o. Rostworowski. Czyli tym ra-
zem była porażka. Aktywność ZWM � późniejszego ZMP wzrastała. Gdy 
o. Tomasz zorganizował pielgrzymkę do Częstochowy, odbywała się ona 
pociągiem. Duszpasterz jej uczestników jeszcze w niektórych przedziałach 
spowiadał. Do pielgrzymki dołączyli się zetempowcy, był to rok 1949, którzy 
rozpuszczali w powietrzu jakiś proszek, powodujący kichanie spowiednika 
i spowiadających się. Doszło do tego, że o. Tomasz musiał zrezygnować ze 
spowiadania w wagonie młodych pielgrzymów. Jeden z następców o. Ro-
stworowskiego na stanowisku duszpasterza akademickiego w Łodzi, o. Jacek 
Granatowski SJ, uczynił słuszną uwagę, że o. Tomasz poza duszpasterstwem 
elitarnym dbał także o wysoki poziom duszpasterstwa masowego. Do tej ka-
tegorii duszpasterstwa o. Granatowski zaliczał coniedzielne msze św. z do-
brze przygotowanym kazaniem, stałe dyżury w konfesjonale oraz rekolekcje 
wielkopostne organizowane w dwóch terminach, ze względu na bardzo dużą 
liczbę słuchaczy. Istniały również formy mniej znane, takie jak działalność 
kulturalna, sportowa czy organizowane kiermaszy.

O. Rostworowski utrzymywał stosunki nie tylko z młodzieżą, ale także 
z ludźmi najwyższego lotu ze środowisk katolickich. W sierpniu 1945 uczest-
niczył w zjeździe pisarzy katolickich w Częstochowie. Wówczas po raz ostatni 
widział się z ks. Władysławem Korniłowiczem. W lipcu 1948 dotarł do miej-
scowości Kaczyn w Kieleckiem, gdzie znajdował się dom diecezjalny, a w nim 
odbywał się zjazd pisarzy i intelektualistów katolickich. Obecni byli m.in.. 
ks. Jan Zieja, Jerzy Zawieyski, Antoni Gołubiew, Jerzy Braun. O. Rostwo-
rowski zawarł wówczas znajomość z red. Jerzym Turowiczem z �Tygodnika 
Powszechnego�, dzięki czemu w piśmie tym ukazał się fragment jego wspo-
mnień z czasów Powstania Warszawskiego pt. Przygoda. Tekst ten z wielkim 
zainteresowaniem czytało wiele osób, uznając, iż spędzenie przez o. Tomasza 
30 dni w piwnicach na Źródlanej dokonało się w atmosferze wydarzeń wprost 
jakby cudami znaczonych. W 1949 o. Rostworowski, na wieść o przyjściu na 
świat w Londynie jego bratanicy Izabelli, skomponował muzykę do wiersza 
brata Jerzego Moja córeczka i piosenkę te nazwał Kołysanką. Była to jedna 
z jego ulubionych kompozycji, którą często grał na fortepianie.

Tymczasem w kraju nie było atmosfery kojącej, przeciwnie, narastała fala 
aresztowań, których ofiarami pierwsi padli ludzie związani z �Tygodnikiem 
Warszawskim�, a więc ks. prałat Zygmunt Kaczyński, Kazimierz Studento-
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wicz i inni. Aresztowania przenosiły się coraz bardziej na ludzi związanych 
z o. Tomaszem. W aresztach znaleźli się Władysław Skrzydlewski, Leszek 
Gniewniak, Tadeusz Grabowski, Adam Stanowski. Przeprowadzano rewizje 
w domach działaczy Iuventus Christiana, a o. Tomasza w lutym 1949 znowu 
wezwano na UB i tam go powiadomiono, że Iuventus musi być rozwiązany. 
Równocześnie trwała nagonka na Caritas, a o. Tomasz właśnie rok wcześ-
niej został członkiem zarządu diecezjalnego Caritasu w Łodzi. Ponieważ Sta-
nowski nie był działaczem Iuventusu, o. Rostworwski zaczął się u jednego 
z naczelników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa zdecydowanie upo-
minać o jego zwolnienie, co ówcześnie dało pozytywny rezultat. Stanowski 
w 1949 po 4 miesiącach pobytu w areszcie został na jakiś czas zwolniony. 
Natomiast moderator już był obserwowany i inwigilowany, także przez stu-
dentów przychodzących do Duszpasterstwa Akademickiego. Podczas jedne-
go z �Wieczorów pod lampą�, jakie odbywały się w Duszpasterstwie, bardzo 
mu oddana Zosia Kowalska zaśpiewała piosenkę Nie wywołuj wilka z lasu 
� Dbaj o przyszłość Caritasu. 21 XII 1949 odbywały się w Duszpasterstwie 
imieniny o. Tomasza. Od studentów dostał brewiarz, szalik i rękawiczki. Led-
wie się goście imieninowi rozeszli, przyszedł jakiś student ze spóźnionymi 
życzeniami. Było zimno, był przemarznięty. O. Tomasz się wzruszył jego wi-
dokiem i od razu mu ofiarował otrzymane przed paru godzinami w prezencie 
od sodalisów szalik i rękawiczki. 

Tymczasem w szerszej perspektywie zachodziły nowe, niekorzystne zmia-
ny. W Dzienniku Ustaw ukazały się zarządzenia narzucające stowarzyszeniom 
religijnym obowiązek rejestrowania się w wydziałach społeczno-politycznych 
rad narodowych. W obawie o narzucenie im przez władze świeckie innego 
profilu Episkopat postanowił zawiesić ich działalność. Postanowienie to odno-
siło się również do Sodalicji Mariańskiej Akademickiej, której kres działalno-
ści nastąpił zgodnie z postanowieniami dekretu 3 XI 1949. Pozostawał jeszcze 
Caritas Academica, która nie była ściśle jakimś stowarzyszeniem lecz ruchem 
charytatywnym. Nadal istniała możliwość prowadzenia rekolekcji zamknię-
tych. O. Rostworowski prowadził je w okresie Bożego Narodzenia w Domu 
Akademickim �Caritasu� w Arturówku. Ta ostatnia seria prowadzonych przez 
niego rekolekcji przypadła na dni 30 XII 1949�4 I 1950. Końcową naukę po-
święcił działaniu Ducha Świętego. Zwracając się do słuchaczy powiedział: 
Duch Święty wali w Was swym gromem i każe iść w świat. Miał świadomość, 
że społeczność, którą stworzył, zostanie rozbita. Ale widocznie taka jest wola 
Boża, że ów zamknięty krąg zostanie otwarty po to, by wychodzący z niego 
ludzie ponieśli Dobrą Nowinę tam, gdzie ona nie dociera.

Jemu samemu było pisane iść z tą Dobrą Nowiną do współwięźniów. 
W nocy z 21 na 22 I 1950, a więc w rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego, do domu Ojców Jezuitów w Łodzi przy Sienkiewicza 60 wkroczyli 
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funkcjonariusze UB, wśród nich jeden znany mu chłopak w czapce studen-
ckiej. Całą noc przeprowadzali u o. Tomasza w pokoju rewizję. Ogromną 
ilość akt, zapisków, notatek, szkiców kazań zapakowali do walizki i wywieźli 
samochodem. O. Rostworowskiego o godz. w pół do piątej nad ranem za-
wieziono do siedziby UB na przy Anstadta. Nie wiedział, że tego samego 
dnia został aresztowany o. prowincjał Edward Bulanda, 23 stycznia o. mode-
rator Stanisław Nawrocki, a wszystkie biura Caritas zostały opieczętowane. 
O. Tomasz, wychodząc ze swego mieszkania, odmówił praktykowane od cza-
su nowicjatu Memorare i polecił się opiece Królowej Matce naszej.

W areszcie łódzkim przebywał do 19 III 1950. Na razie był tymczasowo 
aresztowany z terminem wyznaczonym przez prokuratora Rejonu Łódzkiego 
Maksa Austera do dnia 25 IV 1950. Przebywając w celi swoich współtowa-
rzyszy więźniów starał się rozweselać nuceniem różnych pogodnych lub sen-
tymentalnych piosenek. Ponadto już w lutym odprawił mszę św. Było to moż-
liwe dzięki temu, iż otrzymał w paczce przaśny placek i rodzynki, z których 
fermentu powstało wino �mszalne�. O. Tomasz jako duchowny czynnej dzia-
łalności antypaństwowej nie prowadził, więc w zasadzie o przebieg śledztwa 
był spokojny. A jednak już w Łodzi wzywany był często na przesłuchania, 
podczas których wypytywano go o różnych jego znajomych, jakich miał spo-
ro jako osoba godna zaufania i powszechnie znana. Podczas przesłuchań tych 
zaczęły się jawić niebezpieczne poszlaki posądzeń o przechowywanie radio-
stacji, a nawet o szpiegostwo. Ojciec udzielał bowiem pewnego typu pomocy 
swego rodzaju notorycznym konspiratorom, którzy, gdy stosunkowo szybko 
wpadli w ręce UB, od razu zdradzali wszystkie swoje kontakty. O. Rostwo-
rowski wybronił się od stawianych mu zarzutów, niemniej zdał sobie sprawę 
z tego, że jego zatrzymanie zmierza do uwięzienia na dłuższy czas i że UB 
nie zamierza zwrócić mu wolności. 

Odcięty od świata nie bardzo mógł zdawać sobie sprawę z tego, co dzia-
ło się w kraju. Już od stycznia 1950 całą prasę krajową wypełniały artykuły 
podejmujące zajadłą krytykę działalności �Caritasu� podległego biskupom 
diecezjalnym. W dzień po aresztowaniu o. Tomasza �Dziennik Łódzki� za-
mieścił obszerny artykuł pt. Co ujawniła kontrola w �Caritasie� wrocław-
skim. Odwoływano się do niego także i w dalszych publikacjach tego pisma, 
głosząc, że we Wrocławiu: Ludzie, którzy służyli w gestapo i dla gestapo 
pracowali w społeczeństwie katolickim, zajęli naczelne miejsca w �Carita-
sie�, obok arystokratycznych hrabiów, hrabin, o pięknie brzmiących nazwi-
skach ale za to brudnych rękach. Wskazywano na liczne uchybienia formalne 
i niesprawiedliwy rozdział posiadanych środków materialnych. Publikacje te 
wprost mówiły, że zwierzchnik wrocławskiego �Caritas�, administrator apo-
stolski archidiecezji wrocławskiej ks. Karol Milik nie panował nad sytua-
cją w podporządkowanym mu Związku i dlatego też trzeba jak najszybciej 
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�bagno »Caritas« wyczyścić�, to znaczy wyzwolić spod władzy biskupów 
diecezjalnych. W pięć dni po aresztowaniu o. Rostworowskiego �Dziennik 
Łódzki� zamieścił artykuł pt. �I w Łodzi nie było lepiej�. Jego treść była 
osnuta wokół znalezionego podczas rewizji w mieszkaniu o. Tomasza listu 
jednej z łódzkich studentek, skarżącej się na to, że została wyeksmitowa-
na z centralnej stołówki i przeniesiona do innej. Celem tego artykułu było 
skierowanie ataku wprost przeciwko o. Tomaszowi. Niepodpisany twórca 
tej publikacji stwierdzał: (...) faktem jest, że władze �Caritas Academica�, 
kierowane przez ks. T. Rostworowskiego, rządzą się funduszem społecznym 
przeznaczonym dla najuboższych studentów, według własnego widzi mi się, 
że �eksmitują� ze swej opieki tych, którzy na nią zasługują. Rzeczywistych 
zarzutów było niewiele, artykuł miał tylko wytworzyć atmosferę pomówień 
o licznie występujące nadużycia w kościelnym �Caritas�. Zaczynał się sło-
wami: Z oburzeniem i wstrętem odwraca się cała uczciwie myśląca opinia 
publiczna od kliki, która zdoławszy opanować kierownictwo �Caritasu� 
z pominięciem najelementarniejszych zasad przyzwoitości rozkradała cudze, 
społeczne mienie, bogacąc się na ludzkiej krzywdzie i ludzkim nieszczęściu. 
Tego więc typu epitety miały skwitować pięcioletnią pracę charytatywną 
o. Tomasza, która przez stworzenie stołówki, pośrednictwa mieszkaniowego 
i całego szeregu form pomocy materialnej niosła wielu studentom rzeczy-
wistą, niezbędną w latach powojennych pomoc materialną. Ale o. Tomasz 
owych szkalujących publikacji ówcześnie nie czytał. W marcu został prze-
wieziony do Centralnego Aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Warszawie, u zbiegu ulicy Koszykowej z Alejami Ujazdowskimi. Tam 
przez 11 miesięcy przebył w piwnicy, z której wyprowadzany był jedynie na 
przesłuchania. Największa koncentracja przesłuchań nastąpiła w marcu 1951 
� dziesięć przesłuchań i w kwietniu 1951 � osiem. Dziewięciokrotnie był 
przedłużany czas jego tymczasowego aresztowania. Decyzje takie podejmo-
wali sędziowie: ppłk Aleksander Warecki, mjr Mieczysław Widaj, mjr Zbi-
gniew Furtak, mjr Zygmunt Wizelberg i ppłk Helena Wolińska, która jednak 
zajmowała się głównie jego współoskarżonymi. Łącznie czas jego tymczaso-
wego aresztowania przedłużano do ponad półtora roku. 

W kwietniu 1951 oficer śledczy MBP Władysław Góra podjął decyzję 
o połączeniu spraw karnych o. Tomasza ze sprawami o. Stanisława Nawro-
ckiego, Adama Stanowskiego, Wiesława Gorączki i Andrzeja Sołdrowskiego. 
Tenże Góra 5 V 1951 sporządził projekt aktu oskarżenia przeciwko pięciu tym-
czasowo aresztowanym. Projekt ten zatwierdził naczelnik wydziału Departa-
mentu Śledczego MBP ppłk Ludwik Serkowski. 27 VI 1951 projekt oskarżenia 
został przekazany wiceprokuratorowi Naczelnej Prokuratury Wojskowej mjr. 
Henrykowi Ligęzie i po aprobowaniu go przez prokurator ppłk Helenę Woliń-
ską, szefa Wydziału VII Naczelnej Prokuratury, został przekazany Wojskowe-
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mu Sądowi Rejonowemu w Warszawie. Od początku pobytu na Koszykowej 
o. Tomaszowi odebrano brewiarz. Samotnie przebywając w celi odprawiał re-
kolekcje według schematu określonego w Ćwiczeniach duchowych św. Igna-
cego Loyoli. Przesłuchania były ciężkie, nieraz odbywały się w nocy, kiedy 
parę razy był budzony i wzywany na czwarte piętro. Najdłuższe przesłuchanie 
zgotowano mu od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty, kiedy był prze-
słuchiwany przez zmieniających się śledczych przez 36 godzin bez przerwy. 
Ciągle pytano go o cele Sodalicji Mariańskich, zarzucając, że jako moderator 
chciał budować Polskę Chrystusową a nie socjalistyczną. Inny śledczy twier-
dził, że o. Tomasz ułatwił bratu Stefanowi ucieczkę za granicę. Śledczy Michna 
zwymyślał go od zasranych hrabiów i obłudnych jezuitów. Dla o. Tomasza, 
wychowanego w domach o wysokiej kulturze, otaczanego nieustannie nimbem 
i powszechną życzliwością, wyzwiska te były przykrą, okrutną konfrontacją 
z losem. Podczas tego taśmowego przesłuchania, w toku którego nie dano mu 
nic do picia ani jedzenia, w pewnym momencie oficer śledczy zostawił więźnia 
samego w pokoju. Wtedy o. Tomasz dostrzegł przez okno, że pomiędzy doma-
mi ulicy Koszykowej przeciska się zarys wież kościoła Zbawiciela. Zrozumiał, 
że w ten Wielki Piątek jest mu dane uczestnictwo w męce Pana Jezusa, a dozna-
ne cierpienie przyszło do niego wraz z łaską uświęcenia. 

Trzeba było niemałej odporności duchowej, by w atmosferze więzienia 
śledczego zachować to, o czym wierzący mówią � wiarę, nadzieję i miłość. 
Wystarczy przytoczyć fragment pamiętników spisanych przez ojca Tomasza, 
by zdać sobie sprawę z tego, w jakiej atmosferze psychicznej przyszło mu 
żyć: Czasem, jak to przeżył ks. Karol Pilawa, Ślązak � śledczy następował, 
nadeptywał na wielki palec u nogi, raz, dwa, trzy razy z rzędu. Doprowadził 
do tego, że paznokieć odpadł na zawsze. A księdzu Józefowi Zator-Przytockie-
mu, który miał silny zarost, zakazano się strzyc, a gdy mu gęsta, czarna broda 
wyrosła, wyrywano mu włosy pęczek po pęczku, aż mu całą brodę wyrwano. 
Ks. Gradolewskiemu (diecezja łódzka � dziś wrocławska) wbijano szpilki za 
paznokcie od rąk, a dla uniknięcia zakażenia rozżarzano je w płomieniach 
lampki spirytusowej. Ukłucie rozżarzoną szpilką goiło się szybko i po dwóch 
tygodniach nie pozostawiało śladu na palcach. Paznokcie odrastały. To były 
metody śledztwa, jeszcze względnie łagodne, gdyż stosowano znacznie gor-
sze. A umęczony organizm ludzki nie bardzo miał czym się bronić. Więźniów 
budzono o piątej rano. Śniadanie było dopiero po dwóch godzinach i składało 
się z zupy i kawałka chleba. W południe dawano jeszcze kawałek suchego 
chleba. Na obiad o trzeciej zupę i kawałek chleba, a na kolację o siódmej już 
tylko kawę bez chleba. Na szczęście, po pewnym czasie władze więzienne 
zgodziły się na to, by aresztanci mogli otrzymywać miesięcznie po 300 zł 
i za te pieniądze nabywać w kantynie więziennej cebulę, rzodkiewki, masło 
i margarynę. O. Rostworowski od sekretarza prowincji Ojców Jezuitów Wło-
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dzimierza Mielnika regularnie otrzymywał 300 zł. Wzmocniony na siłach, 
podjął uporczywą walkę o zwrot brewiarza. Ostatecznie oddano mu Pismo 
św. Nowego Testamentu, brewiarza jednak nie otrzymał. Natomiast podczas 
przesłuchań w kwietniu 1950 dorobił się nowego zarzutu. Śledczy zorgani-
zowali mu pokazówkę. Czyścili sutannę, strzygli, golili, wywołali taką at-
mosferę, że w związku z podpisaniem porozumienia między Rządem a Epi-
skopatem ksiądz przewidziany jest do zwolnienia. Zaproszono go jednak na 
ostatnie przesłuchanie i tam wypytywano, czy nie miał kontaktu z bronią. I tu 
ojciec zarzekał się, że broni nie miał w ręku, niemniej sam powiedział, że 
raz pewien student przyniósł mu stary rewolwer, którym jego kolega w roz-
paczy z powodu niezdania egzaminu dyplomowego chciał popełnić samo-
bójstwo. Sprawa rewolweru urosła do ogromnych rozmiarów, tym więcej, 
że aresztowany był już w tym czasie jego faktyczny posiadacz, nieco nie-
zrównoważony psychicznie niedoszły samobójca, inż. Artur Ciepielewski. 
Skojarzenie zeznań o. Tomasza i Ciepielewskiego doprowadziło do wykrycia 
całej sprawy. Ciepielewski miał dostać dwa i pół roku więzienia za nielegalne 
posiadanie broni, o. Rostworowskiemu za kilkutygodniowe przechowanie re-
wolweru dano potem 7 lat wpisanych do ogólnego wyroku skazującego. Tra-
giczną ofiarą tego splotu okoliczności stała się także siostra Ciepielewskiego, 
w domu której faktycznie ów stary rewolwer był przechowywany. Została 
aresztowana i zmarła w więzieniu. 

11 II 1951 o. Rostworowski wyprowadzony został z piwnicy Aresztu 
Centralnego i ze skutymi rękoma jak zbrodniarz przewieziony do więzienia 
przy ul. Rakowieckiej, gdzie osadzono go w X pawilonie w celi 35, do któ-
rej dochodziły z pobliskiej kaplicy św. Andrzeja Boboli dźwięki dzwonu na 
Anioł Pański. W kolejnej celi 28 siedział z kapusiem, który go naciągał na 
rozmowy polityczne. Tu jednak zaczynała działać łaska Boża. O. Tomasz 
owego więźnia począł namawiać do udziału w prowadzonych przez siebie 
rekolekcjach, które skończyły się tym, że wrogo nastawiony kapuś poprosił 
o rozgrzeszenie i przywrócenie na łono Kościoła katolickiego. W monotonii 
życia więziennego nastąpiło jedno wydarzenie bardziej łaskawe. 29 VI 1951 
po raz pierwszy, po półtorarocznym pobycie w odosobnieniu, zezwolono 
o. Rostworowskiemu na pięciominutowy spacer: Czułem się dosłownie jak 
pijany. Zataczałem się. Odwykłem od wdychania świeżego powietrza � wspo-
minał po latach. Zbliżał się czas rozprawy sądowej. Przed nią o. Tomasz był 
łącznie wzywany 128 razy na przesłuchania. Teraz wezwano go do podpisa-
nia protokółu przesłuchań. Tekstu nie miał nawet czasu odczytać. Z pobieżnej 
jednak lektury zorientował się, że postawiono mu zarzuty, iż siłą chciał obalić 
ustrój państwowy. Rostworowski pytał porucznika Górę � Jaką siłą? � Ten 
mu odrzekł � To już was nie obchodzi. � Wobec zbliżającego się czasu rozpra-
wy prowincjał Ojców Jezuitów zaangażował adwokata Lecha Buszkowskie-
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go, który miał bronić o. Rostworowskiego. Przed zawiezieniem do sądu dnia 
30 VIII 1951 o. Tomasz domagał się, by mu zwrócono pas do opasania sutan-
ny. Wtedy śledczy zażądał, by ojciec na rozprawie wystąpił po cywilnemu, 
na co więzień się zdecydowanie nie zgodził. Stanęło na tym, że pas zakonny 
może mu być dostarczony, ale za półtorej godziny, gdyż został w magazynie 
Aresztu Centralnego. W rezultacie o. Tomasz zrezygnował z posiadania pasa, 
gdyż nie chciał przybyłych na rozprawę znajomych męczyć oczekiwaniem 
w sądzie. Niemniej znamienny był jego wysiłek do zaprezentowania się na 
rozprawie jak najgodniej. Do Wojskowego Sądu Rejonowego przy ul. Ko-
szykowej w Warszawie wieziono go samochodem z okratowanymi oknami, 
w towarzystwie czterech współoskarżonych: o. Stanisława Nawrockiego TJ, 
Adama Stanowskiego, Wiesława Gorączki i Andrzeja Sołdrowskiego. Tomasz 
do gmachu sądu wchodził pierwszy jako główny oskarżony. W sali rozpraw, 
choć oskarżeni zostali posadzeni tyłem do publiczności, o. Rostworowski 
dostrzegł przybyłych na rozprawę księży: o. Bogusława Waczyńskiego TJ, 
pełniącego obowiązki prowincjała po zaaresztowanym o. Edwardzie Bulan-
dzie, o. Stanisława Wawryna, o. Stanisława Bajkę, ks. prof. Witolda Pietkuna 
i o. Jan Gwalberta Piwińskiego, a także grupę akademików z Anielą Jaź-
wińską, Jadwigą Kowalską i mgr. Romualdem Kukołowiczem na czele. Dla 
o. Rostworowskiego bardzo przykre było to, że na rozprawę nie przybył nikt 
z jego bliskich krewnych, z którymi przecież był bardzo zżyty i z którymi 
utrzymywał zawsze tak serdeczne stosunki. Przyczyną tego było to, że wów-
czas uważało się, że osobiste angażowaniea się w sprawę więźnia polityczne-
go prowadzi do wciągnięcia na czarną listę i w konsekwencji utratę w najbliż-
szym czasie pracy. Na rozprawę mogły przybyć więc jedynie emerytki, a tym 
widocznie akurat w tym czasie zdrowie lub brak pieniędzy nie pozwolił do-
jechać i stawić się w Warszawie. Ponadto o. Tomasz przed aresztowaniem 
działał w Łodzi, w której członkowie jego rodziny nie zamieszkiwali, a on 
sam, w latach powojennych tak mocno zaangażowany w pracę duszpasterską, 
kontakty czysto rodzinne znacznie ograniczył.

Wojskowemu Sądowi Rejonowemu przewodniczył mjr Mieczysław Wi-
daj, człowiek, który już przed wojną uzyskał tytuł magistra prawa i stopień 
podporucznika artylerii. W czasie okupacji niemieckiej podczas służby w Ar-
mii Krajowej został awansowany do stopnia porucznika. Od 1944 służył w Lu-
dowym Wojsku Polskim. Pochodzenie ukraińskie skłoniło go do zdecydowa-
nej walki z Polakami o patriotycznym nastawieniu. To on później wydawał 
wyroki w procesach Jana Mazurkiewicza, Kazimierza Pluty-Czachowskiego 
i Stanisława Skalskiego. Ławnikami byli por. Mieczysław Sobotko i ppor. Eu-
geniusz Żebrowski. Oskarżał osławiony już prokurator wojskowy mjr Henryk 
Ligęza. Domagał się on wysokich kar dla przestępców, którzy w miastach 
swego pobytu oraz na terenie całego kraju w ramach Sodalicji Mariańskich 
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prowadzili działalność skierowaną przeciw żywotnym interesom narodowym 
i ustrojowym Państwa Polskiego. Wypytywał oskarżonych o różne sprawy, 
m.in. wyrażał zdziwienie, dlaczego sodalicja urządzała obozy wypoczynkowe 
i rozszerzone rekolekcje. Powiadał, że przed wojną on też brał udział w czasie 
studiów w Warszawie w rekolekcjach, które prowadził także o. Rostworowski 
(pewno Jan TJ): Ale o żadnych obozach czy kursach sodalicyjnych nie było 
mowy. To, co urządzali obecni oskarżeni, Rostworwski i Nawrocki, było tylko 
płaszczykiem, pod którego osłoną szła robota antysocjalistyczna. Ligęza w pa-
mięci obserwatorów procesu pozostał jako funkcjonariusz zadający szczegól-
nie podchwytliwe pytania i interpretujący je z wyraźną zjadliwością. Niektórzy 
świadkowie studenci, widać zastraszeni, również nie dawali zbyt korzystnych 
dla obwinionego wyjaśnień. Od o. Rostworowskiego sędzia domagał się, aby 
zdjął sutannę. Odpowiedział, że tylko przełożony zakonny może mu to naka-
zać. Stanął i podniósł ręce, mówiąc, że jeśli chcecie, to zdejmijcie mi sutannę. 
Podczas procesu o. Tomasz jako ostatni odpowiadał na pytania stawiane przez 
sędziego. Wystąpienie jego było filmowane i musiał mówić do mikrofonu. 
Jak sam wspomina, przyznał się do prowadzonej walki z marksizmem, gdyż 
walka ideowa była dozwolona w przepisach konstytucji, natomiast zarzut za-
miaru dokonania przewrotu politycznego poprzez pracę w Sodalicji i Caritas 
Academica zdecydowanie odrzucał. 

Główne przemówienie prokuratora było demagogiczne. Mówił, że mamy 
przed sobą przedstawicieli świata, który odchodzi: Ksiądz Rostworowski z ro-
dziny obszarników, gnębicieli ludu, wychowany w nienawiści do wszystkiego, 
co chamskie, co sowieckie, co demokratyczne, przedstawiciel zakonu popie-
rającego zawsze rządy feudalne, zaborcze, uznającego zasadę, że cel uświęca 
środki. Prokurator nie wdawał się w niuanse prawne, lecz szermował ocena-
mi politycznymi, stwierdzając, że cała działalność Rostworowskiego i jego 
sługusów miała na celu zwalczanie dorobku Państwa Polskiego. Cała ta gru-
pa kierowała się wskazaniami o. Ignacego Loyoli, który mówił Wchodźcie 
ich drzwiami, a wyprowadzajcie swoimi. Ligęza kończył swe przemówienie 
słowami: Tacy Rostworowscy, potomkowie obszarników i krwiopijców oraz 
ich sługusy, tacy Nawroccy czy Stanowscy, nie mogli inaczej niż z najwyższą 
wrogością odnosić się do zwycięskiej naszej rzeczywistości. Toteż ze względu 
na wagę ich działalności i ich wpływ na młodzież, którą przez tyle lat de-
prawowali, wnoszę o surowy wymiar kary, mianowicie 12 lat więzienia dla 
Rostworowskiego, a po 8 lat dla pozostałych. O. Rostworowski w ostatnim 
słowie stwierdził, że celem jego pracy duszpasterskiej było wychowanie mło-
dzieży w duchu wiary, natomiast nie uprawiał żadnej nielegalnej działalności. 
Ostatecznie sąd uznał postawione zarzuty i wyrokiem z 6 IX 1951 stanowił, 
że Tomasz Rostworowski od 1945 r. do 23 I 1950 r. na początku w Łodzi, 
potem na terenie całego kraju utrzymywał kontakty z działaczami organiza-
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cji podziemnych i umożliwiał im kontakty ze sobą oraz z przedstawicielami 
obcej ambasady, a także jednemu z nich, Markiewiczowi, pomógł ukrywać 
część składową radiostacji nadawczej, poza tym jako moderator Sodalicji 
Mariańskiej Akademickiej skierował działalność części członków tej organi-
zacji przeciw żywotnym interesom narodowym i ustrojowym oraz politycznym 
Państwa Polskiego i za to na podstawie art. 86 § 2, 46 § 1 b i 48 § 1 KKWP 
[jest] skazany na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia. W drugim punkcie 
wyroku mowa była o skazaniu na siedem lat więzienia za przechowywanie 
pistoletu typu vis nr 8625. Jednakże te siedem lat nie były doliczane do po-
przednio zasądzonych 12 lat. Gdy zaś chodzi o �sługusów�, to im sąd w nie-
których wypadkach podwyższył kary, w innych zmniejszył. O. Nawrocki zo-
stał skazany również na 12 lat więzienia, Stanowski i Sołdrowski na siedem, 
Gorączko na osiem lat. Obrońcy złożyli rewizje od wyroków, co jednak nie 
przyniosło skutków. Najwyższy Sąd Wojskowy orzeczeniem z 31 X 1951 
utrzymał wydane orzeczenia w mocy. Skazani byli zaskoczeni wysokością 
wyroków. Natomiast mocodawcy nie mieli koncepcji dla jakich celów wy-
korzystać przeprowadzony proces. Nawet nie zamieścili na razie informacji 
o jego przebiegu w prasie i kronice filmowej. Ostatecznie działalność So-
dalicji Mariańskich została zawieszona przez władze kościelne, a �Caritas� 
przejęty przez władze państwowe, więc w gruncie rzeczy proces wypadł zbyt 
późno i nie nadawał się już właściwie do ukazania �ohydy� czynów oskar-
żonych. Ponieważ jednak o procesie tym wiadomości podało Radio �Wolna 
Europa�, więc w końcu w prasie ukazały się odpowiednio spreparowane ar-
tykuły. W jednym z nich pt. Świątobliwi zbrodniarze bezimienny autor pisał: 
Wykorzystując religijną przykrywkę Sodalicji Mariańskiej, oskarżeni jezuici 
zatruwali jadem nienawiści dusze zrzeszonej w Sodalicji młodzieży, depra-
wowali ją, pchali w ślepy zaułek zbrodni przeciwko narodowi. Szkolili oni so-
dalisów w łajdackiej robocie dywersyjnej wewnątrz organizacji społecznych 
i zawodowych. (...) do której sodalisi zostali przez jezuitów Rostworowskiego 
i Nawrockiego odpowiednio przygotowani. Inicjujący kampanię oszczerczą 
artykuł zamieszczony z datą 19 IX 1951 w �Trybunie Ludu� niemal w całości 
był poświęcony przestępstwom dokonanym przez ks. Tomasza Rostworow-
skiego. Był on oskarżony o to, że jego: działalność powiązana była z wywia-
dem imperialistów anglo-amerykańskich i działającymi na terenie kraju pod-
ziemnymi organizacjami. Dowodem było to, że: Rostworowski ułatwił kontakt 
jednemu z członków podziemnej organizacji Orłowskiemu vel Argasińskiemu 
z urzędnikiem ambasady brytyjskiej i pomógł mu ukryć część radiostacji. 
Rostworowski skontaktował również brata swego Stefana, członka komendy 
głównej WiN, z Mankiewiczem, zajmującym się nielegalnym przerzutem ludzi 
zagranicę. Rostworowski przechowywał broń znanego mu z działalności ban-
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dyckiej Ciepielewskiego, członka NSZ, który obecnie odbywa karę w więzie-
niu. Rostworowski pełnił funkcję kasjera bandy WiN. Od jednego z członków 
bandy � Mroczkowskiego otrzymał pieniądze i wypłacał je następnie jako 
kierownik łódzkiej Caritas Akademica pod pozorem stypendiów studentom � 
członkom bandy Mroczkowskiego. Identycznej treści artykuł znalazł się także 
w �Dzienniku Łódzkim� i innych gazetach wojewódzkich. �Expres Ilustro-
wany� nazwał o. Rostworowskiego opiekunem i kasjerem WiN-u. Dokładne 
wskazywanie przestępstw �zbrodniczego jezuity� nie szło w kierunku oczer-
nienia Kościoła, lecz osobę Rostworowskiego wiązało z działalnością zbrod-
niczych band WiN-u i NSZ-u. Taki kierunek wskazywała sytuacja. Wyrok 
został ogłoszony akurat w czasie, kiedy prasa krajowa trzęsła się z oburzenia 
nad dokonaną zbrodnią zabójstwa znanego komunistycznego propagandzi-
sty radiowego Stefana Martyki. Trzeba było więc opinię publiczną zwrócić 
przeciwko działaniom podziemia antykomunistycznego. Tak więc i �Trybu-
na Ludu� wyciągnęła dodatkowy zarzut współudziału o. Rostworowskiego 
w zorganizowaniu ucieczki jego brata, rzeczywistego delegata WiN-u, za 
granicę, mimo że oskarżany nie miał z tym nic wspólnego, a stawiane mu 
zarzuty wskazywały na to, że krajowy aparat bezpieczeństwa nie orientuje się 
w jaki sposób Stefan Rostworowski opuścił kraj.

Po wyroku o. Tomasz otrzymał teraz status więźnia karno-śledczego i przy 
okazji furażerkę i buty na drewnianej podeszwie. Zarazem pozbawiono go 
Pisma Świętego, medalika i nie oddano brewiarza. Pociechą było tylko to, że 
został umieszczony w celi nr 23 z innymi skazanymi już księżmi: o. prowincja-
łem Edwardem Bulandą, ks. prałatem Zygmuntem Kaczyńskim, przeorem Oj-
ców Paulinów z Jasnej Góry o. Kajetanem Raczyńskim oraz z paru świeckimi 
osobistościami: Jerzym Braunem, ostatnim przewodniczącym Rady Jedności 
Narodowej, Wacławem Kostkiem-Biernackim, ostatnim wojewodą brzeskim, 
Niemcem, generałem SS Pawłem Ottonem Geiblem. Szybko jednak został ode-
rwany od tego towarzystwa. Wskutek przemówienia się ze strażnikiem, a po-
tem oficerem inspekcyjnym niespodziewanie został skazany na tydzień karca, 
a potem pięć tygodni odosobnionej celi. Po tym ciężkim doświadczeniu znalazł 
się w celi 16, gdzie wspólnie przebywał z Kazimierzem Studentowiczem, Józe-
fem Kwasiborskim i Władysławem Minkiewiczem. Ten ostatni w swych wspo-
mnieniach wydanych po 40 latach zapisał: Bliższy kontakt nawiązałem tylko 
z mądrym i przemiłym ojcem Rostworowskim, z którym rozmawiałem często po 
francusku, korzystając z tego, że znał dobrze ten język.

W dniu swoich imienin, 21 XII 1951 o. Tomasz został transportem skie-
rowany do Wronek. Z dworca więźniowie maszerowali czwórkami otoczeni 
uzbrojonymi strażnikami, a przed bramą więzienną padł rozkaz: Na dupie 
siad. Potem otwarła się brama, więźniowie weszli na teren obozu. Kazano 
im się rozebrać do naga, przegląd wszystkiego, potem biegiem do cel z rze-
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czami pod pachą, ale traktowani byli ulgowo, gdyż nie lano ich pałami, ani 
nie szczuto psami. Więzień Rostworowski w celi znalazł się w towarzystwie 
Adama Stanowskiego, Kazimierza Studentowicza i majora Bolesława Toma-
szewskiego z WiN-u. Rzecz zadziwiająca, ojcu Tomaszowi, mimo tylu rewi-
zji, udało się przemycić rodzynki i zasuszoną bułkę pszenną i na Boże Naro-
dzenie odprawił dla swych współwięźniów pasterkę: Leżeliśmy w sześciu na 
siennikach. Przez okno wpadał blask latarni, tak że w celi panował półmrok. 
Rozłożyłem na podłodze między mną a oknem czystą chusteczkę, która miała 
służyć jako korporał. Łyżka z odrobiną wina była kielichem, a w drugiej łyżce 
odrobina wody służyła do lavabo i oblucji. Cztery kawałeczki suchej bułki, je-
den z nich trochę większy, to były hostie dla mnie i uczestników. Ministranturę 
odmawiali Studentowicz i Stanowski. Z tej celi wkrótce po Nowym Roku 
został przeniesiony na oddział zwany �Podchorążówką� dla prałatów. 

O. Tomasz w kartotece rejestracyjnej więzienia we Wronkach miał selek-
tywną grupę A 1, to znaczy, że został zaliczony do zdecydowanie wrogo usto-
sunkowanych do ustroju, co przesądzało o tym, że podlegał zawsze zwiększo-
nemu rygorowi. Tak też i oddział, na którym się znalazł, wyróżniał się tym, 
że miał zaostrzony rygor. Tu o. Rostworowski przebywał razem z ks. Pawliną, 
o. Nawrockim i ks. Zator-Przytockim. Dla więźniów przewidziane były spa-
cery, na które początkowo wyganiano biegiem. Strażnik Tomek Grunwald 
pokrzykiwał wtedy: Dalej prałaty! Pasibrzuchy!, Papieżnicy! Do galopu, 

Więzienie we Wronkach, w którym więzień karno-śledczy Tomasz Rostworowski  
przebywał pięćdziesiąt miesięcy 

[fot. S. J. Rostworowski]
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niech wam brzuchy schudną! Z wydarzeń, jakie dokonywały się na tych spa-
cerach, mamy relacje współwięźnia Andrzeja Sołdrowskiego: Na komendę 
�w tył zwrot� następuje zmiana kierunku krążenia. Jeden z więźniów przy-
kłada w tym momencie prawą dłoń do piersi i pochyla głowę. Widzi to inny 
z przeciwległego kraju koła. Na ponowne �w tył zwrot� ten inny wykonuje 
nieznacznie ręką znak krzyża i szepce: �ego te absolvo�. W momencie zwrotu 
oczy obu więźniów się spotkały, po czym pierwszy w skupieniu pochylił jeszcze 
niżej głowę, a drugi został wywołany z szeregu przez strażnika i ustawiony na 
boku twarzą do muru.(...) Ten uparty i niezdyscyplinowany więzień to Ojciec 
Tomasz. Był wielokrotnie karany przez speca, lecz i tym razem nie chce się 
przyznać, któremu na spacerze �dawał znaki� i dlaczego uprawia niedozwo-
loną �propagandę religijną�. Tym razem dostał trzy dni karca, bo jest głupi 
i niepoprawny, a na takich mamy sposoby! (...) w karcu jest bardzo zimno, 
szczególnie w nocy, gdy w bieliźnie, na gołych deskach, trzeba dotrwać do 
rana. Stawką jest tu zapalenie płuc i przeniesienie na III Pawilon, a stamtąd 
nie każdy wraca.(...) Tym razem wyszedł z karca cało. Nocami ciągle wsta-
wał i robił gimnastykę, aby nie przemarznąć. To go uratowało. We własnych 
wspomnieniach o. Tomasza jest również opis jak go strażnicy brali do karca 
i przy tych działaniach jeden z nich, Dusik, uderzył go w twarz: Skamieniałem. 
Nie chciałem bójki, bo wiem, że zakończyłaby się skopaniem i kalectwem, więc 
tylko błyskawicznie się modlę, ofiarowując wszystko Panu Jezusowi i zaciska-
jąc zęby. Dla syna szlacheckiej, rycerskiej rodziny uderzenie w twarz było 
obelgą, poniżeniem honoru. O. Tomasz reagował jak rycerz, a poniżenie swe 
wpisywał w listę ofiarną dla Pana Jezusa jak ksiądz. Sprawa z karcem miała 
przykre konsekwencje, bowiem po wyjściu z niego o. Rostworowski został 
osadzony 16 III 1952 w celi-izolatce, w której przebywał dwa miesiące. Ale 
i tam umiał znaleźć pociechę dla swej duszy. Okazało się, że z częściowo tylko 
zamalowanego okna rozciągał się widok na dolinę Warty, a czym jest możność 
oglądania przyrody, to wiedzą tylko ci, którzy przez miesiące czy lata byli od 
niej izolowani. Co więcej, ojciec usłyszał śpiew słowika. Do celi-izolatki księ-
ża z celi ogólnej dali mu jedyny posiadany brewiarz i mógł go bez pośpiechu 
co dzień odmawiać. Wrócił do celi ogólnej, ale z niej znów karnie za uprawia-
nie gry w szachy pigułkami od lekarstw został przeniesiony do izolatki i otrzy-
mał zakaz pisania listów na okres miesiąca. Otóż właśnie dopiero z Wronek 
więzień mógł pisać listy. Najczęściej kierował je do niegdyś zaangażowanych 
w prace Sodalicji i Caritas Academica byłych studentek z Łodzi. Pisywał więc 
do Anieli Jaźwińskiej, Barbary Elsner, Wandy Sulikowskiej, a także swej ku-
zynki Marii z Kowerskich Zawadzkiej i do o. Jana Rostworowskiego. 

Zaistniały możliwości odwiedzania więźnia raz w miesiącu. Koordynator-
ką wszystkich kontaktów została niemieszkająca już wówczas w Łodzi, lecz 
w Olsztyńskiem Aniela (Nula) Jaźwińska. Zdołała ona poprzez swoją kuzynkę 
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zorganizować przesyłki paczek żywnościowych dla o. Tomasza z Holandii. 
Podobnie Halina Czarnocka z Londynu miała wysyłać paczki. W Polsce wów-
czas niedostępne były pomarańcze i cytryny, a owoce te właśnie przesyłano 
z Holandii. Gdy później wyszło zarządzenie, że ojciec mógł nabywać wiktu-
ały w więziennym kantorze, sam zrezygnował z holenderskich przesyłek, nie 
chcąc pewno wyróżniać się �dobrobytem� wśród innych więźniów. Na razie 
jednak paczki były bardzo cenione, bo były w nich rodzynki, a to umożliwiało 
przygotowywanie wina mszalnego. Białą bułkę na hostię dał z kolei będący na 
diecie współwięzień Żyd Glasberg. Ale gdy zorientował się, że jego bułka słu-
ży do mszy św., następnym razem już nie chciał jej odstępować. Po uchwaleniu 
konstytucji w 1952 bezwzględny rygor w więzieniu łagodniał. Gdy odbywał 
się proces ks. bpa Czesława Kaczmarka, księża więźniowie po raz pierwszy 
otrzymali gazety: A więzień karny Tomasz � jak zapisał Sołdrowski � stanął na 
baczność i po wyrecytowaniu formuły zgłoszenia się do raportu wyraził życze-
nie, aby nieczynna od zakończenia wojny kaplica więzienna została otwarta 
i w niej znalazł się choć raz w tygodniu kapelan więzienny. Nie pomogło po-
woływanie się na konstytucję i więzień karny od razu dostał sześć tygodni po-
jedynki z zaostrzonym rygorem. Po paru dniach strażnik oddziałowy �Szma-
ta� powiedział Rostworowskiemu: Potrzebna była wam ta msza w kaplicy. To 
już lepiej mogliście chcieć na klęcząco księżyc w tyłek pocałować! 

Niespodziewanie w pierwszy dzień Zielonych Świąt 24 V1953 więzień 
Rostworowski został przewieziony z powrotem do Warszawy na Mokotów, 
gdzie osadzono go w dusznej celi oddziału IX z 30 innymi więźniami, po-
tem w innej celi z 60 aresztowanymi. W tej ostatniej o. Tomasz uczestniczył 
w zbiorowych modlitwach o beatyfikację o. Maksymiliana Kolbego, które 
prowadził świecki więzień profesor Andrzej Święcicki. Miał też okazję do 
sprawowania wielu spowiedzi św. Z datą 31 V 1953 wysłał do Anieli (Nuli) 
Jaźwińskiej list zaczynający się słowami: Od tygodnia jestem na Mokotowie, 
o czym proszę powiadomić Marysię i Zulę, by na widzenia nie jechały do Wro-
nek (...) Stryjowi Janowi składam najserdeczniejsze życzenia z racji jubileuszu, 
który obchodzić będzie w czerwcu i obiecuję gorącą pamięć w modlitwach. 
Czuję się dobrze, jestem zdrów, za nadsyłane pieniądze jestem bardzo wdzięcz-
ny. Okulary nie są mi potrzebne, więc ich na razie nie przysyłajcie. Polecam 
Was wszystkich opiece Bożej, a sam, jak zawsze, dziękuję za modlitwy i dobroć 
Waszą � oddany w Panu Tomasz. List ten potwierdza stan koordynacji wpro-
wadzony przez Anielę Jaźwińską, która licznymi listami ściśle pilnowała ter-
minów dozwolonych raz w miesiącu odwiedzin o. Tomasza w więzieniu. Do 
odwiedzin tych w pierwszym rzędzie upoważnione były osoby spokrewnio-
ne. Stąd też najczęściej o. Tomasza odwiedzała Zofia Rostworowska � Zula, 
wdowa po generale. Najprawdopodobniej było to w czerwcu 1952, gdy do 
więzienia we Wronkach Zula Rostworowska udała się wspólnie z młodym 
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jezuitą o. Czesławem Białkiem, którego władzom więziennym zaprezento-
wała jako swego kuzyna. O. Białek od razu podczas widzenia powiadomił 
o. Rostworowskiego, że jest jego kuzynem i studiuje antropologię w Poznaniu. 
Wyjaśnienia te nie bardzo się podobały pilnującemu rozmówców strażnikowi, 
ale ostatecznie przyjął je do wiadomości. Spośród innych krewnych o. Toma-
sza odwiedziły także Zofia z Rostworowskich Łosiowa i Elżbieta z Rostwo-
rowskich Wielowieyska, a także Jadwiga (Winia) z Fudakowskich Kowerska, 
matka chrzestna uwięzionego. Najczęściej jednak do Wronek przybywała cór-
ka cioci Wini Marysia z Kowerskich Zawadzka, dając tym samym świadectwo 
swej osobistej odwadze, gdyż właśnie jej mąż w 1952 został usunięty z pra-
cy pod sfingowanym zarzutem sabotażu. W Warszawie odwiedził konfratra 
o. Jan Rostworowski TJ, któremu o. Tomasz we wspomnianym liście gratulo-
wał jubileuszu kapłaństwa, a we Wronkach o. Piotr Rostworowski. We Wron-
kach miała go odwiedzić Haluszka Mikułowska z Torunia, dawna sodaliska, 
ale się spóźniła, bo transport więźniów odjechał do Warszawy. O. Tomasz 
oczekiwał także, że odwiedzi go Anna Rostworowska, ówcześnie lektorka ję-
zyka angielskiego na Uniwersytecie w Toruniu. Z jego listów można wniosko-
wać, że nie bardzo zdawał on sobie sprawę z tego, że za takimi odwiedzina-
mi mogły pójść represje wobec osób przybywających do Wronek, a także ich 
dzieci pracujących w instytucjach państwowych. Anna Rostworowska jako 
pracownik naukowy na Uniwersytecie Toruńskim, gdzie już partyjni wprowa-
dzali inwigilację i socjalistyczny rygor, zapewne nie zdecydowała się odwie-
dzić uwięzionego kuzyna. Spośród jezuitów do Wronek niekiedy udawał się 
o. wiceprowincjał Bogusław Waczyński oraz o. Stanisław Wawryn. Współ-
pracownicy ojca z Łodzi do odwiedzin we Wronkach wytypowali właśnie 
Nulę Jaźwińską, której wizyty, choć rzadkie, były przez ojca Tomasza bardzo 
oczekiwane. Do Wronek najczęściej jednak docierała Marysia z Kowerskich 
Zawadzka, wspomniana w liście, a także Jan i Stefania Mędrzakowie, Tola 
Kejna, Ala Kottas, Maria Zachorowska, a zatem liczne grono. Generalnie Nula 
Jaźwińska ogromnie dbała o to, by każdy termin miesięcznych odwiedzin był 
przez jakąś osobę wykorzystany i wizyty u o. Rostworowskiego odbywały się 
regularnie. Pewnego dnia na widzenie przybyła Danusia Staniszkisowa z nie-
letnim synem Tomkiem. Strażnicy pozwolili na widzenie się ojca z nimi bez 
krat w pozycji siedzącej przy stoliku. Danusia wtedy podała o. Tomaszowi pod 
owym stolikiem chusteczkę z komunikantami. 

Po miesiącu pobytu na Mokotowie okazało się, że o. Tomasz został tu 
wezwany, by być przesłuchany w sprawie Andrzeja Starzeńskiego, przyjeż-
dżającego do Polski z Belgii, którego wkrótce skazano za szpiegostwo. Teraz 
dzielił celę z sześciu więźniami skazanymi na śmierć. Pomagał im przetrwać 
ostatnie chwile modlitwą, pociechą duchową i spowiedzią św. Szczęśliwie 
się stało, że pięciu spośród nich doczekało się ułaskawienia. Innymi towa-
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rzyszami w celi byli dwaj wybitni przywódcy WiN-u płk Franciszek Niepo-
kólczycki i mjr Wincenty Jerzy Kwieciński. Tymczasem po ucieczce Światły 
i śmierci Stalina w więzieniu mokotowskim zaczęły się pojawiać symptomy 
odwilży. Do cel przychodziła komisja, której, jak to zwykle bywa, przewod-
niczył największy drań, prokurator Henryk Ligęza, i wysłuchiwała życzeń 
aresztowanych. O. Tomasz zażądał, by mu zwrócono brewiarz. To samo żą-
danie zgłosili dwaj inni księża. Osławiony naczelnik Alojzy Grobicki oświad-
czył, że brewiarze wyda, a księży-więźniów z dobrej celi przeniesie na dół do 
celi piwnicznej, skąd na spacer wyprowadzani już byli oni tylko pod wieczór. 
O. Rostworowskiemu zatem ponownie przyszło pocierpieć za jego religijne 
dezyderaty. Na Boże Narodzenie spotkała go nieprzewidziana �uciecha�. Otóż 
w jego celi zjawił się o. Białek, ten, który przed ponad rokiem odwiedzał go 
we Wronkach. Teraz też został aresztowany �za kontakty z podziemiem�, ale 
się tym nie martwił. A spotkanie w więzieniu mokotowskim obu zaprzyjaźnio-
nych księży było pewnego rodzaju radosnym wydarzeniem. Brat o. Tomasza 
Jerzy podawał w swej korespondencji ciekawe zdarzenie, że we Wronkach 
więźnia odwiedzili dwaj przybysze z Moskwy. Ponoć prowadzili z o. Rostwo-
rowskim długie rozmowy, których treścią było porównywanie organizacji we-
wnętrznej Kościoła rzymskokatolickiego z organizacją partii komunistycznej. 
Rozmówcy mieli twierdzić, że: Nasza i wasza dyscyplina są podobne. Kiedyś, 
w nieokreślonej przyszłości albo będziemy działać razem, albo będziemy się 
zwalczać i starać się spenetrować i rozłożyć wewnętrznie jedni drugich! Roz-
mowa ta na pewno pozostała w pamięci o. Tomasza, tym więcej, że przecież 
wymieniała go jako groźnego jezuitę encyklopedia radziecka.

W dzień Trzech Króli 1954 pociągiem, razem z więźniem Kazimierzem 
Studentowiczem, o. Rostworowski został odesłany z powrotem do Wronek. 
Tu już widoczne były znamiona odwilży. Można było zaprenumerować ga-
zetę i wypożyczać dowolnie wybrane książki z więziennej biblioteki. O. Ro-
stworowski w tym czasie oczytał się bardzo w dziełach klasyków marksizmu. 
W ponad rok później, w Poniedziałek Wielkanocny w marcu 1955 przebył 
w szpitalu więziennym operację na przepuklinę. Odbyła się bez znieczulenia 
ogólnego, tylko za lokalnym, była bolesna, ale skuteczna. W tym czasie w szpi-
talu przebywał także Andrzej Szołdrowski, który tak odnotował owo spotka-
nie: Nie wiadomo skąd Ojciec Tomasz miał w więzieniu opłatki i wino. Umiał 
na pamięć pełny tekst mszy o Matce Boskiej. Odprawiał ją przed pobudką 
na leżąco w łóżku, budząc przedtem tylko zainteresowanych (...) Komunie św. 
rozdzielał szybko. Były to skrawki po kilka milimetrów kwadratowych, bo tak 
nakazywała oszczędność na opłatku. Część komunikantów wynosił w szmatce 
na spacer do ogródka szpitalnego dla osób z pozostałych cel szpitalnych. So-
cjuszem w tej pracy o. Tomasza był o. Białek, który wtedy przechodził opera-
cję nogi. Obaj księża podczas swego pobytu w szpitalu zaopatrzyli spowiedzią 
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i Komunią św. ponad 150 więźniów, obaj też byli podani do karnych rapor-
tów, ale nad przykrościami z tego tytułu górowała w nich radość z dobrze 
wypełnionej służby kapłańskiej. We Wronkach o. Tomasz spotkał się także 
z jednym ze swych współpracowników z łódzkiego Caritas Academica, z An-
drzejem Stanilewiczem, skazanym na 15 lat więzienia za przynależność do 
zbrodniczej organizacji AK. Po latach bardzo pięknie wspominał on dar udzie-
lenia mu Komunii św. przez więzionego kapłana: Po drugiej stronie korytarza 
�karę� odbywał o. Tomasz Rostworowski SJ, który był naszym duszpasterzem 
akademickim i dawał nam ślub. Pewnego razu, kiedy wyprowadzono nas na 
spacer, podczas nieuwagi strażnika kapłan ten stanął koło mnie. Usłyszałem 
jego szept: �Bij się w piersi, żałuj za grzechy, udzielam ci rozgrzeszenia�. 
Ukradkiem podał mi do dłoni konsekrowaną Hostię. Nie spożyłem od razu. 
Wróciłem do celi. Położywszy się na spoczynek, umieściłem Hostię na sercu. 
W ten sposób odprawiałem całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. 
Leżałem z Chrystusem pod jednym kocem w więzieniu! 

Czas jednak płynął i we Wronkach coraz wyraźniej zaznaczała się odwilż. 
W celi można było mieć materiały piśmienne, gry towarzyskie oraz sprowa-
dzać sobie książki. Dzięki tym zmianom rozwinęła się więzienna twórczość 
artystyczna. O. Tomasz napisał nuty do bardzo pięknego wiersza ks. Józefa 
Chochoła pt. �Millenium�. Jego pierwsze dwie zwrotki brzmiały:

Idziemy do Ciebie z daleka
Latami całymi � strudzeni.
Z krainy wygnania nad rzeką,
Gdzie nurty porosły westchnieniem.

Na drodze czatuje nienawiść
I powrót nasz stale odwleka.
Musimy ją w sobie udławić
Ogromną miłością człowieka.

To był wiersz znad rzeki Warty, nad którą we Wronkach wzniesione było 
więzienie. Zaczął się niemniej trudny czas oczekiwania na moment zwol-
nienia z więzienia. Pierwszy wyszedł Gorączko, w lipcu 1955 Szołdrowski 
i Stanowski, we wrześniu o. Nawrocki. W sprawie o. Rostworowskiego akcje 
starań o zwolnienie prowadziła Nula Jaźwińska. Ale starania jej nie dawały 
skutku. O. Tomasz pisał do niej: W dniu 8 grudnia [1955] w szczególny spo-
sób polecać będę Panu Bogu przez ręce Jego Najświętszej Matki całą nie tyl-
ko bliższą mi Rodzinę, prosząc by wszyscy moi Najdrożsi pamiętali i czuwali 
nad rozwojem Królestwa Bożego w sobie i dokoła siebie. Oby Najświętsza 
Pani Niepokalana dopomagała każdemu z nas wcielać konsekwentnie w życie 
przepiękne zasady Chrystusowe Miłości Bliźniego, Dobroci, Czystości serca! 



~ 1063~

Tych wzniosłych zasad potrzebuje świat. Ten ostatni okres, kiedy o. Tomasz 
mógł z więzienia pisać dłuższe i mniej ocenzurowane listy sprawiał, że jego 
działalność apostolska przez prowadzoną z różnymi osobami korespondencję 
nie ograniczała się do ram tylko więziennych, ale wychodziła już i poza nie. 
W tym czasie otrzymywał on więcej listów z zewnątrz. Dostawał listy od 
swojej matki z Brazylii. W ostatnim liście matka przesłała mu fotografie bra-
tanicy Izabelli i bratanków Karola i Jurka, mających przystąpić do I Komunii 
św. Przez trzy dni mam prawo przyglądać się tym zdjęciom, po czym pójdą 
do depozytu � pisał o. Tomasz. W tym samym liście pisał: Moje najlepsze 
życzenia przesyłam chórowi kościelnemu z panem Organistą i panami Soli-
stami na czele. Serdecznie tęsknię za kolędami i śpiewem w ich wykonaniu. 
Klawiatura fortepianowa mi się śni często. Może to dobry znak? Wolę ufać 
Panu Bogu, któremu i Was Wszystkich najserdeczniej w opiekę oddaję � za-
wsze kochający Tomasz. Śniła się już o. Tomaszowi klawiatura fortepianowa, 
ale na wolność nie wychodził. Nula Jaźwińska wyszukiwała Żydów, których 
ratował w czasie okupacji i ci składali podania do władz o zwolnienie księ-
dza. Występowali też działacze socjalistyczni, a nawet ludzie partyjni. Inni 
ofiarowywali Bogu swoje życie za zwolnienie o. Tomasza. Jedna z trzech 
osób, które to uczyniły, zmarła. W maju 1956 do więzienia przybył poseł na 
sejm dr Jan Frankowski i ofiarował o. Tomaszowi egzemplarz Pisma św. Na 
jego ręce więzień złożył petycję o zwolnienie. Nie miał jednak o. Rostwo-
rowski dobrej opinii u władz. Ponoć ciągle mu pamiętano pogrzeb Tyran-
kiewiczówny z 1945, którego nagłośnienie godziło w dobre imię sowieckiej 
Armii Czerwonej. A dla władz w Polsce stanowisko towarzyszy radzieckich 
wówczas było decydujące. Ostatecznie jednak 25 V 1956 ogłoszona zosta-
ła amnestia, według której wymiar kary więźnia karnego Rostworowskiego 
zmniejszył się o 4 lata. Pozostawało mu do odsiedzenia rok i parę miesięcy. 
Wniosek o zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia złożyła także krewna 
Zofia Rostworowska. Ostatecznie wszystkie te starania uwieńczone zostały 
rezultatem. 20 IX 1956 po siedmiu latach więzienia o. Rostworowski został 
zwolniony z Wronek. Pod bramą więzienną oczekiwali go o. Bogusław Wa-
czyński i Basia Romańska, harcerka, penitentka od czasu I Komunii św. Wy-
zwolony pierwsze kroki skierował do kościoła parafialnego we Wronkach, 
by podziękować Panu Jezusowi za dar wolności. Po tych latach niewoli po-
zostało wspomnienie spisane przez współoskarżonego Adama Stanowskiego, 
który zapisał: Więzienie ma swoje prawa. Nie jest łatwo żyć ze sobą przez 24 
godziny na dobę. Jak pół roku siedzi w jednej celi trzech ludzi, to zdążą na 
nerwy sobie zadziałać. Otóż w takiej sytuacji ktoś, kto tam idzie i potrafi wy-
tworzyć atmosferę zaufania; człowiek, który potrafi wnieść pogodę, kulturę 
we współżyciu � zaczyna wywierać zasadniczy wpływ na szansę ludzkiego 
przeżycia przez każdego, kto się z nim w więzieniu spotyka. Taką rolę odegrał 
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ojciec Tomasz. Obok ojca Leona Szeląga, marianina z Warszawy, przeszedł 
do legendy Wronek jako jeden z najlepszych więźniów, najlepszych towarzy-
szy więzienia w historii Wronek. Myślę, że to nie jest mało.

Został zwolniony na zasadzie podwójnej amnestii z lat 1953 i 1956, ale 
nie był zrehabilitowany i nazwisko jego nadal figurowało w rejestrze prze-
stępców. Zaczął się jednak dla niego nowy okres życia, który wypełnił jakże 
aktywną pracą duszpasterską. Na razie jednak odzyskiwał siły na stanowisku 
socjusza magistra nowicjatu w Kaliszu. Z tego czasu wspominał go ówczesny 
nowicjusz ks. Piotr Sosin TJ: Wiedzieliśmy, że wyszedł z więzienia. Od razu 
zainteresował się fortepianem, przy którym żywiołowo grał i śpiewał zarówno 
piosenki studenckie jak i więzienne. Jeszcze dziś mam przed oczyma jego życz-
liwą i pogodną twarz. Wyśpiewywał nawet mało pasujące do popularnych opi-
nii o zakonnym nowicjacie kanony, np o �Jasiu grającym na skrzypeczkach�, 

czy też piosenkę o pawia-
nach. Z Kalisza o. To-
masz pisał do swego brata 
Stefana do Reims: Da-
łem pięć serii rekolekcji 
w ciągu Wielkiego Postu. 
Głos mi dopisuje, siły też, 
choć męczę się szybciej 
niż w dawnych czasach. 
Dopiero w sierpniu 1957 
został mianowany dusz-
pasterzem akademickim 
w Lublinie. Zamieszkał 
w budynku konwiktu 
księży studentów KUL 
przy ul. Nowotki 5. Owa 
ulica stanowiła swoiste-
go rodzaju centrum życia 
akademickiego Lublina. 
Pierwszym gmachem 
był Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, do którego 
przylegał Kościół Akade-
micki, naprzeciw mający 
budynek konwiktu księży 
studentów. Ulica Nowo-
tki szła dalej i dochodziła 
do kompleksu budynków O. Tomasz po wyjściu z więzienia � Kalisz, jesień 1956
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państwowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) i Wyższej 
Szkoły Rolniczej (WSR) oraz dalej do ustawionych w szeregu domów akade-
mickich UMSC. O. Tomasz miał siedzibę na parterze konwiktu, w pomiesz-
czeniu, na które składał się jego pokój sypialny oraz obszerny przedpokój, 
gdzie było niejako biuro duszpasterstwa. Siedział zatem, można powiedzieć, 
w oku cyklonu. Ale, jak wszystko na tym świecie, jego punkt strategiczny miał 
względne znaczenie. W ówczesnych czasach nie mógł uprawiać czynnego 
duszpasterstwa młodzieży studiującej na państwowych uczelniach. Praktycznie 
rzecz biorąc, był duszpasterzem akademickim studentów KUL. Ci zaś miesz-
kali w innych dzielnicach miasta: większość studentów w domu akademickim 
przy ul. Sławińskiego 8, w budynku ofiarowanym przez jego wujostwo Sta-
nisława i Zofię Wesslów. Budynek ten znajdował się w centrum miasta i jego 
mieszkańcy najczęściej chodzili do pobliskiego kościoła Ojców Kapucynów. 
Z kolei studentki mieszkały na Poczekajce, gdzie był dom Sióstr Urszulanek 
Szarych, oddalony od miasta około 4 km. Studentki w niedzielę modliły się 
najczęściej w miejscowej kaplicy, do powstania której przyczynił się sam 
o. Tomasz. Do Kościoła Akademickiego na wcześniejsze msze uczęszczała 
natomiast masa młodzieży z domów akademickich UMCS. Przed rozpoczę-
ciem mszy św. słychać było tupot idących dużą masą studentek i studentów, 
ale dla duszpasterza akademickiego była to rzesza anonimowa, do której indy-
widualnie nie mógł on docierać. Niemniej o. Tomasz organizował aż siedem 

O. Rostworowski TJ na spotkaniu z inteligencją łódzką po powrocie z  więzienia 
� Łódź, 5 III 1957

[fot. W. Kraska]
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serii rekolekcji, dla młodzieży akademickiej z KUL, UMCS, AM, WSR oraz 
dla pracowników naukowych, administracyjnych i fizycznych uczelni.

Duszpasterstwo Akademickie afiliowane było przy KUL. Miało swoje 
tradycje, w latach poprzednich duszpasterzem był o. Jerzy Mirewicz, słynący 
z zaskakujących zwrotów podczas kazań i prowadzonych rekolekcji. Ale jego 
władanie, jak i jego następcy o. Stefana Miecznikowskiego, przypadło na cza-
sy stalinowskie, kiedy Kościół był jedyną oazą swobody odczuwania i myśli. 
Natomiast zwierzchnictwo o. Tomasza przypadło na okres przełomu, kiedy 
w okresie popaździernikowym młodzież akademicka KUL interesowała się 
przede wszystkim rozwiązaniami politycznymi. Powstały nowe możliwości 
zaangażowania u Młodych Demokratów przy Stronnictwie Demokratycznym, 
w �Wiciach� przy Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, a przede wszyst-
kim w Zrzeszeniu Studentów Polskich, które na razie było jeszcze organiza-
cją apolityczną, nie socjalistyczną. Jednocześnie młodzież na KUL w istotny 
sposób różniła się swym �modelem� od powojennego środowiska studentów 
łódzkich. Wśród studiujących było sporo młodych, którzy przebyli już rok, 
dwa w jakimś seminarium duchownym, inni przybywali tu jako wychowan-
kowie rodzin o zdecydowanym obliczu katolickim, którym uniemożliwiano 
dostanie się na uczelnie państwowe, studentki często były wychowankami 
szkół zakonnych, na uniwersytecie przebywała też część młodzieży �zwykłej� 
z lubelskich rodzin chłopskich i robotniczych śląskich, bo na Śląsku wtedy nie 
było wyższych uczelni humanistycznych. Całość tej zbiorowości nie miała 
profilu harcersko-akowskiego i stąd dawne metody o. Tomasza �piosenki nad 

O. Tomasz z kuzynami Stanisławem Janem i Andrzejem Rostworowskimi � KUL, Lublin, 
20 IX 1958
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dogasającym ogniskiem� dla tego środowiska nie były adekwatne. Niemniej 
o. Rostworowski wkrótce po swym przybyciu przystąpił do organizowania 
wielkiej pielgrzymki na Jasną Górę, o której w liście z 10 V 1958 pisanym 
do prof. Andrzeja Wojtkowskiego zapowiadał: Ma to być manifestacja reli-
gijna młodej katolickiej inteligencji. I rzeczywiście wzięło w niej udział 300 
osób z Lublina. Środowisko kulowskie miało w tym czasie w dużym stop-
niu rozwinięte zainteresowania filozoficzno i historyczno-literackie, a tu już 
o. Tomaszowi, odciętemu przez lata więzienne niemal od wszelkiej lektury, 
niełatwo było sprostać. Naturalnie, organizował on zamknięte rekolekcje, pod-
czas których swymi naukami, czarującym sposobem myślenia i bycia oraz po-
godnie podanymi wspomnieniami więziennymi pozyskiwał wielki mir wśród 
studentów. Ale była to część społeczności akademickiej. Znaczna natomiast 
część studentów KUL intelektualnie opowiadała się za katolicyzmem, a jed-
nocześnie jakością swych praktyk religijnych nie narzucała się Panu Bogu. 
I to właśnie stanowiło trudność dla pracy duszpasterskiej o. Rostworowskiego. 
Jeszcze z więzienia przywykły był do nawracania wieloletnich niedowiarków 
lub wrogów Kościoła, tu miał do czynienia z młodzieżą katolicką, która na 
wiarę spoglądała okiem wątpiącego rozumu. Jego metody duszpasterskie mia-
łyby na pewno dużo większe powodzenie wśród młodzieży z UMCS, ale do 
niej był pozbawiony praktycznego dostępu. 

Na późniejsze msze św. do Kościoła Akademickiego przychodzili ludzie 
starsi, przedstawiciele miejscowej inteligencji. Były to osoby często jakoś oso-
biście spowinowacone z o. Tomaszem lub znające go z jego dawnych pobytów 
w Lublinie. Cześć z nich należała do tego kręgu harcersko-akowskiego z po-
przedniego pokolenia, który o. Rostworowskiego czcił z wielkim uznaniem za 
udział w powstaniu i więzienne cierpienia. Jednym z nich był inż. Artur Ciepie-
lewski, współwinny oskarżenia o. Tomasza, z którym kapłan ten utrzymywał 
jak najbardziej przyjacielskie stosunki. Kazania o. Rostworowskiego były jak 
zawsze świetne i w społeczności lubelskiej odbijały się szerokim echem, choć 
jak wspomniałem, z określonych przyczyn wywodzących się z topografii przez 
młodzież kulowską nie były słuchane. Młodzież ta nie była zasobna, a nawet ge-
neralnie biedna. Duszpasterstwo otrzymywało różne dary zagraniczne, głównie 
w postaci przekazów odzieży. O. Tomaszowi przypadło jakoś tę odzież męską 
i damską rozdzielać. Nie miała ona wielkiej wartości, gdyż kolorytem i krojem 
bardziej się nadawała do strojów bikiniarzy niż studentów katolickiej uczelni. 
Niemniej studentki i studenci zabiegali o dary i na tym tle powstawały różne 
animozje, że ten dostał coś lepszego, a tamten co nieco gorsze. W każdym razie 
sprawa darów sprawiała o. Tomaszowi sporo kłopotów. Ale nie zrażał się tym, 
gdyż rozwijał jeszcze akcję pomocy charytatywnej dla wracających właśnie 
z ZSRS repatriantów. Docierał też do Zakładu Psychicznie Chorych w Abra-
mowicach, gdzie opiekował się młodzieżą, często wywodzącą się z KUL, która 



~ 1068 ~

uległa pewnym dewiacjom psychicznym. Jego wielorakie działania były ściśle 
obserwowane przez agentów UB, których na KUL nie brakowało. Wiadomo, że 
z jego inicjatywy studenci KUL założyli Koło PTTK (Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego). Wywołało to od razu niepokój funkcjonariuszy 
UB, którzy przez swych pośredników od Zarządu Miejskiego PTTK domagali 
się, aby skreślili z rejestru owe wrogie Koło. 

O. Tomasz cieszył się dużą sympatią w ówczesnym kierownictwie KUL, 
gdy rektorem był historyk Kościoła, ks. prof. dr Marian Rechowicz, człowiek 
o wysokiej kulturze duchowej, wywodzący się ze szlacheckiej rodziny. O. Ro-
stworowski został zaproszony do napisania szkicu o Duszpasterstwie Akade-
mickim do wydawnictwa pt. Katolicki Uniwersytet w oczach wychowanków, 
które miało się ukazać z okazji 40-lecia istnienia uczelni. W przygotowaniach 
do obchodu 40-lecia KUL w 1958 duszpasterz akademicki brał czynny udział, 
z kadrą naukową miał na pewno bardzo dobre stosunki. Brał udział w niektó-
rych sesjach naukowych, jak np. pedagogicznej, podczas której wygłosił wy-
kład Trudności młodzieży akademickiej w ujęciu duszpasterza. Żywość tempe-
ramentu o. Tomasza sprawiła, że relacje osobiste z różnymi ludźmi bardzo się 
rozszerzyły. Był zawsze mistrzem duszpasterstwa indywidualnego, kojarzył 
małżeństwa, udzielał ślubów, organizował zamknięte, elitarne rekolekcje. Gdy 
na dni 28�29 XII 1961 do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie została 
zwołana narada na temat metod prowadzenia �duszpasterstwa specjalnego�, 
o. Rostworowski został na nią zaproszony przez prowadzącego obrady ks. bp. 
Jerzego Strobę i wezwany do zajęcia miejsca w prezydium odbywającej się 
konferencji. Główny referat wygłosił ks. dr Ignacy Tokarczuk, ówcześnie wy-
kładowca Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, który skupił 
uwagę na problemach duszpasterstwa młodzieży wiejskiej. 

W tym czasie o. Rostworowski był także rektorem Kościoła Akademic-
kiego KUL i musiał zabiegać o zaspokojenie wszelkich potrzeb tego obiektu 
sakralnego. Istniało ówcześnie przekonanie, że do kościoła należy sprowa-
dzić nowe organy. Był to poważny wydatek dla kościoła rektoralnego, nie 
mającego statusu parafii. O. Tomasz znalazł firmę inż. Dominika Biernackie-
go, która organy mogła zainstalować. Pozostawała jednak nierozstrzygnięta 
kwestia finansowa. Zaczął więc namawiać swego brata Stefana, by wpłacił 
jakąś kwotę na cel instalacji organów. Brat przez długi czas nie był w sta-
nie zareagować na te prośby. Ostatecznie jednak namówił swego ciotecznego 
brata Józefa Wierusz-Kowalskiego, by wpłacił 800 marek na berlińskie konto 
firmy Biernackiego, co nastąpiło w styczniu 1962. 

O. Tomasz, chcąc wyjść z zamkniętego, narzuconego mu kręgu ograni-
czonych kontaktów z młodzieżą akademicką, zaczął w kaplicy Sióstr Urszu-
lanek w Lublinie przy ul. Narutowicza 10 organizować spotkania inteligencji 
katolickiej, poprzedzone nabożeństwem, po którym był wygłaszany odczyt 
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na określony temat. Wywołało to od razu zaniepokojenie miejscowego Wy-
działu do Spraw Wyznań. Dyrektor tego wydziału Aleksander Borkowski 
zawezwał jesienią o. Rostworowskiego i w ostrej formie zapowiedział mu, 
że jego działania są niezgodne z obowiązującym prawem. O. Rostworowski 
rozsyłał bowiem zaproszenia na schemacie odbitki fotograficznej, na którym 
np. informował, że: Duszpasterstwo Akademickie zaprasza niniejszym W. Sz. 
Pana na dwie konferencje religijne na temat �Drogi do szczęścia�, które wy-
głosi ks. Mirosław Paciuszkiewicz (późniejszy jezuita). Ostrzeżenie kierow-
nika Wydziału Wyznań nie zraziło lubelskiego duszpasterza akademickiego 
do dalszego prowadzenia tej działalności. Zmienił tylko to, że zaproszeń nie 
wysyłał na sformalizowanym blankiecie, lecz je wypisywał na maszynie. Re-
zultatem tej akcji było pismo dyr. Borkowskiego skierowane do ordynariusza 
lubelskiego ks. bpa dr. Piotra Kałwy, z odpisami do rektora KUL i prowin-
cjała Towarzystwa Jezusowego, zaczynające się słowami: Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Wydział do Spraw Wyznań, działając 
na podstawie Dekretu z dnia 31 XII 1956 r. (Dz. U. PRL NR 1 poz. 6 z dnia 
12 I 1957 r.) o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, zwraca się 
do Kurii Biskupiej jako zwierzchniego organu kościelnego o wydanie ostrego 
ostrzeżenia ks. Tomaszowi Rostworowskiemu pełniącemu obowiązki duszpa-
sterza akademickiego KUL � za jego niewłaściwe postępowanie datujące się 
już od dłuższego czasu. Pismo było tak skonstruowane, że wpierw wysuwało 
poważny zarzut pod adresem duszpasterza, iż dnia 8 XII 1959 r. podczas 
kazania w Kościele Akademickim oświadczył, że ideologia PZPR jest nie do 
przyjęcia dla katolika. Istota jednak upomnienia leżała w tym, że: Wymienio-
ny organizuje zebrania i konferencje nie leżące w jego kompetencji pod egidą 
obrzędów religijnych z inteligencją miasta Lublina, a ostatnio pod zmienio-
ną formą z wykładami i odczytami... w kaplicy SS Urszulanek. Przykładowo 
ostatnio w dniu 21 XI 1959 r. ks. Rostworowski miał wykład na temat �Spi-
rytyzm i spirytualizm�, podczas którego odbiegając od tematu, większą cześć 
wykładu poświęcił na krytykę materializmu filozoficznego. 

Ordynariusz lubelski zwrócił się do o. Tomasza z prośbą o wyjaśnienia. 
Ten już 3 II 1960 sporządził elaborat, w którym pisał, że jako duszpasterz aka-
demicki zobowiązany jest do prowadzenia duszpasterstwa stanowego obej-
mującego ludzi z wyższym wykształceniem w mieście Lublinie. I w tym celu 
organizuje nabożeństwa-konferencje. Takie, jakie już przed wojną prowadzili 
profesorowie KUL o. Jacek Woroniecki i o. Czesław Lacrampe. Do tego typu 
konferencji nie stosują się przepisy ustawy o zgromadzeniach. Zarzuty A. 
Borkowskiego, że nie są to nabożeństwa religijne, świadczą o złym poinfor-
mowaniu władz, gdyż wszystkie te konferencje zaczynały się wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i udzieleniem błogosławieństwa. Ponadto wysy-
łanie zaproszeń pisanych na maszynie nie podlega kontroli cenzury. A w dniu 
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8 XII 1959 r. miał kazanie na temat Życie piękne i czyste, którego główną tezą 
było, że życie bez grzechu jest piękne. I Najświętsza Panna Maria Niepoka-
lana była istotą przepiękną. Natomiast materialistyczny światopogląd PZPR 
rzeczywiście jest sprzeczny z katolicyzmem. Wyjaśnienia te zapewne nie na-
stawiły dobrze kierownika Wydziału Wyznań do osoby o. Tomasza. Nato-
miast Kuria Biskupia pewno zalecała mu zaniechanie konferencji i zaczęto 
już przemyśliwać o przeniesieniu duszpasterza na inne stanowisko. 

Nie mogąc zbyt otwarcie działać wśród świeckich, o. Rostworowski zajął 
się młodymi księżmi studiującymi na KUL. Organizował dla nich letnie obo-
zy w Pieninach, na Mierzei Wiślanej w Borowie i na Mazurach spływy ka-
jakarskie: Staraliśmy się � pisał do brata � przekazać repertuar chwytów pe-
dagogicznych, pieśni, ogniskowych gawęd, młodszemu pokoleniu kapłanów, 
które chętnie chłonęło każdy szczegół i przeżywało głęboko zarówno obozową 
modlitwę, Msze św., nawet dwudniowe rekolekcje w absolutnej ciszy, jak i at-
mosferę braterskiej przyjaźni, pełną pogody, humoru i młodzieńczej werwy. 
W lipcu 1959 zorganizował w porozumieniu z ks. prałatem Władysławem 
Lesiakiem z Nowego Sącza miesięczny obóz w Wietrznicy nad Kamienicą. 
Księża studenci wpłacali po 500 zł, a on rozliczał zakupy chleba, masła, ce-
buli, kiełbasy. Uczestnicy brali udział w wycieczkach na Turbacz, do Rytra, 
w Pieniny. Studentów odwiedził rektor KUL ks. prof. Marian Rechowicz. 
Obóz taki jednakże podlegał kontroli sanitarnej, którą przeprowadziła Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Przez nią dowiedziały się o ist-
nieniu obozu władze powiatowe w Nowym Sączu i za pośrednictwem wójta 
w Zabrzeżu zażądały zrobienia listy uczestników i stawienia się u władz po-
wiatowych kierownika obozu. O. Rostworowski na wezwanie to odpowiadał, 
że obóz jest imprezą prywatno-koleżeńską studentów KUL, namioty roz-
bito na prywatnej parceli, kierownika nie ma i listy nie ma kto sporządzić. 
O. Tomasz zajął się też duszpasterstwem w dużym ośrodku leczenia chorób 
psychicznych w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Abramowicach pod 
Lublinem, co nie wywoływało oporu władz, dla których środowisko �czub-
ków� nie było przedmiotem penetracji marksizmu-leninizmu. Znanymi tyl-
ko sobie drogami przełamywał bariery, jakie go miały dzielić od młodzieży 
z uczelni państwowych. Już bowiem w 1959 w jednym z listów pisał: Od 
1 do 16 sierpnia towarzyszyłem grupie młodzieży akademickiej (18 osób) 
z Akademii Medycznej i Uniwersytetu Państwowego w Lublinie na wczasach 
w Zbylitowskiej Górze. Wiadomo też, że spotykał się w określonych punktach 
wcześniej umówionych z grupami niezrzeszonej młodzieży akademickiej 
uczestniczącej w spływach kajakarskich na Mazurach. Mało tego, indywidu-
alnie docierał do kadry naukowej obu uczelni w okresie tzw. kolędy. Matkę 
swą informował: Jako duszpasterz akademicki chodziłem prawie co dzień 
w styczniu do mieszkań studentów, profesorów i pracowników KUL i innych 
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uczelni Lublina i błogosławiłem mieszkania, kropiłem święconą wodą, roz-
mawiałem z nimi o sprawach domowych. Trafiają się pracownicy i studenci, 
którzy księdza nie chcą przyjąć w gościnę, ale to są tak nieliczne wypad-
ki, że mam wrażenie, że u was w Brazylii byłoby ich więcej niż tu. Z tytułu 
licznych zajęć o. Tomasza w siedzibie duszpasterstwa nie było łatwo zastać. 
Bardzo wiele podróżował. Ponoć widywano go, jak w ostatnich sekundach 
dobiegał do ruszającego już pociągu na tej czy innej stacji, bo zawsze miał 
kłopoty z punktualnością. W Lublinie źródłem informacji o nim była urzę-
dująca w przedpokoju duszpasterstwa Maria z Resegnerów Jakubowska, 
tzw. �Ciotka�. Była to osoba starsza wiekiem, wdowa, której mąż na łożu 
śmierci prosił o. Rostworowskiego, by się zaopiekował jego osieroconą żoną. 
Dwóch synów straciła podczas wojny, sama była łączniczką AK. Pochodziła 
z arystokratycznej rodziny austriackiej o korzeniach francuskich. Jej mąż był 
urzędnikiem kolejowym w Polsce. �Ciotka� stwarzała ową atmosferę niefra-
sobliwie akowską w duszpasterstwie, lubiana bardzo szeroko przez młodzież, 
stanowiła także swoiste pogotowie wsparcia duchowego.

Generalnie na pewno Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie z czasów 
o. Rostworowskiego zyskało dobrą kartę swoich dziejów. Miało wysoką rangę 
i stanowiło ośrodek nawiedzany przez młodzież studiującą. Nie dysponowało 
jednak możliwościami analogicznymi do tych, jakie istniały w latach bezpo-
średnio powojennych, w czasie tak dynamicznego rozwoju Duszpasterstwa 
Akademickiego w Łodzi. Trzeba także wspomnieć, że w tym okresie o. To-
masz stał się duszpasterzem całej rodziny Rostworowskich. Chrzcił, udzielał 
ślubów, angażował młodych chłopców do ministrantury. W rodzinie Stefana 
Rostworowskiego wywierał wpływ wychowawczy, który po latach przyniósł 
owoce w postaci powołań zakonnych dwóch Rostworowskich, którzy wstą-
pili do jezuitów. Wracając znad Dunajca w sierpniu 1959 zorganizował ze 
mszą św. spotkanie Rostworowskich w Krakowie, na które przybyła także 
Zosia Łosiowa. Stawał się zwornikiem życia rodzinnego. W tym samym roku 
płk Franciszek Niepokólczycki w Warszawie wręczył przyznany mu w 1944 
Srebrny Krzyż Orderu �Virtuti Militari�. Z tej okazji o. Tomasz u jezuitów 
na Rakowieckiej w Warszawie zorganizował spotkanie tym razem Rostwo-
rowskich warszawskich i po odprawionej mszy św. swój order ofiarował jako 
votum przy ołtarzu w kaplicy św. Andrzeja Boboli. 30 X 1960 na cmentarzu 
Powązkowskim przemawiał nad symboliczną mogiłą 150 żołnierzy 7 pułku 
ułanów, jacy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Mówił: Niech Bóg Najwyż-
szy, który przyjął ofiarę życia naszych bohaterów, pozwoli nam doczekać chwili 
ujrzenia owoców ich trudu, a nam doda sił, byśmy swój obowiązek na każdym 
posterunku, gdzie nam stać wypadnie, spełnili chlubnie i z godnością. W rela-
cjach osobistych z o. Tomaszem z tego czasu zupełnie się nie odczuwało tego, 
że był to człowiek tak bardzo brutalnie represjonowany przez wprowadzone 
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przez Sowietów władze polskie. W jego wypowiedziach i spontanicznych 
reakcjach nie było cienia rewanżu czy wypominania tego całego zła, jakiego 
doświadczył. Owszem, podczas spotkań ze studentami snuł różne opowieści 
przypominające czasy więzienne, ale rozgrywające się na Mokotowie czy we 
Wronkach zdarzenia przedstawiał z humorem. Akcentował paradoksy tego 
wszystkiego, co tam się rozgrywało, ale zupełnie nie szerzył nienawiści, �dła-
wił ją miłością bliźniego�. Ale nie bał się też mówić prawdy. 

W sierpniu 1961 o. Rostworowski opuścił Lublin. Władze zakonne 
przeniosły go do Łodzi, przypisując mu funkcję duszpasterza inteligencji 
katolickiej. W Łodzi bywał już także w okresie swej pracy w Lublinie, np. 
w styczniu 1959 wygłaszał konferencje podczas dni skupienia lekarzy. Teraz 
swoją pracą w jakimś stopniu wspierał łódzkiego duszpasterza akademickiego 
o. Tadeusza Boguckiego TJ. Przeniesienie do Łodzi oceniał pozytywnie. Bratu 
Stefanowi donosił: Ja w Łodzi świetnie się ustaliłem z powrotem. Nie opiekuję 
się już akademikami. Zostawiłem to młodszym, ale mówię kazania o godz. 10, 
daję rekolekcje dla absolwentów, trochę piszę wspomnień. Owych rekolekcji 
rzeczywiście dawał dużo, i to nie tylko w Łodzi, ale w Gdańsku, Płocku, Świę-
tej Lipce i innych miejscowościach. W tym czasie napisał też wspomnienia ze 
swojej pięcioletniej pracy w Łodzi z lat bezpośrednio powojennych. Osobiście 
okres pracy duszpasterskiej w Łodzi oceniał jako lepszy od tego, który spędził 
w Lublinie. Jego ponowny przyjazd do miasta swej chlubnej pracy przypadł 
w 11 lat od czasu aresztowania i wówczas już prowadzona przez niego pod 
względem duchowym dawna młodzież akademicka pędziła samodzielne życie 
zawodowe. Zatem o. Rostworowski jako duszpasterz inteligencji znajdował 
szeroki odzew wśród swych byłych wychowanków. Zbliżał się rok 1964, któ-
ry stanowił właściwie kres okresu odwilży, wywołanej wydarzeniami z paź-
dziernika 1956. Władze powolutku przykręcały śrubę, wycofując się również 
z pewnych koncesji uczynionych na rzecz Kościoła. Nie należy przypuszczać, 
aby funkcjonariusze UB, kontrolujący działalność Kościoła, byli zadowoleni 
z faktu powrotu o. Tomasza do Łodzi. Władze zakonu Ojców Jezuitów miały 
więc pewien kłopot z wytyczeniem zakresu pracy duszpasterskiej o. Rostwo-
rowskiego. Tymczasem wiosną 1963 z São Paulo, gdzie przebywała matka 
księdza u jego młodszego brata Jurka, przyszła wiadomość, że jej stan zdrowia 
wskazuje na rychły koniec i przed śmiercią chciałaby bardzo zobaczyć swego 
syna. Nastąpiła więc żywa współpraca pomiędzy Stefanem Rostworowskim, 
kursującym po Europie Zachodniej bratem Tomasza, a samym zakonem je-
zuitów w zakresie uczynienia wszystkiego co możliwe, by ułatwić wyjazd 
o. Rostworowskiego z Polski. Stefan przedłożył generałowi Ojców Jezuitów 
w Rzymie argumenty wskazujące, że o. Rostworowski zbyt wiele się już od 
komunistów nacierpiał i powinien otrzymać od władz zakonnych zgodę na 
opuszczenie Polski. W rezultacie i polskie władze zakonne zezwoliły Toma-
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szowi na wyjazd. Tej idei pozbycia się na jakiś czas zakonnika z Polski nie 
były przeciwne i władze resortu spraw wewnętrznych, gdyż zarysowała się 
realna perspektywa, że o. Tomasz otrzyma paszport. Bilet do Belgii i zapro-
szenie wysłał uczeń o. Tomasza z Wilna zamieszkały w Wesenbeek pod Bruk-
selą, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Romuald Andruszkiewicz 
(krewny Oskierków i Kossaków), który przyjął teraz nazwisko Androus. To 
on przesłał do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Łodzi kwotę 1708 
franków belgijskich, która była wymagana na pokrycie kosztów podróży po-
ciągiem z Warszawy do Brukseli i z powrotem. Do wykupienia biletu do São 
Paulo dołożył się brat cioteczny Tomasza Józef Wierusz-Kowalski, który aku-
rat przyjechał z Szwajcarii do Polski na Targi Poznańskie. Ale głównie koszt 
tego biletu pokryła długo potem spłacana pożyczka zaciągnięta przez Stefana 
u dawnego znajomego Teresy Rostworowskiej Bernarda de Vogue z Reims. 
O. Tomasz pisał do brata: Na razie pilna sprawa to mamona. Tymczasem właś-
nie sprawa mamony została pozytywnie rozwiązana. O. Tomasz za sugestią 
Wierusz-Kowalskiego wystąpił o wizę szwajcarską, bo, jak pisał, zamierzał 
go odwiedzić w drodze powrotnej do Polski. A zatem nie zamierzał on opuścić 
kraju na dłużej. Władze brazylijskie zażądały zaświadczenia, że nie był karany 
w ciągu ostatnich 5 lat i Ministerstwo Sprawiedliwości takie zaświadczenie 
księdzu jezuicie wystawiło. W każdym razie do rana 5 VIII 1963 o. Tomasz 
prowadził rekolekcje dla Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie i jednocześnie 
odprawiał własne. Natomiast 6 VIII 1963 wyjechał pociągiem do Liège, gdzie 
powitał go niewidziany od 17 lat Stefan. 

Brat przewiózł go wpierw do Brukseli, a potem do swego domu w Reims. 
Do Rio de Janeiro odleciał z lotniska Orly w Paryżu. Gdy po 12 godzinach lotu 
Boeing-705 Air France zbliżał się do Rio: pilot zakomunikował wieży kontrol-
nej, że ma trudności, gdyż mechanizm podwozia się zaciął i nie odpowiada. 
W porozumieniu z wieżą kontrolną pilot główny zdecydował, aby lądować na 
brzuchu. Trzeba było jednak najprzód opróżnić rezerwuary z benzyną. Aparat 
krążył nad lotniskiem blisko dwie godziny. Cały ruch lotniska został wstrzyma-
ny. Wreszcie pilot zdecydował się na próbę lądowania na brzuchu. Lądowanie 
było dość brutalne. O. Tomasz, który pierwszy raz w życiu odbywał podróż 
samolotem, trudne lądowanie być może przyjął za normalne, bo ze spoko-
jem relacjonował 22 sierpnia swój przelot: Lot z Orly do São Paulo odbyłem 
szczęśliwie, choć z czterogodzinnym opóźnieniem (...) Na lotnisku w Rio ocze-
kiwały już ekipy strażaków i karetki pogotowia oraz samochody z przedstawi-
cielami władz (...) Na lotnisku w São Paulo oczekiwała mnie Cyla i Oleś z au-
tem. Jurek był jeszcze w Boliwii, gdzie nakręcał film. Były więzień Wronek, po 
przebyciu niemałego zagrożenia, szczęśliwie doleciał do São Paulo. Witali go 
bratowa i major Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Aleksander Rostworow-
ski. W pierwszą noc spędzoną w domu brata nie mógł się jednak wyspać, gdyż 
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już od 4 rano przeraźliwie piały koguty japońskie, trzymane przez jego dwóch 
bratanków. Po tak względnym odpoczynku udał się w godzinną podróż auto-
busem do Tremembe, gdzie przebywała jego matka. Tam zamieszkał na cztery 
dni u miejscowego proboszcza. Codziennie donosił matce komunię św. 

Tymczasem w Brazylii od miesięcy panowały ogromne upały i rozgościła 
się potworna susza. Tomasz relacjonował bratu Stefanowi: W ogniu połowa 
pól, traw, pastwisk, a prasa donosi o klęsce narodowej, bo palą się planta-
cje kawy. Ponad 50 osób spłonęło w płomieniach. Kilka dni temu dym był 
tak gesty, bo u Leszka [Czartoryskiego, szwagra Jerzego Rostworowskiego] 
na werandzie i w okolicy spłonęły wszystkie drewniane, drobne budyneczki, 
na przykład klozeciki stojące opodal. Mimo tego upału Tomasz Rostworow-
ski przystąpił do spisywania swoich wspomnień więziennych. Był w wolnym 
kraju i mógł je przelać na papier. Skończył je pisać 23 IX 1963, w siódmą 
rocznicę opuszczenia więzienia. Ponadto uporządkował wspomnienia spisane 
przez matkę Teresę Rostworowską i przywiózł je do Europy, składając u bra-
ta Stefana. Jeden z ostatnich dni swego pobytu w Tremembe opisał w liście 
wysłanym do Reims: Siedzimy sobie z Mamusią w pogodny dzień sierpniowy 
i rozmawiamy o bardzo wielu sprawach. To mówię ja, to znów Mamusia, która 
jest ożywiona, odmłodniała po moim przyjeździe, umierać nie ma zamiaru, aż 
dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg zechce. O. Rostworowskiemu przyszło jeszcze 
zwiedzić i pożegnać najpiękniejsze miasto świata Rio de Janeiro. 20 X 1963 na 
wezwanie o. asystenta A. Preśerena udał się drogą powietrzną wprost do Rzy-
mu. Tu w swoich Notatkach rzymskich jakby wyśpiewał hymn swej radości: 
Przybyłem tu z sercem nabrzmiałym nadzieją i wielkim uczuciem wdzięczności 
względem Pana Boga, że mi pozwolił spełnić jedno z najgłębszych marzeń 
mego życia, aby być w Rzymie, w sercu chrześcijańskiego świata (...) czerpać 
ducha apostolskiego z najczystszego źródła u grobów Apostołów Piotra i Pa-
wła i móc poświęcić moje siły, moje myśli, mój głos na szerzenie chwały Bożej 
najnowocześniejszymi środkami radiem i może telewizją.

O. Tomasz objął stanowisko współpracownika o. Józefa Chechelskiego, 
kierownika Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, jezuity. Stał się jednocześ-
nie �korespondentem soborowym�, bowiem w Watykanie odbywała się właś-
nie II sesja Soboru Watykańskiego. Jego zadaniem było przygotowywanie 
audycji z przemówień polskich biskupów, które za jego pośrednictwem na 
falach eteru wędrowały do kraju. Jednocześnie musiał przygotowywać poga-
danki radiowe na okres po sesji Soboru, gdyż miał je wygłaszać pięciokrot-
nie podczas każdego tygodnia. Na razie zaś stał się postacią centralną wśród 
przyjeżdżających z Polski �korespondentów soborowych�, wśród których byli 
liczni jego krewni: Nik Rostworowski i jego szwagier Adzio Morawski oraz 
spokrewniony z Rostworowskimi z Niegoszowic korespondent �Trybuny 
Ludu� Ignacy Krasicki. Przybył też w celach ściśle naukowych prof. Mateusz 
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Rostworowski z Krakowa. 
Oprócz zajęć redakcyjnych 
spadło na niego masę zajęć 
prestiżowo towarzyskich. 
Został przyjęty przez o. ge-
nerała Jana Chrzciciela Jans-
sena i całe jego otoczenie, 
któremu zreferował obraz 
stosunków kościelno-pań-
stwowych w Polsce. Składał 
wizyty abp. Józefowi Gaw-
linie, ks. prałatowi Waleria-
nowi Meysztowiczowi, ks. 
Andrzejowi Deskurowi, ks. 
Marianowi Reczkowi, dy-
rektorowi Instytutu Studiów 
Katolickich w Rzymie, prze-
łożonym zakonów żeńskich. 
Święte Miasto zwiedzał ze 
swym wielkim przyjacielem 
i towarzyszem z Powstania 
Warszawskiego o. Józefem 
Warszawskim TJ, był goś-
ciem Stanisława Moraw-

skiego z �Pro Deo�, organizacji przygotowującej kadry polskiej inteligencji 
o nastawieniu antykomunistycznym. Posypały się też prośby o wygłoszenie 
konferencji dla księży z Kolegium Polskiego, prowadzenia rekolekcji dla sióstr 
felicjanek, zmartwychwstanek, nazaretanek i urszulanek. By zakorzenić się 
w środowisku rzymskim, nowicjusz na gwałt zabrał się do nauki języka wło-
skiego. O. Tomasz na gruncie rzymskim był postacią nową, był duchownym 
o tak doniosłej przeszłości, a więc wszyscy dopraszali się o kontakt z nim 
i głoszenie przez niego nauk rekolekcyjnych. Sam jednak bardzo intensywnie 
przeżywał spotkanie z Wiecznym Miastem. Pierwsza msza św. celebrowana 
przez papieża Pawła VI w Bazylice św. Piotra wywarła na nim wielkie wra-
żenie. W swoich �Notatkach� zapisał: W czasie komunii duchowej czułem się 
jak w niebie. Urzekająca wspaniałość kościoła, domu Bożego. Jego ogrom � 
człowiek na gzymsie, obsługujący reflektory, wyglądał jak mrówka. Wewnątrz 
świątyni ciepło. Słyszy się śliczny śpiew idący gdzieś z góry, od głośników. 
Towarzyszy świadomość, że Mszę św. odprawia Głowa widzialnego Kościo-
ła. Uzdolniony muzycznie, wyczulony na piękno, tak wrażliwy duchowo na 
przeżycia religijne o. Tomasz, znalazłszy się tu w Wiecznym Mieście, nieraz 

O. Rostworowski odmawia brewiarz 
w Ogrodach Watykańskich, Rzym 1964
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w swoich zapisach wspominał, iż czuł się jak w niebie. W jego głębokim 
przekonaniu egzystencja niebieska była czymś najwspanialszym, a zatem to, 
że on jej już doświadczał tu na ziemi, dawało obraz jego ogromnego uniesie-
nia duchowego, jakie mu było dane w Stolicy Świętej.

Objęły go też, dopiero w marcu 1964, ważne decyzje, podjęte przez o. asy-
stenta Perserena, iż może pozostać w Rzymie na dłużej. W maju 1964 przesłał 
swojej bratowej do São Paulo 150 dolarów. Przesyłka ta odegrała bardzo ważną 
rolę. Z braku opłat jego matka miała być usunięta z sanatorium w Tremembe, 
a po opłaceniu należności mogła tam nadal przebywać. Teraz o. Tomasz wystą-
pił o przedłużenie paszportu, które otrzymał w sierpniu 1964. Za dobrą obsługę 
w reportażach radiowych pielgrzymki papieża Pawła VI do Ziemi Świętej otrzy-
mał od Ojca św. medal i dyplom pamiątkowy. Decyzja o pozostaniu w Rzymie 
dawała ojcu szansę śmielszej działalności duszpasterskiej i społecznej na emi-
gracji. Stał się on konsultantem Komitetu Obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, 
w pierwszej połowie sierpnia 1964 wybrał się na obóz harcerski polskiej mło-
dzieży emigracyjnej do Urbes pod Mulhouse we Francji, potem ze Stefanem 
udał się do Szwajcarii, gdzie w Lozannie od inż. Stefana Kudelskiego uzyskał 
zapewnienie sprzedaży po zniżonej cenie nowoczesnego aparatu do nagrań ra-
diowych marki �Nagra�. Już od 14 IX 1964 bezpośrednio z Bazyliki św. Piotra 
w Rzymie transmitował nabożeństwo inaugurujące III sesję Soboru Watykań-
skiego II, a 24 X tegoż roku uroczystości związane z konsekracją odbudowanej 
bazyliki na Monte Cassino, której dokonał osobiście Ojciec św. Paweł VI. 

W listopadzie o. Rostworowski zawsze odbywał własne rekolekcje. 
Przebieg tego drążenia własnego ducha opisał w niezwykle ciekawy spo-
sób w swych Notatkach rzymskich, stając się tym samym autorem rzadkiego 
w literaturze dzieła obrazującego proces pogłębiania powołania zakonnego 
i kształtowania się obecności Bożej w duszy ludzkiej. Rekolekcje swe od-
bywał według zasad określonych przez św. Ignacego Loyolę w jego Ćwicze-
niach duchownych oraz regule zakonu Ojców Jezuitów. Postanowił podjąć 
walkę z niepunktualnością i nadmiernym rozprzestrzenieniem się zainte-
resowań i czynności. Pisał, że: muzyka, harcerstwo, rodzina, znaczki są to 
wszystko dodatki, obecnie mało przydatne. Uważał, że zadaniem jego jest 
skoncentrowanie się na pracy redakcyjnej w radiu, która wymaga znacznego 
pogłębienia jego osobistej wiedzy. Zatem w roku 1964 odkładał na bok te 
umiejętności, jakie były narzędziem jego osiągnięć w pracy duszpasterskiej 
z młodzieżą. Starał się wkroczyć na nowe drogi, do których miał przygoto-
wanie teoretyczne po odbytych studiach teologicznych i filozoficznych, ale 
które dotąd nie zbiegały się z charakterem jego działalności apostolskiej. Gdy 
go się odwiedzało w radiu na via Conciliacione, można było na jego biurku 
spostrzec trzy spore tomy dzieł Herberta Marcuse�a, który ówcześnie swoim 
pisarstwem stał się idolem młodzieży jako inicjator współczesnego neoanar-
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chizmu. Zapytany � czy to wszystko czyta?, odwracał swą szlachetną i piękną 
twarz z nieco zafrasowaną miną i mówił � Tak, niestety muszę to wszystko 
czytać, by być na bieżąco w prądach interesujących młodzież. Nasuwała się 
refleksja o tym, jak daleką musiał o. Tomasz przebyć drogę od satyr Zału-
skiego i piosenek nad gasnącym ogniskiem do Marcuse�a, z którym przecież 
umysłowość jego nie miała nic wspólnego. A jednak swoje obowiązki redak-
tora radia funkcjonującego w zbiorowości ludzkiej o określonych zaintereso-
waniach traktował bardzo poważnie. Podczas tych rekolekcji zobowiązywał 
się do tego, że wszystko będzie czytać z ołówkiem w ręku, by robić notatki 
stanowiące arsenał jego wiedzy. Jednak wciąż bliższe mu były audycje bio-
graficzne, poświęcone jego wybitnym współbraciom w zakonie lub też oko-
licznościowe, szczególnie poświęcone tysiącletnim dziejom chrześcijaństwa 
w Polsce, i te przygotowywał dla radia, pomijając raczej tematy filozoficzne. 
Mimo wszystko był to kapłan czynu, który zgodnie z wezwaniem św. Igna-
cego, czynem chciał rozszerzać Królestwo Chrystusowe w duszach ludzkich. 
Wszystko temu właśnie powołaniu starał się podporządkować. Uważał, że 
narzędziem apostolstwa może być nawet korespondencja z członkami rodzi-
ny i znajomymi, jeśli w listy wpaja się pewne głębsze treści wzywające do 
odnowy duchowej respondentów. Otrzymywał z całego świata wiele listów 
od swych byłych penitentek, które radziły się w sprawach wychowawczych 
dzieci i wnuków. Z wieloma ludźmi utrzymywał stały kontakt koresponden-
cyjny. Pisali do niego też tacy, którzy go bliżej nie znali, lecz tylko o nim 
słyszeli od innych. W Archiwum Ojców Jezuitów w Warszawie zachował się 
cały album kopert zaadresowanych do o. Tomasza z jakimś błędem, bo ludzie 
pisali do ks. Tadeusza bądź do księdza biskupa, bądź do Rozworowskiego 
itd. Nie zmieniało to faktu, że dla wszystkich tych ludzi miał otwarte serce 
i wszystkim starał się choć na odległość jakoś pomagać. 

Swoją walkę o siebie samego, podejmowaną w okresie rekolekcji, koń-
czył postanowieniami: W moim życiu: wierność umartwieniu. Temu we-
wnętrznemu � dyscyplinie, hartowi, a także drobnym krzyżykom podejmo-
wanym dla Pana Jezusa z miłości ku Niemu � oto Krzyż. A z drugiej strony 
przestrzeganie wierne reguł � oto wierność Kościołowi. To najlepsza broń, 
bariera, poręcz i gwarancja trzymania się prostej drogi wzwyż! Umocnię się 
w tych postanowieniach. Wydaje się, że właściwie walka o siebie, o jesz-
cze bliższe podążenie razem z Panem Jezusem, tak, jak szli z nim ucznio-
wie z Emaus, była głównym nurtem życia osobistego o. Rostworowskiego 
w Rzymie. Miała ona większą rangę od wielkich wydarzeń, w jakich bezpo-
średnio uczestniczył jako korespondent Radia Watykańskiego. W lutym 1965 
był przyjęty na audiencji przez Ojca św. wraz z delegacją Międzynarodowej 
Unii Katolickiej Radia i Telewizji (UNDA). Podczas audiencji tej otrzymał 
błogosławieństwo apostolskie dla siebie i swych bliskich. W maju i czerwcu 
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był zastępcą delegata Prowincji Wielkopolskiej na Konferencję Generalną 
Towarzystwa Jezusowego w Rzymie, która obrała o. Piotra Arrupe nowym 
generałem zakonu. O swym wyborze nie został powiadomiony w porę, po-
nadto przybył z kraju delegat, którego miał zastępować, więc w nikłym stop-
niu uczestniczył w Konferencji. W lipcu przywiózł z Szwajcarii wykupiony 
już swój wymarzony aparat �Nagrę�. Od września był zajęty obsługą infor-
macyjną IV sesji Soboru. W październiku znowu rekolekcje własne, które 
rozpoczął stwierdzeniem, że: rok ubiegły to jeden ciąg łask i dowodów, że 
Pan Bóg mną się opiekował w szczególnie pieczołowity sposób. To prze-
świadczenie o wyjątkowej opiece Bożej u o. Tomasza jest coraz silniejsze. 
Rozważa on również te momenty, kiedy dana mu łaska przyczyniała się do 
wsparcia życia duchowego innych osób. Wspomina ich wiele i czuje się �na-
rzędziem� w ręku Pana. A jednocześnie ze swymi 62 latami życia i 42 służby 
zakonnej zaczyna rozumieć, że czasu już mało. Nie wiadomo ile mu Pan go 
pozostawił, by zdołał jeszcze pogłębić swoje Mu oddanie. Oskarżał się o brak 
dyscypliny myślowej przy modlitwie i niedostateczne wsłuchiwanie się bądź 
nawet realizację natchnień podsuwanych mu przez Pana. W swoich Notat-
kach zapisywał: Koniec rekolekcji to początek działania w ścisłej łączności 
z Panem Jezusem. Rok 1966 był pełen wydarzeń. W styczniu o. Tomasz roz-
począł współpracę z przybyłą z KUL-u z Lubina absolwentką historii sztuki 
Krystyną Chełkowską nad przygotowaniem w Rzymie wystawy kopernikań-
skiej ze zbiorów pozostawionych po Arturze Wołyńskim. W tym też miesiącu 
otrzymał medal jako pamiątkę z podróży papieża Pawła VI do Indii. W maju 
odbywały się dość uroczyście obchody polskiego Millenium w Rzymie. 
W kwietniu dawał rekolekcje w polskiej parafii w Monachium. W połowie 
roku o. Rostworowskiemu odmówiono prawa do otrzymania paszportu kon-
sularnego. Starając się o ten paszport, przedkładał dokumenty wydobywane 
z Polski. Jeden z tych dokumentów stwierdzał, że nie zalega z podatkami, 
drugi określał jego stosunek do służby wojskowej � był oficerem pospolite-
go ruszenia, przewidzianym do mobilizacji bez broni. W sierpniu przebywał 
w USA i w Kanadzie. Z Chicago przywiózł aparat �Zenit�, potrzebny do pra-
cy radiowej. W drugiej połowie roku odbywała się dalsza część Konferencji 
Generalnej Towarzystwa Jezusowego.

W siedzibie Włoskiej Akademii Nauk w Willi Farnesina w Rzymie dy-
rektor Obserwatorium Astronomicznego prof. Massimo Cimino 15 XII 1966 
uroczyście otworzył wystawę kopernikańską, dostępną do 10 I 1967. Wysta-
wa ta była inaugurowana pod patronatem prezesa Akademii Włoskiej Angelo 
Monteverdiego. Akt otwarcia korelował z obchodami Millenium Chrztu św. 
Polski. Na wystawę przybyło 300 osób ze świata nauki, zarówno Polaków jak 
i Włochów. Organizatorzy, prof. Cimino, pani Chełkowska i o. Rostworow-
ski zostali wkrótce przyjęci przez Ojca św. Pawła VI, a o. Tomasz od papie-
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ża dostał medal pozłacany, wybity z okazji roku jubileuszowego śmierci św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Po wystawie o. Rostworowski, jako niewątpliwy 
poliglota, nadal współpracował z prof. Cimino nad sporządzeniem katalo-
gu biblioteki Muzeum Kopernikańskiego. Znajdowało się w niej 3500 ksiąg, 
manuskryptów i albumów. Istniejącemu w Rzymie ośrodkowi na Monte Ma-
rio przywrócono dawną, ustaloną w 1882, nazwę Muzeum Kopernikańskie 
i Astronomiczne. Ojciec Tomasz stawał się już człowiekiem uznawanym za 
znawcę problematyki kopernikańskiej. Został zaproszony do Brukseli na 
zjazd kartografów i przyjaciół globusów, na który się udał z myślą, że zdo-
ła uzupełnić zbiory XVI i XVII-wiecznych globusów rzymskiego muzeum. 
W 500-lecie urodzin kanonika warmińskiego właśnie na Monte Mario 3 V 
1973 została otwarta w oparciu o restaurowane przez siedem lat zbiory wiel-
ka wystawa kopernikańska, dostępna dla szerokiej publiczności. Akt otwarcia 
poprzedziła akademia ku czci Kopernika odbyta na Kapitolu z udziałem naj-
wyższych włoskich władz państwowych, a po niej rozpoczęło się trzydniowe 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kopernikańskie. Warto wspomnieć, 
że ówcześnie wszystkie polskie placówki dyplomatyczne organizowały różne 
spotkania poświęcone sławie Mikołaja Kopernika, chcąc nazwiskiem tego 
wielkiego astronoma przyciągnąć do kontaktów z dyplomacją PRL-u wiele 
znanych w życiu politycznym osobistości. Tymczasem rolę ich wyprzedziło 
i zdystansowało znacznie dwoje Polaków, z dyplomacją i komunizmem nie 
mających nic wspólnego: mgr Krystyna Chełkowska z KUL i były duszpa-
sterz akademicki KUL. O. Tomasz wygłaszał odczyty o Koperniku: w Me-
diolanie 17 II 1971, w Rzymie 19 II 1973 oraz przygotował trzy prelekcje 
dla radia i przekazał odpowiednie materiały dla prelekcji w 39 sekcjach ję-
zykowych Radia Watykańskiego. Opublikował artykuł poświęcony wielkiej 
osobie polskiego astronoma w �Tygodniku Powszechnym� (Kraków), �Prze-
glądzie Powszechnym� (Londyn) i �Posłańcu Serca Jezusowego� (Chicago). 
Jego przybyły z Australii przyjaciel, ks. Lucjan Jaroszka, zapisał: Wiózł mnie 
swoim małym autem na Monte Mario do słynnego, przy jego pomocy zor-
ganizowanego Muzeum Kopernikańskiego. Czerwcowe upalne popołudnie. 
Ze wzgórza widać część Rzymu: objaśniał, wskazywał rozrzucone kościo-
ły. Mimo włoskiej sjesty, otworzyły się drzwi Muzeum przed o. Tomaszem. 
Z entuzjazmem mówił, objaśniał i podkreślał znaczenie tej polskiej placów-
ki. Wracaliśmy przez przeludnione ulice starego Rzymu. Trąbiono na nas ze 
wszystkich stron., a Ojciec spokojnie zwierzał mi się ze swoich planów. Opis 
ten bardzo trafnie charakteryzuje sposób wędrowania o. Tomasza przez zatło-
czone ulice Rzymu, a także jego rozkochanie w zabytkach Wiecznego Mia-
sta. Z przybywającymi do Rzymu Polakami z kraju i innych państw spotykał 
się dość często w rezydencji pani Janiny Clarotti, Polki, wdowy po wysokim 
urzędniku włoskim. 
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W kwietniu 1967 w Rzymie odbyło się posiedzenie Papieskiej Komisji 
�Consilium pro laicis� i o. Tomasz na falach eteru przekazywał do Polski 
dwie konferencje wygłoszone z tej okazji przez abpa Karola Wojtyłę. Wśród 
tych wszystkich zajęć było jedno niemal najważniejsze. Już 26 I 1967 kie-
rownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego o. Józef Chechelski doznał 
ataku paraliżu i został przewieziony do watykańskiej kliniki. Był to refleks 
zoperowanego wcześniej guza rakowego na nerce. O. Tomasz raz w tygo-
dniu przybywał do kliniki i miał przy chorym nocny dyżur. O. Chechelski 
zmarł 27 czerwca, a już wcześniej u początku jego choroby o. Rostworowski 
6 I 1967 został mianowany kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskie-
go. Najprawdopodobniej zetknięcie się z cierpieniem o. Chechelskiego na-
tchnęło o. Tomasza do wprowadzenia na antenę w każdy piątek, poczynając 
od 6 I 1967 audycji pod nazwą Słowo dla chorych, która w kraju była bardzo 
słuchana. Prowadzenie stałej audycji dla tego tak ruchliwego duchownego 
było niewątpliwie zadaniem uciążliwym. Stąd też na pewno ucieszył się, gdy 
od 1970 opracowanie tych audycji wzięła na siebie przybyła z Polski Zofia 
Kowalska, była łączniczka AK z Powstania Warszawskiego i działaczka po-
wojenna Caritas w Łodzi. Odtąd audycje dla chorych były czytane na dwa 
głosy przez Kowalską i o. Rostworowskiego. O. Tomasz był znakomitym 
narratorem i miał świetny głos radiowy. Do innych stałych audycji Sekcji 
Polskiej należały w każdy wtorek informacje ze świata misyjnego bądź wia-
domości ekumeniczne. W czwartek radio regularnie przekazywało tłumacze-
nia przemówień papieskich ze środowych audiencji. Wreszcie ostatnią stałą 
pozycją były konferencje z zakresu wiedzy religijnej przygotowywane przez 
o. dr. Kazimierza Przydatka. Były one traktowane jako pomoc dla kateche-
tów. Ponadto naturalną rzeczą było nadawanie sprawozdań z wszystkich waż-
niejszych wydarzeń watykańskich: Sobór, Synod Biskupów i inne. Za czasów 
o. Rostworowskiego Sekcja Polska otrzymała nowy, bardziej dogodny lokal 
przy via Conciliazione oraz dzięki jego staraniom uzyskała nowocześniejszą 
aparaturę. Podczas choroby o. Chechelskiego w Sekcji Polskiej nie było żad-
nego zastępcy. O. Tomaszowi pomagali były redaktor �Tygodnika Warszaw-
skiego� Jerzy Braun i dr Kazimierz Gołąb. Dopiero w marcu 1968 przybył 
z Polski o. Antoni Mokrzycki, który był w Rzymie przejściowo, a po nim 
przybył na stałe o. Stefan Filipowicz, późniejszy następca o. Tomasza. 

W 1967 kierownik Sekcji Polskiej był w obsłudze radiowej pielgrzymki 
papieża Pawła VI do Fatimy. W sierpniu tegoż roku odprawiał własne reko-
lekcje. Poświęcił je głównie rozważaniom nad tym, jak szerzyć Królestwo 
Chrystusowe. A rola tego powołania była tym ważniejsza, że Paweł VI po-
lecił jezuitom szczególną misję walki z szerzącym się ateizmem. W tej mie-
rze wzrastała też rola Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. O. Pedro Arrupe 
mówił, że: to narzędzie jest ważnym środkiem, a obecnie nieraz jedynym, by 
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głosić Słowo Boże narodom podległym rządom komunistycznym. W paździer-
niku i listopadzie tego pamiętnego roku 1967 o. Rostworowski sprawował 
obsługę radiową Synodu Biskupów. W tym czasie odbył się także w Rzymie 
zjazd wychowanków szkół jezuickich z całego świata. Wśród przybyłych 
wyszukiwał swoich wychowanków. 8 grudnia o. Tomasz po włosku przema-
wiał podczas otwarcia laboratorium konserwatorskiego w Muzeum Koperni-
kańskim, do którego teraz docierał dwa razy w tygodniu, dla pełnienia pracy 
przy katalogu. W marcu 1968 prowadził rekolekcje dla Urszulanek Szarych 
w Virieu pod Grenoble we Francji. W lipcu zrobił kurs szofera i od rodziny 
czeskiej wyjeżdżającej do Kanady za pożyczone pieniądze nabył �Skodę�, 
mającą 40 tys. km przebiegu. Sierpniowe wakacje spędzał we Francji, był 
w Taizé, dojechał do Reims. W tymże roku, prawdopodobnie podczas podró-
ży do Montreau-les Mins, miał wypadek samochodowy, który wprowadził 
trwały uraz do jego organizmu. W 1968 zaczął odczuwać mocne bóle reuma-
tyczne, które leczył nagrzewaniami.

Podczas listopadowych rekolekcji uznał, że obecnie jego kapłańskim za-
konnym powołaniem jest zorganizowanie na dobrym poziomie Sekcji Pol-
skiej Radia Watykańskiego. Na pierwszy plan wysuwał się postulat dobrego 
przygotowania metodologii pracy sekcji tak, aby, jak zapisał o. Tomasz, moż-
na było: spokojnie przekazać jej kierownictwo następcy. Od strony technicz-
nej uważał, że nastąpił już postęp, bo miał nowoczesną aparaturę �Nagrę�, 
�Uher�, �Zenit�, natomiast gorzej było ze stroną informacyjną, brakowało 
stałego dopływu wiadomości z Ameryki, o polskich działaniach misyjnych 
w Afryce i Azji, z życia religijnego w Polsce. W tym czasie o. Rostworowski 
zdecydowanie uznawał radio za swoje priorytetowe zadanie. Ale nie mógł 
się wyrzec działalności duszpasterskiej. W Rzymie był więc stałym dusz-
pasterzem Szarych Urszulanek, kapelanem niedzielnym Sióstr Felicjanek, 
w szpitalach odwiedzał chorych, ponadto starał się pomagać w zdobywaniu 
mieszkania, pracy, stypendiów wielu Polakom przybywającym do Wieczne-
go Miasta. Sporo spowiadał, co mógł czynić biegle w czterech językach. Siły 
do tego wszystkiego czerpał z apelu Ojca św. Pawła VI, który powiedział 
jezuitom: Macie być przedłużeniem Jezusa w dzisiejszym chrześcijaństwie, 
a może bardziej by trzeba mówić: w dzisiejszym społeczeństwie. 

Schyłek 1968 przyjmował z przeświadczeniem, że: w ostatnim roku miał 
chwile skupienia, w których obecność nadprzyrodzoną Pana Boga dostrze-
gał w zbiegu pomyślnych okoliczności. Obecność tę zjednywał dla niesienia 
pomocy oczekującym jej ludziom. Ale zabiegał o to, by nie myśleć według 
słów: My to znaczy Jezus i ja, ale według słów: Nie ja, ale łaska Boża ze mną 
okazała komuś pomoc. W roku następnym ogłosił drukiem ciekawy referat 
pt. Religijne perspektywy radia i telewizji. Rolę Sekcji Polskiej umieścił na 
tle szerokiej panoramy funkcjonowania w świecie radiotelewizyjnych środ-
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ków przekazu. W 25. rocznicę bitwy pod Monte Cassino głosił kazanie na 
polskim cmentarzu i nawet pozytywnie oceniał, że na uroczystość złożenia 
wieńców po raz pierwszy przybył również konsul pan Wojciech Młynarski, 
reprezentujący rząd PRL-u. Młynarski już od stycznia 1968 zapraszał go na 
spotkania noworoczne do konsulatu polskiego przy Ambasadzie PRL. 10 VI 
1969 sprawował obsługę radiową wizyty Pawła VI w Genewie, w siedzibie 
Światowej Rady Kościołów. Rok ten kończył się dla niego miłym zdarze-
niem, bowiem abp Antoni Baraniak ofiarował mu pamiątkowy medal wybity 
w 1968 z okazji jubileuszu Tysiąclecia Biskupstwa Poznańskiego. 

W dniach od 26 III do 19 IV 1970 przebywał w Nowym Jorku. Był tam 
podejmowany przez Koło AK, odwiedził Polski Instytut Naukowy, kierowany 
przez dr. Jana Libracha, dotarł do Doylestown � Amerykańskiej Częstocho-
wy, której współtwórca, paulin o. Michał Zembrzuski obiecał mu sfinansować 
angielskie wydanie bibliografii kopernikańskiej zbiorów rzymskich. W maju 
witał w Rzymie pielgrzymkę z Polski 5 biskupów i 215 księży, byłych więź-
niów Dachau. Od 20 do 24 VIII 1970 przebywał w Brigliton pod Londynem 
na Kongresie Astronomicznym, na który przybyło 350 astronomów z całego 
świata. Po powrocie do Rzymu w swej skromności znajomym rozpowiadał, 
że go zaproszono na ten kongres dlatego, że jego całkiem łysa głowa wyglą-
da jak globus (kopernikański). 18 III 1971 odleciał samolotem do Montrealu. 
Był zaproszony przez prof. Andrzeja Ruszkowskiego, by dać serię rekolekcji. 
Wygłosił też odczyt o Ko-
perniku. Rekolekcje dla Po-
lonii prowadził od 25 do 
28 III w Ottawie, potem 
w kwietniu w Montrealu. 
6 kwietnia na tydzień przy-
był do Nowego Jorku. Moż-
na powiedzieć, że w tym 
okresie życie o. Tomasza ob-
jęła pewnego typu globali-
zacja. W tymże roku udawał 
się kilkakrotnie do Francji, 
m.in. w rejonie Strasburga 
i Lille prowadził rekolekcje. 
17 X 1971 uczestniczył w 
uroczystościach związanych 
z beatyfikacją o. Maksymi-
liana Kolbego w Rzymie, 
na którą z Polski przybyło 
tysiąc pielgrzymów. Od 30 

O. Tomasz w towarzystwie swej bratanicy 
Izabeli Rostworowskiej � Reims 1970
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IX do 6 XI 1971 prowadził obsługę radiową II Synodu Biskupów. W marcu 
1972 znów dawał serie rekolekcji w Nowym Jorku. Bóle reumatyczne go nie 
opuszczały. Leczył je �Indocidem� w kapsułkach. Jesienią wierny przyjaciel 
Janusz Rychlewski ofiarował mu swój podniszczony �Volkswagen� w miej-
sce oddanej już do kasacji �Skody�. Listopadowe rekolekcje własne rozpoczął 
odnotowaniem stanu swej duszy: Staram się dużo rozmawiać z Panem Jezu-
sem � zapisał. � Od samego początku odczuwam znak skupienia wewnętrz-
nego. Czytał Myśli o modlitwie Alberta Marie Besnarda, który napisał: Bóg 
będzie mocniejszy od ciebie i modlitwa cię nawróci. Modlił się o dar działania 
w Chrystusie, to znaczy współdziałania z Jego mocą, łaską i miłością twórczą. 
W owym nurcie rozważań rekolekcyjnych z 1972 stanął przed nim bardzo 
ważny problem w jego życiu dotyczący niesienia pomocy materialnej bliźnim. 
Stwierdzał, że często kierował się nadmierną ufnością wobec proszących o po-
moc, że podejmował decyzje przekraczające możliwości. I to spowodowało, 
że jego zwierzchnik zakonny w Rzymie zabraniał mu zajmować się akcją cha-
rytatywną. Lecz z drugiej strony pamiętał, że: Miłość Chrystusa przynagla 
nas (2 Kor 5, 14). Dlatego nie czuł się zdolny do nieudzielania zapomogi po-
trzebującym i chociaż zakon odmawia mu środków pieniężnych na �caritas�, 
będzie nieść krzyż odmawiania, ale prosić o pomoc dla drugich nie przestanie. 
Zapisał będę: żebrać od drzwi do drzwi dla chorych. 

Kontekst życia o. Tomasza Rostworowskiego w tym czasie był bardzo 
wyraźny. Był on uczestnikiem szerzenia Królestwa Bożego w duszach ludz-
kich. Tylko tak można ocenić z perspektywy czasu o. Tomasza jako kapłana 
i profesa Towarzystwa Jezusowego. Nadchodziło jednak to, o czym wspomi-
nał nieraz. Pan skracał czas jego posługiwania.

1 VIII 1973 w rocznicę wybuchu powstania nadał przez Radio Waty-
kańskie swą ostatnią audycję poświęconą Starówce. Jak zapisał Zbigniew 
Czajkowski, o. Tomasz, gdy mówił o powstaniu: to jego wyraziste, wielkie 
oczy zapalały się blaskiem, jakby na ich dnie uwieczniły się łuny pożarów na 
Starówce. Stawał się wtedy kaznodzieją i sędzią, który potrafił serdecznie, 
godnie, ale z całym respektem dla mądrości wieków, ocenić obiektywnie sens 
patriotycznego zrywu i bezsens jego politycznych konsekwencji. 2 VIII 1973 
odjeżdżał pociągiem z Rzymu do Polski. Mało kto go odprowadzał, gdyż 
w świecie zachodnim człowiek się liczy wtedy, kiedy jest, a nie kiedy odcho-
dzi. Z braku pieniędzy nie wykupił miejscówki, a tłok był duży. Do wagonu 
wszedł jednak przez okno. Przyprowadzony przez współpracującą z Ojcem 
Zosię Kowalską kolega zajął Ojcu siedzące miejsce. Było to ważne, gdyż 
o. Tomasz odczuwał już silne bóle kręgosłupa. Po przyjeździe do Polski o. 
Tomasz chciał się udać do Pleszewa, gdzie miał prowadzić rekolekcje dla 
sióstr. W Warszawie na dworcu nikt go nie witał, bo zawiadomienia o przy-
byciu doszły za późno. Jego pobyt w Polsce miał stać się nieustanną wędrów-
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ką: Łódź, Lublin (Tydzień Studiów Kapłańskich), Kraków, Wybrzeże, Toruń, 
Bydgoszcz, Poznań, Warszawa � uczestnictwo w V Konferencji Kartograficz-
nej, na którą zaprosił go doc. dr Józef Babicz z PAN. Na 15 września prze-
widywał powrót do Rzymu. Los ujęty ręką Opatrzności pokierował inaczej. 
W Pleszewie między naukami rekolekcyjnymi leżał w łóżku. Potem trochę 
się podratował i mógł iść na spacer, 600 metrów, z przystankami. Następnego 
dnia został przewieziony autem do Warszawy, a potem do Łodzi. Odczuwał 
stałe bóle kręgosłupa. Ale 9 IX 1973 w Łodzi na Sienkiewicza, wraz z trzema 
innymi ojcami, obchodził jubileusz 50-lecia swego życia zakonnego. Zeszły 
się tłumy, które składały mu wyrazy radości i swego przywiązania. W konce-
lebrze sprawował mszę św., miał kazanie, potem odbyło się spotkanie w gro-
nie rodzinny Rostworowskich, a z kolei w domu Jana Mędrzaka z wycho-
wankami i przyjaciółmi. Był to na pewno wielki dzień w życiu o. Tomasza, 
połączony z cierpieniem, z fizycznym bólem.

W dniu następnym już znalazł się na oddziale chirurgicznym Szpitala im. 
Pasteura. Tam przechodził intensywne badania, zakończone przypisaniem mu 
gorsetu, którego koszt pokryła wychowanka z Sodalicji Tola Kejna. W święta 
o. Tomasz słuchał mszy św. przez radio z Paryża. W szpitalu odwiedzał go 
niekończący się pochód oddanych mu osób. 25 września przeniósł się na IV 
piętro szpitala pod opiekę Sióstr św. Rodziny. Tam jakoby ukrywał się przed 
rzeszą odwiedzających go. Siostry umożliwiły mu odprawianie mszy św. 
w kaplicy, a on w podzięce zorganizował dla nich wieczór muzyczny z przy-
śpiewkami o Pawle i Gawle. Stan zdrowia chorego poprawił się i lekarz osą-
dził, że może udać się na wypoczynek do Zakopanego. Okazało się, że nie ma 
niezbędnych rzeczy z ubioru, by mógł przebywać w górach. Jednak wycho-
wankowie zakupili wszystko, co potrzebne. Przed wyjazdem, 22 paździer-
nika, przyjął oleje św. z rąk o. Franciszka Przybylskiego TJ. 1 XII 1973 Jan 
Mędrzak przewiózł go samochodem do Zakopanego. Tam, na Górce, w domu 
Ojców Jezuitów siły mu wyraźnie powracały. W liście do S.J. Rostworow-
skiego z 9 XII 1973 pisał: Czuję się z dnia na dzień lepiej (...) Jeszcze trochę 
nie uregulowany mam sen. Budzę się zbyt często. Zresztą wszystko O. K. (...) 
Paszport mój oddałem do przedłużenia i obiecali mi to zrobić bez mojej wi-
zyty w Warszawie (...) Cieszę się z wizyty ministra Olszowskiego w Watykanie 
i mam nadzieje, że stosunki będą układać się coraz lepiej. (...) W Łodzi, przed 
samym wyjazdem. 30 XI, uczestniczyłem w spotkaniu przy naszym Kościele 
z grupą 40 absolwentów szkół wyższych, byłych wychowanków Duszpaster-
stwa Akademickiego. (...) Stwierdzam z radością, że wśród młodej inteligencji 
panuje doskonały, zdrowy duch katolicki. 1 I 1974 uczestniczył w uroczystej 
mszy św. koncelebrowanej z okazji rozpoczęcia się Roku Świętego. Podczas, 
której głosił homilię. W posługach religijnych uczestniczył i później. Ale 
miał świadomość, że do pracy w Radiu Watykańskim już nie powróci. Do 
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swej współpracowniczki z radia Zofii Kowalskiej 5 XII 1973 pisał: Muszę się 
z tym pogodzić, że nie wrócę do dawnego, bardzo ruchliwego stylu życia. To 
opatrznościowe � zawsze mi było potrzeba większego skupienia i selektyw-
ności w wyborze zająć. Mam zamiar więcej pisać. Zatem godził się z tym, że 
choroba ograniczy realizację jego najwyżej cenionego powołania i znajdzie 
nowe. Ale późniejszy list skierowany do bratanka o. Tadeusza Rostworow-
skiego TJ był wypełniony głębszą rezygnacją: Myślę, że życie moje chyli się 
ku wieczności. W lutym przyszło pogorszenie stanu zdrowia, rokowane na 
tle zniekształcenia kilku kręgów kręgosłupa, najprawdopodobniej wskutek 
mającego miejsce w 1968 wypadku samochodowego. 23 lutego samochodem 
przewieziono go do Łodzi. Krótko przebywał w Szpitalu św. Rodziny. Stan 
jego już był bardzo ciężki, chory tracił przytomność. Zaprzyjaźniony z nim 
o. superior Tadeusz Pawlicki zdecydował, aby go zabrać do domu Ojców Je-
zuitów i tu stale przebywał przy jego łożu. Chory przechodził obustronne za-
palenie płuc i zaburzenia krążenia. By mu ulżyć w widocznych cierpieniach 
został przeniesiony 5 marca do Szpitala im. Mikołaja Kopernika, gdzie był na 
reanimacji i tam zmarł 9 III 1974. 

Powiedziano, że zmarł pośrednik Miłosierdzia Chrystusowego. Zwłoki 
zmarłego wystawione były w kaplicy św. Krzysztofa przy kościele Ojców 
Jezuitów. Na piersi kapelana Armii Krajowej spoczywał Order �Virtuti Mi-
litari�, przypięty przez dr. Zbigniewa Jaśniewicza, który też nim był odzna-
czony. Kolejne msze św. żałobne odprawili ordynariusz łódzki ks. bp Józef 
Rozwadowski i ordynariusz łomżyński ks. bp Mikołaj Sasinowski. Homilię 
wygłosił ks. prof. Witold Pietkun, który ukazał osobowość śp. o. Tomasza na 
tle tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.14 marca odbyły się wielkie uro-
czystości pogrzebowe, którym przewodniczył ks. bp Bogdan Bejze, sufra-
gan łódzki, odprawiając mszę św. w koncelebrze z 30 innymi księżmi, wśród 
których był o. Piotr Rostworowski, a wiernych uczestniczyło około 7 tys. 
Natomiast niemal wszyscy księża biskupi udali się do Wrocławia na odbywa-
jący się tego dnia pogrzeb kard. Bolesława Kominka, niemniej wielu z nich 
przysłało telegramy kondolencyjne. Uczynili to: kard. Stefan Wyszyński, 
kard. Karol Wojtyła, który napisał: Proszę Boga o światłość wiekuistą i pokój 
dla jego szlachetnej duszy, biskupi: Jerzy Ablewicz, Stefan Bareła, Lucjan 
Bernacki, Lech Kaczmarek, Aleksander Mościcki, Mikołaj Sasinowski, Jan 
Zaremba, Tadeusz Zawistowski, z Rzymu nadeszły telegramy od przewod-
niczącego Papieskiej Komisji Przekazu ks. prałata Andrzeja Deskura, matki 
generalnej Sióstr Zmartwychwstanek Zofii Szulc, matki generalnej Szarych 
Urszulanek Andrei Górskiej, z Polski od ks. kanonika dr. płk. Włodzimierza 
Robaka Ławrynowicza, który pisał, że o. Tomaszowi zawdzięcza swe powo-
łanie. Z kościoła na Sienkiewicza zebrani uczestnicy ceremonii pogrzebowej 
przejeżdżali autobusami na cmentarz Na Dołach, na którym zebrało się około 
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15 tysięcy ludzi. Było 36 członków rodziny, z Francji przybył brat Stefan 
Rostworowski. Trumnę nieśli kolejno: wychowankowie o. Rostworowskiego 
� ojcowie rodzin, inżynierowie, lekarze, potem członkowie rodziny Rostwo-
rowskich, z kolei jezuici łódzcy i wreszcie sodalisi mariańscy. Wygłoszonych 
zostało kilka pięknych przemówień, ale największą siłę miała wypowiedź 
mec. Władysława Siła-Nowickiego, który wspomniał bohaterską postawę 
o. Rostworowskiego z tych lat, kiedy przebywał w więzieniu. Mówił też, 
że miłość Boga i miłość Ojczyzny były jakby dwoma potężnymi ramionami 
tego człowieka, który w 19. roku życia postanowił poświęcić się służbie Bo-
żej. Siła-Nowicki wskazał też na bardzo ważny moment, że o. Rostworowski 
był tym kapłanem: który w tych trudnych warunkach, zdawałoby się poniże-
nia, w warunkach podeptania, umiał nie tylko wysoko nieść swoją godność, 
ale podtrzymywać i krzepić innych � i umiał to czynić bez nienawiści. Właśnie 
ta zupełna niezdolność do nienawiści była bezcennym znamieniem o. To-
masza. Z kolei dla obrazu oddziaływania duchowego tego kapłana równie 
ważne było przemówienie Romualda Kukołowicza, wygłoszone w imieniu 
wychowanków. W listach pisanych z więzienia o. Rostworowski zapytywał 

Kondukt pogrzebowy z trumną o. Rostworowskiego 
przechodzi przez cmentarz Na Dołach w Łodzi. 

W pogrzebie uczestniczyło 15 tys. osób. Kondukt prowadził bp Bohdan Bejze 
� marzec 1974

[fot. M. Osicki]
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Anielę Jaźwińską, czy jego uczniowie-sodalisi zachowują przekazany im 
depozyt wiary. I na to zapytanie Kukołowicz w jakimś stopniu odpowiadał, 
przypomnieniem w dniu pogrzebu o. Tomasza tego, czego swych wychowan-
ków on uczył. Mówiłeś, że trzeba mieć nadzieję � przypominał Kukołowicz 
� taką nadzieję, taką ufność w Bogu, że gdyby nas wszyscy opuścili, nawet 
ojciec, nawet matka, nawet siostra, dzieci czy żona, żebyśmy byli pewni, że 
Bóg i Pan wszego świata nas nie opuści. I uczyłeś nas Ojcze, że trzeba miłość 
mieć, trzeba mieć miłość do wszystkich i wszystkiego, nie tylko do bliźnich 
i przyjaciół, nie tylko do ludzi obojętnych, ale i do tych, którzy nam krzywdę 
czynią, którzy obciążają nas krzyżami. I mówiłeś, że aby to osiągnąć, trzeba 
trwać w modlitwie. A zatem trzeba mówić do Pana Boga i rozumieć, co On 
mówi do nas. Słowa Kukołowicza przypomniały to przesłanie apostolskie, 
którym o. Tomasz się dzielił z młodzieżą akademicką w Łodzi. Tego samego 
dnia w Rzymie ks. bp Władysław Rubin w kaplicy Kurii Generalnej OO. Je-
zuitów odprawił mszę św. w intencji Zmarłego, na którą przybył bp Szczepan 
Wesoły, dr Kazimierz Papée oraz liczni przyjaciele o. Tomasza. Kazanie po 
włosku wygłosił o. Józef Warszawski TJ. Fernando Bea zamieścił artykuł 
wspomnieniowy na łamach �L�Osserwatore Romano�. Jeszcze 21 marca ks. 
Tadeusz Koczwara TJ, prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej 
Zakonu Ojców Jezuitów, odprawił kolejną mszę żałobną w kościele przy ul. 
Świętojańskiej na warszawskiej Starówce. Stefania Mędrzak, dawna harcer-
ka i penitentka o. Tomasza, powiedziała o Zmarłym: Byłeś w te trudne lata 
naszym symbolem odwagi i miłości dla drugiego potrzebującego człowieka. 
A ks. Ludwik Grzebień w swej encyklopedii jezuitów dodawał: Zmarł w opi-
nii świętości. Ks. ppłk Tomasz Rostworowski był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Orderu �Virtuti Militari�, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Pamięć o o. Tomaszu Rostworowskim nie zatarła się. W pierwszą rocz-
nicę jego śmierci � jak wspomina pani Barbara Elsner � została przez ks. 
bp. Bogdana Bejzego odprawiona w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi msza 
św. W ogóle ks. bp Bejze stał się gorącym orędownikiem pamięci zmarłego. 
Corocznie odprawiał mszę św. w rocznicę śmierci o. Rostworowskiego w in-
tencji wyniesienia jego osoby na ołtarze. Ks. Felicjan Paluszkiewicz zorgani-
zował przy Kościele Akademickim w Łodzi wystawę listów, fotografii, pub-
likacji poświęconych o. Rostworowskiemu. Była ona eksponowana od 9 III 
1975, a 1 VIII 1975 została przewieziona do Warszawy i była wystawiona 
przy kościele Matki Boskiej Łaskawej na Starym Mieście, gdzie była licznie 
odwiedzana. Eksponowano ją także w Lublinie. Jeden z fragmentów pomni-
ka Powstańców Warszawy na placu Krasińskich w stolicy przedstawia księ-
dza z łysą głową, prowadzącego powstańców do walki. Prototypem dla owej 
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rzeźby duchownego była postać o. Tomasza Rostworowskiego (choć może 
o. Józefa Warszawskiego TJ). 14 III 1976 w kruchcie kościoła Ojców Jezuitów 
w Łodzi nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy o następującej treści: 

1904�1974
O. TOMASZ ROSTWOROWSKI jezuita

Założyciel Duszpasterstwa Akademickiego w Łodzi i jego pierwszy 
duszpasterz. Prefekt w gimnazjach łódzkich. 

Moderator Sodalicji Mariańskich. Kurator Caritas Academica. 
Harcmistrz R.P. Kapelan Powstania Warszawskiego.

Kapłan otwarty na potrzeby każdego. Ten, który radośnie niósł 
Chrystusa. Zawsze w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi.

Na tablicy nad tekstem umieszczono płaskorzeźbę twarzy o. Tomasza, 
wykonaną z odlewu maski pośmiertnej, zrobionego na życzenie Stefana Ro-
stworowskiego. Z okazji odsłonięcia tablicy została odprawiona msza św. 
celebrowana przez ks. bp. Bogdana Bejzego, który wygłosił również pięk-
ne kazanie. W następnych latach rocznica śmierci o. Rostworowskiego ob-
chodzona była w każdą niedzielę najbliższą daty śmierci, to jest wokół dnia 
9 marca. Na owych mszach św., odprawianych o godz. 10 w łódzkim kościele 
Ojców Jezuitów, bp Bejze głosił kazania. Po południu odbywało się spotkanie 
przy grobie o. Tomasza, składano kwiaty i modlono się w intencji jego bea-
tyfikacji. Modlitwom tym przewodniczył zawsze aktualny przełożony domu 
Ojców Jezuitów w Łodzi, początkowo o. Tadeusz Pawlicki, potem o. Stefan 
Miecznikowski. W piątą rocznicę śmierci bp Bejze w kazaniu zastanawiał 
się, jakby o. Tomasz zareagował na to, że Polak został wybrany papieżem. Po 
mszy św. odbyło się zebranie w dawnym lokalu Caritas Academica, podczas 
którego młodzi akademicy odczytywali fragmenty pism o. Tomasza z czasów 
okupacji oraz listów z więzienia. Recytacje te były przeplatane odegraniem 
ulubionych przez o. Tomasza melodii. Na zakończenie odczyt o łódzkim dusz-
pasterzu wygłosiła Ewa Bekier. Wkrótce potem Koło �Odrodzenia� w Łodzi 
przyjęło jako patrona o. Tomasza. W 10. rocznicę śmierci w Duszpasterstwie 
Akademickim odbyła się wieczornica wspomnień o. o. Tomaszu, na którą 
przybyli liczni wychowankowie tego kapłana. W 11. rocznicę odlew maski na 
tablicy, jako nie oddający uroku twarzy o. Tomasza, został zastąpiony piękną 
płaskorzeźbą wykonaną przez Zofię Dąbrowską. 

W 2001 Paweł Patora, działający w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ło-
dzi, Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej oraz Polskiej Izby 
Przemysłu Tekstylnego prowadził akcję zgłaszania kandydatów do tytułu �Ło-
dzianina Stulecia� . Wśród 150 zgłoszonych kandydatów znalazł się również 
o. Rostworowski. Szczególnie uroczyste były obchody z okazji 30. rocznicy 
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śmierci o. Tomasza. Ich organizatorem był o. Tadeusz Pawlicki TJ. Kulmi-
nacyjnym wydarzeniem było wydanie przez Oficynę Wydawniczą �Rytm� 
w Warszawie, w opracowaniu o. Tadeusza Pronobisa, i Stanisława Jana Ro-
stworowskiego książki pt. �Szerzyć Królestwo�. Wydanie to liczące 570 stron 
zawierało całość wspomnień spisanych ręką o. Rostworowskiego. 16 III 2004 
w kościele przy ul. Sienkiewicza w Łodzi została odprawiona przez ks. bp. 
Adama Lepę, sufragana łódzkiego, uroczysta msza św. w intencji o. Tomasza 
i przyjęcia tego sługi Bożego w poczet błogosławionych Kościoła katolickie-
go. Piękne kazanie wygłosił o. Pawlicki TJ. Po mszy św. wychowankowie 
i krewni o. Tomasza udali się do sali parafialnej, gdzie odbyła się akademia 
wspomnieniowa; przemówienia wygłosili prof. Romuald Kukołowicz i Stani-
sław Jan Rostworowski, a piosenki o. Tomasza śpiewał o. Józef Wilczyński TJ. 
Na uroczystości te przybyło sporo członków rodziny: Agnieszka Bromboszcz, 
Elżbieta Dembińska, Maria Dietlowa, Danuta Convain z mężem Laurentem 
i synem Filipem, Zygmunt Łoś, Barbara Rostworowska z mężem Stanisławem 
Janem, Józef, Paweł, Witold, Wojciech Kazimierz Rostworowscy. W związ-
ku z tą uroczystością w kościele Ojców Jezuitów umieszczone zostały dwa 
obrazy: jeden alegoryczny malarki łódzkiej, drugi przywieziony z Warszawy, 
pędzla Kingi Krawczyk, będący portretem o. Rostworowskiego. 

Sprawę o uniewinnienie o. Rostworowskiego podjął jego bratanek Sta-
nisław Jan Rostworowski, występując w kwietniu 1990 do ministra obrony 
narodowej, gen. armii Floriana Siwickiego, bowiem o. Tomasz był skazany 
przez sąd wojskowy. 18 czerwca minister sprawiedliwości Aleksander Bent-
kowski wniósł z urzędu rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego z wnio-
skiem o zmianę wyroku przez uniewinnienie od przypisanych oskarżonym 
czynów. Rewizja była wniesiona równocześnie w sprawie wyroków wobec 
ojców Rostworowskiego i Nawrockiego, a także współtowarzyszy sprawy 
Stanowskiego, Gorączki i Sołdrowskiego. Wyrok wydany w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 30 I 1991 przez Sąd Najwyższy w Warszawie Izba 
Karna, pod przewodnictwem sędziego A. Murzynowskiego, stwierdzał, że: 
w opisie głównego czynu przypisywanego oskarżonym brak znamion zarzu-
canego im przestępstwa art. 86 & 2 kkRP, to jest usiłowania przemocą zmiany 
ustroju Państwa Polskiego. Oskarżeni, należąc do Sodalicji Mariańskiej, tyl-
ko: realizowali konstytucyjne prawo głoszenia swoich poglądów oraz wolno-
ści sumienia i wyznania. Sąd Najwyższy jako rzeczywisty motyw oskarżenia 
i skazania uznał: dążenie do zdyskredytowania duchowieństwa katolickiego 
w oczach społeczeństwa i ograniczenia wpływu kościoła na młodzież akade-
micką. Sąd stwierdzał też, że skazanymi byli ludzie szlachetni, ideowi i za-
służeni dla kraju. Przypomniał szczególnie bohaterską postawę o. Rostwo-
rowskiego z czasu Powstania Warszawskiego oraz jego wcześniejszą akcję 
niesienia pomocy Żydom.
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Inż. Andrzej Sołdrowski, jako jedyny poza Wiesławem Gorączką z żyją-
cych skazanych w 1951, wniósł 18 XII 2000 sprawę do Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie o ukaranie 
sprawców jego bezprawnego skazania na 7 lat więzienia. Sprawa objęła rów-
nież innych współoskarżonych, w tym o. Rostworowskiego. Prowadzona 
była przez prokurator Małgorzatę Kuźniar-Plotę, która ustaliła, że należało-
by wszcząć postępowanie przeciwko b. prokuratorowi Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej Maksymilianowi Lityńskiemu, zmarłemu w 1982 w Malmö 
w Szwecji. Wymagane było powołanie tłumacza przysięgłego języka szwedz-
kiego, który by przetłumaczył akt zgonu b. prokuratora wojskowego. Na tym 
sprawa utknęła z dniem 9 VII 2002, o czym został powiadomiony S.J. Ro-
stworowski, występujący w imieniu o. Tomasza. Podobnie Instytut Pamięci 
Narodowej prowadził śledztwo przeciwko sędziemu Mieczysławowi Wida-
jowi, oskarżonemu o to, że świadomie brał udział w prześladowaniu obywa-
teli polskich ze względów politycznych i uczestniczył w zbrodni przeciwko 
ludzkości, określonej ustawą z 18 XII 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej. 
Postępowanie to jednak z dniem 28 I 2005 zastało zawieszone wskutek złe-
go stanu zdrowia oskarżonego, mającego już wówczas 93 lata. Widaj zmarł 
9 I 2008. Przeprowadzone z wielką skrupulatnością postępowanie karne do-
prowadziło do stwierdzenia, że biorący w tej sprawie udział prokuratorzy, 
sędziowie i ławnicy zmarli w kraju bądź też w Szwecji, Izraelu lub na Ukra-
inie. Materiały przeciwko Helenie Wolińskiej zostały wyłączone ze śledz-
twa. Za zbrodnie przeciw ludzkości zostało także uznane ówczesne zacho-
wanie funkcjonariuszy MBP. IPN ustalił jednakże, że M. Habinka, R. Masny, 
W. Góra, M. Wojtala, S. Szwejkowski, A. Żebrun, S. Szatkowski, A. Łuka-
szuk, Cz. Rózga, M. Spychała zmarli już przed 2000. Żyli jedynie J. Grabow-
ski, który w śledztwie odgrywał uboczną rolę, oraz Bronisław Kleina, który 
za znęcanie się nad więźniami został skazany przez Sąd Rejonowy w War-
szawie na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem. W międzyczasie inż. 
Andrzej Sołdrowski, główny inicjator dochodzenia, zmarł w 2002. Wskutek 
niemożności dalszego prowadzenia sprawy prokurator Małgorzata Kuźniar-
Plota 14 VIII 2008 powzięła postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Generalnie jednak nie należy zakładać tego, aby o. Tomasz, gdyby żył 
obecnie, był skłonny do podjęcia działań prawnych prowadzących do ukara-
nia swoich byłych prześladowców. Jest on przede wszystkim �rehabilitowa-
ny� wspomnieniami swoich byłych wychowanków. 

Ogromne znaczenie dla utrwalenia pamięci o. Rostworowskiego miała tak 
czynna przychylność ks. bp. Bogdana Bejzego, który na łamach wydawane-
go przez siebie w Łodzi rocznika �Chrześcijanie� ogłosił drukiem kilkanaście 
pięknych wspomnień wychowanków o o. Tomaszu. W periodyku tym Zofia 
Jarzmanowska pisała: W całym ówczesnym środowisku akademickim na wy-



~ 1091~

bór postaw życiowych na pewno wielki wpływ miała wyjątkowa osobowość o. 
Tomasza. Było to oddziaływanie w wielu różnych sferach życia i pracy w toku 
różnych spotkań. Jan Mędrzak przytaczał własne słowa o. Tomasza: Cóż bym 
dał za to, by wiedzieć ilu z Was, moi najdrożsi, tymi prawdami żyje? Ufam, że 
wielu. Sądzę, że zdrowa (tj. przenikająca życie praktyczne i wpływająca na 
moralne postępowanie) religijność wśród Was kwitnie, że wielu z Was dojrzało 
w Chrystusie i z roku na rok wzrasta w jednoczeniu się z Nim i daje świade-
ctwo otaczającemu światu, że zasady moralne Chrystusowego światopoglądu 
są piękne, niewzruszone, twórcze i trwałe, że Pan z nami, a łaska Pańska trwa 
na wieki. Można też przytoczyć czysto osobiste wspomnienie Marii Trybuły: 
Przywitał się serdecznie, przepraszając (za spóźnienie), pełen energii i jakiejś 
niespotykanej dobroci. Piękna, szlachetna twarz wyrażała radość ze spotka-
nia, jakby mówiła: �Dobrze, że jesteś�. Jego cudowne, niebieskie oczy odbija-
ły głębię. Odniosłam wrażenie, jakbyśmy w tym momencie byli dla niego naj-
ważniejszymi osobami, a nasz problem jego jedynym problemem, który zresztą 
błyskawicznie rozwiązał. (...) Jestem wzruszona, że doczekałam chwili, kiedy 
�nasz� o. Tomasz będzie wyniesiony na ołtarze, a nie wątpię, że będzie. 

Do słów tych można tylko dodać jedno. Sądzę, że ogromny sukces pra-
cy apostolskiej o. Rostworowskiego wyrastał z tego, że potrafił on zwracać 
uczucia żywych ludzi ku osobowemu Bogu, że jako kapłan szerzył to przeko-
nanie, że �Pan jest z nami�.

9 XII 2009 postawa tego kapłana została w swoisty sposób doceniona 
przez władze państwowe. Jak pisała �Nasza Polska� w numerze 50 z tego 
roku � Kancelaria Prezydenta i Instytut Pamięci Narodowej uczciły niezłom-
nych ludzi Kościoła: osoby duchowne, które w okresie komunizmu prowadzi-
ły działalność społeczną i niepodległościową. Sala prezydenckiej rezydencji 
w Belwederze wypełniona była po brzegi osobami znanymi ze swej działalno-
ści niepodległościowej, jak np. Anna Walentynowicz, czy duchownych, którzy 
swoją pracę kapłańską skierowali ku opiece nad ludźmi potrzebującymi. Pod-
czas tej to uroczystości szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak od-
znaczył pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za 
wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej 
i społecznej, siostrę Zofię Łuszczkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia i jezuitę ojca Tomasza Rostworowskiego. Akt ten przypadł w 35-lecie 
śmierci o. Tomasza, jednocześnie był on świadectwem tego, że pamięć o nim 
nie wygasa nawet w najwyższych kręgach władz naszej ojczyzny.
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AK�, Londyn, wrzesień 1947, nr 11, s. 5; J.W. Rokicki, Blaski i cienie bohaterskiego pięcio-
lecia, Niemcy Zachodnie 1949, s. 40; �Dziennik Żołnierza� Londyn 1950, nr 44; Co ujawni-
ła kontrola w �Caritasie� wrocławskim, �Dziennik Łódzki� nr 23 z 23 I 1950; I w Łodzi nie 
było lepiej, �Dziennik Łódzki� 1950, nr 27; Pod płaszczykiem działalności religijnej upra-
wiali dywersję i demoralizację młodzieży. Skazanie grupy zdrajców kierowanej przez Ro-
stworowskiego i Nawrockiego, �Trybuna Ludu� 1951, nr 261 z 19 września; Na nic się nie 
zdała �chytrość węża�. Proces wrogów ludu-demoralizatorów młodzieży, �Dziennik Łódz-
ki�, nr 249 z 19 IX 1951; Kim był ks. Rostworowski � Opiekun band WiN-u i pośrednik 
w kontaktach z ambasadą brytyjską. Surowe kary dla wrogów Polski Ludowej, �Eksperes 
Ilustrowany� 1951 nr 249; J. Wołowski, Na marginesie pewnego procesu. Z chytrością węża 
i prostotą gołębicy, �Życie Warszawy� 1951, nr 250, s. 2; J. Wołowski, Fałszywi pasterze, 
�Głos Wielkopolski� 1951, nr 249, s. 2; Jezuici Rostworowski i Nawrocki stali na czele grupy 
zdrajców, �Echo Krakowskie� 1951, nr 250; Proces demoralizatorów młodzieży. Pod płasz-
czykiem pracy religijnej uprawiali wrogą działalność przeciwko Polsce Ludowej, �Gazeta 
Robotnicza� (Wrocław) 1951, nr 250, s. 2; �Świątobliwi� zbrodniarze /?/; Michniewicz, 
Oczerki iz istorii katoliczeczeskoj reakcji (Szkice z historii katolickiej reakcji), Moskwa 
1955; S. Podlewski, Przemarsz przez piekło, wyd. 2, Warszawa 1957, s. 194�195 (fot. po 
s. 364); T. Kostewicz, Represje karne wobec osób duchownych w latach 1944�1950, �Nie-
podległość i Pamięć� 1957, nr 7; Zbrodnie okupanta w czasie Powstania Warszawskiego 
w 1944, praca zbiorowa, Warszawa 1962, s. 205, 214 (błędnie: Jacek); S. Podlewski, Tak 
umierali kapłani powstańczej Warszawy, �Za i przeciw� 1966, nr 40, s. 11; P. Winiarski, 
Pamiątki po Koperniku w Rzymie, �Gazeta Niedzielna�, Londyn 5 II 1967, s. 1; A. Borkie-
wicz, Powstanie warszawskie, wyd. 3, Warszawa 1969; Księga dziejów 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, opr. zbiorowe pod red. J. Smoleńskiego 
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i M.W. Żebrowskiego, Londyn 1969, s. 13, 515, 516, 519, 521, 525, 528�529, 433 � zdjęcie; 
Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. Ks. M. Re-
chowicza, Lublin 1969, s. 64, 257, 298; S. Podlewski, Kapelan powstańczej Warszawy, �Hej-
nał Mariacki� 1969, nr 8, s. 8�9; J. Dobraczyński, Tylko w jednym życiu, Warszawa 1970, 
s. 262, 269; K. Kąkol, Misja na wyspie Sylt, Warszawa 1970, s. 90; S. Podlewski, Przemarsz 
przez piekło, Warszawa 1971, s. 238�241; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 
1971, s. 317, 377 (zdjęcie); B. Biliński, Tradizione e innovazione nel dialogo scientifico po-
lacco-italiano (1945�1969), Wrocław�Warszawa�Kraków�Gdańsk 1971, s. 153; B. Biliń-
ski, La voce di Copernico alla �Sapienza� Romana, Roma 1972, s. 41; J. Cieszkowski, 
Laudetur Jesus Christus, �Za i przeciw� 1972, nr 4, s. 9 (wywiad); Ks. St. Filipowicz TJ, 
Jubileusz Radia Watykańskiego, �Przegląd Powszechny � Sodalis Marianus�, Londyn 1972, 
nr 2, s. 16�17; Massimo Cimino, Il Museo Astronomico e Copernicano dell�Osservatorio 
Astronomico di Roma, Roma 1973, s. 5; S.J. Rostworowski, Z Kopernikiem na Monte Porzio, 
�Za i przeciw� 1973, nr 29, s. 24�25; J. Rychlewski, Wielkanoc na Montorelli. Orle Gniazdo, 
�Słowo Powszechne� 1 VI 1973; Złote jubileusze życia zakonnego, �Słowo Powszechne� � 
po 16 X 1973; J. Kundzik, Ostatnia droga śp. ojca Tomasza Rostworowskiego, �Słowo Po-
wszechne� z 15 III 1974; J. Rychlewski, Padre Rostworowski, �Słowo Powszechne� 04.1974; 
J. Dobraczyński, Odszedł Ojciec Tomasz Rostworowski, �Słowo Powszechne� 1974, nr 61; 
�Słowo Powszechne� 1974, nr 67 � klepsydra; A.S. (Andrzej Szomański), Ostatnia droga 
o. Tomasza Rostworowskiego, �Za i przeciw� 1974, nr 13, s. 10; S. Wlazło, Ojciec Tomasz 
Rostworowski, człowiek � który był pieśnią, �Kierunki� 1974, nr 12, s. 3; W. Szaniawski, 
Ułani warszawskiej Syreny, �WTK� 1974, nr 12; J. Szostak �Filip�, Wspomnienia o kapela-
nie, �WTK� 1974, nr 13, s. 3, Z. Czajkowski, Ojciec Tomasz, �WTK� 1974; M.J. Konono-
wicz, Ostatni uśmiech Ojca Tomasza, �Zorza Świąteczna� 1974; S.J. Rostworowski, Wrócił 
do domu swego, �Za i przeciw� 1974, nr 16, s. 11; o. J. Warszawski, In memoriam, �Duszpa-
sterz Polski Zagranicą� 1974, nr 3/12, s. 344�348; F. Bea, Rocordo del P. Rostworowsky, 
�L�Osservatore Romano� 1974, nr 62, s. 4 (15 III); S. Podlewski, Heroiczne dni ojca Toma-
sza z Towarzystwa Jezusowego, �Za i przeciw�, 1974, nr 14, s. 11 (zdjęcie); ks. L. Jaroszka, 
Głęboki umysł i bogate serce, �Przegląd Katolicki�, Organ Duszpasterstwa Polskiego w Au-
stralii i Nowej Zelandii, maj 1974; J. Warszawski (Ojciec Paweł), Parę wyjaśnień do �Wspo-
mnień o Kapelanie�, �WTK� 1974, nr 41, s. 6�7; �Dziennik Łódzki� 1974, nr 59, s. 2, nr 72, 
s. 4, 1975, nr 54, s. 10, 1984, nr 59; Nekrolog ogłoszony przez przyjaciół z Gimnazjum 
OO. Jezuitów w Wilnie, �WTK� 1974, nr 11; ks. J. Pawlicki, Człowiek wielkiego serca, 
�Apostolstwo Chorych� 1975, nr 4; (j.) Pierwsza rocznica śmierci śp. o. T. Rostworowskiego, 
�Słowo Powszechne� z 10 III 1975; Odszedł ojciec Tomasz Rostworowski, [w:] Nim ziemia 
powstała, Warszawa 1976; �Dziennik Popularny� 1976, nr 58, s. 8; W. Kieszkowska, Apostoł 
(Tomasz Rostworowski SJ), [w:] 50 lat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego (1926�1976), Rzym 1976, s. 1�11 oraz nadbitka; Ks. F. Paluszkiewicz TJ, Nota 
biograficzna, �Chrześcijanie� t. II, Warszawa 1976, s. 512; S. Podlewski, Heroiczne dni ojca 
Tomasza, tamże, s. 512�534, R. Szawłowska, Wspomnienie o ojcu Tomaszu uczestniku Po-
wstania Warszawskiego, tamże, s. 571�572; D. Staniszkis, Ojciec Tomasz w okresie okupacji, 
tamże, s. 572�577, j.w., Druga rocznica śmierci o. Tomasza Rostworowskiego, �Słowo Po-
wszechne� 1976, nr 78, s. 5; I. Józefowicz, Ojciec Tomasz, �Przewodnik Katolicki� 1976, 
nr 38, s. 2�3; E. A. Lasocińska (właśc. E. Bekier), �Ten który radośnie nosił Chrystusa...�, 
�Tygodnik Powszechny� 1976, nr 25; Programmes 1977 � Radio Vaticana, Cita del Vaticano 
1977 (zdjęcie); j. W rocznicę śmierci śp. ks. Tomasza Rostworowskiego Msza św. w łódzkim 
kościele księży jezuitów, �Słowo Powszechne� z 28 III 1978; A. Szomański, W konfesjonale 
i na barykadzie, �Hejnał Mariacki� 1979, nr 9; J. Małgorzewski, Karol Hubert Rostworow-
ski, �Słowo Powszechne� 5 XII 1977; J. Rychlewski, Ojciec Tomasz, �Kierunki� 27 IV 1980; 
S. Teresa Frącek RM, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w latach 1939�
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1945, Warszawa 1981, s. 157, 267�268; ks. K. Drzymała SJ, Wspomnienie naszych zmarłych 
1820�1982, t. I, Kraków 1982; J. Mędrzak, Stefania Mędrzak � chrześcijanka naszego czasu, 
�Chrześcijanie� t. X, Warszawa 1983, s. 257�258; F. Majorkiewicz, Lata chmurne, lata dur-
ne, Warszawa 1983, s. 216�217; Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, 
pod red. ks. J. Humeńskiego, Warszawa 1984, s. 366, 454; j. Dziesiąta rocznica śmierci śp. 
ks. T. Rostworowskiego, �Słowo Powszechne� z 18 IV 1984; B. Natoński, Jezuici, s. 541, 
559, 582�584, 834; o. F. Paluszkiewicz SJ, Przyszli służyć, Rzym 1985, � fragment pt. �Cza-
rujący duszpasterz. W 25. rocznicę śmierci o. Tomasza Rostworowskiego SJ (1904�1974), 
powtórzenie w internecie; bp B. Bejze, O chrześcijańską współczesność, Warszawa 1986, 
s. 404�407; K. Turowski, �Odrodzenie�. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej, Warszawa 1987, s. 93, 101, 181, 197; A. Helsiński [M. Kunowska Porębna], 
Inne �Zapiski więzienne�, �Solidarność Nauczycielska� 1987 nr 60/61; M. Skoczka, Wykaz, 
Londyn 1987, s. 238; J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami 
Kraju od września 1939 roku, t. V, I 1973�1984, II Suplement do tomów 1�4, Lublin 1988, 
poz. 230; Ojciec Tomasz Rostworowski SJ (1904�1974) w świetle wspomnień, przemówień 
i własnych listów, w tym: J. Mędrzak, Informacje i myśli wprowadzające, T. Rostworowska, 
Z dzienniczka matki, o. F. Przybylski TJ, Wspomnienie konfratra, A. Jaźwińska, O ojcu To-
maszu, W. Sulikowska, bez tytułu, R. Szawłowska, Wspomnienie napisane w listopadzie 
1974 r.; s. H. Niewiarowska, Prawdziwy człowiek (przedruk z �Przewodnika Katolickiego� 
luty 1974); I. Józefowicz, Taki pozostał w mej pamięci, B. Elsnerowa, bez tytułu, T. Grabow-
ski, bez tytułu, L. Grabowska, Nadzieja w niepewności; J. Mędrzak, Dzięki ojcu Tomaszowi, 
S.M. Rostworowski, Z Warszawy do matki w Brazylii, ks. L. Jaroszka, Głęboki umysł i boga-
te serce, ks. A. Woroniecki, Wybitny kapłan; A. Jaźwińska, Końcowe wspomnienia dotyczące 
zwolnienia ojca Tomasza z więzienia w 1956 r.; B. Elsnerowa, Ostatnie miesiące życia 
o. Tomasza, S. Mędrzak, Zamyślenie, Siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux, 
O. Tomasz Rostworowski TJ w Szpitalu Św. Rodziny w Łodzi, W. Kieszkowska, Apostoł (prze-
druk), �Chrześcijanie� t. XVIII, Warszawa 1987, s. 155�206; Przemówienia żałobne: Romu-
alda Kukołowicza, ks. Ryszarda Śliwińskiego, mec. Władysława Siły-Nowickiego, o. pro-
wincjała Tadeusza Koczwary TJ, bp Bohdana Bejze, o. Józefa Warszawskiego TJ, ibidem, 
s. 207�216; Ks. J. Zator-Przytocki, Pamiętniki, Wrocław 1987, s. 171�172 (rotaprint); P. 
Milcarek, Inne harcerstwo, �Gazeta Warszawska� numer okolicznościowy 1918�1988, nr z 11 
XI 1988, s. 12; A. Przygoński, Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944, wyd. 2, Warszawa 
1988; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989. s. 168 i nast.; �Jele-
niowcy� � Wspomnienia żołnierzy pułku AK �Jeleń�, opr. Wojciech Kielanowski, Warszawa 
1989, s. 195�202; F. Bronowski, Rostworowski Tomasz, PSB, t. 32, s. 241�246; W. Minkie-
wicz, Mokotów, Wronki, Rawicz. Wspomnienia 1939�1954, Warszawa 1990, s. 144; M. Szej-
nert, Śród żywych duchów, Londyn 1990, s. 73, 78; M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna 
Armii Krajowej 1939�1945, Warszawa 1990, s. 331; T. Biedroń, Organizacje młodzieży ka-
tolickiej w Polsce w latach 1945�1953, [w:] �Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanisława Staszica� nr 144, Zagadnienie społeczno-filozoficzne, z. 42, Kraków 
1991, s. 35 i nast.; A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939�1944, 
t. 3, Warszawa 1991, s. 145�146; R. Terlecki, Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku, Kraków 
1991, s. 133�135; Rocznica śmierci O. Tomasza Rostworowskiego, �Niedziela� 1991, nr 13; 
Siedemnasta rocznica śmierci ojca Tomasza Rostworowskiego, �Przegląd Katolicki� 1991, 
nr 8, s. 16; W 17 rocznicę śmierci Ojca Tomasza Rostworowskiego TJ, �Wiadomości Diece-
zjalne Łódzkie� 1991, s. 62�63; Z.P. Wesołowski, The Order of the �Virtuti Militari� and its 
Cavaliers. 1792�1992 (Order �Virtuti Militari i jego kawalerowie 1792�1992), Hallmark 
Press, Miami 1992, s. 607, 715; Rocznica śmierci O. Tomasza Rostworowskiego, �Niedzie-
la�, 1992, nr 9; Biskup Bogdan Bejze � Kuria Arcybiskupa Łódzka, Ewangelizował swym 
życiem. W 18 rocznice śmierci O. Tomasza Rostworowskiego TJ, �Niedziela� 1992, nr 16, 
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s. 4; Informator o dokumentach sądowych z lat 1944�1956, opr. H. Czarnecki, Poznań 1993 
(oryginał w AP w Poznaniu); Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 
6 września 1951, [w:] M.R. Bombicki, Księża przed sądami specjalnymi 1944�1954, Poznań 
1993, s. 208�216; R. Bielecki, Długa 7 w Powstaniu Warszawskim, Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych, Warszawa 1994, s. 23, 49�50, 58, 94, 102; A. Zagórski, �Czarna 
księga� wymiaru sprawiedliwości w służbie komunistycznych okupantów (odcinek 33), 
�Orzeł Biały� 1994, s. 11�13; K. Zawodny, Kulisy, świadkowie Powstania Warszawskiego. 
Wywiady, Warszawa 1994, s. 217�218 (wywiad z o. Tomaszem Rostworowskim, Rzym 15 
VI 1967); Kościół a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, relacje, poezja, opr. M.M. Droz-
dowski, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, Komisja Badań Dziejów Warszawy, Instytut 
Historii PAN, Warszawa 1994; Żyjemy, Pamiętamy. Batalion Harcerski �Wigry� Armii Kra-
jowej. 50-lecie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1944�1994 rok (autorstwo zbiorowe): 
Pamiątki. Z pamiętnika Basi �Pająk�, Warszawa 1994, s. 3; P. Samerek, Kapelan powstań-
czej Warszawy, �Głos� nr 32 (890); R. Bielecki, Długa 7 w Powstaniu Warszawskim, Warsza-
wa 1994, s. 23 i nast.; O pełny portret ojca Tomasza Rostworowskiego TJ (1904�1974). 
Wspomnienia dotychczas nieznane � autorzy: M. Libiszowska-Staniul (Lyon � Francja), 
J. Herbich, Z. Jarzmanowska, M. Trybuła, A. Sołdrowski, S. Kamiński, H. Wiśniewska, 
R. Rudawy, ks. P. Sasin TJ, ks. K. Kraśniewski TJ, bp B. Bejze, J. Mędrzak �Chrześcijanie� 
t. XXI, Niepokalanów 1995, s. 7�25; E. Bekier, Ojciec Tomasz, �Łódzkie Studia Teologicz-
ne� 1995 nr 4 oraz nadbitka s. 3�15; T. Biedroń, hasło, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu 
społecznego w Polsce, pod red. R. Bendera, Lublin 1995, s. 28�29; M.M. Drozdowski, Koś-
ciół katolicki wobec Powstania, [w:] Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza, War-
szawa 1995, s. 281; F. Paluszkiewicz SJ, Mały słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995, 
s. 196; E. Rudzka, Nasz duszpasterz akademicki, �Wiadomości Parafialne. Pismo Dekanatu 
Ursynowskiego�, 1995, nr 7/8, s. 14; O. F. Paluszkiewicz SJ, Jezuici w Łodzi. Kościół Naj-
świętszego Serca Jezusa 1945�1995, Łódź 1995 � fragment pt. Człowiek i kościół, internet; 
R. Bielecki. Pałac Raczyńskich (Długa 7) w Powstaniu Warszawskim, [w:] 2 września 1944, 
Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1966, s. 27�30; L. Grzebień SJ, Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach, Kraków 1996, hasło i s. 593; A. Sołdrowski, Wspomnienie o księdzu To-
maszu, [w:] Spisani na straty, Wrocław 1996, s. 53�58; A. Sołdrowski, Wspomnienie o księ-
dzu Tomaszu, �Nike� � �Biuletyn Fordonierek�, Zarząd Główny Związku Więźniów Poli-
tycznych Okresu Stalinowskiego, 1996, nr 30, s. 26�29 (przedruk); I. Cieślińska-Skrzypiec, 
Wspomnienie o Ojcu Tomaszu Rostworowskim, ibidem, s. 30�31; J. Eska, [Wspomnienie], 
A. Stanowski, Byliśmy tam razem, Śledztwo, A. L. Gzella, Człowiek mocnych zasad, [w:] 
Adam Stanowski � wychowawca � społecznik � chrześcijanin, pod. red. A. Bienia i W. Samo-
lińskiego, Lublin 1996, s. 58, 89�92, 96�108, 110�112; J. Odziemkowski, S. Frątczak, Pol-
skie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996, s. 205 (błędnie: o. Jan Rostworowski ps. 
�Tomasz�); Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, Warszawa 1997, 
s. 115; M. Rutkowska, Kapelan z biało-czerwoną opaską, �Nasz Dziennik� z 1 VIII 1996; 
T. Przeciszewski i o. W. Skrzydlewski OP, Przywódca wielkiej akcji. Nasze wspomnienia o Wła-
dysławie Domaradzkim, Warszawa 1997, s. 27, 41, 56, 112, 127; Z. Rymanówna, Przewod-
nik Sodalicji Mariańskich w Polsce, Kraków 1997, s. 74�75; J. Sikorski, Jezuici polscy pod 
komunistycznym wymiarem sprawiedliwości w Polsce w świetle materiałów śledczych i pro-
cesowych 1945�1989, Kraków 1997, s. 209�240; J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce 
(1945�1950), Warszawa 1997, s. 9 i nast.; T. Zwilian Grabowski, Stracone wiosny. Wspo-
mnienia więzienne, Szczecin 1998, s. 20�26; E.M. Kemnitz, Wspomnienie o Ojcu Tomaszu, 
�Biuletyn Informacyjny�, Koła Byłych Żołnierzy AK Oddział Montreal, 1998; B. Rostwo-
rowska, audycja w Radiu �Józef� o o. Tomaszu Rostworowskim, Warszawa 1998; Gimna-
zjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922�1940 (monografia), praca zbiorowa, Byd-
goszcz b.r.w., s. 90, 94, 96, 98, 104, 201, 205, 209, 210, 277�278, 353�354; E. Bekier, Ojciec 
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Tomasz. Wspomnienie o ojcu Tomaszu Rostworowskim (1904�1974), Łódź 1999; Z. Koby-
lańska, Konfederacja Narodu w Warszawie, Warszawa 1999, s. 121; K. Stefański, Kościół 
Ojców Jezuitów p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Łodzi, Łódź 1999; W. Świątkiewicz, 25 
rocznica śmierci o. Tomasza Rostworowskiego. Kapelan, więzień, dziennikarz, �Nasz Dzien-
nik� 9.03.1999; bp B. Bejze, Życie i działanie w stylu katolickim, Warszawa 2000, s. 77�181; 
Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945�1989 � 
problemy metodyczne, opr. A. Dziurak, Warszawa 2000, s. 65, 72, 80; Gen. Tadeusz Bór 
Komorowski w relacjach i dokumentach, opr. A.K. Kunert, Warszawa 2000, s. 155, 156; 
O. Tomasz Rostworowski (ks. Marek), [w:] Błękitne sztandary. Zarys dziejów Akademickiej 
Sodalicji Mariańskiej w Warszawie 1945�1949, Warszawa 2000, s. 87�89; J. Żaryn, Kościół 
w Polsce w latach przełomu (1953�1958), Warszawa 2000, s. 16, 62, 67, 96; H. Dominiczak, 
Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944�1990 w świetle dokumen-
tów MSW, Warszawa 2000, s. 46; I. Szkudelska, Takie nasze wędrowanie (wywiad z Joanną 
i Andrzejem Stanilewiczami), �Szum z Nieba� 2000, nr 49/4 (lipiec�sierpień). Z.Ż., Zakaza-
ne lektury, �Myśl Polska� 2000, nr 9, s. 11; A.Z. Kobuska OSU i Ch. Szarska OSU, Urszu-
lanki Unii Rzymskiej, s. 95, s. A. Chamiec, s. K. Śmigiel, Zgromadzenie Najświętszego Serca 
Jezusa � Sacré Coeur, s. 154, 202, 217, 218; A. Wójcik (s. Maria Euzebia), Zgromadzenie 
Sióstr Zmartwychwstanek Pana Naszego Jezusa Chrystusa, [w:] Żeńskie zgromadzenia za-
konne w Polsce 1939�1947, Lublin 1998�2001�2002, s. 56; K. Głuchowski, Śladami pra-
dziadów, Londyn 2001, s. 206, 209, 214, 216, 220, 221, 230; R. Kukołowicz, W cieniu Pry-
masa Tysiąclecia (z prof. Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek), Warszawa 
2001, s. 65, 68; A. Ronikier, Pamiętniki 1939�1945, Kraków 2001, s. 372; T. Zwilnian Gra-
bowski, Podobny jestem do piasku, [w:] Podobny jestem do piasku. Opowiadania z innego 
świata, Szczecin 2001, s. 7�66 (tekst dedykowany o. Rostworowskiemu); T. Kostewicz, Je-
den z najdzielniejszych, �Najwyższy Czas� 2002, nr 44/45; A. i Z. Judyccy, Duchowieństwo 
polskie w świecie, Toruń 2002, s. 191�192; W. Obierek, Rostworowski Tomasz (1904�1974) 
jezuita, [w:] J. Myszor, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945�
1989, Warszawa 2002, s. 245�246, 348 i inne; W. Siła-Nowicki, Wspomnienia i dokumenty, 
Wrocław 2002, s. 373; W.J. Wysocki, Osaczenie Prymasa, Warszawa 2002, s. 20 (błędne 
informacje); P. Dubiel, J. Kozak, Polacy w II wojnie światowej � kim byli, co robili, Warsza-
wa 2003, s. 142; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945�1980, Warszawa 2003, 
s. 219; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944�1989), Warszawa 2003, s. 82, 
88, 126; B. Piotrowska-Gancarczyk, Po upadku Starówki � relacja sanitariuszki, s. 69�72; 
J. Gruszczyńska-Jasiek, Po upadku Starówki, s. 90, 91, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego � Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medy-
ków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego, pod. red. Andrzeja Danysza, w t. II, Warsza-
wa 2003; ibidem, wyd. II, D. Sękowska-Jakubowska, Wspomnienie z Powstania War -
szawskiego, s. 162; ibidem, wyd. II, T. Pogórski, Notatki z Powstania Warszawskiego, s. 297, 
305; Powstanie warszawskie 1944, t. 2, opr. Piotr Matusak, Warszawa 2003, s. 281; Póki my 
żyjemy... Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej, pod red. Jacka Kłoczowskiego, Warszawa 
2004, s. 137, 146; T. Taborek, Tomasz Rostworowski (1904�1974), [w:] Konspiracja i opór 
społeczny w Polsce 1944�1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków�Warszawa�Wrocław 
2004; Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, praca zbiorowa pod red. 
J. Ziółka, Lublin 2004, s. 559, 566; T. Gerstenkorn, Ojciec Tomasz Rostworowski SJ kapłan 
otwarty na potrzeby każdego, �Aspekt Polski� 2004, nr 4; A. Mocna, Umiłował Boga i ludzi. 
Wspomnienie o o. Tomaszu Rostworowskim TJ, �Niedziela Łódzka� 2004, nr 9; A. Kwilecki, 
Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004, s. 297; Operacja �Burza 
i Powstanie Warszawskie�, red. K. Komorowski, Warszawa 2004, s. 380, 422�423; S.J. Ro-
stworowski, Na marginesie pewnego oświadczenia, �Przegląd Powszechny� 2004, nr 3, 
s. 479�483; S.J. Rostworowski, Wspomnienie o ojcu Tomaszu Rostworowskim, �Kronika 
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Warszawy�, nr 2/2004, s. 62�72; J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004; s. 22, 31, 42; 
Ojczyzna moja, �Niedziela� 2004, nr 46, s. 21; B. Szwedo, Zawsze w pierwszej linii. Kapłani 
odznaczeni Orderem Virtuti Militari 1914�1921, 1939�1945, Warszawa 2004, s. 113�117, 
T. Urzykowski, Modlitwa w ciemności, �Gazeta Wyborcza Stołeczna� z 26 VIII 2004; 
E. Orlikowska-Krasnowolska i A. Szatkowska-Rosset-Bugnon, Sanitety, �Nasz Dziennik� 
2004, numery z października i 6 XI; M. Demska-Trębacz, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny, 
Dworki i dwory, Lublin 2005, s. 119; S. Michalkiewicz, Prawda czy �miłosierdzie�?, �Naj-
wyższy Czas� 2005, nr 24; J. Siedlecka, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 
2005, s. 59; A. Szatkowska, Był dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 166 i nast.; Ks. T. Isa-
kowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki, Kraków 2007, s. 340; M. Rutkowska, Za kratami 
Mokotowa i Wronek, �Nasz Dziennik� 2007, nr 35, s. 22�23; M. Pałaszewska, Listy o. Józefa 
Warszawskiego do Jana Dobraczyńskiego, �Myśl Polska� 2007, nr 41, s. 14; E. Kucharska, 
Siła przyciągania czyli polskie losy, Lublin 2008, s. 262; Święta Lipka na pograniczu ziem, 
kultur i wyznań, praca zbiorowa pod red. Aleksandra Jacyniaka SJ, Warszawa 2008, s. 225, 
227 (artykuły J. Brudzińskiej); M. Adamus, Niezłomni ludzie Kościoła. Siostra Zofia Łusz-
czkiewicz i ojciec Tomasz Rostworowski odznaczeni przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
�Nasza Polska� 2009, nr 50, s. 14; Ks. Z. Nabzydek, Sodalicja Mariańska Akademików w Gli-
wicach 1945�1949, Gliwice 2009, s. 19�20, 64�73; J.Z. Wroniszewski, Życie w ciekawych 
czasach, Końskie 2009, s. 222; A. Tokarska, O. Tomasz Rostworowski � wzór zakonnika 
i kapelana wojskowego, �Nasza Służba� 2010, nr 1, s. 12�13; A. Markowski, O. Tomasz 
Rostworowski 1904�1974 oraz �Hej, Mokotów Kolęda!, �Niedziela� 2010, nr 3, s. 45; Poma-
gał w sercach odnajdywać Boga. Sto i więcej wspomnień świadków życia ojca Tomasza Ro-
stworowskiego TJ, opr. O. T. Pronobis, S.J. Rostworowski, �Norbertinum�, Lublin 2010; ks. 
płk Sławomir Żarski, Patriota � człowiek z wyobraźnią niepodległości, homilia wygłoszona 
w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniu Święta Niepodległości 11 XI 2010 roku, 
tekst powielany; A. Tokarska, Myśli nieprzedawnione, �Nasza Służba� 2010 nr 22, s. 11 (rec. 
Pomagał w sercach odnajdywać Boga); O. Jacek T. Granatowski, Niezwykły człowiek na 
trudne czasy. Życie i działalność o. Tomasza Rostworowskiego, Warszawa 2011.
INNE: Ala Bohdanowicz, Człowiek i kościół, internet; Z. Domisławski, J. Habroszewski, So-
dalicja Mariańska Akademików, internet; Papież bliżej Polski. 60 lat Sekcji Polskiej Radia 
Watykańskiego, internet; Wikiencyklopedia, wolna encyklopedia, internet; M. J. Minakow-
sku, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, drzewo genealogiczne, internet; 
Relacje ks. Jana Poplatka TJ i Jadwigi z Kowalskich Romanowskiej oraz prof. Olgi Czer-
niawskiej z marca 2008; obrazek pośmiertny; 
Tablica pamiątkowa o. Tomasza Rostworowskiego w kościele OO. Jezuitów w Łodzi � rzeź-
ba głowy wykonana w 1984 przez Zofię Dąbrowską; Pomnik Powstańców Warszawy na pl. 
Krasińskich w Warszawie (koncepcja, ale sylwetka księdza bardziej przypomina o. Józefa 
Warszawskiego TJ); dwa rysunki autorstwa Stefana Rostworowskiego; portret w kościele 
OO. Jezuitów w Łodzi pędzla Kingi Krawczyk. Zbiory materiałów znajdują się w Radiu 
Watykańskim � nagrania przemówień, pogadanek, odczytów, rekolekcji, oraz u O. Jezuitów, 
Warszawa, ul. Narbutta 21 i u S.J. Rostworowskiego w Warszawie.
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ROZDZIAŁ XXIII

POKOLENIE XVI (3)

STEFAN MARIAN ROSTWOROWSKI 
– ARCHIWISTA I SENIOR ZWIĄZKU RODZINNEGO 
I JEGO ŻONA MARIA Z KS. CZETWERTYŃSKICH

Drugi syn Karola i Teresy z Fudakowskich

Hr. STEFAN MARIAN (Tef, Fafan), ps. „Ignacy”, „Jolek”, „Robiński”, ur. 3 V 
1907 w Krakowie, drugi z kolei syn Karola i Teresy z Fudakowskich – han-
dlowiec, specjalista z zakresu leśnictwa i przemysłu drzewnego, historyk 
genealog, działacz polityczny. 

W dniu urodzin Stefana jego 
matka była jeszcze w teatrze i w ka-
wiarni w Grand Hotelu. Ale gdy 
wróciła do domu, około czwartej 
rano Karol popędził dorożką po 
akuszerkę. Ledwie ona weszła do 
mieszkania i zdołała umyć ręce 
� jak zapisała Teresa Rostwo-
rowska � już duży tęgi chłopak 
ujrzał świat w tempie dosyć rekor-
dowym. Rodzicami chrzestnymi 
Stefana byli Kazimierz (Ziunio) 
Fudakowski i Zofia Wessel, którą 
tego dnia nieobecną w Krakowie 
zastępowała jej siostra Jadwi-
ga Rostworowska. Tef wczesne 
dzieciństwo spędził w Warsza-
wie, Krakowie i w Szwajcarii, 
w latach 1911�1914, początkowo 
w Vevey nad Lemanem, później we 

Stefan Marian Rostworowski (1907�1981) 
� specjalista w zakresie gospodarki drzewnej, 

działacz polityczny, historyk-genealog
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Fryburgu. W Vevey wraz ze swoim starszym bratem Tomkiem zaczął chodzić 
do szkoły. Chłopców nikt do niej nie odprowadzał, a było to dosyć daleko. 
Pewnego dnia matka zauważyła, że starszy Tomek na drogę do szkoły bierze 
ze sobą długi kij. Po co to? � pyta. Tomek wyjaśnił � Bo muszę Tefa bronić 
przed ulicznikami, którzy długim prętem drażnią go po łydkach. Zagrożenie 
tego drażnienia nie było tak groźne. Natomiast Tef uległ bardzo poważnemu 
zakażeniu krwi wskutek małej ranki na palcu. Przebywał w szpitalu, był dwu-
krotnie operowany. Zagrożenie życia jednakże minęło. Później, gdy matka 
zamieszkała we Fryburgu, Stefan 21 maja 1914 przystąpił do I Komunii św., 
którą przyjął z rąk o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, uważanego przez 
Rostworowskich za bliskiego krewnego. W okresie wakacji 1912 i 1914 Tef 
powracał do kraju, wraz z matką przebywał w majątkach krewnych w Uhrze, 
Kęble, Żyrzynie i Olszance. W swoim wspomnieniu pt. Gawęda zapisał: Mu-
siał to być 4 lub 5 sierpnia 1914, kiedy po kolacji pobiegliśmy z Tomkiem 
pod lipy na rogu parku, skąd przyglądaliśmy się niekończącej się kolumnie 
armat i wozów idących od Krzywego przez podwórze folwarczne Olszanki 
na Łopiennik ku Wieprzowi. Oficerowie mówili, że rozgrywa się bitwa pod 
Kraśnikiem, ale że Austriacy zmuszają �nas� do odwrotu. Wieczorem było 
słychać dalekie dudnienie artylerii spod Kraśnika i Janowa. Wojska carskie 
nie mogły się cofać. Jak więc brzmiał rozkaz do cofania się? � �Zadom w pie-
riod�!!! Wówczas zdecydowano odesłać nas (dzieci) gdzieś dalej na Ukrainę, 
gdzie mieliśmy licznych krewnych. Tak więc z początkiem wojny Stefan wraz 
z matką i braćmi wyjechał do Kijowa. Przełom lat 1915/1916 spędził w Staro-
styńcach, ukraińskiej wsi, na rok szkolny 1916/1917 wrócił do Kijowa, gdzie 
uczęszczał na kursy szkolne organizowane przez Kazimierza Krasickiego. 
Egzaminy zdał w miejscowym Gimnazjum Polskim. W maju 1918 przybył 
do Polski i zamieszkał w Lublinie, gdzie był uczniem Gimnazjum Męskie-
go tzw. Szkoły Lubelskiej. Przewodniczył Kółku Literackiemu im. Stefana 
Żeromskiego. Działał w harcerstwie, w latach 1923�1925 był drużynowym 
II Lubelskiej Drużyny Harcerskiej, potem członkiem Komendy Chorągwi 
Lubelskiej. Maturę zdał 3 czerwca 1926. 

Jego matka uważała, że musi pracować nad swym charakterem, gdyż 
w jej ocenie z natury był powierzchowny, imponowały mu rzeczy zewnętrz-
ne, a życiowo zakładał, że �jakoś to będzie�. Wierzyła, że studia zagraniczne 
mogą go zdyscyplinować w obowiązkach pracy. Wobec tego Stefan, dzię-
ki pomocy finansowej swego wuja Kazimierza Fudakowskiego, udał się do 
Belgii, gdzie kształcił się w Instytucie św. Ignacego w Antwerpii, mieszkając 
w internacie prowadzonym przez Ojców Jezuitów. Tęsknił za Polską. Matka 
w niedzielę pisała do niego list, w czwartek wysyłała kartkę z jakimś ładnym 
widokiem z kraju. I tak było co tydzień. Stefan przerobił dwa lata programu 
szkoły handlowej i uzyskał dobrą opinię od Ojców Jezuitów jako un garçon 
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serieuse. Wtedy matka pozwoliła mu na odbycie trzeciego roku studiów 
w państwowej Wyższej Szkole Handlowej w Antwerpii, tam mieszkał już na 
stancji. W tym czasie zaczął grać w karty oraz wdawać się w spory honorowe 
z kolegami Polakami. Nie był to szczęśliwy okres. Niemniej nauki ukończył 
w 1929 i uzyskał dyplom na podstawie pracy o roli lichwy w kształtowaniu 
systemu finansowego Europy. Już w Antwerpii powziął myśl napisania mo-
nografii rodziny Rostworowskich, w bibliotekach przeglądał niektóre prace 
genealogiczne. Po powrocie do kraju, dzięki pomocy wuja Fudakowskiego, 
już od stycznia 1930 został zatrudniony w Państwowym Instytucie Ekspor-
towym w Warszawie. Pracę musiał przerwać ze względu na konieczność od-
bycia służby wojskowej. W latach 1930�1931 służył w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Ukończył kurs V w 1 bate-
rii. Do 26 X 1931 służył w 2 DAK im. Gen. Józefa Sowińskiego w Dubnie, 
został awansowany do stopnia ogniomistrza podchorążego rezerwy. Kolejne 
ćwiczenia odbył latem 1932 również w 2 DAK. 1 I 1933 wreszcie otrzymał 
stopień podporucznika. W wojsku pamiętano o nim nadal, w lipcu 1934 został 
wezwany na ćwiczenia do 1 DAK do Torunia, w 1937 był na ośmiotygodnio-
wym kursie dowódców baterii. 1 I 1938 został mianowany porucznikiem. 
Nominację podpisali Prezydent RP, gen. Tadeusz Kasprzycki i gen. Stanisław 
Miller, inspektor artylerii. Od 1932 Stefan podjął pracę w Polskiej Agencji 
Eksportu Drzewnego �Paged� w Gdyni. Zarabiał na czysto 314 zł. Mieszkał 
w domu Komisariatu Rządu w mieszkaniu majora Zakrzewskiego. 

Słuchacze Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii � Stefan Rostworowski stoi drugi 
od lewej � Włodzimierz Wołyński 1931 r.
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Do Gdyni sprowadził odkryte w maju 1930 w kościele parafialnym 
w Kłoczewie archiwum, zawierające 1757 dokumentów rodzinnych z lat 
1607�1826, które nazwał Archiwum Kłoczowskim. Otrzymywał również 
z Poznania wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich sporządzane przez kustosza, 
dr. Feliksa Pohoreckiego. Na podstawie tych materiałów napisał ogromnie 
cenny dla wiedzy o rodzinie Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostwo-
rowa Hr. Rostworowskich herbu Nałęcz, dewiza �Nil conscire sibi�. W ko-
lejnych latach pracował w tej samej firmie w Gdańsku i Łucku, gdzie był 
dyrektorem i w Katowicach. Kiedy był dyrektorem w Łucku, zawarł nie-
korzystne umowy, za co był krytykowany. Matka w swoich wspomnieniach 
wysoko oceniała jego poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości, pisała 
także iż (...) i charakter i usposobienie Tefa jest bardzo miłe w codziennym 
życiu�. Niestety, Stefan 31 I 1938 otrzymał zwolnienie, dopiero od 1 lipca te-
goż roku został zastępcą dyrektora generalnego spółek akcyjnych �Agehell� 
i �Olza�, opartych o żydowski kapitał belgijski. Spółka �Agehell� zlokalizo-
wana w Mikaszewiczach i Czuczewiczach na Polesiu posiadała obszar leśny 
o powierzchni 110 000 ha, a spółka �Olza� w Mikaszewiczach prowadziła 
fabrykę dykty. Rostworowski zamieszkał w Mikaszewiczach, pow. Łuniniec, 
nad granicą z Sowietami. Przygotowywał do druku swe Szkice do monografii 
Rodu z Rostworowa Rostworowskich (pokolenie X). Pierwszą ich redakcję 
z datą 1 XII 1938 przesłał z Mikaszewicz swoim stryjom, prof. Michało-
wi Rostworowskiemu i senatorowi Wojciechowi Rostworowskiemu. Dzięki 
temu opracowanie to się uratowało i nie zaginęło w Mikaszewiczach. Do 
swej odciętej od świata siedziby zaprosił matkę. Teresa w pamiętniku wspo-
minała: Robiliśmy ze Stefanem piesze spacery po lesie, który w pobliżu osied-
la fabrycznego nie był puszczą, nawet dość marnym drzewostanem, w którym 
na trochę wyższych miejscach spotykaliśmy chałupki miejscowych Poleszu-
ków, jacy mogli nawet swoje poletka zasiewać żytem lub prosem. Niemniej 
zimą i tu dochodziły wilki, tak że zdarzało się, że dzieci idące do szkoły ginęły 
pożarte. Najgroźniejszy bywał pojedynczy wilk, którego ludność nazywała lu-
dojadem, gdyż zasmakowawszy ludzkiej potrawy, nie zadawalał się zwierzyną 
i czyhał na samotne dzieci.

Tymczasem niespodzianie Stefana powołano do wojska, 31 VIII 1939 
stawił się do służby w 2 DAK, został dowódcą batalionu �A� Ośrodka Zapa-
sowego Artylerii Konnej nr 2 w Zamościu. Skierowany był do Włodzimierza 
Wołyńskiego, potem do Stochodu nad Styrem, skąd, cofając się przed Sowie-
tami, dotarł nad San, w rejon lasów janowskich. Tam jego oddział został oto-
czony przez Sowietów, miał udać się na punkt rozbrojeniowy do wsi Andrze-
jówka. Po drodze Rostworowski z pięcioma innymi oficerami 3 października 
1939 odłączył się od oddziału. To go uratowało od przyszłej śmierci w Ka-
tyniu. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przebywał w Adamowie, pow. 
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zamojski, w majątku Adama Łosia, gdzie pod nieobecność właściciela pełnił 
funkcję administratora. Wzbudził tam uczucia pani domu, Marysi, pozostają-
cej bez męża. Ale za namową matki zdecydował się Adamów opuścić. 1 lipca 
1940 uzyskał zatrudnienie w Ordynacji Zamojskiej w Józefowie Biłgorajskim 
na stanowisku p.o. nadleśniczego. Wspomnienie Marii Łosiowej nadal w nim 
nurtowało. Już z Józefowa pisał do matki: Do Adamowa nie jadę, w pełnym 
zrozumieniu delikatnej pozycji to robię, choć jeden Pan Bóg wie, ile to mnie 
kosztuje (...) uczucie z taką wzajemnością, o którym tylko poza tym z Mamusią 
mogę się dzielić, jest źródłem najgłębszych wartości wewnętrznych i iskier, 
które stąd powstają. Przyszło jednak nieszczęście. Został przez Niemców 
aresztowany i od 18 V do 17 XI 1942 przebywał w więzieniu w Biłgora-
ju. Po przebyciu tyfusu, dzięki staraniom ordynata Jana Zamoyskiego, został 
zwolniony. Rekonwalescencję przebył w Rózinie, w dworze państwa Zamoy-
skich, potem został zatrudniony w administracji Ordynacji w Zwierzyńcu. 
Działał w tym czasie w Radzie Głównej Opiekuńczej, utrzymywał też kon-
takt z Inspektoratem Rejonowym AK �Zamość�. Formalnie awansowany do 
stopnia kapitana rezerwy, proponowanych mu funkcji w sztabie Inspektoratu 
nie przyjął. Natomiast jako zastępca 
Marka Zamoyskiego był członkiem 
grupy odbierającej zrzuty broni, przy-
chodzące od aliantów z Włoch na te-
ren Lubelszczyzny. W kwietniu 1944 
wyjechał samochodem z Janem Za-
moyskim w stronę Krakowa. Począt-
kowo przebywał u Rostworowskich 
w Niegoszowicach. Po zakończeniu 
wojny podjął w Krakowie pracę w fir-
mie dostaw cementu Walter-Croneck. 
Mieszkał u Róży Rostworowskiej, 
wdowy po Karolu Hubercie.

W 1945 wstąpił do WiN-u, dzia-
łał w Okręgu Krakowskim pod pseu-
donimem �Ignacy� lub �Jolek�, był 
referentem ds. politycznych Obszaru 
Południowego. W pierwszej poło-
wie 1946 wykazał dużą aktywność 
prowadzącą do nawiązania kontak-
tów WiN-u z ambasadą amerykań-
ską i poselstwem belgijskim, a także 
� w mniejszym już stopniu � z posel-
stwem holenderskim. W ambasadzie 

Stefan Marian Rostworowski ps. �Ignacy�, 
emisariusz Zrzeszenia 

Wolność i Niezawisłość, 
członek Delegatury Zagranicznej WiN-u
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USA miał kontakt z płk. Walterem Pashleyem. Został przyjęty przez prymasa 
Augusta Hlonda, z którym ustalił sposób przekazywania do jego sekretariatu 
raportów WiN-u obrazujących nastroje społeczne w kraju i metody terroru 
politycznego stosowane przez Sowietów oraz miejscowe UB. Ustalił formę 
przyjęcia przez Prymasa prezesa Obszaru Południowego WiN ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego. Od ks. kardynała Hlonda otrzymał tajną misję skłonienia ks. 
kard. Bernarda Williama Griffina, prymasa Anglii, do tego, aby nie przyby-
wał do Polski przed terminem wyznaczonych wyborów do sejmu, lecz po ich 
przeprowadzeniu. Zwierzchnik Kościoła w Polsce brał bowiem pod uwagę 
to, że wcześniejsze przybycie ks. kard. Griffina może zostać przez komuni-
styczny system propagandowy wykorzystane jako wyraz poparcia dla wybo-
rów, których wynik władze i tak mogą sfałszować. Natomiast wizyta prymasa 
Anglii po wyborach przyczyni się do opóźnienia terminu rozpętania walki 
z Kościołem, która w strategii komunistów była nieuchronnie przewidziana. 

Rostworowski podczas swej działalności w WiN utrzymywał ścisły 
kontakt z por. Karolem Chmielem, oficerem do zleceń specjalnych preze-
sa Obszaru Południowego. Być może przez niego został wprowadzony do 
Zrzeszenia i przez niego także wytypowany do składu delegacji II Głównego 
Zarządu WiN, jaką prezes płk Franciszek Niepokólczycki postanowił wysłać 
do Anglii. Delegacja ta miała składać się z czterech osób: Jerzego Cicha-
lewskiego, Karola Chmiela, ppłk. Józefa Maciołka ps. �Kazimierz�, �Józef 
Nowak� i Stefana Rostworowskiego ps. �Ignacy�, �Robiński�. Rostworow-
ski, mając znajomości w poselstwie belgijskim i znając jeszcze z lat przed-
wojennych Edouarda Giacominiego, konsula belgijskiego w Gdyni, uzyskał 
informacje o przybijającym do polskich portów belgijskim statku �Nella�. 
W Sopocie był goszczony w mieszkaniu ordynata Jana Zamoyskiego. Pewne-
go dnia w Trójmieście spotkał się raczej przypadkowo z działaczami tworzo-
nego Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski 
Podziemnej. Byli to prezes Obszaru Centralnego WiN Wincenty Kwieciński, 
jego zastępca Kazimierz Czarnocki i działacz Stronnictwa Narodowego Wło-
dzimierz Marszewski. Rostworowski z tymi osobami spotkał się w mieszka-
niu Jana Zamoyskiego. Pomiędzy konspiratorami wywiązała się żarliwa dys-
kusja, w toku której �Ignacy� ujawnił, że jest delegatem Głównego Zarządu 
WiN na Zachód oraz prawdopodobnie przewiezie nową wersję Memoriału do 
ONZ. Autorstwo tego Memoriału przypisywał sobie krąg działaczy Komitetu 
Porozumiewawczego. Tak więc wypowiedzi �Ignacego� wywołały oburzenie 
uczestników spotkania. Sprawa zaistniałych wówczas napięć konfliktowych 
jeszcze po wyjeździe Rostworowskiego na Zachód bulwersowała stosunki 
w środowiskach konspiracji antykomunistycznej. Przedostanie się na statek 
belgijski tak �Ignac� opisał w swoich wspomnieniach: Nie ukrywam, że by-
liśmy zdenerwowani (...) Ustaliłem, że wysiadając przy basenie węglowym, 
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idę pierwszy, a Józef z walizkami za mną. Jeżeli byłoby trudno przejść przez 
posterunek, to ja udam zagranicznika, stwierdzając, że mam dokumenty do 
oddania kapitanowi. Samo wkroczenie na pokład statku dokonało się w ten 
sposób: Wysiadamy i powolnym krokiem, wśród innych pasażerów idziemy. 
Ja trzymam w ręku moją ukochaną walizkę. Józef kroczy dwa kroki za mną 
z walizkami. Dochodząc do posterunku, orientuję się, że trzeba bezczelnie 
iść wprost na przeszkodę. Przechodzę posterunek, młody chłopak podchodzi 
mówiąc: Czy ma pan prawo? � Od razu mu odpowiadam: Je suis de la part 
de consulat belge. � Usłyszawszy obcy język niemal się speszył, machnął ręką 
w znaczeniu przepuszczenia. Ja zerknąłem tylko na Kazimierza, czy idzie. 
Był zaraz za mną i pewnym krokiem ruszyłem w stronę basenu. W każdym 
razie na pokład statku �Nella� zaokrętowało się dwóch wysłanników WiN-u. 
Pozostali nie zdołali tego uczynić. Por. Chmiel został potem zamordowany 
w więzieniu mokotowskim. Uciekinierzy przeżyli jeszcze kontrolę UB na 
statku, ale nie zostali odnalezieni i 1 września 1946 odpłynęli. Statek prze-
wożący węgiel do Szwecji na parę dni zatrzymał się w Göteborgu. W tym 
czasie Rostworowski udał się do Sztokholmu, gdzie nawiązał kontakt z pol-
skim chargé d�affaires Henrykiem Sokolnickim. Powiadomił Londyn o przy-
jeździe emisariuszy oraz 9 IX 1946 odbył spotkanie z kilkoma działaczami 
emigracyjnymi, informując ich o sytuacji panującej w Polsce. Gdy 10 IX 
powrócił do portu w Kristinehamn, okazało się, że urzędujący w Antwerpii 
armator, właściciel statku Marcel Aleksander zażądał natychmiastowego usu-
nięcia obu Polaków z pokładu �Nelly�. Rostworowski wystąpił z prośbą o in-
terwencję do wybitnego Belga, którego poznał jeszcze w Warszawie, André 
Wendelena, który ówcześnie był szefem gabinetu ministra Paula-Henriego 
Spaaka. Interwencja podziałała i emisariusze nadal płynęli �Nellą�, którą na 
morzu pochwycił sztorm, co przedłużyło podróż o kilka dni. Ostatecznie 21 
września dotarli do portu Plymouth w Wielkiej Brytanii. Po dwóch dniach 
przybyli, aby powitać emisariuszy � mjr Mieczysław Jaworski z Oddziału II 
i mjr Jerzy Rostworowski, brat Stefana. 

Tymczasem w kraju, jak ujawnia opublikowana korespondencja prowa-
dzona przez Karola Chmiela z Łukaszem Cieplińskim w opracowaniu Woj-
ciecha Frazika, wyjazd tylko części wytypowanych delegatów był źle ko-
mentowany. Chmiel uważał, że istniała możliwość przedostania się na statek 
belgijski wszystkich czterech delegatów. A nawet sądził, że Rostworowski 
celowo utrudnił mu wyjazd, pragnąc stać się przywódcą delegacji. Wedle nie-
go �Ignacy� miał uważać, że łatwiej mu będzie obwinąć sobie koło palca płk. 
Maciołka niż bądź co bądź inteligenta Chmiela. Ponadto �Zygmunt�, bo taki 
był pseudonim Chmiela, wysuwał zarzut, że megalomania �Ignacego� stano-
wiła przyczynę ujawnienia zamierzonych działań delegacji wobec członka 
Stronnictwa Narodowego i nie najlepiej widzianego w Centrali komendanta 
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Obszaru Centralnego Kwiecińskiego. Chmiel postulował nawet, aby Rostwo-
rowskiemu odebrać plenipotencje delegata do czasu, kiedy on sam nie przy-
będzie do Londynu. Treści nadmiernie krytyczne wobec �Ignacego�, jakie 
zawiera korespondencja Karola Chmiela z Łukaszem Cieplińskim, komen-
dantem Obszaru Południowego WiN-u, mogło spowodować rozgoryczenie, 
iż to nie on odpłynął statkiem �Nella�.

Tymczasem 24 września emisariusze WiN-u rozpoczęli działalność na 
terenie Londynu. Wytyczne prezesa Niepokólczyckiego określały, że ich za-
daniem jest: Nawiązanie łączności z legalnymi władzami Rzeczypospolitej 
oraz przedstawienie sytuacji w kraju i uzyskanie zatwierdzenia dla działalno-
ści Zrzeszenia WiN. Wysłannicy mieli też doprowadzić do konsolidacji dzia-
łań emigracji dla spraw kraju oraz pozyskać niezbędne środki finansowe dla 
prowadzonej w Polsce pracy konspiracyjnej. Rostworowski i ppłk Maciołek 
już 24 IX 1946 zostali przyjęci przez szefa Sztabu Naczelnego Wodza gen. 
Stanisława Kopańskiego, który przekazał im stały kontakt z szefem Oddziału 
II Sztabu NW płk. dypl. Stanisławem Gano oraz por. Andrzejem Pomianem, 
pełniącym funkcję łącznika z Komitetem ds. Kraju, kryptonim �Zbiornica�. 
Przeprowadzili też rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z mini-
strem Zygmuntem Berezowskim, wiceministrem Aleksandrem Demidowicz-
Demidowskim i dyrektorem Władysławem Kańskim. Ci funkcjonariusze 
Rządu Londyńskiego o orientacji endeckiej popierali działalność NSZ i NZW 
w kraju, natomiast do WiN-u byli nastawieni krytycznie. Twierdzili, że jest 
to ruch prosanacyjny. Rostworowski dość skutecznie odpierał ich zarzuty, 
przede wszystkim wykazując, że WiN nie jest konspiracją typu wojskowe-
go. Wkrótce też nawiązał kontakt z nowym na gruncie londyńskim ruchem 
politycznym zwanym NiD (Niepodległość i Demokracja); przewidywał, że 
współpraca z nim będzie układać się jak najlepiej. Prowadził także rozmo-
wy w ambasadzie amerykańskiej. Z końcem pierwszej dekady października 
udał się do Brukseli, gdzie odebrał przerzucone z kraju belgijskim kanałem 
dyplomatycznym materiały WiN-u, a wśród nich Memoriał WiN-u do Rady 
Bezpieczeństwa, pismo do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze wnioskujące 
o rozpatrzenie sprawy polskiej przez Trybunał, list do prezydenta Hary�ego 
Trumana, list do prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Karola Rozmar-
ka. Wymieniony Memoriał WiN-u wskazywał, że akt agresji dokonany przez 
Związek Sowiecki wobec Polski jest niezgodny z art. 1 Karty Narodów Zjed-
noczonych, a stan terroru prowadzonego w Polsce przez NKWD i UB wytwa-
rza sytuację zagrażającą pokojowi i bezpieczeństwu w Europie. Dokument 
ten natychmiast został przesłany min. Spaakowi, który wówczas pełnił funk-
cję przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 18 
i 19 X 1946 Rostworowski przebywał w Hadze, gdzie holenderskiemu Mini-
sterstwu Spraw Zagranicznych złożył przechwycone przez WiN dokumenty 
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wskazujące na to, że w Indiach Holenderskich przygotowywany jest przewrót 
prokomunistyczny. 22 X w Brukseli prowadził rozmowy z przybyłym do Bel-
gii prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej Rozmarkiem, stawiając postu-
lat, by KPA wywarł odpowiedni nacisk na rząd USA, skłaniając go do tego, by 
Stany Zjednoczone zażądały przeprowadzenia wyborów w Polsce pod kontro-
lą międzynarodową. Te same sprawy podnosił w rozmowach z red. Karolem 
Burke, sekretarzem prezesa Rozmarka, wówczas gdy spotkał go w Londynie.

Po powrocie do Anglii Rostworowski został przyjęty przez kard. Griffi-
na, któremu przekazał sugestie kard. Hlonda. Misja jego okazała się skutecz-
na, gdyż prymas Anglii udał się do Polski dopiero w czerwcu 1947, w niemal 
pięć miesięcy po wyborach. Rostworowski został także 28 XI 1946 przyjęty 
przez prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przedmiotem rozmowy było 
zaprezentowanie organizacji i działalności WiN wobec głowy państwa na 
uchodźstwie, jednak bez podporządkowywania Zrzeszenia zwierzchnictwu 
emigracyjnych władz polskich w Londynie. Rostworowski wyjaśnił, że WiN 
nie jest organizacją bojową czy paramilitarną w odróżnieniu od NSZ, które 
stale są wspomagane finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Rządu Londyńskiego, zdominowane przez narodowych demokratów. �Igna-
cy� zmierzał do tego, by skłonić prezydenta do rezygnacji z powoływania 
rządu według klucza stronnictw politycznych. Przedkładał Raczkiewiczowi, 
że stronnictwa te w większości nie mają żadnego odzwierciedlenia w ukła-
dzie sił politycznych kraju. Kilka dni później Rostworowski przeprowadził 
rozmowę z gen. Władysławem Andersem. Generał wysunął tezę, że w ciągu 
dwóch lat wybuchnie wojna z ZSRR. Interesowała go kwestia, czy wów-
czas Wojsko Polskie powstałe z poboru w kraju zostanie ewakuowane w głąb 
ZSRR, czy też zdoła odegrać rolę destrukcyjną na tyłach frontu sowieckiego. 
W pierwszych dniach grudnia 1946 Rostworowski udał się do Brukseli, gdzie 
spotkał się z Haroldem Eemanem, ministrem pełnomocnym Królestwa Belgii 
w Warszawie. Ustalił z nim stały sposób przerzucania do kraju belgijskim ka-
nałem dyplomatycznej poczty, pieniędzy i materiałów gromadzonych przez 
ppłk. Maciołka w Londynie oraz odbierania tą samą drogą sprawozdań mie-
sięcznych przygotowywanych przez Centralę WiN w Polsce.

Ppłk Maciołek i Rostworowski po spełnieniu swych misji mieli powrócić 
do kraju. Jednakże 22 X 1946 w Polsce został aresztowany płk Niepokólczycki 
wraz z częścią członków II Głównego Zarządu WiN. Zostało ujawnione na-
zwisko Rostworowskiego jako emisariusza skierowanego za granicę. W tych 
warunkach nie mógł już wrócić do Polski, gdyż groziła mu kara śmierci. Ppłk 
Łukasz Ciepliński, kolejny prezes Głównego Zarządu WiN, zadecydował, że 
emisariusze mają utworzyć Delegaturę WiN za granicą. Rostworowski został 
członkiem kierownictwa Delegatury. Miejscem jego pobytu była Bruksela, 
skąd dokonywał przerzutu do kraju przesyłek Delegatury WiN, kryptonim 
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�Dardanele� oraz odbierał korespondencję nadchodzącą z Centrali WiN 
w Polsce, kryptonim �Concordia�. Można dokładnie wyliczyć, że od końca 
grudnia 1946 do 8 kwietnia 1947 przekazał on do kraju 51 tys. dolarów. Pie-
niądze uzyskiwane były od Komitetu do Spraw Kraju, ze środków zdepono-
wanych na kontach I Dywizji Pancernej we Francji oraz od niektórych organi-
zacji politycznych i osób prywatnych. Osadzenie �Ignacego� w Brukseli było 
konieczne, gdyż władze brytyjskie nie wyraziły zgody na to, by pieniądze na 
działalność konspiracyjną organizacji antykomunistycznych w Polsce były 
wysyłane z terytorium Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski zamierzał zachować 
poprawne stosunki dyplomatyczne z polskimi władzami w Warszawie i nie 
chciał oficjalnie podejmować wobec nich dywersji. Dlatego delegat WiN-u 
przesyłał pieniądze dla kraju z Belgii. Rostworowski zabiegał o to, aby zna-
leźć inne, poza belgijskim, kanały przerzutu środków do kraju. Spotykał się 
z posłem Richardem Flaese, ministrem pełnomocnym Królestwa Holandii 
w Warszawie. Rozpatrywał możliwość uruchomienia trasy przez Jugosławię 
i poszukiwał kontaktów za pośrednictwem Dragana Sotirowicza ps. �Draża�, 
majora AK z Okręgu Lwowskiego, który nielegalnie opuścił terytorium Pol-
ski. Przedmiotem zainteresowania �Ignacego� była także Szwecja. Już z po-
czątkiem listopada 1946, kiedy przebywał w Londynie, prowadził rozmowy 
z Michałem Lisińskim, reprezentantem Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa 
Wojennego w Sztokholmie. Na wezwanie ppłk. Cieplińskiego Rostworow-
ski opracował dokument programowy, zwany Tezami Ignacego, który miał 
określić zadania Zrzeszenia na tle zmian politycznych zachodzących w Pol-
sce i w wymiarze światowym. Zaangażował się też w działalność Agencji 
Wolność, która starała się publikować w prasie wolnych państw materiały 
nadsyłane przez �Concordię�, informujące o życiu w zniewolonej Polsce. Do 
współpracy z Agencją Wolność pozyskał korespondentów z Belgii, Kanady, 
USA i Brazylii. W zasadzie jednak agencja ta miała podlegać zwierzchnic-
twu płk. Kazimierza Rolewicza, zastępcy szefa Delegatury Zagranicznej 
WiN, który z kolei przebywał w Paryżu. We wrześniu 1947 Rostworowski 
udał się do Londynu, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami wywia-
du brytyjskiego, którym nadano kryptonim �Agnieszka�. Był też przyjęty 
przez premiera Rządu Londyńskiego gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. 
9 września przedłożył premierowi memoriał, w którym sugerował, że rząd 
polski, nieuznawany przez dyplomację państw zachodnich, winien jedynie 
wypełniać funkcje symboliczno-reprezentacyjne i opiekować się uchodźcami 
z kraju. Natomiast powinny powstać niezależne od rządu komitety do spraw 
międzynarodowych i do spraw kraju, które, nieskrępowane procedurą dyplo-
matyczną, prowadziłyby akcje polityczne na rzecz Polski.

Tymczasem w kraju 28 XI 1947 został aresztowany ppłk Ciepliński. Ko-
lejny Zarząd WiN był już penetrowany przez UB. Kanał przerzutowy przez 
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poselstwo belgijskie wskutek aresztowania 6 XII 1947 Janiny Czarneckiej, 
głównej łączniczki, został faktycznie rozbity. Łączność z krajem była coraz 
trudniejsza, a praca konspiracyjna pociągała za sobą ofiary. Rostworow-
ski zdawał sobie sprawę z tego, że kontynuacja działalności konspiracyjnej 
w kraju będzie coraz bardziej pozorna. Był przeświadczony, że Polsce moż-
na realnie pomóc jedynie przez oddziaływanie polityczne na głównych decy-
dentów polityki międzynarodowej na Zachodzie. Uważał, że ma predyspozy-
cje do działalności dyplomatycznej i wyznaczenie go do udziału w delegacji 
zagranicznej WiN przez Niepokólczyckiego i Cieplińskiego wynikało stąd, 
iż liczono na to, że za granicą zdoła on wypełnić ważne zadania polityczne. 
Tymczasem pod kierownictwem ppłk. Maciołka jego funkcje zostały ograni-
czone do technicznych zadań związanych z przesyłką materiałów i pieniędzy 
do kraju. Stefan miał skłonności do megalomanii i nadmiernie prestiżowego 
traktowania swojej osoby, co utrudniało jego kontakty z szefem Delegatury. 
Ponadto na tle metod działania i kosztów Agencji Wolność zrodziły się sytua-
cje konfliktowe pomiędzy nim a ppłk. Maciołkiem. 10 I 1948 Rostworowski 
ogłosił nowy dokument, nazwany także Tezami Ignacego, który skierował do 
członków Delegatury, ale również domagał się, aby jej szef wysłał go do kraju. 
W dokumencie tym przeprowadzał m.in. krytyczną ocenę działań ppłk. Ma-
ciołka, zarzucając mu zupełne niedocenianie potrzeby oddziaływania na poli-
tyków zachodnioeuropejskich. Był to moment, kiedy w kraju przywódcy IV 
Głównego Zarządu WiN byli już aresztowani, a w Delegaturze Zagranicznej 
zapanował kryzys, w związku z tym, że ppłk Maciołek opuścił Londyn, uda-
jąc się do Francji. Przerwał wszystkie kontakty i zamierzał przedostać się do 
Polski. Powstrzymany jednak falą aresztowań, pozostał za granicą. Rostwo-
rowskiemu odpowiedział Oświadczeniem datowanym 28 I 1948. W piśmie 
tym wyjaśnił, że działając na Zachodzie tajnie, nie mógł prowadzić otwartych 
akcji dyplomatycznych, koncentrował się na gromadzeniu środków pomocy 
dla walczącego kraju. Natomiast zupełnie jawnie zarzucił �Ignacemu� bez-
podstawne wydatkowanie różnych sum na działalność Agencji Wolność.

�Ignacy� w specjalnym piśmie dał wyraz temu, iż nie przyjmuje postawio-
nych mu zarzutów, które jego zdaniem są niesłuszne. Jednocześnie podtrzymał 
krytyczną ocenę szefa Delegatury, zarzucając mu, że nie wykonał wskazań 
�Concordii� i nie zabiegał o to, by postawić sprawę polską na szerszym fo-
rum międzynarodowym. Konflikt ten sprawił, że �Ignacy� został zawieszony 
w swoich funkcjach w Delegaturze. W czerwcu udał się jeszcze do angielskiej 
strefy okupacyjnej w Niemczech, by poszukiwać nowych kontaktów politycz-
nych i ewentualnych tras przerzutowych do kraju. Z ppłk. Maciołkiem utrzy-
mywał dość sporadyczny kontakt korespondencyjny. Szukał jednak pośredni-
ctwa u płk. Rolewicza, by doprowadzić do zgody. Jeszcze wcześniej, w 1947 
odwiedził Antwerpię i tamtejszą Akademię Handlową, na której niegdyś stu-
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diował. Był podejmowany przez rektora i senat tej uczelni, zaproponowano mu 
wygłoszenie dwóch prelekcji. W tym czasie swoje zainteresowania skierował 
głównie ku europejskim ruchom politycznym, stawiającym sobie za cel zjed-
noczenie Europy. Nawiązał znajomość z Józefem Retingerem i za jego pośred-
nictwem został zaproszony jako obserwator na inauguracyjną sesję plenarną 
Międzynarodowej Rady Ruchu Zjednoczonej Europy, jaka w dniach 25�28 
II 1949 obradowała w Brukseli. Był jednym z tych nielicznych Polaków, któ-
rzy wagę zjednoczeniowego nurtu europejskiego docenili już u jego zarania. 
Z przebiegu sesji inauguracyjnej opracował obszerny raport, który 6 IV 1949 
przesyłał członkom Delegatury WiN-u. Dnia 29 IX 1949 wystąpił z ostrym 
w tonie listem do ppłk. Maciołka, odpierając jego zarzut, iż nie podjął jakiejś 
przesyłki pieniężnej przeznaczonej do przerzutu. Tym akcentem zakończyła 
się jego współpraca z Delegaturą Zagraniczną WiN-u. 24 października tegoż 
roku w Paryżu został wybrany członkiem tymczasowego zarządu Związku 
Polskich Federalistów, któremu przewodniczył Rowmund Piłsudski.

Dnia 30 XII 1950 w Pailhe (Belgia) zawarł związek małżeński z udzie-
lającą mu już poprzednio pomocy w pracy emisariusza WiN Marią Elżbietą 
ks. Światopołk-Czetwertyńską, 1 voto Zantarową, matką dwojga dzieci: Te-

resy i Andrzeja, w których wycho-
waniu potem uczestniczył. Maria 
studiowała medycynę na Sorbonie. 
Przesądziło to o tym, że przeniósł 
się do Francji. W latach 1949�1957 
mieszkał w Cheville pod Wersalem, 
potem Bussey-en-Othe w departa-
mencie Yonne. Pracował w firmie 
drzewnej w Paryżu. Był członkiem 
Narodowego Stowarzyszenia In-
żynierów i Ekspertów Leśnych. 
W 1952 zgłosił Emerykowi Czap-
skiemu, jako p.o. przewodniczące-
go Polskiego Związku Kawalerów 
Maltańskich, swoją kandydaturę na 
członka Związku. Jego wniosek po-
parli jako wprowadzający: Olgierd 
książę Czartoryski, balliw Wielkie-
go Krzyża Honorowy i Dewocyjny, 
Karol książę Radziwiłł, Artur Tar-
nowski i Eugeniusz książę Lubomir-
ski de Vaux � wszyscy trzej książęta 
kawalerowie honorowi i dewocyjni. 

Stefan Marian Rostworowski ze swą żoną 
Marią z Czetwertyńskich. 

� Sept Fontanie Belgia, 30 XII 1950 r.
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Kandydatura została przyjęta. Oceną jego wywodu genealogicznego miał zająć 
się Szymon Konarski, który jednakże odmówił wykonania tego zadania, na tle 
krytycznej oceny wierzytelności Stefana Rostworowskiego. Przyczyną miało 
być jego zaleganie z opłatą czynszu za użytkowany pokój. Istniała jednak moż-
liwość, że wywód Stefana oceni inny członek Komisji Genealogicznej. Tym-
czasem jego cioteczny brat Jan Fudakowski, a prawdopodobnie i inne osoby 
zaczęły kwestionować wiarygodność finansową Rostworowskiego, w następ-
stwie czego on sam wstrzymał przebieg procedury przyjmowania do Związku 
Maltańskiego, o czym powiadomił osoby wprowadzające. 

W 1958 przeniósł się do Reims. Zajmował się administracją prywatnych 
lasów w Belgii i sprzedażą zamku w Thonon w Szwajcarii. Administrowany 
las w Belgii za zgodą właściciela udało mu się sprzedać. Nowy właściciel 
zatrudnił go i zlecił realizację różnego typu inwestycji, jak np. budowę 16 
km dróg leśnych bądź też kilku mostów nad strumykami. Podlegała mu też 
cała gospodarka leśna: cięcia, wywózki, zalesiania. Wynagradzany był za go-
dziny poświęcone pracy w lesie lub przy funkcjach administracyjnych doty-
czących lasu. Dawało mu to pełną niezależność gospodarowania własnym 
czasem. Niejednokrotnie przemierzał samochodem wszerz całą Europę. Do-
rabiał ustalaniem drzewa genealogicznego dla zamożnych Francuzów oraz 
pracami heraldycznymi na zamówienia merostw miast pragnących poznać 
okoliczności powstania swego herbu. Cenił sobie bardzo to, że został po-
proszony o wygłoszenie odczytu w belgijskim Centrum Studiów Genealo-
gicznych i Demograficznych w Brukseli. Swój referat Heraldyka polska i jej 
wyjątkowość wygłosił 18 XII 1958 w siedzibie zapraszającej go organizacji 
przy Boulevard de Waterloo. 

Od 1963 utrzymywał bliskie stosunki z o. Tomaszem, jezuitą, swym bra-
tem, który osiadł w Rzymie i którego tam odwiedzał. W listopadzie 1964 
otrzymał obywatelstwo francuskie dla siebie i swej żony. W 1970 odbył 
z żoną Misią podróż turystyczną do Reykjaviku, Montrealu i Nowego Jorku. 
Głównym celem było odwiedzenie braterstwa Stanisławostwa Czetwertyń-
skich w Montrealu. W 1971 jego żona uzyskała w Paryżu dyplom doktora 
medycyny, co pozwoliło jej otworzyć prywatną praktykę lekarską. W związ-
ku z tym w 1973 Rostworowscy osiedlili się w Boiscommun w departamen-
cie Loiret. W okresie od 16 czerwca do 14 lipca 1975 Rostworowscy złożyli 
wizytę swemu braterstwu w Brazylii. W 1974 i 1978 Stefan przebywał krótko 
w Polsce. Podczas pierwszej bytności uczestniczył w Łodzi w uroczystoś-
ciach pogrzebowych swego brata, ojca Tomasza. Na pewno jako człowiek, 
który byłby skazany kiedyś na więzienie lub nawet na śmierć przez krajowe 
sądownictwo, odwiedziny w PRL-u musiał przeżywać w niemałym napięciu 
nerwów. A jednak zwyciężyła wola pożegnania ukochanego brata, umiera-
jącego o. Tomasza. W toku dwutygodniowego pobytu w Polsce odwiedził 
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Kraków, Rybną, Niegoszowice, Warszawę, a nawet Sieradz, gdzie mieszkała 
Maria z Rostworowskich Krzyżanowska. Łącznie spotkał się z 50 członkami 
rodziny. Podczas drugiej wizyty w 1978 uczestniczył w zjeździe Związku 
Rodziny Rostworowskich, którego przed II wojną był archiwistą, a po woj-
nie seniorem (prezesem). Rolę seniora sprawował z niezmiernym oddaniem, 
poświęceniem i rzetelnością, zyskując sobie w rodzinie powszechne uznanie. 
Jego zainteresowania genealogiczne były nadzwyczaj trwałe. 

Będąc za granicą za pośrednictwem prowadzonej z członkami rodziny 
korespondencji ustalał daty narodzin nowych członków rodu, daty ślubów 
i pogrzebów. Większe opracowania i biuletyny informacyjne w formie ma-
szynopisów lub druków powielanych przesyłał do członków rodziny za-
mieszkałych w kraju i za granicą, Stał się łącznikiem dla owych 99 Rostwo-
rowskich (stan rodziny z 1972) rozsianych po świecie. Jeszcze przed wojną 
był członkiem Towarzystwa Historycznego w Warszawie. Swoje cenne zbio-
ry genealogiczne po dwakroć utracił w czasie wojny. Raz, zostawiając to, 

Stefan (drugi od prawej) wśród członków rodziny przybyłych na pogrzeb jego brata 
o. Tomasza Rostworowskiego. Od lewej stoją: w środkowym rzędzie: 

Jakub, Paweł, ich ojciec Stefan i matka Janina, Stanisław Kostka z Milejowa, Andrzej, 
Konstancja z Suszna, Anna (Nuna) Rostworowscy oraz o. Piotr Rostworowski, 

rząd wyższy: Karol Rostworowski, Marieta i Elżbieta Dembińskie, 
Józef i Henryk Rostworowscy. 

Na dole młodzież � Gabriela Morawska, Ignacy i Joanna Dembińscy 
� Łódź, marzec 1974
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nad czym na bieżąco pracował w Mikaszewiczach, zajętych przez Sowietów, 
drugi raz wskutek spalenia Archiwum Kłoczowskiego podczas powstania 
w Warszawie. Owe 1757 dokumentów dotyczących dziejów rodziny Ro-
stworowskich w XVII i XVIII wieku, najwcześniejszy z 1607 roku, odkrył 
udając się z Wilgi wspólnie z kuzynem Stanisławem Kostką Rostworowskim 
w 1930 do Kłoczowa, leżącego w ziemi stężyckiej. Ponownie przybył do 
Kłoczowa ze swym bratem Jurkiem i wówczas zabrał dokumenty odnale-
zione w skarbczyku nad zakrystią. Archiwum Kłoczowskie było tak wielkie, 
że wypełniało dwie spore skrzynie. Stefan złożył je w Bibliotece Ordynacji 
Krasińskich. Gdy w 1939 podczas oblężenia stolicy gmach biblioteki częś-
ciowo uległ pożarowi, Rostworowskiemu jeszcze udało się uratować Archi-
wum, wydobył je z gruzów i przeniósł do domu Panien Kanoniczek na plac 
Teatralny. Tam zbiór ten spłonął podczas Powstania Warszawskiego. Mimo 
tych kataklizmów Stefan Rostworowski wniósł bezcenny wkład w utrwalenie 
historii rodziny. Przy małych tylko niedociągnięciach ustalił jej filiacje. Zgro-
madził ogromny materiał dokumentalny i fotograficzny. W 1959 w Reims 
wydał własnym nakładem na rotaprincie Genealogię Rodu Rostworowskich 
herbu Nałęcz II-do dewiza �Nil conscire sibi�, którą rozesłał wszystkim ży-
jącym wówczas dorosłym członkom swej rodziny zamieszkałym w kraju i za 
granicą. Ponadto, jak pisał � Egzemplarze tej pracy zostały swego czasu wy-
słane jako dary do wszystkich większych bibliotek w Kraju, jak i zaopatrzone 
w kilkustronicowy wstęp po angielsku, francusku i hiszpańsku lub niemiecku 
do wszystkich wielkich bibliotek na całym świecie.

Do swego stryjecznego bratanka w 1970 pisał: Łączność, zwłaszcza dla 
tych, którzy żyją porozrzucani po świecie, jest elementem spójni, przywiąza-
nia do Kraju i przeciwdziałania wynarodowieniu. Musimy utrzymać żywą tę 
więź rodzinną przepojoną miłością, serdecznością, wyrozumiałością, a dla 
wielu może ona być dźwignią, podporą moralną i źródłem ufności. Przywią-
zani jesteśmy wszyscy do Wiary Świętej naszej i do tradycji twórczej, która 
zawsze nakazywała poprzednim i naszym pokoleniom prace dla dobra Kraju. 
Sam, nie mając wielkich dochodów, realizował głoszone przez siebie zasady, 
gdyż gościł u siebie w Reims wszystkich odwiedzających go Rostworow-
skich, a nawet dowoził ich do Paryża i ułatwiał kontakt z nieznanymi wów-
czas krajowcom realiami świata zachodniego. Opracował też tzw. cartier, 
to znaczy wywody genealogiczne pań poślubionych Rostworowskim. Jego 
bardzo cenną pracą, choć niedokończoną, jest opracowanie not o właścicie-
lach ziemskich z terenu Lubelszczyzny. Przystąpił do zrobienia drzewa ge-
nealogicznego Fudakowskich. Na tym tle w 1959 wszedł w spór ze swym 
wujem Kazimierzem Fudakowskim, którego oburzyły supozycje siostrzeńca, 
iż Zbyszewscy w linii ukraińskiej, protoplaści Fudakowskich z początku XIX 
wieku, są pochodzenia frankistowskiego. 
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Był człowiekiem otwartego serca, niemałej wiedzy, żywego, intrygują-
cego umysłu. Posiadał uzdolnienia pisarskie i narracyjne. Osobowość jego 
nie była pozbawiona snobizmu. Poświadcza to jego zamiar, znany jeszcze 
z okresu międzywojennego, kiedy to rozważał, czy by nie zakupić kilku hek-
tarów ziemi (nie był człowiekiem zamożnym) i ustanowić na nich rodową 
ordynację. Odwiedzany w Reims rozpytywał się, czy mógłby przybyć do 
Polski, wynająć karetę i stangreta w liberii, karetę ozdobić herbami, i takim 
pojazdem odwiedzać domy 16 swoich byłych gajowych z Ordynacji Zamoj-
skich, którzy mu podlegali, gdy piastował stanowisko nadleśniczego w Jó-
zefowie Biłgorajskim. Będąc na emigracji spisał swoje wspomnienia z lat 
wojny, a także dość licznie publikował przede wszystkim w �Horyzontach�, 
ale także w �Wiadomościach� i �Tekach Historycznych�. Już od sierpnia 
1979 jego brat Jerzy przesyłał mu co miesiąc 200 do 300 dolarów dla wspar-
cia jego budżetu rodzinnego. U kresu życia był bowiem ogarnięty demencją 
i wymagał stałej opieki, dlatego też żona, pracująca zawodowo, oddała go 
do zakładu opieki w Orleanie, do którego dojeżdżała co trzy tygodnie. Jego 
brat Jerzy, licząc się z odejściem Stefana, pisał do Wrocławia, do Ludwika 
Rostworowskiego, że w Boiscommun znajduje się (...) poważne archiwum 
rodzinne i przygotowana monografia rodziny, z szeregiem studiów na temat 
niektórych członków, szczególnie z przeszłości, materiały te nie są wykończo-
ne, ani gotowe do publikacji, ale są obfite i ciekawe, z całym szeregiem doku-
mentów, fotografii, portretów. � Jerzy wzywał swego bratanka, by się tym za-
jął i materiały te przewiózł wraz z biblioteką do Polski. Przewidywania brata 
były słuszne, Stefan zmarł 1 III 1981 w Boiscommun. Został pochowany 
w Belgii w grobowcu rodzinnym książąt Czetwertyńskich w Sept-Fontaines. 
Jego praca badawcza nie pozostała bez echa, gdyż Ludwik wydobył archi-
wum rodzinne z Boiscommun, Związek Rodziny Rostworowskich istnieje po 
dziś dzień, a zrozumienie dla potrzeby poznania przeszłych i teraźniejszych 
dziejów rodziny jest wśród jego członków zakorzenione.

Bibliografia: Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Rostworowa Hr. Rostworow-
skich herbu Nałęcz, dewiza �Nil conscire sibi�, Gdynia 1933, mps powielany; Co 
szlachcic polski w XVIII wieku kupował w Gdańsku, �Rocznik Gdański� 1933�1934, 
t. VII-VIII, s. 348�384 (omówienie A. Czartkowski, �Kurier Warszawski� 1934, nr 
260, s. 2 i 3); Rachunki kupców gdańskich z lat 1732�1768. Materiały historyczne 
z archiwum rodzinnego, �Rocznik Gdański� 1936, s. 461�485, nadbitka; �Szkice do 
monografii Rodu z Rostworowa Rostworowskich herbu Nałęcz II� dewiza Nil con-
scire sibi!�, tom IV, �Szkice życiorysów Rostworowskich pokolenia X-ego 1811�
1907�, Kraków 1946 (mps); Więzienie w Biłgoraju, [w]Wydawnictwa materiałów do 
dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939�1944, pod red. Z. Klukowskiego, t. III 
Niemcy a Zamojszczyzna 1939�1944, Zamość 1946, s. 63�86 i odbitka; Tezy Igna-
cego (1946) mps; Tezy Ignacego, 10 stycznia 1948, mps.; Akcja AK na Zamojszczyź-
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nie, �Horyzonty� 1957, z. 17, s. 45�55; Nowy ustrój rolny, �Horyzonty� 1958, z. 25, 
s. 17�29; Jozef Valynzeele, Les marechaux du premier empire, leur famille et leur 
descendance, recenzja pracy nagrodzonej przez Akademię Francuską pt. Les prices 
et ducs du premier empire (non marechaux) � leur famille et leur descendance, Paris 
1959, �Teki Historyczne, Cahiers d�Histoire � Historical Papers� t. X, London 1959, 
s. 324�325; Genealogia Rodu Rostworowskich herbu Nałęcz II � dewiza �Nil con-
scire sibi�, Reims 1959 (rotaprint); Na zakończenie dyskusji o rolnictwie, �Horyzon-
ty� 1959, z. 41, s. 56�66; Arterie Polski � koleje, �Horyzonty� 1959, z. 43, s. 25�45; 
Arterie Polski � drogi wodne, �Horyzonty� 1960, z. 45, s. 3�17, z. 46, s. 47�55; 
Arterie wodne � drogi bite, �Horyzonty� 1960, z. 53, s. 29�41; Denikin a sprawa 
polska, �Horyzonty� 1960, z. 50�51, s. 90�93; Imć Pan Wawrzyniec, �Wiadomo-
ści� 1960, nr 34/751, s. 4; Wspomnienie o Juliuszu Kleinerze z lat okupacji, [w:] 
Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności, pod red. F. Araszkiewicza 
i J. Starnawskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1961, s. 195�197; Ojciec 
Tomasz Rostworowski, maj 1974, mps; Kroniki (rodzinne), Boiscommun 1976 (mps 
rozsyłany); W lasach nadleśnictwa Józefów, �Tygodnik Zamojski� 1984, nr 44, 45, 
46, (fot.), 50; Witos i książę Piotr, �Ład� 1984, nr 34; Wspomnienie o profesorze 
Juliuszu Kleinerze, �Tygodnik Polski� 1986, nr 35 (są to fragmenty z Książki); Fa-
milianci: Glogerowa z Dobrochów; Sadystka czyli dramat w Kurowie; Dobroczyń-
ca, �Kontakty� 1987, nr 46, 47, 48 (są to fragmenty ze Szkice do monografii Rodu 
z Rostworowa Rostworowskich...); Z Warszawy do matki w Brazylii, �Chrześcijanie� 
t. XVIII, Warszawa 1987, s. 183�185; Wspomnienia z Mikaszewicz. Wprowadzenie 
od Redakcji � Stefan Kieniewicz, �Przegląd Historyczny�, t. LXXXIII, z. 2, Warsza-
wa 1992, s. 325�343; Fabryka w Mikaszewiczach. Wprowadzenie S.J. Rostworowski, 
�Kwartalnik Historii Nauki i Techniki�, R. XLIV, 199, nr 3�4, s. 109�116; Sprawa 
wyboru nowego prezydenta na uchodźstwie; Pierwsze rozmowy Delegacji Zagra-
nicznej WiN z czołowymi osobistościami emigracji polskiej w Londynie w dniach od 
31.10 do 30.11.1946 r.; Raport z grudnia 1946 r. o sytuacji międzynarodowej; Ra-
port nr 6 Delegatury Zagranicznej WiN z dnia 8.12.1946 r.; Komunikat informacyjny 
nr 1 Delegatury Zagranicznej WiN z dnia 1.02.1947 r., Część dotycząca spraw Polski; 
Komunikat informacyjny nr 2 Delegatury Zagranicznej WiN z dnia 1.03.1947, Część 
dotycząca spraw Polski; Komunikat informacyjny nr 9 Delegatury Zagranicznej WiN 
z października 1947 r.; Tezy Ignacego z 10 stycznia 1948; Stanowisko S. Rostworow-
skiego z dnia 1.03.1948 r. wobec oświadczenia J.Maciołka z dnia 28.01.1948 r. oraz 
korespondencja z członkami Delegatury [w:] Zrzeszenie �Wolność i Niezawisłość� 
w dokumentach, pod red. M. Huchli i in. t. IV Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia 
WiN, Wrocław 1999; Na początku była klęska. Fragment wspomnień, �Mars� 2004, 
nr 17, s. 131�145 (przedruk: �Bunt Młodych Duchem� 2005, nr 6, s. 27 � fragment); 
Podróż emisariuszy WiN-u za granicę, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 2005, nr 23, 
s. 145�186; Książka (wspomnienia) mps oraz Gawęda, mps w posiad. Marii Hele-
ny z Zawadzkich Woźniakowej; List S.M. Rostworowskiego do K. Fudakowskiego 
z 23 VII 1959, mps (niewysłany); Lubelszczyzna � właściciele ziemscy, mps; Mate-
riały polemiczne z Szymonem Konarskim o jego książce i artykułach z 1953 i 1965. 
mps w posiad. S.J. Rostworowskiego; 
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� zaproszennie na odczyt Hrabiego Stefana Rostworowskiego pt. �Héraldique polonaise et ses 
particularités� na dzień 8 XII 1958; List S. M. Rostworowskiego do Stanisława i Barbary Ro-
stworowskich z 27 II 1970; Wyrok WSR w Krakowie z dnia 10 IX 1947 r. Znak akt Sr. 978/47 
(II ZG WiN); Akt oskarżenia III ZG WiN; Akt oskarżenia członków IV ZG WiN z dnia 4 VII 
1950 r. Teresa Rostworowska , Pamiętniki, mps, passim; tejże, Pamiętniki matki o. Tomasza 
Rostworowskiego TJ. Myśli zapisane od wyjazdu Tomka z domu, tj. od 19 września 1923 r. 
mps w posiad. S.J. Rostworowskiego; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Li-
sty: S.M. Rostworowskiego do Wojciecha Rostworowskiego, Gdynia, 13 X 1932, do matki, 
Katowice, 11 IX 1937, do Michała Rostworowskiego, Mikaszewicze 1 XII 1938, do matki. 
Józefów, 11 II 1941, Teresy Rostworowskiej do syna, Osmolice, 17 VII 1940, Osmolice, 18 
VIII 1940, S.M. Rostworowskiego do Jerzego Rostworowskiego, dot. starań o przyjęcie do 
Związku Kawalerów Maltańskich; Feliksa Araszkiewicza do S.M. Rostworowskiego, Lublin, 
8 II 1959; S.M. Rostworowskiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, 18 V 1962, 
do o. Tomasza Rostworowskiego SJ, Reims 4 VII 1962; do S.J. Rostworowskiego, Boiscom-
mun, 4 V 1974, Jerzego Rostworowskiego do Stefanostwa Rostworowskich, São Paulo, 10 
VIII 1979, 10 I 1980, do Ludwika Rostworowskiego, São Paulo, 19 XI 1979; Cecylii Rostwo-
rowskiej do S.J. Rostworowskiego z 15.05.1992. BKUL 2111 Materiały dotyczące działal-
ności polskiej emigracji; BKUL 2108 Korespondencja Stefana Rostworowskiego z Józefem 
Nowakiem z lat 1946�1949, Korespondencja na arenie polskiej emigracji.
PUBLIKACJE: Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego (�Szkoła Lubelska�) w XXX-
-lecie, Lublin 1936, s. 86�87, 102 Proces krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed 
sądem Rzeczypospolitej, Warszawa 1948, s. 237, 272�273, 281; L�héraldique polonaise et ses 
particularités, �La Nouvelle Gazette� nr 331, Bruxelles 12 XII 1958, ks. S. Kluz, W potrza-
sku dziejowym. WiN na szlaku AK Rozważania i dokumentacja, Londyn 1978, s. 60 i nast.; 
E. Beker, Ojciec Tomasz Rostworowski S.J, �Chrześcijanie�, t XVII, Warszawa 1986, s. 152�
154, o. T. Rostworowski, Zaraz po wojnie, Paris 1986, s. 63, 91, 116,117, 148 oraz wydanie 
II Warszawa 1988, Wyd. �Rytm� (poza cenzurą); Siedem rozmów, op.cit., s. 169; S. Rostwo-
rowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 168, 324; R. Jarocki, Rostworowski Stefan 
Marian, PSB; Ostatni Ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy, Warszawa 1991, 
s. 405�406; Z. Woźniczka, Zrzeszenie �Wolność i Niezawisłość� 1945�1952, Warszawa 1992, 
s. 92, 169, 194�196; L. Kubik, Memoriał WiN-u do Rady Bezpieczeństwa ONZ, �Zeszyty 
Historyczne WiN-u�, nr 2:1992, s. 83, przyp. 9; Informator o nielegalnych antypaństwowych 
organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944�1956, Lub-
lin 1993, s. 73; M.R. Bombicki, AK i WiN przed sądami specjalnymi, Poznań 1993, s. 251; 
S.J. Rostworowski, Delegatura WiN za granicą, �Zeszyty Historyczne WiN-u�, nr 3:1993, 
s. 5�27; A. Kostrzewski, Rostworowski Stefan Marian; �Orzeł Biały� 1994, nr 6, s.14�15; 
S.J. Rostworowski, Rostworowski Stefan Marian, �Zeszyty Historyczne WiN-u�, nr 5:1994, 
s. 203�209; tenże, Stosunki WiN-u z placówkami dyplomatycznymi państw suwerennych, �Ze-
szyty Historyczne WiN-u� nr 7:1995, s. 23�40 i nadbitka; W. Frazik i S.J. Rostworowski, 
Zrzeszenie WiN a emigracja. �Tezy Ignacego� z 1946 i 1948 r., �Zeszyty Historyczne WiN-u� 
nr 8:1996, s. 131�152; S.J. Rostworowski, Spór o wymiar aktywności międzynarodowej 
(Z dziejów Delegatury WiN za granicą), �Zeszyty Historyczne WiN-u�, nr 10:1997, s. 53�66; 
Zrzeszenie �Wolność i Niezawisłość� w dokumentach, red. M. Huchla i in., Wrocław 1997, 
t. I, s. 277�278 (błędnie: Roztworowski), t. II, s. 350, t. III, s. 1; Zrzeszenie �Wolność i Nie-
zawisłość� w dokumentach, t. IV, Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN, red. M. Huchla 
i in., Wrocław 1998, s. 3 i nast., A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 65; 
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S.J. Rostworowski, Mylne oskarżenie, �Zeszyty Historyczne WiN-u�, nr 13:1999, s. 305�309; 
Zrzeszenie �Wolność i Niezawisłość� w dokumentach. Cztery Zarządy Główne WiN przed są-
dami PRL, cz. 1, opr. A. Zagórski, Wrocław 1999, t. VI, cz. 1, s. 259, 312, 569 i in..; Zrzeszenie 
�Wolność i Niezawisłość� w dokumentach. Cztery Zarządy Główne WiN przed sądami PRL. 
Noty biograficzne ważniejszych postaci wymienionych w tomach I�VI, cz. 3, opr. Andrzej Za-
górki, Wrocław 2000, s. 585�586 (życiorys); Z.A. Judycki i B. Klimaszewski, Krakowianie 
w świecie, t. I, Toruń 2000, s. 164�165; S.J. Rostworowski, Polacy a początki zjednoczonej 
Europy, �Więź� 2000, nr 11 (505), s. 145�157); J. Łukasiak, Wołyńska Szkoła Podchorążych 
Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000, s. 48; S.J. Rostworowski (opr), 
�Dardanele� � Delegatura WiN za granicą (1946�1949), Wrocław 2000, s. 7 i nast., życiorys 
s. 541�543 oraz foto; T. Wyrwa, Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN (rec. �Dardaneli� 
S.J. Rostworowskiego), �Zeszyty Historyczne WiN-u�, 2001, nr 16, s. 277�292; A. Fedoro-
wicz, T. Fedorowicz, S. Świeżawski, K. Wojtyła, Pełny wymiar. Listy, opr. i przyp. A. Do-
browolski, Toruń 2002, s. 49, 50, 93; S.J. Rostworowski, Od redakcji, �Mars� 2004, nr 17, 
s. 131�132; Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 8 i nast.; To-
masz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach. Listy, biogramy, artykuły, notatki rekolekcyjne 
1940�1973, Warszawa 2005, passim; W. Frazik, Wyjazd delegacji WiN na Zachód w 1946 
� nowe dokumenty, �Zeszyty Historyczne WiN-u�, 2005, nr 24, s. 167�174.

Elżbieta MARIA księżna z ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKICH (MISIA) 
h. własnego, I voto Zantara, II voto hr. ROSTWOROWSKA, ur. 21 III 1920 
w Zakopanem, córka Róży Pauliny Zofii z ks. Radziwiłłów h. Trąby, ordyna-
tówny nieświeskiej i kleckiej i Ludwika Rudolfa Czetwertyńskich, z zawodu 
doktor medycyny, żona Stefana

Młodość spędziła w majątku swoich ro-
dziców w Żołudku pod Szczuczynem w woj. 
nowogródzkim. Gdy na Kresy Wschodnie 
w 1939 wkroczyła Armia Czerwona, prze-
bywała w Lidzie. Uniknęła wywiezienia do 
Rosji i dotarła do Wilna. Stamtąd ze swym 
szwagrem Janem Plater-Zyberkiem przez 
Litwę, Szwecję przedostała się do Francji. 
Zamieszkała w Montpelier, gdzie rozpo-
częła studia medyczne. 3 IX 1943 zawar-
ła związek małżeński z polskim lotnikiem 
Stefanem Zantarą, ur. w 1914 w Warszawie. 
Misia miała piękną kartę działalności w Ré-
sistance. Niosła pomoc medyczną osobom 
ukrywającym się lub rannym podczas akcji 
skierowanych przeciwko Niemcom. Dzia-
łała w rejonie Grenoble, a później w Arde-

Elżbieta Maria z ks. Światopełk Czetwertyńskich (1920�1984) 
I v. Zantara, II v. Rostworowska � w 1971 uzyskała tytuł doktora medycyny 

na uniwersytecie w Paryżu i otworzyła własną praktykę w Boiscommun we Francji
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nach. Dyplomu lekarskiego jeszcze wtedy nie miała, ale się wówczas na to 
nie oglądano. Gdy wojna miała się ku końcowi, podążyła za swym mężem 
i przez Hiszpanię dotarła na Wyspy Brytyjskie. Tam w Newbary urodziło 
się jej dwoje dzieci: Teresa (5 X 1945) i Andrzej (30 XII 1946). Ojciec dzie-
ci Stefan Zantara jednak nie potwierdził zawartego we Francji małżeństwa. 
Wobec tego Misia w 1947 przeniosła się do swego brata Jerzego, przebywa-
jącego w Sept-Fontaines w Belgii. Podjęła starania o unieważnienie swego 
związku małżeńskiego. W tych staraniach pomógł jej znany z Polski o. Gom-
maire. Unieważnienie kościelne swego poprzedniego małżeństwa otrzymała 
i w 1950 zawarła związek małżeński ze Stefanem Rostworowskim, którego 
znała jeszcze z okresu przedwojennego, gdy wracając z ćwiczeń wojskowych 
w 1934 zajechał do Żołudka. 

Po ślubie przeniosła się do Paryża, by kontynuować studia medyczne. 
Uzyskanie jednak dyplomu doktora medycyny wymagało zdania matury fran-
cuskiej. W nie najmłodszym już wieku zdawała maturę, co opóźniło ukoń-
czenie studiów lekarskich. Mieszkała w Reims, gdzie była zatrudniona na 
niesamodzielnym stanowisku medycznym. Zarobkowała na życie z wielkim 
nakładem sił, gromadząc środki finansowe na utrzymanie i wykształcenie 
dwojga swoich dzieci i wspieranie swego męża, który nie zawsze miał płatne 
zatrudnienie. Raz po raz przyjmowała zastępstwa lekarzy udających się na 
długie urlopy, np. w Meaux pod Paryżem czy w 1970 w Moree, odległym 

Rezydencja rodziców Marii � Róży z ks. Radziwiłłów i Ludwika Czetwertyńskich 
� Pałac w Żołudku pow. Szczuczyn w woj. nowogródzkim
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od Reims o 340 km. Na zastęp-
stwach tych była mile przyj-
mowana przez pacjentów, ale 
jej służba lekarska była bardzo 
wyczerpująca, szczególnie, gdy 
musiała po kilka razy w nocy 
jechać do chorego na nagłe 
wezwanie. W dni świątecz-
ne przybywał do niej Stefan, 
który woził ją samochodem 
na nocne wezwania. Jej dzieci 
nie uznawały Stefana za swego 
ojca, co powodowało trudności 
wychowawcze, a gdy dorasta-
ły, ujawniały niekiedy drażliwe 
nastawienie wobec swej matki. 
W listopadzie 1967 przeszła 
w szpitalu w Lozannie pod kie-
rownictwem wybitnego chirur-
ga prof. Hahna ciężką operację 
na serce. Istniało spore zagro-
żenie życia, utraciła dużo krwi, 

trzeba było zamówić 20 litrów krwi do transfuzji. Rezultat operacji jednak 
był dobry. W jej ciężkich chwilach w Lozannie asystowali jej mąż i szwagier 
o. Tomasz Rostworowski, który się za nią gorąco modlił. Misia tytuł doktora 
medycyny i dyplom państwowy uzyskała dopiero w 1971. Podstawą była 
praca O trudnościach w diagnozowaniu choroby Kahlera, napisana pod kie-
runkiem prof. G. Bilskiego-Pasquier na Fakultecie Medycznym Uniwersyte-
tu w Paryżu, w konsultacji z dr. Frankiem Simon, szefem kliniki i asystentem 
szpitali paryskich. Pracę tę własnym nakładem wydała na rotaprincie. Obrona 
tezy doktorskiej odbyła się 14 V 1971. Tego samego dnia zostało wydane 
przyjęcie, na które po całym świecie � na wszystkie kontynenty � rozesłano 
215 zaproszeń. Przybyło 68 osób, wśród których obecni byli Radziwiłłowie, 
Burbonowie, a przede wszystkim wielu Czetwertyńskich. Rodzinę z kraju 
reprezentował Henryk Rostworowski. Wydane przyjęcie miało służyć pod-
niesieniu prestiżu rodzinnego, być rewanżem wobec tych domów, w których 
Rostworowscy byli goszczeni. A także stworzyć asumpt ku temu, by dzieci 
Misi były zapraszane do cieszących się dobrą reputacją domów francuskich. 

Mając dyplom doktora medycyny, 1 X 1974 na swój rachunek objęła 
gabinet lekarski w Boiscommun, niewielkiej miejscowości, leżącej na północ 
od Paryża pod Orleanem. Była cenionym lekarzem w swoim środowisku. 

Maria i Stefan Rostworowscy w Brazylii podczas 
odwiedzin u brata Jerzego
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Zyskała zaufanie i sympatię. Jej praca przyniosła ustabilizowanie material-
ne rodziny. W 1974 w Mouans-Sartoux odbyła się miła dla niej uroczystość 
ślubna jej syna Andrzeja Zantary z Dominique Masmonteil, córką lekarza 
Henri Masmonteil. W Boiscommun realizowała swoje powołanie lekarza, co 
jej, po tylu trudach związanych z uzyskaniem dyplomu, niewątpliwie przyno-
siło życiową satysfakcję. Jednakże wkrótce zaczęły się choroby, które rodzi-
nie tej przyniosły kres. Szczególnie rok 1980 był dla niej bardzo ciężki, gdy 
jej mąż Stefan popadał w coraz głębszą sklerozę. Pisała: (...) praca i opieka 
nad chorym w domu, który wymaga doglądania w dzień i w nocy okazała się 
ponad moją wytrzymałość. W lipcu zdaje mi się, że jednej nocy nie pospałam 
normalnie. Z ciężkim sercem odwiozłam Stryja do szpitala, tymczasem on to 
bardzo dobrze przyjął. Na pożegnanie powiedział mi: �No to teraz przynaj-
mniej się mną zajmą i będą mnie leczyć�. Po śmierci Stefana pracowała nadal 
jako lekarz w Boiscommun. Fizycznie czuła się bardzo dobrze i zamierzała 
nawet odłożyć emeryturę na dalsze lata. Ale odczuwała osamotnienie. W jed-
nym z listów pisała: Jestem tu sama, jak palec i całe wieczory nie mam do 
kogo ust otworzyć. Zapisała się do stowarzyszenia Medecius sans frontières 
i zamierzała za jego pośrednictwem wysyłać lekarstwa do Polski. Sama zaś 
wysyłała paczki żywnościowe. Zaprosiła do swego domu Ludwika Rostwo-
rowskiego z Wrocławia, któremu postanowiła przekazać archiwum rodzinne 
zgromadzone przez męża. Gdy Ludwik przyjechał, przebywała już w Paryżu. 
Wcześniej zlikwidowała swój gabinet w Boiscommun i podjęła trzymiesięcz-
ne leczenie w klinice w Paryżu, gdzie przeszła też kolejną operację na serce. 
Później odbywała rekonwalescencję w domu odpoczynkowym w Dreux. Tam 
przebywała w towarzystwie schorowanego, leczącego się również, świątobli-
wego kapłana, który miał duży wpływ na jej ówczesne pogłębienie ducho-
we. Po opuszczeniu wspomnianego domu zamieszkała u swej córki Teresy 
w Paryżu. Krytycznego dnia była na obiedzie u Henrykostwa Wysockich. 
Cieszyła się polskimi potrawami. Po obiedzie zaproszona do wspólnego 
zwiedzania jakiejś ciekawej wystawy, odmówiła, twierdząc, że nie czuje się 
dobrze. Wróciła do mieszkania córki, gdzie zmarła, zanim ona wróciła ze 
swych zajęć do domu. Maria z ks. Czetwertyńskich Rostworowska zmarła 
1 V 1984 w Paryżu. Msza żałobna w jej intencji została odprawiona 10 maja 
w Kościele Polskim w Paryżu, przy dużej frekwencji krewnych i przyjaciół. 
Zwłoki zostały spopielone po to, by urnę można było przewieźć przez granicę 
do Belgii. Została pochowana w Sept-Fontaines, obok męża i brata Jerzego 
Czetwertyńskiego, w grobowcu udostępnionym polskiej rodzinie przez ofiar-
nych Belgów.

Bibliografia: Des difficultes du diagnostic de la maladie de Kahler a propos d�un cas 
de myelome loco-regional, president: Mr. Bilski-Pasquier, Professeur, Paris 1971.
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ROZDZIAŁ XXIV

POKOLENIE XVI–XIX (4)

JERZY ROSTWOROWSKI 
– MAJOR ARMII BRYTYJSKIEJ 

I JEGO ŻONA CECYLIA Z KS. CZARTORYSKICH 
ORAZ ICH DZIECI

POKOLENIE XVI
Trzeci syn KAROLA i TERESY z Fudakowskich

Hr. JERZY Marian ps. „Franciszek”, najmłodszy syn Karola i Teresy z Fu-
dakowskich – wojskowy, komentator polityczny, literat, artysta malarz, 
filmowiec

Urodził się 10 IX 1911 w Warszawie, jak zapisała matka: zdrów, choć 
drobniutki, o dużych czarnych oczkach, (...) nie mogłam sama karmić, więc 
poszedł na butelkę. Datę urodzin Jurka w wielu, choć nie wszystkich pub-
likacjach przyjmuje się jednak na 13 IX 1911. Jego rodzicami chrzestnymi 
byli: siostra matki Helena (Lutka) z Fudakowskich z mężem Konstantym Ta-
rasowiczem. Gdy miał kilka miesięcy, wyjechał z matką i braćmi do Vevey 
w Szwajcarii, później lata dzieciństwa spędził w Krasnobrodzie pod Zamoś-
ciem i w majątkach krewnych Lulince: Dziuńków i Starostyńce na Kijow-
szczyźnie. Jako dziecko był spokojny i cichy, dopiero gdy urósł, mając 12 
lat stał się impetykiem. W swoich relacjach z tych czasów wspominał: Od 
najmłodszych lat matka nasza wpajała w nas zasady katolickiej religii i pa-
triotyzmu. Nie przez nauki i wykłady, ale przez czytanie nam głośno �Żywo-
tów Świętych�, �Trylogii� Sienkiewicza, �Pana Tadeusza�, �Pamiętników� 
Paska i innych utworów historycznej literatury. Czytania te odbywały się albo 
po obiedzie, albo w cieniu drzew na trawniku. Musieliśmy słuchać w milcze-
niu i dopiero po skończeniu czytania wolno nam było stawiać pytania i dysku-
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tować. Starsi bracia Tomasz, póź-
niejszy jezuita, i Stefan, pełen 
zawsze dowcipu i humoru, nie 
dopuszczali mnie zwykle do słowa 
i zamykali mi usta krótkim i zdecy-
dowanym stwierdzeniem � Jesteś 
za mały i za głupi, aby rozumieć. 
Siedź cicho i słuchaj. Słuchanie tej 
lektury wywierało jednak ogrom-
ny wpływ na mentalność młodego 
Jurka. Chciał być Skrzetuskim albo 
Wołodyjowskim. Wiedział, że Pol-
ska, zagrabiona przez zaborców, 
musi odzyskać niepodległość. Pił-
sudski organizuje Polskie Legiony, 
Dowbor-Muśnicki organizuje pol-
skie oddziały po rosyjskiej stronie, 
(...) Rozeszła się w Kijowie wieść, 
że w listopadzie 1918 roku Polska 
odzyskała niepodległość.

Z zagrożonego rewoltą bol-
szewicką Kijowa udało mu się 
wraz z rodziną swoją i wujostwa 
Fudakowskich wrócić do Polski. 

W Lublinie został oddany do przedszkola Wandy Papieskiej. Gdy miał 8 lat 
zaczęły się przygotowania do przyjęcia I Komunii św. Matka uważała, że przy-
jęcie sakramentu wzmocni poczucie wartości u Jurka, który tak był stłamszony 
dominacją starszych braci, że zamknął się w sobie, a nawet uważał, że jego 
�najbrzydszego i najgłupszego� matka nie może kochać. Na razie podczas 
przygotowań do Komunii św. zwiększyła się ilość odmawianych głośno mod-
litw. Jurek pewne modlitwy dostosowywał do własnych potrzeb. Na przykład 
w Ojcze nasz mówił: chleba naszego powszedniego z masłem, daj nam dzisiaj 
lub też zmieniał słowa: �módl się za nami grzesznymi na módl się za nami 
niegrzecznymi�. Te innowacje dawały asumpt do nowych ataków braci, któ-
rzy twierdzili, że Jurek złośliwie przekręca święte słowa, co tylko może być 
wytłumaczalne tym, że: Jego Anioł Stróż wyjechał na wakacje, a Duch Świę-
ty odmawia oświecenia pogańskiej duszy. Tą duszą teraz zajmowała się jego 
matka chrzestna Helena Tarasowicz, owdowiała już i przygotowująca się do 
wstąpienia do Sacré Coeur, która przygotowywała Jurka do Pierwszej Komunii 
św. Jurek, przejęty bogactwem katechizmowego przekazu, zaczął się intereso-
wać w szczególności sprawą �cudów�. Rozpytywał ciotkę Lutkę: Czy ciocia 

Jerzy Rostworowski (1911�1986) � porucznik 
polskiej kawalerii, major wojsk brytyjskich, 

działacz Delegatury Zagranicznej WiN, pisarz, 
poeta, artysta malarz



~ 1125~

może zrobić cud i unieść się w powietrze? Ciotce też zawdzięczał pierwsze 
wzmianki o �życiu wewnętrznym�. Ale na razie rozumiał, że to jest właśnie 
to, co się dzieje w jego żołądku, w szczególności w kiszkach. Owo dziecięce 
rozpoznawanie świata jest ważne dla zrozumienia całej struktury duchowej Je-
rzego Rostworowskiego. Jego dziecięca alienacja, wywołana krytyczną zmową 
starszych braci, dawała znać o sobie w latach młodzieńczych, gdy ujawniał 
charakter trudny i osobowość zamkniętą w sobie, nawet wobec najbliższych. 
A zarazem znamienne są stałe jego zainteresowania dla spraw religii, które roz-
kwitną silną religijnością właśnie w późniejszym wieku, podczas pobytu w São 
Paulo. I wreszcie szalenie mocno wpojony patriotyzm i miłość ojczyzny.

Na razie jednak, już od 1923, matka miała z nim spore trudności wycho-
wawcze. W wspomnieniach o Jurku pisała: (...) charakter pasjonata, napady 
złości, rozpętanie po prostu wszelkich namiętności doprowadziło go do sta-
nu dzikiego. Z przestrachem pytała siebie samą � do czego to doprowadzi? 
Tymczasem Jurek uczęszczał do szkoły podstawowej i Męskiego Gimnazjum 
Spółka Cywilna �Szkoła Lubelska�, a w latach 1926�1927 był w Gimna-
zjum OO. Marianów na Bielanach w Warszawie. Nie czuł się tam dobrze, ale 
też nie uzyskał ze strony ojców pozytywnej oceny ze sprawowania. Marzył 
o korpusie kadetów, choć matka uważała, że zawodowa służba wojskowa nie 
zapewni mu dochodów wystarczających dla utrzymania rodziny. Nie było 
już właściwie odwrotu, bo u Ojców Marianów dalszy pobyt Jurka był nie-
możliwy. Dzięki interwencji gen. Kazimierza Fabrycego Jurek w 1927 został 
przyjęty do VI klasy Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, co właśnie było 
jego pragnieniem. Z kolei od 15 X 1930 do 15 VIII 1932 przebywał w Szko-
le Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. 15 sierpnia był promowany na 
podporucznika, otrzymał przydział do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we 
Lwowie. W pułku ceniono go jako zdolnego oficera, był dowódcą plutonu 
w 3 szwadronie, otrzymał oficerski znak pułku. W 1934 był awansowany do 
stopnia porucznika, odznaczał się w wojskowych zawodach hipicznych zwa-
nych �Militari�, w których brał udział na gniadej klaczy �Zacna�, ale miał też 
dość groźny w skutkach upadek z konia.

Z dniem 1 I 1936 otrzymał przydział do Sztabu Generalnego w War-
szawie, gdzie przebywał do 15 VIII tegoż roku. W Warszawie przechodził 
kurs oficera II Oddziału. Miał zbierać raporty oficerów polskiego wywiadu, 
ukazujących przezbrojenie się niemieckich jednostek kawaleryjskich na jed-
nostki zmotoryzowane i pancerne. Jednak jego opracowanie, wskazujące na 
potrzebę ograniczenia tradycyjnej kawalerii i wprowadzenia w Wojsku Pol-
skim jednostek zmotoryzowanych, nie znalazło aprobaty dowódców. Został 
z powrotem odesłany do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, w którym służył 
do 19 VII 1938. Gdy powrócił do Lwowa, nastąpiło samobójstwo porucznika 
Edwarda Brandta, kolegi Jurka, zresztą z nim spowinowaconego, dobrego 
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jeźdźca, uczestnika konkursów jeździeckich. Sprawa ta miała podłoże zwią-
zane z wywiadem. Ujawniła się też sprawa dość dużych długów karcianych 
Jurka u kolegów w pułku. Zarówno matka, jak i Stefan prowadzili rozmowy 

Legitymacja Rostworowskiego � porucznika 14 pułku ułanów Jazłowieckich stacjonujące-
go we Lwowie,16 III 1937
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z dowódcą pułku płk. Emilem Godlewskim. Jurek przy udziale wujów Bro-
nisława i Kazimierza Fudakowskich oraz stryja Wojciecha Rostworowskiego 
i brata Stefana podpisał cyrograf, w którym zobowiązywał się do poprawy 
swego postępowania. Nałożone na niego zostały pewne restrykcje, które mia-
ły być cofnięte po dwóch latach. Ostatecznie po zapłaceniu długów Jurek zo-
stał przeniesiony do 13 pułku ułanów w Nowowilejce koło Wilna, w którym 
służył od 10 VIII 1938 do 20 VIII 1939. Jeszcze w pierwszych dniach sierpnia 
przebywał u brata Stefana w Mikaszewiczach, skąd zapuszczał się nad Prypeć, 
oraz polował na dziki. Pożyczki udzielali mu wszyscy krewni: wuj Kazimierz 
Fudakowski 500 zł, brat Stefan z funduszu stryja Michała Rostworowskiego 
� 1000 zł. Spłacał więc długi i powoli odzyskał korzystną opinię, była szansa, 
że zostanie skierowany do Wyższej Szkoły Wojennej. Na razie został przenie-
siony do Brodów, do 22 pułku ułanów. Gdy wybuchła wojna z kolei dowodził 
plutonem 26 pułku ułanów w Złoczowie. Po wkroczeniu bolszewików zdołał 
przybyć do Lwowa, gdzie znalazł się 19 września. Stamtąd natychmiast udał 
się na Węgry, przebywał w Teseny, potem w Budapeszcie. Z kolei, mając 
dokument tożsamości wystawiony 22 XI 1939 na nazwisko Jerzy Robeski, 
przeszedł przez granicę z Jugosławią i przez Modenę we Włoszech dotarł do 
Paryża, gdzie po długim oczekiwaniu otrzymał przydział wojskowy. 

W Wojsku Polskim we Francji służył od 13 III 1940 do 10 VI 1940. Po 
klęsce Francji przedostał się do Maroka, przebywał w Oranie i Casablance, 
skąd polskim statkiem ORP �Wilia� przez Gibraltar po 18 dniach podróży do-
płynął w lipcu 1940 do Liverpoolu. W oddziałach Wojska Polskiego w Szkocji 
przydzielony został do pociągu pancernego nr 5 w Heacham Norfolk. Formal-
ności ciągnęły się długo, gdyż w jego dokumentach oznaczonych numerem 
P/13839 podane było, że do Polskich Sił Zbrojnych wstąpił 14 XI 1940. 
Wskutek konfliktu z oficerem wyższej rangi został 24 XII 1940 wezwany 
do raportu przez komendanta pociągu płk. dypl. Zygmunta Andrzejewskiego 
i powiadomiony, że będzie przeniesiony do Ośrodka Pociągów Specjalnych 
w Dunfermline w Szkocji. Powody tego przeniesienia nie były podane. Po-
stanowił więc się zgłosić do raportu do płk. Leonarda Łodzia-Michalskiego, 
dowódcy Dywizjonu Pociągów Pancernych. Do raportu nie został wezwany. 
Po przybyciu do Dunfermline odwoływał się do miejscowego dowódcy płk. 
Mikołaja Kolankowskiego. Komendant ten rzekomo przeprowadził śledztwo 
w sprawie przymusowego przeniesienia, lecz po pięciu dniach wydał rozkaz, 
aby por. Rostworowski udał się do obozu oficerskiego na wyspie Rothesay, 
w którym się znalazł 15 I 1941. Jego dalsze starania o przyjęcie do raportu 
przez dowódcę 1 Korpusu nie zostały uwzględnione. Wobec tego po upływie 
półrocza, 8 września 1941, złożył podanie o przyjęcie do armii brytyjskiej. 
Do grudnia tego roku służył w stopniu kapitana we własnym pułku Królowej, 
zajmującym pozycje obronne na plażach w Folkestone.
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Inwazja niemiecka na Wyspy Brytyjskie nie nastąpiła i służba na wybrze-
żach stawała się po prostu nudna. Tymczasem koloniom angielskim w Afryce 
Zachodniej groziła agresja włoskich wojsk Mussoliniego z terytoriów ko-
lonii francuskich, podległych obecnie proniemieckiemu rządowi w Vichy. 
Brytyjskie posiadłości zamorskie były całkowicie bezbronne. Do Londynu 
przybył gen. Charles Giffarde, który prosił o zorganizowanie zabezpieczenia 
militarnego. Gen. Władysław Sikorski wyraził zgodę na dobrowolne zgła-
szanie się oficerów polskich do służby w Afryce. Zgłosiło się ich 450, lecz 
ostatecznie do Afryki udało się 120, wśród nich był także Rostworowski. 
3 XIII 1941 został skierowany do 3 regimentu brytyjsko-nigeryjskiego w Za-
chodniej Afryce, w Ilorin w Nigerii, potem służył też w Daru w Sierra Leone. 
Z Afryki przesyłał korespondencje do �Wiadomości Polskich� w Londynie, 
które zamieszczane były w cyklu Listy z Nigeru. Już po wojnie wspominał: 
Spędziłem dwa lata wśród dzikusów, którzy dzisiaj są w Indiach i Birmie jako 
żołnierze kolonialni. Przeżyłem niesłychanie ciekawy okres i poznałem Nige-
rię od jeziora Czad aż do zatoki Gwinejskiej i Sierra Leone u źródeł Nigru. 
Widziałem dużo rzeczy niewiarygodnych dla ludzi żyjących w Europie. Czas 
spędzony tam miał duży wpływ na całe moje życie, w samotności miałem oka-
zję do wielu przemyśleń. Miałem okresy, gdy byłem w puszczy i dżungli sam 
jeden, przez trzy miesiące, bez żadnego białego człowieka w promieniu 200 
km, tak że towarzyszami moimi byli tylko czarni, poganie lub mahometanie, 
zwierzęta i cała przebogata tropikalna natura. Pobyt w Afryce musiał się 
skończyć, gdyż Jerzy zachorował ciężko na śpiączkę. 6 VI 1943 został skie-
rowany statkiem do Anglii, gdzie przebywał w szpitalu. Był leczony ekspe-
rymentalną metodą, dotąd stosowaną tylko na małpach. Kuracja się powiodła 
i przez sześć tygodni przebywał na urlopie zdrowotnym. 

Po odzyskaniu sił i zdrowia otrzymał przydział do Szkoły Wywiadu Woj-
skowego w Matlock Derbyshire, którą ukończył z 11 lokatą na 120 słuchaczy. 
Wyleczony ostatecznie ze śpiączki, miał przywróconą kategorię �A� służ-
by wojskowej. W stopniu kapitana został powołany do sztabu płk. George�a 
Chattertona, dowodzącego pułkiem pilotów szybowcowych, z siedzibą 
w Brigmarstone House niedaleko Bulfordu. Tam wkrótce ukończył kurs pi-
lotów szybowcowych. W marcu 1944 brał udział jako oficer wywiadu w de-
sancie spadochronowym na teren Francji, zrzuconym na północ od Vannes 
w rejonie St. Nazaire, którego celem było dostarczenie uzbrojenia dla francu-
skiego ruchu oporu Maquis. Gdy uzbrojenie oraz pięć jeepów zostało przez 
partyzantów odebranych, kpt. George przez sześć dni ukrywał się w domu 
francuskiego nauczyciela, przesiadując w kryjówce zrobionej w szafie. Była 
widocznie dobra, bo dom dwukrotnie nawiedzała policja, lecz ukrywającego 
się zrzutka nie odkryła. Po tych sześciu dniach �nudów� z leśnego lądowiska 
został zabrany samolotem do Anglii. W czerwcu 1944 podczas inwazji sił 
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alianckich określonej kryptonimem �Overlord�, był bezpośrednim uczest-
nikiem desantu spadochronowego na teren Normandii: Pomiędzy chmurami 
i dymem zobaczyłem nasze czołgi na otwartych polach, przebiły się przez linie 
obrony i szły w stronę pozycji tyłowych. Z daleka mogliśmy widzieć lądowi-
ska, a na nich setki naszych okaleczonych i popalonych szybowców. 6 Dywi-
zja otoczyła lądowiska tak, że siadaliśmy spokojnie, tracąc część szybowców 
rozbitych przez zderzenia � takie zachował wspomnienia z samego przelotu 
na teren Normandii. Bezpośrednio był zaangażowany w operację brytyjskiej 
6 Dywizji Piechoty Desantowej, lądującej w okolicach Caen. Potem powrócił 
torpedowcem brytyjskim do Anglii, miał przecież przydział do Dowództwa 
Pilotów Szybowcowych i musiał planować ewentualny desant kolejnej dywi-
zji wojsk powietrznych, który jednak nie nastąpił. 

Wkrótce został przerzucony do Marks Hall Suffolk, skąd była planowana 
inna operacja desantowa. 17 IX 1944 uczestniczył w operacji �Market Gar-
den� w Holandii, lądując ze sztabem angielskiego I Korpusu Powietrzno-De-
santowego i amerykańską 82 Dywizją Desantową w pobliżu Nijmegen. Parę 
dni wcześniej jego matka Teresa, uchodząca z zajmowanej przez Niemców 
(po wyparciu powstańców) Warszawy, w bagażu swym miała m.in. zdjęcie 
syna Jurka w mundurze porucznika 14 pułku ułanów. Nie mogąc udźwig-
nąć tobołka, rzuciła go wraz ze zdjęciem pod gmachem niespalonego hotelu 
Bristol. A on tymczasem przeżywał wywołujący ogromne napięcie nerwów 
przebieg desantu: Przy przelocie nad linią holenderskiego brzegu z wysoka 
widać było pierwsze wybuchy przeciwlotniczych pocisków. Ich pozycje były 
natychmiast atakowane przez nasze myśliwce i typhoony uzbrojone w rakie-
ty. Pogoda się wyjaśniła i pod nami widać było wyraźnie szaro-zielony ląd, 
daleki i zdawało się, że wyludniony. W �intercom� odezwał się głos pilo-
ta bombowca � George, wylatuj, ląduj szczęśliwie, niech cię Bóg prowadzi. 
� Odczepiony szybowiec poszedł ostro w górę, potem pochylił nos prawie 
prostopadle w dół. Schodziliśmy wolno w stronę ziemi (...) przed nami ja-
kieś płoty, pojedyncza chałupa, sterty zboża i trzy wiatraki. Wreszcie koła do-
tknęły zaoranego pola (...) Przednie koło pod nami trafiło na głęboką bruzdę 
i urwało się z trzaskiem. Szybowiec zarył nosem w ziemię, podniósł ogon do 
góry, ale nie skapotował, po chwili wahania ogon poszedł w dół i oparł się 
o ziemię. O trzydzieści metrów od nas inny szybowiec wpadł na spłoszonego 
konia, zaczepił jednym skrzydłem o ziemię i zarył gwałtownie nosem, roz-
walając kabinę pilotów. Dla Jerzego spotkanie z ziemią Niderlandów było 
szczęśliwe. Zaraz został włączony w tok bezpośrednich walk. Jeden z jego 
opisów tych chwil można tu przytoczyć: Niemcy zaczęli się podrywać i biegli 
do tyłu. Nasz Niemiec poderwał się zza kupy kamieni i w tej samej chwi-
li amerykański sierżant oddał pięć szybkich pojedynczych strzałów. Niemiec 
potknął się i upadł, ale poderwał się i biegł dalej. Otworzyłem ogień z mojego 
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Tommy Gum, celując uważnie, bo Tommy Gum na tę odległość nie był bar-
dzo celny. Pięć strzałów i Niemiec upadł i nie podniósł się więcej. (...) Leżał 
w kartoflach zabity. Dostał trzy strzały, jeden w głowę i dwa w piersi.(...) Klę-
czeliśmy przy trupie i sierżant wyciągał mu z kieszeni dokumenty. W tej chwili 
klasnął strzał i mój towarzysz osunął się na ziemię jak podcięty kosą. Dostał 
kulę między oczy. (...) Dla obu wojna się skończyła. Złożyłem ręce zabitego 
Amerykanina, założyłem bagnet na jego Garanda, wbiłem karabin w ziemię 
i powiesiłem na nim hełm. Na identity disc przeczytałem: Sgt. Stanley Adam-
ski � US. ARMY.

Generalnie kpt. Rostworowski w tym czasie stale przebywał w otocze-
niu dowódcy Korpusu Powietrznego gen. Fryderyka Browninga. Wykonywał 
zadania związane z utrzymaniem łączności z dowódcami innych jednostek. 
23 września został wysłany do dowódcy 1 Brytyjskiej Dywizji Powietrznej 
gen. Roya Urquharta z rozkazem ewakuacji resztek rozbitego przez Niem-
ców brytyjskiego zgrupowania na południowy brzeg Dolnego Renu. Rzeka 
w tym miejscu miała szerokość ok. 300 m. Kpt. Rostworowski przeprawił się 
przez nią gumową łodzią. Lecz gdy wracał nocą z 25 na 26 września pod ob-
strzałem moździerzy, łódź została trafiona pociskiem niemieckim i zatonęła. 
Jerzy wpław dopłynął do brzegu. Wtedy dosłyszał głos tonącego sierżanta 
wojsk brytyjskich, zawrócił i doholował rannego do brzegu oraz zaniósł go 
na plecach do najbliższego punktu sanitarnego. Otrzymał za te czyny Military 
Cross nr 2484. Dekoracja krzyżem odbyła się w listopadzie 1944 w pałacu 
Buckingham. Dokonał jej osobiście król Jerzy VI. Po konferencji jałtańskiej, 
gdy Wielka Brytania zaakceptowała włączenie wschodnich ziem polskich do 
Sowietów, Rostworowski tytułem protestu odesłał swoje Military Cross do 
Kancelarii Dworu Królewskiego, co było niespotykanym u Brytyjczyków 
gestem, stanowiącym afront wobec osoby króla. Kancelaria Dworu odpowie-
działa jednak, że odesłanie odznaczenia nie zmienia zasług, za jakie został 
uhonorowany. 

W 1944, pod koniec wojny przez okres miesiąca brał udział w opera-
cji �Trip� we Włoszech, która była związana z udzielaniem pomocy party-
zantom Tity w Dalmacji. Z kolei wspólnie ze swym dowódcą, płk. Jerzym 
Chattertonem, odbył ogromną podróż przez Rabat, Trypolis, Kair, Karaczi, 
gdzie się zatrzymywano, do New Delhi. Obaj oficerowie zostali skierowa-
ni do Indii w charakterze ekspertów, którzy mieli ocenić zdolność bojową 
Spadochronowej Brygady Gurków, której planowano użyć podczas desantów 
w Singapurze lub na teren Chin. Po krótkim pobycie w New Delhi brytyj-
scy oficerowie udali się do Rawalpindi w północnym Pakistanie, gdzie owa 
brygada Gurków odbywała ćwiczenia. Z kolei zostali wezwani do stawienia 
się przed admirałem Louisem Mountbattenem w Kandi w Cejlonie, któremu 
mieli przedstawić swój raport, stwierdzający, że Spadochronowa Brygada 
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jest jednostką zbyt słabą, aby mogła samodzielnie uczestniczyć w desancie. 
Podczas pobytu w Kandi Rostworowski zwiedził świątynię i klasztor buddyj-
ski, którego przeor powiedział mu pamiętne słowa: Życie jest tylko przemija-
jącym snem. Dusza jest wieczna i sięga poza wieki, śmierć i czas. Jerzy udał 
się z pielgrzymką na szczyt Adama, na którym znajduje się czczony przez 
buddystów ślad stopy Adama odchodzącego do Nieba. Adam, za popełnie-
nie pierwszego grzechu pychy, został wygnany przez Boga z Cejlonu, który 
był rajem. Ale po ostatecznym przebaczeniu powrócił i ze szczytu tej góry 
odszedł do Nieba, by połączyć się ze swym Stwórcą. Podczas tej podróży 
Rostworowskiemu proponowano nadanie stopnia generała pod warunkiem, 
że przyjmie obywatelstwo brytyjskie, którego to warunku nie zaakceptował. 
W połowie lutego 1945 powrócił do Marks Hall w Anglii i już w marcu tego 
roku podczas bitwy o Ren uczestniczył w operacjach brytyjskiej 6 i amery-
kańskiej 17 Dywizji Powietrzno-Desantowych w pobliżu miasta Wesel. Sam 
moment lądowania odnotował w swych wspomnieniach: Altimeter pokazał 
50 stóp, wyrównaliśmy, lecąc szybko nad zoranym polem. Szybkość była za 
duża i ciężki szybowiec nie chciał siąść i dotknąć ziemi kołami. O dwieście 
metrów wprost przed nami zobaczyłem betonowy bunkier i iskierki strzałów 
skierowanych na nas. Kule zaczęły trzaskać po kadłubie, z tyłu ktoś trafio-
ny krzyczał. Wreszcie koła dotknęły miękkiej oraniny i zaczęliśmy się toczyć 
z charakterystycznym turkotem � teraz prosto na pulsujący ogniem bunkier 
(...) W takiej chwili wszystko się dzieje bardzo szybko, ułamki sekund decy-
dują o tym, co się stanie. Szybowiec zatrzymał się o 30 metrów od bunkra. 
Drzwi przednie i tylne były już otwarte i paru żołnierzy wyskoczyło, gdy szy-
bowiec jeszcze się toczył. Wyskakując sam w wielkim pośpiechu, widziałem 
kątem oka jak biegli w stronę bunkra. Dwóch z nich upadło, ale dwóch innych 
dobiegło i wrzuciło przez okienka granaty. Dobiegłem do bunkra za nimi. 
Gdy granaty wybuchły, kucnęliśmy pod murem i wrzuciliśmy jeszcze cztery 
granaty. Bunkier zamilkł. Cała ta operacja trwała bardzo krótko, bo wojska 
lądowe szybko sforsowały Ren. Tak więc Rostworowski wrócił do Anglii 
i planował m.in. operację powietrzno-desantową na �Orle Gniazdo� (siedzi-
ba Hitlera). Z kolei uczestniczył w operacji na Kilonię, stolicę niemieckiej 
Marynarki Wojennej. Swą służbę w brytyjskich wojskach spadochronowych 
opisał w wydanej przez S.J. Rostworowskiego książce pt. Desanty aliantów 
na froncie zachodnim (Pruszków 2004). 

We wrześniu 1945 otrzymał nowy przydział do Brytyjskiej Misji Wojsko-
wej w Paryżu, a w listopadzie do Dowództwa Brytyjskiej Armii Renu w Bad 
Einhausen pod Hanowerem. W 1946 pełnił służbę w Egipcie i Palestynie, jako 
oficer łącznikowy przy polskich oddziałach, jakie pozostały tam po odejściu 2 
Korpusu na kampanię włoską. Sytuacja była tam trudna, gdyż w tym rejonie 
występowały już liczne konflikty między Żydami i Arabami. Za służbę na tym 
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terenie był odznaczony Medalem BEM. 20 V 1946 został mianowany majorem 
armii brytyjskiej. We wrześniu 1946 przez brytyjskie Ministerstwo Wojny zo-
stał odwołany z Palestyny do Anglii. Bezpośrednią przyczyną była zapowiedź 
przybycia do Wielkiej Brytanii jego brata Stefana jako przedstawiciela pod-
ziemnej organizacji antykomunistycznej z Polski, z którym Jerzy miał utrzymy-
wać kontakt. Wrócił do Londynu i z datą 26 września złożył polskim władzom 
wojskowym obszerny raport o przebiegu operacji Markert-Garden w Holandii 
(23 strony). Dwa dni wcześniej 24 września miało miejsce pierwsze od czasu 
wybuchu wojny jego spotkanie z bratem Stefanem, którego witał w angielskim 
porcie Plymouth. Wkrótce zaczął pełnić funkcję łącznika pomiędzy delegatami 
WiN-u i brytyjską Intelligence Service, mającą w terminologii WiN-u krypto-
nim �Agnieszki�. Był rzecznikiem daleko posuniętej współpracy Delegatury 
Zagranicznej WiN z brytyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Przy-
gotowywał dla potrzeb Delegatury WiN cenne pisemne naświetlenia polityki 
anglo-amerykańskiej wobec Polski oraz opracowania ukazujące całokształt 
sytuacji międzynarodowej. Pod nazwą �sprawozdań� były one przesyłane do 
kraju, kierownictwo WiN-u w Polsce wysoko oceniało ich wartość.

Niektóre syntetyczne ujęcia Jerzego Rostworowskiego formułowane w la-
tach 1946�1947, czytane z dzisiejszej perspektywy, miały charakter proroczy. 
Zimą 1947 pisał on: Niemniej jednak planowanie długofalowe Brytyjczyków 
przewiduje wypłynięcie zagadnień Środkowej Europy, a w nich Polska ode-
gra bardzo ważną rolę, ze względu na swoją żywotność i na swoje możliwo-
ści gospodarcze. Brytyjczycy, planujący na przyszłość, doskonale zdają sobie 
sprawę z tego, że po upadku Rosji, państwa przez nią obecnie opanowane 
albo wejdą w skład Stanów Zjednoczonych Europy, albo stworzą własną gru-
pę Stanów Zjednoczonych Europy Środkowej i Bałkanów. O tym będzie decy-
dować ludność zamieszkała na miejscu i jej zdolność przetrwania obecnego 
kryzysu jest najważniejszym czynnikiem dla przyszłości europejskiej. W tym 
kontekście wyjaśniał on lekceważący stosunek Anglo-Amerykanów do Rzą-
du Londyńskiego. Był zdania, że Anglosasi uważają, iż rządu tego: nie można 
nawet zabalsamować aż do chwili, gdy warunki w Polsce się zmienią, gdyż 
procesy ekonomiczne i socjalne, jakie Polska przechodzi i przechodzić jesz-
cze będzie, są nieodwracalne i rząd ten nie byłby w stanie wykonywać swych 
funkcji po prostu z powodu nieświadomości stanu rzeczy. I ta ocena okazała 
się trafna. Gdy Polska wyzwoliła się spod dominacji sowieckiej, to jednak 
Rząd Londyński nie objął władzy w kraju i na życie polityczne w Polsce nie 
miał prawie żadnego realnego wpływu.

Jerzy Rostworowski w tym czasie był jeszcze w dyspozycji Minister-
stwa Wojny. Na etacie armii brytyjskiej, od 1 IX 1946 ponownie w stopniu 
kapitana, przebywał jeszcze do 17 I 1948. Jego jednostką była Commendant 
General List Reception Section LDAC. Ale już 14 V 1947 zgłosił się do In-
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spektoratu Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londy-
nie, deklarując zakończenie urlopu z Polskich Sił Zbrojnych, który otrzymał 
z datą 8 IX 1941, gdy podejmował służbę w armii brytyjskiej. Jednocześnie 
powołał się na to, że w PSZ, mimo urlopu, z datą 25 III 1945 został miano-
wany rotmistrzem. Wcześniej jeszcze, bo 8 V 1947, jako oficer polski, złożył 
do owego Inspektoratu Generalnego PKPR podanie z prośbą o wyrażenie 
zgody na zawarcie związku małżeńskiego z Cecylią Czartoryską. Choć gen. 
Stanisław Kopański, inspektor generalny PKPR, wydał rozkaz przyjęcia rtm. 
Rostworowskiego od 1 VI 1947 do Ośrodka Oficerskiego nr 11 w Londynie, 
to jednak sprawa faktycznego jego przystąpienia do PKPR ciągnęła się nadal. 
Możliwe, że jakąś rolę odegrał tu fakt, że rotmistrz poprosił jednocześnie 
o bezpłatny urlop, który chciał wykorzystać na wyjazd do Szwajcarii. W 1948 
otrzymywał już wypłaty z Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmiesz-
czenia. Powrót z Palestyny do Londynu dał mu pewien czas wytchnienia, 
który spożytkował na wydanie w 1946 w Londynie dwóch książek. Pierwsza 
z nich, pt. Słoneczny rytm, o charakterze powieściowym, potwierdzała jego 
talent literacki, wyraźnie doceniony przez Zygmunta Nowakowskiego, re-
daktora �Wiadomości�, który do książki tej napisał pochwalną przedmowę. 
Rostworowski pisał językiem barwnym, pięknym i klarownym. W drugiej 
pozycji, zatytułowanej Wrażenia z Afryki Zachodniej, postawił sobie cel pre-
zentacji systemu ekonomicznego, obyczajów ludności i warunków klima-
tycznych, głównie w Sierra Leone, z myślą, że przekaz ten może się przydać 
tym Polakom, którzy zechcieliby rozwijać wymianę handlową z krajami Za-
chodniej Afryki. Tak więc książce tej przyświecał pewien cel o wartościach 
patriotycznych. O swych dalszych zamiarach wydawniczych pisał: Następne 
[książki] mam już gotowe, ale tym razem po angielsku, bo poruszam tam 
tematy ogólniejsze, obchodzące Anglosasów. Planów tych nie zrealizował, 
gdyż warunki ekonomiczne zmusiły go do opuszczenia Wysp Brytyjskich.

Jerzy Rostworowski 25 VI 1947 w Katedrze Westminsterskiej w Lon-
dynie sprawował uroczystość zaślubin z Cecylią ks. Czartoryską. Dwa dni 
wcześniej, to jest w poniedziałek 23 VI u Stetysza (Stefana Tyszkiewicza) 
było garden party, na które przybyło około 160 osób, z których 138 wpisało 
się do księgi gości. W dniu następnym Jurek u siebie w klubie podejmował 
obiadem grono ośmiu najbliższych osób. Obecni byli: państwo młodzi, Pio-
trowie Czartoryscy, brat pana młodego Stefan w towarzystwie Marii z Cze-
twertyńskich Zantarowej oraz Aleksander Rostworowski z żoną. Tego dnia 
odbył się też bal, na który przybyła księżna Kentu oraz liczni polscy notable. 
Na balu obecna była para młoda. Kolejnego dnia w środę 24 VI Jurek udał się 
do domu Stetysza, w którym skupieni byli krewni. Błogosławieństwa młodej 
parze udzieliła matka generała Bora-Komorowskiego z domu Zaleska, któ-
ra była stryjeczną siostrą księżnej Manieczki, babki Cyli, błogosławieństwo 
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przesłane przez matkę Jurka odczytał brat Stefan, a Stetysz młodym na czole 
zrobił znak krzyża w imieniu księcia Olgierda Czartoryskiego. Na uroczy-
stość ślubną najważniejsi jej uczestnicy przybyli samochodami. Przed katedrą 
honory domu pełnił Alfons Koziełł-Poklewski. Stefan Rostworowski, będą-
cy ciągle tajnym działaczem Delegatury WiN-u, wszedł bocznym wejściem 
przez zakrystię i zajął miejsce na klęczniku w bocznej nawie, niewidziany 
przez uczestników. Ślubu udzielał ks. kardynał prymas Bernard Griffin arcy-
biskup Westminsteru. Był to pierwszy ślub, którego udzielał jako kardynał. 
Kardynał udziela ślubu na siedząco. Podał Jurkowi obrączki, a on starym 
zwyczajem angielsko-katolickim dołączył do nich pieniądz 2 i pół szylinga 
i razem włożył z obrączkami w dłoń Cyli. Wygłosił wtedy formułę: Daję ci 
złoto i srebro, a żądam miłości, wierności. Po wypowiedzeniu tej formuły 
odebrał z rąk Cyli obrączki i pieniądz, który schował do kieszeni, na znak, że 
�fortuna przy mężu pozostaje�. Natomiast obrączki oddał kardynałowi, który 
jedną nałożył na palec Jurka, a drugą mu podał, by on ją nałożył na palec 
Cyli. Potem para młoda pocałowała pierścień kardynała i siadła na fotelach. 
Prymas Griffin wygłosił przemówienie. Zaczął je od odczytania telegramu 
Ojca Świętego Piusa XII skierowanego do Olgierda Czartoryskiego, które-
go nazwiska jednak nie umiał wymówić. Po przemówieniu kardynał Griffin 
udzielił błogosławieństwa młodej parze, po czym młodzi, sześć par drużbów, 
a na końcu kardynał w purpurze, wyszli do zakrystii.

Za chwilę w katedrze rozpoczęła się msza św. odprawiana przez kapelana 
kardynalskiego, na wysłuchanie której zarówno Ks. Prymas jak i młoda para 

Faire-part ślubne Cecylii Czartoryskiej i Jerzego Rostworowskiego, Londyn, 25 VI 1947 r.
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powrócili do świątyni. Uro-
czystość zakończyło przyjęcie 
ślubne wydane dla 39 osób. 
Brat Jerzego Stefan opowia-
dał, że na uroczystość tę przy-
byli jedynie goście zaproszeni 
według z góry ustalonej listy, 
przeważnie członkowie ro-
dzin arystokratycznych, któ-
rzy znaleźli się w Wielkiej 
Brytanii. Niemniej zdjęcia 
z odbytego obrzędu szybciej 
znalazły się w posiadaniu wy-
wiadu komunistycznego niż 
zdołał je wywołać zaproszo-
ny oficjalnie do katedry przez 
Rostworowskiego fotograf.

Jerzy, uczyniwszy pierw-
szy krok prowadzący do zało-
żenia rodziny, w lutym 1948 
udał się do Szwajcarii, gdzie, 
odwołując się do poparcia 
swego brata ciotecznego Jó-
zefa Wierusz-Kowalskiego, 
przebywającego w Zurychu, 
starał się znaleźć odpowiednie 
dla siebie zatrudnienie. Stamtąd napisał list do szefa Delegatury Zagranicz-
nej WiN, ppłk. Józefa Maciołka, w którym m.in. stwierdzał: Od paździer-
nika br. [chodzi o 1947 rok] byłem w sytuacji ambasadora, który nie miał 
pełnomocnictw, nie miał pieniędzy, a jego zdanie nie było brane pod uwagę 
� jednocześnie jednak chciano, aby swoje stanowisko utrzymał. W takim wy-
padku ambasador albo zaczyna funkcjonować na własną rękę, co bez peł-
nomocnictw doprowadza do utraty przez niego prestiżu i zaufania u tych, do 
których jest wysłany � wydaje własne pieniądze, jeżeli je ma, ale do chwili, 
gdy one trwają, albo zgłasza dymisję. To jest to, co się de facto stało w moim 
wypadku. Tak, już z końcem 1947 �Franciszek� zgłaszał ustąpienie i swoje 
funkcje łącznika z Intelligence Service przekazał innemu działaczowi WiN-u, 
Karolowi Balonowi. Rzecz polegała na tym, że cała działalność �Franciszka� 
w Delegaturze prowadzona była bez żadnego wynagrodzenia. Było to moż-
liwe do czasu, kiedy otrzymywał on pomoc finansową z Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia, ta jednak skończyła się w 1948. W liście 

Jerzy ze swą żoną Cecylią z ks. Czartoryskich 
Rostworowską (1915�2011) � łączniczką AK, 

kierowniczką transportu samochodowego szkoły 
zakonnej w São Paulo � Londyn, czerwiec 1947
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do Maciołka pisał: Muszę zaznaczyć, że żadnych pretensji do Panów tytułem 
sytuacji mej finansowej nie mam. Swe wycofanie się z pracy w Delegaturze 
argumentował koniecznością myślenia o swej przyszłości, niemniej brał pod 
uwagę możliwość kontynuowania działalności, tym więcej, że szef Delegatu-
ry obiecywał mu ustalenie rekompensaty finansowej. W Szwajcarii niestety 
zatrudnienia nie znalazł i wrócił do Londynu, gdzie w 1948 pracował w fa-
bryce lalek. Jego zajęciem było malowanie oczu lalkom. Zwracano się do 
niego z propozycjami, by powrócił do armii brytyjskiej. Składane mu ofer-
ty jednakże odrzucał, wychodząc z założenia, że byłby powołany do służby 
w wojskach kolonialnych, w Burmie lub innym tego typu kraju, gdzie egzy-
stencja jego żony i maleńkiej córeczki byłaby bardzo utrudniona. Obietnice 
finansowe szefa Delegatury się nie sprawdziły, WiN nie wsparł materialnie 
Jerzego. 19 I 1949 otrzymał on zaświadczenie o demobilizacji z Polskich Sił 
Zbrojnych. Dziesięć dni później z portu Tilbury odpłynął z żoną i córką stat-
kiem �Hoylland Chieftain� do Rio de Janeiro. Jego podróż była traktowana 
jako udanie się do kraju osiedlenia i była finansowana ze środków Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Według wydanego dokumentu 
oficjalna data jego demobilizacji określona została na dzień 15 II 1949, kiedy 
to rotmistrz został zaliczony do urlopowanych bez poborów aż do odwołania. 
Tak więc teoretycznie mógł być jeszcze powołany do służby wojskowej, gdy-
by wybuchła nowa wojna, z nastaniem której się jeszcze wówczas liczono. 
W dokumencie demobilizacyjnym podano, iż z zawodu jest handlowcem. 

W Brazylii przez rok korzystał z gościny swego teścia Olgierda Czarto-
ryskiego w Rio de Janeiro, potem osiadł w Petropilis pod Rio, gdzie znalazł 
pracę w fabryce zegarków. Dochody jego były bardzo skromne i w domu pa-
nowała bieda. W 1953 przeniósł się do São Paulo, gdzie podjął pracę w spół-
ce akcyjnej Word at Uniso Quimies u Alfreda Jurzykowskiego, producenta 
farb samochodowych pochodzenia żydowskiego. Przystąpił do Aeronautica 
Touring Club do Brasil. W 1960 przeszedł operację na tle onkologicznym, 
ale rak okazał się niezłośliwy. W powiązaniu z Jurzykowskim w latach 1956�
1960 znajdował pracę w biurach firmy Mercedes-Benz S.A. Początkowo pra-
cował w departamencie finansowym. Praca trwała od 7.45 do 19, ale tylko 
pięć dni w tygodniu. W 1960 pełnił obowiązki jako public relations, przygo-
towywał przyjęcia odwiedzających Mercedesa niekiedy wielkich osobistości, 
jak prezydent Eisenhower, cesarz Hajle Sellasje czy belgijski minister spraw 
zagranicznych Paul Vigny. Był to najlepszy okres pracy Jerzego, niestety Ju-
rzykowski przeniósł się do USA, w Brazylii w swoich firmach pozostawiając 
tylko dwóch skłóconych ze sobą dyrektorów, którzy negatywnie wpłynęli na 
działalność firmy. Już w 1958 Jurek pisał do brata Tomasza: Moja sytuacja 
w Mercedesie jest właściwie ciągłą walką i nieustannym konfliktem pomiędzy 
różnymi grupami w Dyrekcji. Trzeba pamiętać, że cała fabryka należy do 
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amerykańskiego Polaka, którego najbliższymi pracownikami i ludźmi zaufa-
nia są Polacy, w wielu wypadkach Żydzi. Dyrektor austriacki Żyd, cała obsa-
da techniczno-produkcyjna czysto niemiecka � rozumiesz więc, że atmosfera 
jest dość skomplikowana. 

Niestety w październiku 1960 Rostworowski musiał odejść z �Mercede-
sa� i dopiero 15 I 1961 został dyrektorem finansowym i administracyjnym 
dwóch firm: fabryki �Simca� � �Autonac� i �Autowest�. Wkrótce obie te 
firmy zaczęły konkurować ze sobą, co sprawiło, że utracił on stanowisko dy-
rektora i 15 VII 1961 przeszedł do firmy �Doria Associados�. Wtedy zrodziła 
się koncepcja przygotowania filmu o Amazonii. Jego nowe zatrudnienie nie 
dawało większych dochodów, a doszła teraz konieczność utrzymania przyby-
łej do São Paulo matki, która od 1962 przebywała w sanatorium w Tremem-
be, w którym pobyt kosztował do 120 dolarów. Przyszedł rok 1963, który 
dla Jerzego pod względem finansowym był szczególnie ciężki, nie był on 
w stanie spłacić wszystkich należności. W Brazylii nastąpiła wówczas silna 
dewaluacja. O. Tomasz, jego brat, w liście z października 1963 napisał: Jurek 
od dziś zaczyna pracować za 100 dolarów miesięcznie, ubocznie dorabiać 
będzie, niestety, konieczne 200 dolarów, razem 300. Co jest mu zresztą bar-
dzo nie na rękę, bo każdą chwilę powinien poświęcać na wykończenie filmu. 
Wczoraj pokazywał nam próbki z drugiej serii zdjęć kolorowych z filmu. Coś 
wspaniałego! Jerzy zamierzał przygotować film z dorzecza Amazonki, któ-
rego projekcja miała poprawić zły stan finansów rodzinnych. Nad projekcją 
pracował razem z Edmundem Bielawskim, z którym wspólnie jeździł do mi-
sji Ojców Salezjanów nad Amazonkę. Przygotowanie filmu było daleko za-
awansowane, lecz nie znalazł sponsorów, którzy byliby skłonni sfinansować 
jego wykończenie. 

Od jesieni 1963 pracował w firmie �Stalizia�, trudniącej się sprzedażą 
autobusów. Nabywców jednak jak na razie nie było wielu. Życie w Brazylii 
dla byłego kawalerzysty polskiego stawało się z upływem lat coraz bardziej 
uciążliwe. W prowadzonym przez siebie notatniku spraw rodzinnych w lutym 
1964 zapisał: Jestem zmęczony tym życiem, które nie tylko nie daje spokojnej 
bazy egzystencji (żyjemy ciągle jak Cyganie bez własnego domu i właściwie 
niczego, co by miało materialną wartość), ale jest pozbawione jakiegokol-
wiek wdzięku i uroku. W tym obrzydliwym mieście, które imponuje swoim 
dynamizmem, ale nie zadawala ani estetycznie, ani intelektualnie � właściwie 
nic się nie dzieje i się dziać nie może, bo celem każdego mieszkańca jest tyl-
ko i jedynie pieniądz � jest to tak powszechne, że nawet dotyka kler i ludzi, 
którzy nie powinni by zapominać, że nie samym chlebem człowiek żyje. Za-
trudnienia, jakie znajdował, miały charakter okresowy. W 1965 został dy-
rektorem finansowym w firmie �Decorplast�. W 1967 wspólnie z Witoldem 
Horodyńskim pozyskał wspólników kapitałowych dla budowy dużej fabryki 
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lekkich materiałów budowlanych. Fabryka powstawała w terenie odległym 
od São Paulo i trzeba było do niej dojeżdżać, co dla Jerzego już było męczą-
ce. W swoim notatniku wydarzeń rodzinnych zapisał: Gdy idę od kościoła 
pod górę do domu nadchodzi nieuchronnie zadyszka � zaczynam się starzeć. 
Niestety, zapowiadająca się dobrze działalność fabryki upadła, gdyż w maju 
1968 ze współpracy wycofali się dysponenci kapitału. 

Rostworowski swój pobyt w Brazylii oceniał jako niekorzystny ciąg zda-
rzeń, który powinno się przerwać. W jego notatkach z kwietnia 1966 jawi się 
takie zdanie: Nie zapuściliśmy korzeni i właściwie ciągle jesteśmy izolowani, 
oscylując pomiędzy kolonią amerykańską, polską i nielicznymi Brazylijczy-
kami, z którymi nie ma właściwie naturalnego kontaktu. Z każdym rokiem 
ziemia ta, mimo że coraz głębiej poznana, staje się coraz bardziej obca. Trze-
ba wyjechać, żeby odsunąć perspektywę i z zewnątrz na Brazylię popatrzyć. 
W lutym 1969 następuje przykre dla Jerzego wydarzenie. Umiera właści-
ciel domu, w którym przez 15 lat mieszkali. Nowi właściciele domagają się 
natychmiastowego opuszczenia siedziby. Trzeba sprzedawać zgromadzone 
meble i szukać innego mieszkania, które dopiero po pewnym czasie udało się 
znaleźć w niewielkim domku przy ul. Guarara 90. 

W latach 1970�1976 następuje pewna stabilizacja, Rostworowski znajdu-
je pracę w browarze �Autoretica Paulista�, którą zachowuje do czasu przej-
ścia na emeryturę. Jego sytuacja materialna się poprawiła. Jesienią 1973 od-
był podróż (służbową) do Brukseli i po 25 latach spotkał się ze swym bratem 
Stefanem. Mieszkając w São Paulo wiele malował, a także pisał wiersze. Ów 
były uczestnik konkursów jeździeckich malował głównie polskich wojsko-

Jerzy ze swym bratem Stefanem, którego gościł w Brazylii, wyspa Ilha Bela
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wych na koniach, choć 
także jednym z motywów 
jego płócien były kogu-
ty, niekiedy walczące za 
sobą. Pod wpływem swe-
go starszego brata Ste-
fana, motywy do swych 
obrazów czerpał z histo-
rii rodziny Rostworow-
skich. A więc na owych 
płótnach jawią się ułani 
z czasów Księstwa War-
szawskiego: płk Jan od 
Krzyża Rostworowski, 
ppłk szwoleżer Stanisław 
Rostworowski, adiutant 
artylerii konnej mjr Anto-
ni Rostworowski i rodzo-
ny pradziad mjr Stefan 
Rostworowski, uczestnik 
kampanii 1812 roku. Nie-
jednokrotnie przedmio-
tem jego malarstwa było 
też bogactwo przyrody 
brazylijskiej, której taj-
niki obserwował, przebywając w swej daczy na malowniczej Ilha Bela. Do 
brata Stefana pisał: Moje malowanie na przykład daje mi satysfakcję, mimo że 
zdaję sobie sprawę, że jest dalekie od doskonałości. To �hobby� i passe tem-
ps, z którego się sam trochę śmieję, a czasem irytuję, bo mi to nie wychodzi 
tak, jakbym chciał. Inne �hobby�, które mnie bawi, to fotografia. Z pasją fo-
tografuję nasze dzieci i dwie wnuczki, które się dobrze hodują. W 1959 wysta-
wił pięć obrazów na brazylijskim Biennale de Arte. Natomiast grudzień 1960 
przysporzył mu prawdziwy sukces. Zorganizował wystawę swoich obrazów, 
na którą przybyło 140 osób. Sprzedał 10 obrazów i przyjął od kilku osób 
zamówienia na inne. W lipcu 1962 wykonał nawet mozaikę Najświętszego 
Serca. W Klubie 44 w São Paulo trzykrotnie odbyła się wystawa jego płócien. 
Malował olejem, guaszą i temperą. W domu jego żony i dzieci w Brazylii nie 
ma jego obrazów. Prawdopodobnie najbliżsi uznali je za mało wartościowe. 
Jego żona wyjaśniała, że malował na drzewie i kornik zjadł te obrazy. Jeden 
z nich S.J. Rostworowski otrzymał od Krystyny Mycielskiej w São Paulo 
i przywiózł do Warszawy.

Jerzy Rostworowski (1911�1986) � oficer wojsk polskich 
i brytyjskich, malarz, poeta, reżyser filmowy. 

Zdjęcie z gabinetu Jerzego, na ścianach wiszą jego obrazy 
� São Paulo 1959
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Jerzy Rostworowski miał wie-
czór autorski w Londynie w 1948, 
prowadzony przez Zygmunta No-
wakowskiego, na którym wystę-
pował wspólnie z Stanisławą Ku-
szelewską i Tadeuszem Wittlinem. 
W São Paulo w Klubie 44 miał 
również dwa występy literackie. 
Jeden z tych wieczorów na łamach 
�Ludu� opisał Jerzy Pomian: Wie-
czór autorski J. Rostworowskiego 
w Klubie miał charakter kameral-
ny. Składał się na to zarówno spo-
sób wygłaszania wierszy, kolejno 
przez dwa głosy, męski i kobiecy, 
osób siedzących w ciemnej sali, 
przy jednej i dyskretnej lampie, 
jak i cichy akompaniament forte-
pianu i wreszcie rodzaj samej poe-
zji, romantycznej, pełnej liryzmu, 
owianej smutkiem, tęsknotą i me-
lancholią. W niektórych swoich 
wierszach, jak np. Do moich sy-

nów, Rostworowski starał się dzieje swojego życia ująć w poetyckie szaty, 
lecz tu epicki temat nie najlepiej wpływał na jakość formy. Inne jego utwory, 
senne i mgławe, przypominają konwencję pisarską Młodej Polski. Kiedy in-
dziej znów wiersze te ożywają nutą ułańską. Tytułem swego nieopublikowa-
nego drukiem tomiku poetyckiego Spadające liście nawiązał do słów jednej 
z pieśni swego ojca. Niektóre utwory pisał po angielsku. Niewątpliwie wier-
szem, który zyskał bardzo dobrą sławę, a jego brat o. Tomasz skomponował 
do niego muzykę, był utwór pt. Do mojej córeczki, napisany w 1948 w Lon-
dynie, gdzie przyszła na świat jego pierworodna córka Izabela:

Słońce zasnęło za ciepłą chmureczką,
mrok się błękitny w ogrodzie rozpłynął,
spać już będziemy � bo dzionek przeminął
moja córeczko...
Tak ciepło pachnie różowe łóżeczko,
skrzydłami je okrył dobry Anioł Stróż,
rączkę mu daj jedną � drugą w moją włóż
moja córeczko...

Jerzy Rostworowski swoim synom 
Karolowi i Jerzykowi 

robi wykład 
form poprawnego zachowania się 
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Czujesz jak miękko włoski twoje gładzi,
i szepce bajkę o Kraju Dalekim,
o moim Kraju... więc zamknij powieki
on zaprowadzi...
Popłyniesz z nim razem tam daleko hen,
gdzie Kraj mój się modli polskimi słowami.
Ja zostać muszę. � Nie mogę iść z wami
w ten śliczny sen...
Uśmiech rozchylił różowe usteczka,
zabrał ją do Polski dobry Anioł Stróż.
Powrócą razem z blaskiem rannych zórz...
śpi moja córeczko.
śpi już.

Jerzy Rostworowski był niewątpliwie człowiekiem wszechstronnie uta-
lentowanym. Życie go jednak wyniosło poza obszar kultury polskiej, co czy-
niło tego człowieka o tak wyraźnej polskiej strukturze duchowej i tak sil-
nie ukształtowanym patriotyzmie � wygnańcem z kraju rodzinnego. Miał 
on wyznawać w życiu maksymę wziętą z Horacego: Coelum, non animam 
mutant, qui trans mare currunt (�Nieba, lecz nie duszę zmieniają ci, co pły-
ną po morzach�). I rzeczywiście, wiele było krajów, które w życiu widział, 
na wszystkich prawie kontynentach, a jednak pozostał Polakiem i za żadną 
cenę, choćby stopnia generalskiego w wojsku brytyjskim, tej polskości nie 
chciał się wyprzeć. Z końcem lat siedemdziesiątych w Brazylii nie czuł się 
najlepiej, obawiając się nawet o swój los, wobec dokonujących się w tym 
kraju przewrotów politycznych. Do Stefana pisał: Na świecie coraz groźniej. 
Nie wiem czy nie skończymy na Illa Bela lub gdzieś w Motto Grosso, polując 
razem z Indianami. Od brata oczekiwał, że mu wymaluje quartier z herbami 
(własnym, matki i obu babek) dla jego czworga dzieci. Przesłał mu nawet na 
ten cel 300 dolarów, co świadczy, jak bardzo na wykonaniu tego dzieła mu 
zależało. Quartier takie zostało zrobione na pewno dla jego syna Karola. Za-
mierzał wstąpić do Zakonu Kawalerów Maltańskich, ale niepowodzenia brata 
w tej mierze powstrzymały jego starania. Czuł nadchodzącą starość. O sobie 
pisał: Czuję się jak stary mebel, szanowany, ale nie bardzo już potrzebny. 
Myśli zwracał ku pojęciom bardziej eschatologicznym. Do brata Tomasza 
pisał: Osobiście jestem zupełnie spokojny, bo dawno już temu doszedłem do 
przekonania, że właściwie najciekawszym w życiu jest śmierć. (...) Nic się 
nie dzieje w naszym życiu bez sensu, to znaczy nawet zło prowadzi do tego, 
że się je poznaje jako takie, a kto nie potrafi z tego wyciągnąć odpowiednich 
wniosków, ten naprawdę ciężko grzeszy. Tak życie, jak i śmierć są potrzebne 
dla nas samych, są naszym istnieniem. 
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Niewątpliwie to, co Jerzy Rostworowski pozostawił po sobie, wzbogaca 
kulturę polską: trzy książki wspomnieniowe, nieopublikowane jeszcze pa-
miętniki, wiersze oraz obrazy o motywach przyrodniczych, religijnych i pol-
skich rycerskich. Jedyny z jego obrazów, przywieziony do Polski, jest włas-
nością Wojciecha Rostworowskiego, syna Stanisława w Warszawie, w Polsce 
są też dwie jego akwarele, sześć obrazów jest w posiadaniu córki Margaridy 
z Rostworowskich Scimone w Rzymie. W ostatnich latach życia pracował 
nad wydaniem almanachu polskich rodzin utytułowanych, których przed-
stawiciele przebywali w Brazylii. Dzieła tego, nad którym przemyśliwał już 
w 1959, nie zrealizował. Ubiegł go niejako Karol (Koko) Orłowski, który 
w Buenos Aires-Nowym Jorku w 1968 wydał pracę pt. Poszukiwania. Studia 
o dawnej Polsce i na jej kartach wymienił bardziej znane polskie rodziny 
szlacheckie, jakich przedstawiciele ówcześnie mieszkali w Ameryce. Jerzy 
do ostatnich lat życia interesował się dziejami swej rodziny. Swemu bratu 
Stefanowi, który zajmował się genealogią, radził, aby rozesłał on do wszyst-
kich Rostworowskich ankietę z prośbą o własnoręczne napisanie krótkiego 
życiorysu. List swój z 9 II 1978 kończył słowami: My będziemy kolejno wy-
mierać, a z nami owa epoka wojen i konfliktów, idei i systemów, a przecież 
w Polsce ostatecznie zniszczono cały tradycyjny system szlachecki, odebrano 
i zniszczono gniazda i zrobiono wszystko, aby odsunąć nas od władzy. Z ko-
lei w liście do brata Stefana z 10 VIII 1979 pisał: Przygotowuję do wydania 
moje wspomnienia, zobaczę jak to załatwić w Polsce. Dążył do tego, aby coś 
zostało w kraju utrwalone z dorobku jego pracy. W 1980 przesłał do Instytutu 
Wydawniczego �Pax� swoją książkę Słoneczny brzeg z propozycją druku. 
Wydawnictwo jednakże z tej oferty nie skorzystało. 

Całe życie był przekonany, że Europa nie obroni się przed inwazją bol-
szewicką. Drogą korespondencji zapraszał brata Stefana do Brazylii. W liście 
do Ewy Bekier ze stycznia 1980 pisał: Przesiaduję teraz coraz więcej w na-
szym domu na wyspie w zupełnie rajskim zakątku na oceanie, z dala od hała-
su miasta, dymu i tłumów goniących za pieniędzmi. Mogę pisać i malować. 
Niewiele mu jednak czasu pozostało dla rozwijania własnych talentów twór-
czych. Zmarł 16 VI 1986 w São Paulo i tamże został pochowany na cmenta-
rzu Gethsemani. Jego żona pisała: Ostatnie miesiące przed śmiercią bardzo 
już był słaby i właściwie z pokoju nie wychodził. Bogu dzięki nic nie cierpiał 
i powolutku gasnął. Na ostatnie odejście z tej biednej ziemi był tak pięknie 
przygotowany, że nawet dwaj ojcowie jezuici byli zaskoczeni jego podejściem 
do śmierci i życia pozagrobowego. W kilka godzin przed śmiercią ojcowie 
jezuici odprawili mszę św. przy łóżku chorego i udzielili ostatnich sakramen-
tów św. Po wyjściu jezuitów Jurek zawołał każde dziecko po kolei i długo 
rozmawiał z każdym z osobna, dając im rady na przyszłość dla nich i dla ich 
dzieci. Po południu nastąpiło pogorszenie. O zachodzie słońca jeszcze miał 
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siły, żeby poprosić wszystkich do siebie na pożegnanie. Potem położył głowę 
na ramieniu najmłodszej córki Margaridy, do której był specjalnie przywią-
zany, i cichutko zasnął na zawsze. Msza św. � jak wspominała żona � była 
bardzo wzruszająca i piękna. Posypaliśmy polską ziemią trumnę, a koledzy, 
przyjaciele i znajomi, a przede wszystkim Brazylijczycy, przynieśli mnóstwo 
kwiatów i wieńców, wszystko w biało-czerwone kolory. Tak odchodził z tej 
ziemi ten wygnaniec z rodzinnego kraju.

Jerzy Rostworowski posiadał odznaczenia: Military Cross, Medal of Bri-
tish Empire, 39/45 Star, Africa Star, Italy Star, France Germany Star, Defence 
Medal � tak cenne, bo zdobyte na polu chwały.
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Operacji �Market�, �Przegląd Historyczno-Wojskowy� Warszawa 2006, R. VI 
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do Stefanostwa Rostworowskich, São Paulo, 10 VIII 1980, 10 I 1980 � wszystkie 
w posiadaniu S.J. Rostworowskiego w Warszawie. 
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Dzieła artystyczne podajemy według spisu 32 obrazów prezentowanych podczas 
wystawy z 1961 w Klubie 44 w São Paulo:
Nr  Obraz  Cena Wymiar Technika Nabywca
1. Madonna Cardos 8000 65x50 olej prof. Carlos 
     Antonio 
2. Drzewa  65x50 olej
3.  Kwiaty na żółtym tle  35x46 olej
4.  Biała fantazja 6000 46x38 olej Henryk Jonas
5.  Don Quixote  14000 92x73 olej Conde Atilis 
     Matarazzo 
6.  Czarny kogut (na zielonym) 65x50 olej
7.  Tańce  65x50 olej
8.  Bażanty (tło szare) 8000 70x50 olej  Don Carlos Saxa 
     Coburgo e Braganca
9.  Św. Kazimierz  92x73 olej
10.  Św. Sebastian  80x66 olej
11.  Motto Crosso  81x65 olej
12.  Kwiaty (tło czarne) 5.000 53x38 gauche S. Nauding
13.  Ryba 6000 53x38 olej Zaremba Zajączkowski
14.  Kogut (tło żółte)  65x50 olej
15.  Kwiaty (wazon lila)  55x33 olej
16.  Kwiaty (tło czerwone)  55x33 olej
17.  Kogut walczący 8000 65x50 olej  Comte Pierre de Las-
     salve de Montluisent
18.  Fantazja (tło czarne)  46x38 olej
19.  Zachód słońca (Montte Crosso) 65x50 olej
20.  Madonna (tło żółte)  92x73 olej
21. Kwiaty  55x46 olej
22.  São Paulo  81x65  olej
23.  Łódź i żagle 8000 65x50 olej  Andrzej Iwanicki
24.  Złoty kogut  65x50 olej
25.  Bażanty (tło zielone)  70x50 olej
26.  Kwiaty w niebieskim wazonie 65x59 olej
27.  Kwiat fantastyczny 3000 40x35 gauche  płk S. P. Koszutski
28.  Zameczek  53x38 olej
29.  Pycha ludzka na spacerze 6000 65x50 olej  S. Krasuski
30.  Szarża pod Somosierrą  55x46 olej
31.  Modlitwa przed bitwą, 
 Grunwald 1410  65x50 olej
32.  Świt przed bitwą 
 pod Grunwaldem 1410  65x50 olej

Obrazy znane z innych okoliczności:
33.  Legenda św. Huberta  80x60 olej na płótnie
34.  Jan hr. Rostworowski z trębaczami 60x40 olej na płótnie
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35.  płk Jan Rostworowski  40x50 olej na płótnie
36.  Jan hr. Rostworowski   40x50  olej na drzewie  
37.  Jan hr. Rostworowski, 
 major 2 pułku huzarów 
 Księstwa Warszawskiego 
38.  Stanisław Comte Rostworowski 40x50  olej na drzewie
39.  Stefan hr. Rostworowski w 1812  60x40 olej na płótnie
40.  Major Antoni Rostworowski 40x50 olej na drzewie
41.  Jerzy hr. Rostworowski porucznik 14 pułku 
 ułanów Jazłowieckich     M. Scimone 
     Rzym
42.  14 pułk ułanów Jazłowieckich 
 � manewry na Podolu,  50x60 olej na drzewie
43.  Poczet sztandarowy 
 14 p. uł. Jazłowieckich  50x60  olej na płótnie M. Scimone 
     Rzym
44.  Jan hr. Rostworowski w ataku 40x50  olej na drzewie Wojciech 
     Rostworowski   
      Warszawa
45.  Poczet sztandarowy szwadronu szwoleżerów  akwarela  S. Rostworowski
     Warszawa
46.  Stanisław Rostworowski 
 na czele szwadronu gwardii    akwarela S. Rostworowski 
     Warszawa 
U Margaridy Scimone w Rzymie znajduje się łącznie 6 obrazów, razem z dwoma 
wymienionymi. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List o. Tomasza Rostworowskiego do Wandy Sulikowskiej z 16 V 1984, 
(drukowany w: �Chrześcijanie� t. XVIII, Warszawa 1987 s. 187), listy Cecylii Rostworow-
skiej do E. Bekier, São Paulo, 15 II 1987; do Ludwika Rostworowskiego, São Paulo, 3 III 
1987; T. z Fudakowskich Rostworowska, Za szlakiem mojego życia. Pamiętnik, passim, mps; 
tejże, Pamiętniki matki o. Tomasza Rostworowskiego TJ. Myśli zapisane od wyjazdu Tomka 
z domu, tj. od 19 września 1923 r., mps; Własnoręczny życiorys w języku angielskim Jerzego 
Rostworowskiego oraz listy S.M. Rostworowskiego do matki, Mikaszewicze, 30 VIII 1937, 
5 IV 1938, i 22 XI 1938, Raoulovo, 1 VIII 1947 i tegoż do Stanisława Rostworowskiego, 
Katowice, 29 XII 1937 i listy Jerzego do członków rodziny w posiadaniu S.J. Rostworow-
skiego w Warszawie, list S.M. Rostworowskiego do S.J. Rostworowskiego, Boiscommun, 
6 XII 1973; Notatnik rodzinny w posiad. Margaridy Scimone w Rzymie;
PUBLIKACJE: J. Pomian, Dwa wieczory literackie w Klubie 44 � S. Paulo, �Lud� z 10 X 1958; 
S.M. Rostworowski, Genealogia Rodu Rostworowskich, Reims 1959, s. 16; Poszukiwania. 
Studia o dawnej Polsce, praca zbiorowa pod red. Karola Orłowskiego, Buenos Aires�Nowy 
York 1968 s. 86; S. Kluz, W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i doku-
mentacja, Londyn 1978, s. 85�86, 392�395; E. Moszyński, Wspomnienia, Warszawa 1982, 
s. 88 (rotaprint); o. T. Rostworowski, Zaraz po wojnie, Paris 1986, s. 148, 177, ibidem, Warsza-
wa 1988 wyd. �Rytm� (poza cenzurą); S.M. Rostworowski, Z Warszawy do matki w Brazylii, 
�Chrześcijanie� t. XVIII, Warszawa 1987, s. 183�185; Dzieje Ułanów Jazłowieckich (praca 



~ 1147~

zbiorowa), Londyn 1988, s. 88, 127, 129, 132; E. Eckert, Eksperyment. Polscy oficerowie 
w Afryce Zachodniej w latach 1941�1943, [w:] Materiały, dokumenty, źródła archiwalne, 
zeszyt 4, Londyn 1988, s. 48; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, 
s 168 i nast.; Rostworowski Jerzy Marian, PSB, t. 32, s. 212; S.J. Rostworowski, Delegatura 
WiN za granicą (1946�1948), �Zeszyty Historyczne WiN-u� nr 3:1993, s. 18�20; tenże, Spór 
o wymiar aktywności międzynarodowej, �Zeszyty Historyczne WiN-u� nr 10:1997, s. 53�66; 
tenże, Rostworowski Jerzy Marian, �Zeszyty Historyczne WiN-u� nr 13:1999, s. 272�274; 
B. Polak, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich 1918�1947, Koszalin 1994, s. 53, 63; Zrzeszenie 
�Wolność i Niezawisłość� w dokumentach, t. IV, Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN, 
opr. M. Huchla i inni, Wrocław 1999, s. 108 i nast.; S.J. Rostworowski, �Dardanele�. De-
legatura WiN za granicą (1946�1949), Wrocław 2000, s. 6 i nast. (życiorys s. 537�539); 
Zrzeszenie �Wolność i Niezawisłość� w dokumentach, t. VI, cz. 3. Cztery Zarządy Główne 
WiN przed sądami PRL. Noty biograficzne ważniejszych postaci wymienionych w tomach 
I�VI, opr. A. Zagórski, Wrocław 2000, s. 584�585 (życiorys); S.J. Rostworowski, Pola-
cy a początki zjednoczonej Europy, �Więź� 2000, nr 11 (505), s. 145�157; Z. Łazowski 
i St. Łazowska, Polacy w Nigerii, Warszawa 2000, s. 412; T. Wyrwa, Delegatura Zagranicz-
na Zrzeszenia WiN (rec. �Dardaneli� S.J. Rostworowskiego), �Zeszyty Historyczne WiN-u� 
nr 16:2001, s. 277�292; W. Markert, Najcichsi bohaterowie spod Arnhem, Pruszków 2003, 
s. 54; T. Rostworowski TJ, Szerzyć królestwo, Warszawa 2004, s. 17 i nast.; tenże, O Bogu 
i ludziach, Warszawa 2005, s. 6 i nast.

CECYLIA Teresa Imakulata Ilona Felicyta Elżbieta Helena z ks. CZARTO-
RYSKICH hr. ROSTWOROWSKA h. Pogoń (Cyla), ur. 9 IV 1915 w Sielcu 
Starym pow. Leszno, córka Aleksandra Olgierda, baliwa Suwerennego 
Zakonu Maltańskiego, ministra pełnomocnego Suwerennego Zakonu Mal-
tańskiego w Brazylii i Paragwaju, i Mechtyldy z von Habsburg arcyksiężnej 
austriackiej z Żywca, łączniczka AK, pedagog szkolny, żona Jerzego

Jej ojciec był właścicielem dóbr Sielec, Wielki Bór i Baszków. Pierwsze 
10 lat dzieciństwa spędziła w Sielcu, w 1925 rodzice przenieśli się do Basz-
kowa w pow. krotoszyńskim, dlatego do gimnazjum uczęszczała w Kroto-
szynie. Miała dwóch braci i o dwa lata młodszą siostrę Izabelę, z którą czuła 
się najbardziej związana. Panny Czartoryskie w zakresie zajęć domowych, 
w tym również gotowania, nie były edukowane. Stąd i ona żadnej wiedzy 
�kuchennej� nie nabyła.

Drugą ojczyzną jej dzieciństwa był Żywiec, majątek jej dziadków Stefana 
Karola i Marii Teresy arcyksiążąt Habsburgów, w którym latem często prze-
bywała. To na zamku żywieckim w 1913 brali ślub jej rodzice. Ojciec Cecylii, 
ks. Olgierd, wystąpił wtedy we wspaniałym tradycyjnym polskim stroju. Sa-
kramentu małżeństwa udzielał książę biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, 
który miał na sobie kapę biskupa Andrzeja Trzebickiego, infułę biskupa Jana 
Załuskiego, ornat biały roboty Anny Jagiellonki, pastorał biskupa Andrzeja 
Stanisława Małachowskiego. Wyjątkowość tego stroju, wziętego ze skarbca 
katedry wawelskiej, miała może zamierzony wyraz prekursorski. Trzeba bo-
wiem wziąć pod uwagę, że dosłownie parę lat później dziadek Cecylii, arcy-
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książę Stefan Karol von Habsburg w 1918 był bardzo poważnym kandydatem 
do korony polskiej. Na zamku w Żywcu dominował język polski, ogromna 
większość gości wywodziła się z kręgów polskiej arystokracji, bądź też ze 
sfer artystycznych. Bywali tu wybitni malarze Wojciech Kossak, Jan Matejko, 
Leon Wyczółkowski. Do stołu zasiadało przeciętnie od 50 do 60 osób. Nowy 
zamek żywiecki, zbudowany przez arcyksięcia Albrechta, był tak ogromny, że 
na jego korytarzach funkcjonowała kolejka, którą przede wszystkim jeździły 
dzieci. A było ich sporo, gdyż arcyksiążę Stefan Karol, mając sześcioro dzieci, 
miał niemało wnuków. Po dziś dzień istnieje 37 spadkobierców dóbr żywiec-
kich, a na końcu ich listy znajduje się Cecylia Rostworowska. W dziecinnym 
wspomnieniu Cyli pozostała naturalnie babka, arcyksiężna Maria, która zaj-
mowała się dziełami charytatywnymi, m.in. opiekowała się szpitalem. Miała 
jedną złą cechę, bardzo wcześnie budziła swe wnuczęta i kazała im wstawać 
z łóżek. Cyla pewnego dnia posmarowała klejem deseczkę w toalecie, licząc 
na to, że babcia siadłszy na niej, tak wcześnie nie wstanie. Wywołało to niema-
ły skandal. Babcia krzyczała, wnuki niebudzone same się zbiegły. Przyszedł 
też dziadek, który bacznym okiem popatrzył na Cylę, jakby się domyślał, że to 
smarowanie deski to jej dzieło. Ale represji rodzinnych żadnych nie było.

Dominującą osobą na zamku był naturalnie arcyksiążę Karol Stefan. Jego 
pasją były podróże odbywane jachtem. Dotarł nawet do Brazylii. Był także 
obecny w myśliwskim zameczku w Mayerlingu, wówczas gdy 29 I 1889 roze-
grała się tam tragedia samobójczej śmierci następcy tronu arcyksięcia Rudolfa 

Mechtylda v. Habsburg Czartoryska, arcyksiężna austriacka ze swymi dziećmi 
� od lewej: Cecylia, Leszek, Izabela (późniejsza Bnińska), Konstanty, późniejszy mąż 

Karoliny Zyberk-Plater
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i jego ukochanej Marii Vetsery. Zaraz po śmierci Rudolfa udał się do jego 
ojca, cesarza Franciszka Józefa, by złożyć relację. Dla Cyli były to wydarze-
nia rozgrywające się w kręgu jej najbliższej rodziny. Znała dobrze wdowę po 
Rudolfie, którą nazywała ciotką Stefanią. Poślubiła ona wkrótce węgierskiego 
hrabiego Lonyaya. Młoda Czartoryska widywała się z nią, gdy z rodzicami 
wyjeżdżała do wód. Jej dziadek bardzo przyjaźnił się z wdową po cesarzu 
Karolu I, cesarzową Zytą, która kilkakrotnie potajemnie przyjeżdżała do Pol-
ski. Bywała w Baszkowie, a potajemnie dlatego, ponieważ władze polskie nie 
dawały jej wizy. Podobnie jej matka, Metchylda z Habsburgów, obywatelstwo 
polskie otrzymała dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej. Władze 
polskie nie chciały przyznawać praw obywatelskich żywieckim Habsburgom, 
obawiając się, by nie przyczynili się do restauracji monarchii w Polsce. Ostat-
nim, jakże ważkim znakiem związku Cyli z Żywcem, był telegram, jaki otrzy-
mała (prawdopodobnie w 1934) od swej babki. Maria von Habsburg donosiła, 
że za trzy dni (30 maja) umrze. Cała rodzina zjechała się do Żywca i rzeczy-
wiście arcyksiężna zmarła. Godzina i dzień jej śmierci wyznaczały także daty 
zgonu innych członków rodziny Habsburgów, nawet wiele lat później.

Sama Cecylia była osobą bar-
dzo piękną, od lat dziewczęcych 
obracała się w gronie wysoko po-
stawionej międzynarodowej ary-
stokracji. Jeździła dobrze konno, 
jej ulubionym wierzchowcem była 
klacz �Fama�. Był czas, że rodzice 
chcieli ją wydać za mąż za Niemca. 
Ów kandydat przyjechał do Sielca 
na polowanie. Cecylia nie darzyła 
go żadnymi względami, a chcąc się 
go pozbyć, dała mu takiego konia, 
o którym wiedziała, że potrafi po-
nieść. Koń w drodze do lasu rze-
czywiście poniósł, Niemiec spadł 
z konia i złamał rękę. Kurował się, 
ale potem już więcej w konkurach 
się nie pojawił. Cecylia odniosła 
zwycięstwo! W 1933 zdała matu-
rę w Poznaniu i udała się na studia 
do Paryża, w którym przebywała 
w latach 1934�1936. Na zimowe 
wakacje przyjeżdżała do Baszko-
wa, letnie zaś spędzała u kuzyno-

Cecylia z ks. Czartoryskich Rostworowska 
(1915�2011) � łączniczka Armii Krajowej, 

współpracowniczka Delegatury Zagranicznej 
WiN-u w Londynie, kierowniczka transportu 

samochodowego szkoły amerykańskiej 
w São Paulo
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stwa w Normandii we Francji. Rok 1937 spędziła w domu rodziny swej matki 
w Wiedniu, a rok następny w Rzymie i Parmie. Na miesiąc przed wybuchem 
wojny wróciła do Polski. Wtedy zapewne doszło do jej zaręczyn z Ludwikiem 
Broël-Platerem z Białaczowa (1904�1946), synem Zygmunta i Anny z Brzo-
zowskich. Białaczew był piękną posiadłością, a Ludwik miał jedynie siostry 
i młodszego brata Konstantego, tak że w razie poślubienia go Cyla stałaby się 
panią na dawnych dobrach Małachowskich, a ówcześnie Platerów. Gdy wybu-
chła wojna, Ludwik Plater, jako oficer kawalerii poszedł na front, wzięty do 
niewoli, przez pięć lat przebywał w niemieckim oflagu. Do Białaczewa władze 
niemieckie przysłały treuhändera i Cyla, jako dobrze znająca język okupanta, 
została później przynajmniej formalnie zatrudniona w administracji tego mająt-
ku. Tymczasem w październiku 1939 jej rodzice zostali aresztowani w Baszko-
wie, przez cztery miesiące byli więzieni, musieli ciężko pracować, nie otrzymy-
wali wyżywienia. W tym czasie Niemcy rozstrzeliwali ziemian wielkopolskich 
na rynkach miast powiatowych. Księstwo Czartoryscy dzięki interwencji dworu 
włoskiego zostali zwolnieni. Udało się im z grupą 40 innych osób wyjechać do 
Włoch, skąd udali się jak najdalej od teatrum wojny � do Brazylii. 

Cecylia pożegnała rodziców na dworcu w Warszawie i pozostała w Pol-
sce. Przebywając w Krakowie, już w listopadzie 1939 włączyła się do pracy 
konspiracyjnej. Nawiązała kontakt z płk. Tadeuszem Komorowskim, który 
skierował ją wraz z grupą innych osób do Nowego Sącza. Zadaniem tej grupy 
było przeprowadzanie przez granicę różnych znaczących osób uciekających 
z Polski. Płk Komorowski w tym czasie, wspólnie z pułkownikami Klemen-
sem Rudnickim i Edwardem Godlewskim, przewodził niezależnej Organizacji 
Wojskowej Krakowa kryp. �Koraczak�, która dopiero w styczniu 1940 weszła 
w skład Związku Walki Zbrojnej. Właśnie po scaleniu organizacji Komorow-
skiego Czartoryska została przerzucona do działalności na terenie Kielc, Ra-
domia, Tomaszowa Mazowieckiego, Przysuchy i lasów Dembińskich. Była 
jedną z organizatorek napadów na pociągi, na transporty niemieckie. Uczest-
niczyła w odbiorze zrzutów dokonywanych przez samoloty alianckie oraz była 
łączniczką lokalnych organizacji ZWZ/AK z Komendą Główną w Warsza-
wie. Współdziałała w ochronie Żydów. Współpracowała ze sławną opiekunką 
dzieci żydowskich Ireną Sendler, z którą się przyjaźniła. Ponoć Irena Sendler 
była Niemką z pochodzenia. W trudnych sytuacjach Cylę ratowała znakomita 
znajomość języka niemieckiego. Pewnego dnia w Tomaszowie Mazowieckim 
znalazła się w rejonie ulic, gdzie Niemcy robili łapankę. Nieopodal jej szedł 
oficer Wehrmachtu, który niespodziewanie wziął ją pod rękę i rzekomo jako 
swoją znajomą przeprowadził przez kordon zamykających przejście żandar-
mów. Któregoś dnia jej zgrupowanie akowskie odebrało zrzut lekarstw, któ-
re z kolei trzeba było dowieźć do szpitala w Przysusze. Niemcy już wtedy 
dokładnie kontrolowali wszystkich przewoźników. Cyla nabyła trumnę i do 
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niej zostały włożone lekarstwa, a na wierzchu ułożono jednego akowca, któ-
rego suche nogi wystawały z trumny. Rzeczywiście Niemcy zatrzymali wóz 
i chcieli go kontrolować, ale gdy się dowiedzieli, że w trumnie jest przewożo-
ny nieboszczyk zmarły na tyfus, szybko od swego zamiaru odstąpili. Dzięki 
fortelowi zmyślonemu przez Cylę, lekarstwa dotarły do szpitala. 

Czartoryska w 1943 wróciła do Krakowa i stąd w styczniu 1944 została 
skierowana przez gen. Stanisława Rostworowskiego, ówczesnego inspektora 
kierunkowego Komendy Głównej AK na teren Krakowskiego i Śląska, do 
pracy konspiracyjnej w Bielsku i Katowicach. Z końcem kwietnia wróciła 
do Krakowa i tu dotrwała do czasu wkroczenia Rosjan. Sam moment wkro-
czenia Sowietów był dla niej przykry. Znajdowała się w jakimś domu pod 
Krakowem, do którego wpadł nagle Niemiec i będąc bardzo głodny, prosił, 
czy może sobie usmażyć jajecznicę. Jajecznicę przyrządził, ale już nie zdążył 
jej zjeść, gdy do domu wpadli Sowieci i na oczach Cyli go zamordowali. 
W pierwszych dniach po wkroczeniu Rosjan działała w Czerwonym Krzyżu. 
Po paru miesiącach pobytu pod władzą sowiecką postanowiła opuścić Polskę. 
W Warszawie nawiązała odpowiednie kontakty wskazujące drogę przerzutu 
za granicę i dostała się do Pilzna. Stamtąd z grupą uciekinierów dążyła pie-
szo do punktu granicznego dzielącego okupację sowiecką od alianckiej. Nie 
miała żadnych papierów, więc kontrolującemu strażnikowi podała 5 złotych. 
I o dziwo! Została przepuszczona, podczas gdy pozostałe osoby zatrzymano 
dla wyjaśnienia wątpliwości co do poprawności ich dokumentów. 

Jest jednak druga bardziej prawdopodobna wersja dotycząca okoliczno-
ści, w jakich przekroczyła granicę. Otóż jeszcze w Pilźnie przypadkowo spot-
kała w parku księcia Lobkowitza, który przed wojną przyjeżdżał na polowa-
nia do Baszkowa. Książę zaprowadził ją do konsulatu włoskiego, w którym 
wydano jej pismo stwierdzające, że jest uprawniona do wyjazdu do Włoch do 
swej rodziny. W każdym razie przez Austrię dotarła do Włoch. Tu znalazła 
oparcie u swego kuzyna Stefana Tyszkiewicza, zwanego �Stetyszem�, który 
wprowadził ją do pracy w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu w Anko-
nie. Spotkała też swojego brata Leona, który wyjechał z Polski już w 1940. 
Wstąpiła do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, wkrótce została przeniesiona 
do Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża przy Dowództwie 2 Polskiego 
Korpusu w Rzymie. Pracowała tam od 7 IX 1945 do sierpnia 1946, z uposa-
żeniem od 5000 do 9000 lirów. 

Jej przyjazd do Włoch nie odratował psychicznie jej byłego narzeczonego 
Ludwika Platera. Przeżywał on zapewne głęboki kryzys na tle odejścia w niebyt 
całej przedwojennej rzeczywistości polskiej, wraz ze wszystkim, czym był dla 
niego Białaczów. Przyczyny nigdy nie są dostatecznie znane, w każdym razie 
Ludwik 22 V 1946, po uwolnieniu z oflagu, we Włoszech w Loreto popełnił 
samobójstwo. Tak więc przyszło jej jedynie być świadkiem tragedii. Pod koniec 
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1946 Cyla Czartoryska wraz z jednostkami 2 Korpusu wyjechała do Londynu. 
Niespodziewana śmierć narzeczonego czyniła ją na powrót jakby osobą wolne-
go stanu. W Londynie poznała mjr. Jerzego Rostworowskiego, który wciągnął 
ją do współpracy z Delegaturą Zagraniczną WiN-u. Pełniła rolę społecznej se-
kretarki, lecz na gruncie londyńskim biedowała, nie mając stałego zatrudnienia. 
Znajomość z Jerzym nie była już wypełniona tym ładunkiem uczuciowym, jaki 
ją wiązał kiedyś z pierwszym narzeczonym. Natomiast Jerzy rozpoznał w niej 
osobę wyjątkowych wprost zalet, pisał, że: został ogarnięty falą najcudowniej-
szej dobroci, zrozumienia, wyczucia i niespotykanej wprost prostolinijności i de-
likatności. Uroczystość ślubna z Jerzym odbyła się bardzo dostojnie w kaplicy 
Najświętszej Marii Panny w Katedrze Westminsterskiej w Londynie o godz. 
11.30 dnia 25 VI 1947. Sakramentu małżeństwa udzielał arcybiskup Westmin-
steru ks. kard. Bernard Griffin, prymas Anglii, jednym ze świadków był gen. 
Tadeusz Bór-Komorowski, drugim Robert Habsburg, którego jednak zastąpił 
Ludwik Kalinowski. Na uroczystość tę przybyło wiele osób z najświetniejszych 
rodzin polskich, których członkowie znaleźli się na emigracji. Nie było jednakże 
rodziców pary młodej; Olgierdostwo Czartoryscy swoje błogosławieństwo prze-
syłali z Rio de Janeiro, a matka pana młodego, Teresa Rostworowska z krakow-
skiej siedziby Rostworowskich przy ul. Gontyna 10, gdzie przebywała. Olgierd 
Czartoryski w liście z 13 IV 1947 do córki wyjaśniał, iż nie ma środków finanso-
wych, by dojechać do Londynu, tak iż w rezultacie pisał: Nie mogę chyba zrobić 
nic innego, jak tylko z otwartym sercem powitać tego, którego sobie wybrałaś 
na towarzysza doli i niedoli, i o którym wierzę � według tego, co piszesz � że 
będzie dla Ciebie ostoją i pomocą aż do końca życia. Niech Wam Pan Bóg bło-
gosławi, tak, jak ja Wam z daleka błogosławię. Olgierd swym przedstawicielem 
podczas uroczystości zaślubin czynił Stefana Tyszkiewicza �Stetysza�, a matkę 
miała reprezentować Maria Krasińska. Czartoryscy w Rio de Janeiro podjęli już 
starania o wizę brazylijską dla córki i jej męża. W marcu 1948 przyszła na świat 
pierworodna córka Rostworowskich Izabella. 

Dalszy pobyt w Londynie nie rokował większych perspektyw. Cecylia 
niewątpliwie tęskniła za rodzicami, których już od czasu wybuchu wojny nie 
widziała. Jurek nie znajdował odpowiedniej pracy w Anglii. Niemniej poszu-
kiwali mieszkania, by mimo wszystko osiedlić się w Londynie. Pewnego dnia, 
gdy weszli do jednego z domów, napotkali napis: �Dla psów i Polaków miesz-
kań nie ma�. Uznali wtedy, że nie ma co w Anglii przesiadywać, trzeba ten 
kraj opuścić. W styczniu 1949 Rostworowscy wyruszyli statkiem do Rio de 
Janeiro. Zamieszkali u rodziców Cecylii, którzy jednakże sami mieli ogromnie 
skromne środki finansowe na utrzymanie. Żyło im się biednie. Po niemal roku 
przenieśli się w góry do Petropolis, do mieszkania kuzynostwa. Jurek wtedy 
dostał pierwszą posadę w Brazylii, oboje intensywnie uczyli się portugalskie-
go. Cyla stała się matką trojga dzieci, jeszcze w Rio de Janeiro w 1950 urodził 
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się syn Karol, a w 1953 syn Jerzyk. W roku jego urodzin Rostworowscy prze-
nieśli się do São Paulo. Tam już w 1956 urodziła się Margarida. W grudniu 
1960 Cylę odwiedziła, przyjechawszy z Belgii, jej siostra Iza Bnińska, której 
nie widziała od 21 lat. Ona też przeżyła okres okupacji niemieckiej w Polsce. 
Jej ośmiomiesięczny pobyt był dla Cyli źródłem wielkiej radości. 

Gdy z początkiem lat sześćdziesiątych jej mąż miał duże trudności 
z uzyskaniem zarobków wystarczających dla utrzymania, Cyla podjęła pracę 
w amerykańskiej szkole Ojców Oblatów i Sióstr Felicjanek, wśród których 
jedna z zakonnic świetnie mówiła po polsku. Dyrektorem szkoły był zaprzy-
jaźniony o. Wiliam Den-
zel. Przystąpienie Cyli 
do pracy świadczyło o jej 
ogromnej ofiarności i sile 
charakteru, była przecież 
matką czworga dzieci. 
Sprawowała funkcje admi-
nistracyjne wobec szkoły, 
w której uczyły się dzieci 
pochodzące z 70 różnych 
narodowości. Jednym z jej 
zadań było kierowanie 15 
autobusami dowożącymi 
dzieci do szkoły i po lek-
cjach odwożącymi je do 
domu. Musiała więc znać 
dokładnie rozkład tego 
15-milionowego miasta, 
jakim jest São Paulo. Pra-
ca w szkole dla egzystencji 
jej rodziny miała ogrom-
ne znaczenie. Do szkoły 
tej uczęszczały wszystkie 
dzieci Rostworowskich 
zabierane spod domu au-
tobusem o 7.20 rano, a po-
nadto tam spożywały one 
obiady, co w poważnym 
stopniu odciążało Cecylię 
od obowiązku gotowania 
domowego. Jej szwagier 
o. Tomasz Rostworowski, 

Cyla Rostworowska ze swymi dziećmi, 
od lewej: Margarida, Jerzyk, Karol, Izabela. � São Paulo
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w jednym z listów z 1963 pisał: Byłem jak najbardziej zbudowany moim bra-
terstwem, bo ona co dzień rano o godz. 6,30 jest u Komunii św., mój brat co 
miesiąc u spowiedzi i u Komunii św. w pierwszy piątek, razem z dziećmi.(...) 
Dzieci czwórka, najstarsza 15 lat, najmłodsza 8 lat, dobrze wychowane, kar-
ne, ale urwisy co się zowie. Wesołe, miłe, uśmiechnięte, uczą się na samych 
prawie piątkach � cała czwórka. Wielkie błogosławieństwo Boże! Dzięki Cyli 
dzieci uczęszczały do szkoły amerykańskiej, co okazało się przydatne w ich 
późniejszej karierze zawodowej. 

Rodzina Rostworowskich powoli znajdowała stabilizację materialną. 
Przyjęła obywatelstwo brazylijskie. Cyla znana była z tego, że wspólnie 
z Barbarą Koszutską w Klubie 44 w São Paulo, kierowym przez Henryka Jo-
nasa, stworzyła dziecięcy polski zespół artystyczny, który uczestniczył w in-
scenizacji bajek, np. Dziad i baba, tworzył chór śpiewający kolędy i grupę ta-
neczną prezentującą krakowiaka. Do zespołu tego wciągnęła wszystkie swoje 
dzieci, Izabelę i Małgorzatkę oraz Karola i Jerzyka. W São Paulo, kiedy jesz-
cze wszystkie jej dzieci były wolnego stanu, w 1972 uroczyście cała rodzina 
obchodziła srebrne wesele Cecylii i Jerzego. Została odprawiona msza św. 
w kościele Conceiçäo da Praio. W 10 lat później Cecylia z córką Margari-
dą po raz pierwszy od czasu wojny przyjechała do Polski. Było to dla niej 
wielkim przeżyciem, niekiedy radosnym, niekiedy smutnym, gdy zobaczyła 
spalony zamek żywiecki. W Baszkowie i Sielcu natomiast była bardzo ser-
decznie witana przez wszystkich tych, którzy pamiętali jeszcze jej rodziców. 

Krystyna Mycielska Anderson i Cyla Rostworowska w domu Rostworowskich w São Paulo 
[fot. S.J. Rostworowski]
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W 1987 Cecylia przeszła na emeryturę i zaczęło się jej życie wypełnione 
losami dzieci i ośmiorga wnuczek i wnuków. Myślami coraz częściej wracała 
do młodości i do Żywca. Żywiła nadzieję, że nastąpi zwrot niektórych cho-
ciażby posiadłości jej rodziców i dziadków. W 1991 plenipotentem wszelkich 
spraw majątkowych w Polsce uczyniła swego bratanka Krzysztofa Huberta 
Czartoryskiego, obywatela kanadyjskiego. Cyla w nadzwyczajny sposób łą-
czyła szerokie zainteresowania, np. kształtem życia politycznego w Brazylii, 
z kultem przeszłości zwróconym ku latom spędzonym w domu rodzinnym 
w Poznańskiem i z wolą dalszego uczestniczenia we wszystkich wydarze-
niach rodzinnych, np. w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej gen. 
Rostworowskiego w Gębicach, jaka odbyła się 5 IV 2002. Osiągnęła dość 
późny wiek i miała świadomość, że trudno byłoby jej dojechać do kraju. To 
oderwanie od ojczyzny sprawiało jej ból. W istocie rzeczy pozostała jed-
nak osobą radosną, z wdzięcznym śmiechem odbierającą wszelkie zabawne 
anegdoty i wspomnienia. Uczestniczyła też bardzo żywo w sprawach swoich 
dzieci i wnuków. Niemałą radość sprawiło jej przyjście na świat dwóch pra-
wnuczek. W kwietniu 2005 w Klubie 44 obchodzone było bardzo uroczyście 
jej dziewięćdziesięciolecie. Skupiły się wokół niej wszystkie dzieci, również 
przybyłe z Rzymu, wnuki i prawnuczki, oprócz dzieci Jerzyka, którym mat-
ka nie pozwoliła przybyć. Łącznie na uroczystość przybyło 120 osób. Cyla 
właśnie przechodziła rekonwalescencję po złamaniu nogi, więc miała pewne 

Uroczystość zorganizowana w kwietniu 2005 w polskim Klubie 44 na cześć 90-latki 
Cecylii z ks. Czartoryskich Rostworowskiej. Od lewej klaszczą:

 Margarida Scimone, Christyna da Costa, NN, Izabela Rostworowska, Dogmar Rostworowska



~ 1156 ~

trudności z poruszaniem się, ale podczas uroczystości była bardzo szczęśli-
wa. Piękne przemówienie w imieniu dzieci wygłosił jej syn Karol.

Cyla swym najbliższym była w stanie nieść pomoc materialną, bowiem 
otrzymywała emeryturę własną, rentę po mężu i regularną wypłatę odszkodo-
wania od Niemców. Mieszkała w niewysokim domku przy Guarara 90, jaki 
Rostworowscy wynajęli przed laty. Od lat miała tę samą służącą oraz niewiel-
kie, ale ładnie urządzone mieszkanie. Ściany saloniku były ozdobione zdję-
ciami z dawnych, przedwojennych czasów austriackich i polskich. W swoim 
liście z 17 VI 2008 pisała: Tak bym chciała wrócić, niestety nic z tego! Cecy-
lia Rostworowska była tym typem kobiety, która w każdych okolicznościach 
znakomicie zdaje egzamin życiowy, czyniąc wszystko skromnie, rzetelnie, 
z urokiem i dobrocią. Otoczona dziećmi zmarła we śnie nad ranem 19 IV 
2011 w São Paulo.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Jerzego Rostworowskiego do matki, Londyn, 7 V 1947; Cecylii 
Rostworowskiej do o. Tomasza Rostworowskiego z 9 XII 1960, 20 XI 1961; o. Tomasza 
Rostworowskiego SJ do S.M. Rostworowskiego; Cecylii Rostworowskiej do S.J. Rostwo-
rowskiego z 26 IX 2002.
PUBLIKACJE: Święty Mikołaj w Klubie 44, �Lud� z 6 I 1965; T. Lenczewski, Genealogie ro-
dów utytułowanych w Polsce, t. I, Warszawa 1995�1996, s. 9 i zdjęcie ze srebrnego wesela 
Olgierdostwa Czartoryskich w Baszkowie; o. Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, 
Warszawa 2004, s. 481, 485; tenże, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 74 i nast.; S.J. 
Rostworowski, Jak doszło do ślubu Cecylii Czartoryskiej z Jerzym Rostworowskim, �Wia-
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POKOLENIE XVII
Dzieci JERZEGO i CECYLII z ks. Czartoryskich: 

IZABELA Maria Teresa Adelajda z ROSTWOROWSKICH da COSTA (Izabe-
lita), ur. 30 III 1948 w Londynie, najstarsza córka Jerzego i Cecylii z ks. 
Czartoryskich, tłumaczka multisemantyczna

Jest jedynym �europejskim� dzieckiem swoich rodziców. Jej ojcem 
chrzestnym był Robert Habsburg. Język polski zna biegle w mowie i piśmie. 
Jest osobą o ogromnej żywotności i dużej sile stanowienia, a także ujmują-
cym kobiecym uroku. Od dzieciństwa była zawsze bardzo pogodna. Nauki na 
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poziomie średniego wykształcenia 
odbyła w amerykańskiej zakonnej 
szkole prowadzonej przez Ojców 
Oblatów i Siostry Felicjanki w São 
Paulo. Niektóre z sióstr pochodziły 
z USA i były Polkami, mówiącymi 
po polsku. W każdej klasie wisiał 
obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Śpiewano pieśni polskie. 
8 XII 1955 Izabela przystąpiła do 
Pierwszej Komunii św. Była bar-
dzo religijna. Pewnego razu, gdy 
miała kontakt z chorym na wście-
kliznę psem, musiała przyjąć serię 
bolesnych zastrzyków. Ojcu po-
wiedziała, że zastrzyki te ją mniej 
bolały, gdy sobie wyobrażała jak 
Pana Jezusa musiało boleć, gdy mu 
wcisnęli na głowę cierniową koro-
nę. Uczyła się zawsze dobrze, choć 
jednocześnie starała się aktywnie 
uczestniczyć w życiu towarzyskim. 
Jej ojciec w liście z 22 X 1958 pi-
sał: Izabela robi się panienką, z bardzo wyraźną tendencją do robienia tego, 
co się jej podoba. Jest bardzo zdolna, najlepsza w szkole i ma wybitne zdol-
ności muzyczne, chodzą oboje z Karolem do konserwatorium (...) Izabela ma 
śliczne delikatne uderzenie i prawie absolutny słuch. 

Jako panienka zawsze miała duże powodzenie wśród kolegów, których 
przyciągała swym wdziękiem. W notatniku rodzinnym zostało odnotowane, 
że 27 V 1966 na zabawie szkolnej po raz pierwszy wystąpiła w balowej suk-
ni. Po zakończeniu szkół udała się w 1967 na uniwersytet Alvaresa Penteado 
w São Paulo, na którym studiowała na Wydziale Humanistycznym sekcji in-
formacji i środków propagandy handlowej, otrzymując dyplom �Bachelor of 
Arts� � licencjata nauk humanistycznych. Poziomu swych studiów nie ocenia-
ła zbyt wysoko i marzyła o ich uzupełnieniu na jakiejś uczelni europejskiej. 
Pilnie jednak uczyła się języków i jeszcze jako studentka biegle mówiła po 
polsku, portugalsku, hiszpańsku, angielsku i francusku. Dysponując tak dużą 
znajomością języków, jeszcze jako studentka dorabiała tłumaczeniami, a po 
uzyskaniu dyplomu podjęła pracę w departamencie kultury przy Generalnym 
Konsulacie USA w São Paulo, w którym jest stale zatrudniona jako tłumaczka 
multisemantyczna w zakresie angielskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. 

Izabela Rostworowska 
� São Paulo, czerwiec 1962
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Latem 1971, będąc już na czwartym roku studiów, odbyła podróż do Europy, 
punkt wyjściowy swych wędrówek znajdując w Reims u swego stryja Stefana. 
Z Reims udała się do Paryża, Lozanny, Genewy, Fryburga, Chamonix. Tu Iza-
bela po raz pierwszy widziała i dotykała śnieg. Potem dojechała do Wiednia, 
gdzie miała odwiedzić siostrę swej babki z domu Habsburg. Do wizyty tej nie 
doszło, gdyż 85-letnia ciocia-babcia zachorowała. Izabella zwiedziła jednak 
Wiedeń, a przed wszystkim Schönbrunn. Wówczas zdała sobie sprawę z wiel-
kości rodu Habsburgów, z którego po kądzieli się wywodziła. Na zakończenie 
swych europejskich wojaży odbyła jeszcze podróż statkiem po Renie do Kolo-
nii. Podczas tego dość długiego pobytu w Europie odwiedziła też kilka domów 
polskich, gdzie była bardzo serdecznie przyjmowana przez swych krewnych. 
Z tego czasu jej stryj Stefan odmalował jakby obrazek swej bratanicy, pisząc: 
Zgrabna i très fine, śliczna, rasowa ręka. Ma gust w ubiorze i pasjonuje się 
do strojów. Nic dziwnego, że chciała coś poprzywozić z Francji. Nastawienie 
jej jest egocentryczne, ale pasjami lubi kupować prezenty dla innych, i w tej 
dziedzinie jest bardzo delikatnych odczuć. Kocha niezmiernie rodzeństwo. 

Poza tym obrazkiem stryj wspominał: Nie słyszałem od niej nic o żadnym 
absztyfikancie. No i prawda, ale w cztery lata później 28 XII 1974 w kościele 
de la Imperial Jermandade de Nossa de Gloria de Outeiro w Rio de Janeiro 
Izabela poślubiła młodego lekarza kardiologa pracującego w szpitalu Augu-
sto-Alberto da Costa, ur. 27 IX 1951, Brazylijczyka, syna dr. Augusto Alber-
to (ur. 1917) i Anny Marii z domu Viveiros (ur. 1925). Uroczystość ślubna 
odbyła się w domu Augusta 28 XII 1974 w Rio de Janeiro. Mąż był bardzo 
przystojny i dobrze sobie dający radę pod względem materialnym. Był uzdol-
nionym lekarzem i przyczynił się do uratowania życia swej teściowej Cecylii 
Rostworowskiej, przez to, że w odpowiednim czasie domagał się dokona-
nia niezbędnego zabiegu operacyjnego. Jego urok osobisty sprawił, iż miał 

bardzo duże powodzenie 
u kobiet, co dało znać 
o sobie już w 4 miesiące 
po ślubie z Izabelą. Ona 
jednakże 12 lat utrzymała 
małżeństwo i na rozwód 
zdecydowała się dopiero 
w 1986. Wówczas wróci-
ła do swego panieńskiego 
nazwiska Rostworowska. 
Jej córki naszą nazwisko 
Rostworowski da Costa. 

Izabela powiła dwie 
córki: Annę-Cecylię, ur. 4 I 

Izabela z Rostworowskich z mężem Augusto da Costa 
i córką Anną Cecylią da Costa
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1978 w São Paulo i Christinę, ur. 22 IV 1982 również w São Paulo. Anna-
-Cecylia, która w 1996 ukończyła amerykańską szkołę w São Paulo, jest dziś 
dorosłą damą o śniadej, oliwkowej cerze. Po pięciu latach studiów ukończyła 
prawo na Uniwersytecie Mackenzie w São Paulo i 15 X 2002 zdała egzamin 
państwowy upoważniający do podjęcia praktyki adwokackiej. Ma specjali-
zację w zakresie prawa antymonopolowego i konkurencji, pracuje w swej 
specjalności i odbywała nieraz dalekie podróże, by wypełniać swoje funkcje 
prawne, m.in. w 2005 przez trzy tygodnie przebywała w Stanach Zjednoczo-
nych, choć na ogół podróżowała po Brazylii. W 2006 postanowiła udać się 
na stałe ze swym �chłopakiem� do Francji, gdzie zamierzała uzyskać na uni-
wersytecie tytuł magistra prawa. Druga córka Christina, ur. 22 IV 1982 w Sặo 
Paulo, dobrze zbudowana, ładna, pogodna dziewczyna, w dzieciństwie bardzo 
przeżywała fakt rozejścia się swych rodziców, była i pozostała przywiązana 
do swego ojca. W 2000 również ukończyła szkołę amerykańską. Wstąpiła na 
uniwersytet w São Paulo i studiowała historię oraz języki, włada kilkoma ję-
zykami, odznacza się inteligencją i zainteresowaniami historycznymi. Chcia-
ła kontynuować nauki w Europie i w 2002 przebywała przez pewien czas 
u swej ciotki Margaridy w Rzymie. Niemniej jednak po wakacjach wróciła 
do São Paulo i kontynuowała studia, w roku 2006 robiąc drugi fakultet na pe-
dagogice. Jednocześnie zarobkuje, sporządzając tłumaczenia dla prawników 
i dając lekcje angielskiego. By oddać jej dynamiczny sposób bycia w rodzinie 

Izabela Rostworowska (ur. 1948) ze swymi córkami 
Christiną (ur. 1982) i Anną Cecylią (ur. 1978) � São Paulo
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jest nazywana �bombą atomiką�. 26 IV 2003 w sobotę obchodziła uroczyście 
datę osiągnięcia swej pełnoletniości, 21 lat. Na wydane przez nią z tej okazji 
przyjęcie w domu matki miało przybyć 60 osób, co świadczyło o jej popular-
ności w środowisku rówieśników. W opinii rodziny jest duchowo zrośnięta 
z Brazylią, jako swoją ojczyzną, niemniej ostatnio, tj. w 2005 ujawniała za-
interesowania Polską i zaczęła uczyć się języka polskiego. Uczęszczała na 
kurs nauki polskiego, na którym było 130 osób, w tym 20% Japończyków. 
Wokół Krystyny krążą różni bardzo przystojni panowie, studenci miejscowe-
go uniwersytetu, którzy wyraźnie robią wrażenie zabiegających o jej względy 
i uczucia. Krystyna w zasadzie mieszka w domu swej babki Cecylii, w któ-
rym panuje spokojniejsza atmosfera i jest bardziej ułatwiony dojazd do od-
dalonego od centrum miasta uniwersytetu. Nabyła używany samochód i nim 
dojeżdża, mimo to z racji długości zajęć i nie tylko, wraca do domu nieraz 
w bardzo późnych godzinach, co budziło niepokój jej babki. 

Obie panny wraz ze swą stryjeczną siostrą Karoliną Rostworowską 
w czerwcu i lipcu 1994 odbyły na zaproszenie swej ciotki Margaridy wiel-
ką podróż po Europie. Były we Włoszech, gdzie zwiedzały Rzym, Neapol 
i Wenecję, ale Margarida zawiozła je do Wiednia, gdzie: zwiedzały dawne 
zabytki swych przodków i piękne okolice Tyrolu. I dalej do Polski � Warsza-
wa, Kraków i w Poznańskie, jak zapisała babcia Cecylia: gdzie mieszkaliśmy 
za dziecięcych lat, gdzie żeśmy się rodzili! Zamieszkały w pokojach moich 
rodziców, które są dziś przeznaczone dla rodziny Czartoryskich, mimo że ma-
jątku i folwarku nie oddali. Mając samochód, zwiedzały wszystkie posiad-
łości w okolicy, m.in. były w Gębicach na pysznej kolacji!!! [majątek Zofii 
Rostworowskiej]. Były w Baszkowie, robiły wędrówki po lasach i wreszcie 
przyszło �tragiczne� pożegnanie, które według relacji Cecylii wyglądało tak: 
dziewczynki płakały, Margarida miała problemy z ich powrotem do Brazylii. 
W dzień przyjazdu i wyjazdu z Sielca tłumy ludzi przyszły je witać i żegnać. 
Wnuki i prawnuki naszych dawnych pracowników. Wszyscy (?) wierzą, że 
rodzina wróci, osobiście w to wątpię, chyba, że nareszcie przyjmą Polskę do 
Związku Europejskiego, na co się nie zanosi. Córki Izabeli jako już dorosłe 
panny ponownie odwiedziły Polskę w 2002, tym razem z matką, były w Siel-
cu, Baszkowie, Krakowie, Zakopanem i w Warszawie, robiąc wszędzie bar-
dzo sympatyczne i miłe wrażenie. Izabella w 1998 była w Polsce, odwiedzała 
różne miasta, ale celem jej wizyty było uczestnictwo 8 sierpnia w złożeniu 
prochów Olgierdostwa Czartoryskich, jej dziadków, w grobowcu rodzinnym 
w Jutrosinie, gdzie była parafia Sielca. Z tej okazji w Baszkowie odbył się 
zjazd Czartoryskich, na który przybyli liczni jej kuzyni, a Izabela była jedyną 
kobietą uczestniczącą w tym spotkaniu rodzinnym.

Jest rzeczą godną podziwu, że właśnie ona, mająca w jakimś stopniu na 
utrzymaniu dwie córki, jest tą Rostworowską z São Paulo, która najczęściej 
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odwiedza Polskę. Jej matka uważa, że Izabela jest oczarowana Polską, a że 
jest: osobą o silnym charakterze � jak pisze � szybkiej decyzji, to jak raz 
coś postanowi, to doprowadza do końca. A co ciekawe, po ostatnim poby-
cie w Polsce ponoć powiada, że wróciłaby do Polski: nawet jutro i to na 
zawsze. Bliższe jednak rozeznanie sytuacji społecznej Izabeli raczej przeczy 
tym oświadczeniom. Jest ona nie tylko tłumaczką konsulatu amerykańskie-
go, ale także ze wspólniczką prowadzi własne biuro usługowe tłumaczeń 
multisemantycznych ze specjalnością tematyki giełdowej, dla swego biura 
wynajmuje lokal w wieżowcu znajdującym się w centrum miasta. Mieszka 
w dużym apartamencie na drugim piętrze w pięknym wieżowcu w centrum 
miasta przy rua Haddock Lobo. Przy rua Costa Branca w hotelu Paulistania 
ma wykupiony stały apartament, przeznaczony na przyjmowanie odwiedza-
jących ją gości. W miejscowości odległej o ponad 200 km od São Paulo bu-
duje przy pomocy swego przyjaciela nad brzegiem morza dom z luksusowym 
wyposażeniem. Jest osobą o typowo arystokratyczno-elitarnym spojrzeniu 
na świat. Na przykład wyjaśnia, że dawniej jeździła do odległego o 60 km 
od São Paulo Santos, leżącego nad morzem. Ale wówczas do znakomitej tej 
miejscowości nie była jeszcze zbudowana droga szybkiego ruchu. I wtedy 
do Santos przybywali tylko ludzie pewnej elity � Żydzi i bogaci Arabowie. 
Teraz po zbudowaniu wspaniałej drogi do Santos jeżdżą wszyscy i odtąd na 
tamtejszych plażach jej noga nie postała.

Izabela ma służącą prowadzącą cały dom i świetnie gotującą. Jest to 
kobieta o murzyńskiej karnacji, pochodząca ze wsi. Izabella podkreśla, że 
tak, jak jej matka, babka i wcześniejsze jeszcze poprzedniczki, gotować nie 
potrafi, do kuchni wchodzi tylko po to, by wydać dyspozycje, na zapytanie 
gości z Polski � jak się robi ten świetny mus deserowy, wymachuje rękoma 
i powiada, że to robią różne maszyny z owoców, czego ona nie kontroluje. 
Jako osoba przystojna, świetnie się ubierająca, pogodna, jest zapraszana na 
różne uroczystości rodzinne i bale elity towarzyskiej w São Paulo. W kręgu 
tym ma ugruntowaną pozycję. Z córkami utrzymuje bardzo dobre relacje. 
Można generalnie powiedzieć, że jej dorobek życiowy jako osoby samot-
nej, wychowującej na wysokim poziomie edukacji dwie córki, jest wprost 
imponujący. Trudno zakładać, by Izabela pewnego dnia porzuciła ten cały, 
stworzony przez siebie świat i przeniosła się do Polski, gdzie warunki ży-
cia miałaby nieporównanie trudniejsze. A jednak jako najstarsza córka swo-
ich rodziców, urodzona jeszcze w Londynie, jest spośród swego rodzeństwa 
najbardziej wyczulona na wszystkie tony dochodzące z Polski. Może nawet 
w jakimś stopniu uznaje, że dla niej, mającej od urodzenia obywatelstwo bry-
tyjskie, Polska jest jej drugą ojczyzną. W konsulacie w São Paulo ubiega 
się o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Sprawa ta jednak obwarowana jest 
całym szeregiem utrudnień biurokratycznych i starania o obywatelstwo spra-
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wiają jej wiele trudności. Niemniej prowadzi je, mówiąc, że czyni to �dla 
swych córek�, bo pragnie, aby miały one ułatwiony kontakt z Polską. Tego, 
że swe córki pragnie związać z krajem swych ojców, dowiodła przyjeżdżając 
ze swą starszą córką Anną Cecylią w czerwcu 2004 do Polski. Obie damy 
wzięły wówczas udział w zjeździe Rostworowskich, jaki obradował w Kęb-
le-Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Po zjeździe Izabela z Anną Cecylią udała 
się w podróż turystyczną po dawnych krajach monarchii habsburskiej, a więc 
odwiedziła Pragę i Budapeszt. W 2007 Anna Cecylia poślubiła Brazylijczyka 
pochodzenia szwajcarskiego Frederico Queiroz i z nim razem wyjechała na 
dalsze studia do Paryża, mając tam zapewnione stypendium. W życiu co-
dziennym Izabeli zdarzył się jeszcze inny fenomen ważny w aspekcie pol-
skości. Otóż jej przyjaciółka ofiarowała jej książkę Kuchnia polska w języku 
portugalskim. Jak donosiła jej matka: Teraz wydaje kolacje czy obiady czysto 
polskie i Maria Kucera (murzyńska kucharka) już nauczyła się przyprawiać 
polskie potrawy! Ostatnio jedliśmy tam wspaniały chłodnik, cudo na obecne 
upały!! W 2005 chyba po raz pierwszy uzyskała profity materialne za swą do-
brą znajomość języka polskiego. W São Paulo odbywała się wielka konferen-
cja lekarzy na temat leczenia raka i Izabela bardzo dla siebie korzystnie pod 

Izabela Rostworowska i Anna Cecylia da Costa (po prawej) 
podczas Zjazdu Rostworowskich w Kęble w 2004. Od lewej stoją 

Danuta Convain z synem Filipem, Wojciech Rostworowski, Maniela Dietlowa, 
prof. Tomasz Dietl, w przysiadzie Barbara Rostworowska
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względem finansowym tłumaczyła na zmianę na francuski, polski i angielski 
przebieg obrad, bowiem na tę konferencję przybyła duża grupa lekarzy z Pol-
ski. Przed dwoma laty przyjechała na kurs kultury polskiej do Krakowa i była 
hucznie podejmowana przez swych kuzynów Bogusława i Karola, czyniąc 
naturalnie to, co czyniła zawsze, zgodnie ze swą kobiecą naturą, tak że zostali 
oni ujęci jej osobistym urokiem.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Jerzego Rostworowskiego do o. Tomasza Rostworowskiego, São 
Paulo, 22 X 1958, 3 IV 1959, 8 XII 1959; list Izabeli Rostworowskiej i jej rodzeństwa do 
o. Tomasza Rostworowskiego, b. daty; list S.M. Rostworowskiego do o. Tomasza Rostwo-
rowskiego, Reims 17 IX 1970; listy Cecylii Rostworowskiej do S.J. Rostworowskiego z 4 IX 
2001, 9 IV 2002, do Barbary Rostworowskiej z 21 I 2004.
PUBLIKACJE: �Ziemia i Kłosy�, (São Paulo), biuletyn 1965 lipiec�sierpień; J. Rostworowski, 
Desanty aliantów na froncie zachodnim, Pruszków 2004, s. 101; o. T. Rostworowski SJ, 
Szerzyć Królestwo, op.cit., s. 481, 532; tenże, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 113 i nast.; J.M. 
Minakowski, op.cit,. s. 812.

KAROL Stefan Maria Filip, ur. 27 V 1950 w klinice Santa Lucia w Rio de 
Janeiro, pierwszy syn Jerzego i Cecylii z ks. Czartoryskich, przyszedł na 
świat w miesiącu maju, odznaczającym się dwoma pełniami księżyca, 
pracownik firm eksportowych

Jego imię Karol przypominało dziadka Rostworowskiego, imię Stefan 
� stryja zwanego Fafanem, natomiast imiona Karol Stefan � pradziadka Habs-
burga, kandydata do tronu polskiego. Dalsze imiona � Maria � nadane było 
dla uczczenia Matki Boskiej, a Filip dla uczczenia patrona dnia, w którym się 
urodził. Przyjście na świat Karola dla jego ojca było źródłem wielkiej radości. 
Skoro obaj bracia Jerzego Rostworowskiego nie mieli potomstwa, to na nim 
spoczywało zadanie utrzymania kontynuacji rodu. Ponadto Jerzy wierzył, że 
jego syn powróci do kraju, z którym jemu przyszło się na zawsze rozstać. 
Z okazji urodzin Karola jego ojciec zapisał: Płynie w tobie krew najznako-
mitszych rodzin polskiej szlachty, książąt polskich i litewskich, cesarzy au-
striackich i królów francuskich. Fakt, żeś się urodził nie pod polskim niebem 
i z domieszką niepolskiej krwi, nie zmienia twojej przynależności narodowej 
i kulturalnej. Wrócisz kiedyś do kraju, którego nie znasz i może nie będzie zna-
ło twoje dzieciństwo � wtedy zrozumiesz co to jest ten kraj, gdzie leżą pogrze-
bani ci wszyscy, co się złożyli na twoje istnienie. Jerzy z okazji urodzin syna 
opracował też drzewo genealogiczne jego przodków. Z filiacji Czartoryskich 
wynikało, że w Karolu płynie także krew Bourbonów orleańskich, a z filiacji 
Habsburgów, że jest on spokrewniony z rodziną panującą w Hiszpanii, bowiem 
jego babka była w prostej linii wnuczką cesarza Leopolda II żonatego z Marią 
Luizą, infantką hiszpańską, a nawet wcześniej, ojciec babki Mechtyldy Ka-
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rol Stefan (1860�1933) był rodzonym bratem Marii Christiny (1858�1929), 
żony Alfonsa XII (1857�1885), króla hiszpańskiego. A zatem syn Alfonsa XII 
� Alfons XIII (1886�1940) był ciotecznym bratem babki Karola Rostworow-
skiego, Mechtyldy z Habsburgów Czartoryskiej (1891�1966), a jego syn Juan, 
obecny król Hiszpanii, jest wujem Karola Rostworowskiego.

Chrzest Karola odbył się 2 XII 1950 w kościele pw. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Rio de Janeiro, a sakramentu udzielił ks. biskup Józef Gawli-
na, biskup polowy Wojska Polskiego. I Komunię św. Karol już przyjął w São 
Paulo 8 XII 1957. W dzieciństwie często przybywał w domu swych dziadków 
w Rio de Janeiro. Zachował wspomnienie, że jego ukochaną babcią była właś-
nie Mechtylda Czartoryska. Uczęszczał naturalnie do amerykańskiej szkoły 
w São Paulo. 15 VI 1964 zdał małą maturę. W 1967 w szkole został obrany 
prezesem Rady Studentów. 17 VIII 1968 wyjechał do Stanów Zjednoczonych 
na studia. Był pierwszym dzieckiem w rodzinie, które opuściło dom. Został 
przyjęty do Collegium St. Michaels, w Vermont i odbywał studia na prowa-
dzonym przez OO Benedyktynów Villanova University w Filadelfii (USA), 
na którym studiował literaturę i otrzymał tytuł �Bachelor of Arts� � licencjata 
nauk humanistycznych. W swym środowisku akademickim cieszył się przyjaź-
nią kolegów, gdyż już w 1969 został obrany prezydentem Stowarzyszenia Stu-
dentów Zagranicznych. Chciał się przenieść do Nowego Jorku do uniwersytetu 
prowadzonego przez jezuitów, ale w Filadelfii miał stypendium, z którego nie 
mógł zrezygnować. Pozostał więc tam na lata 1968�1972. Podczas studiów by-
wał w Nowym Yorku, spotykał się z o. Tomaszem Rostworowskim, i wspólnie 
z Jasiem Rostworowskim, synem Stanisława Kostki, służył mu do mszy św. 
O. Tomaszowi wyznał, że w młodości myślał o przyjęciu stanu duchownego, ale 
potem mu to przeszło. O. Tomasz wspominał go z dużą serdecznością: Karol, 
bardzo miły, rozsądny, zatroskany o to, by rodzicom pomóc (pracuje w czasie 
weekendów, by zaoszczędzić parę groszy), zadowolony ze studiów, towarzyszył 
mi następnego dnia do uniwersytetu w Fordham, gdzie poinformowaliśmy się 
o warunki przeniesienia się jego i ewentualne studia specjalistyczne. 

Do przeniesienia nie doszło, natomiast Karol przeżył największą przy-
godę swojego życia, którą podjął, chcąc uzyskać środki utrzymania podczas 
studiów. 21 V 1969 wyjechał na Alaskę i na okres trzech i pół miesiąca zo-
stał wspólnie z pewnym inżynierem meteorologiem zrzucony z helikoptera 
na śnieżną pustynię w rejonie 300 km od Bieguna Północnego, gdzie obaj 
wysłannicy prowadzili pomiary naukowe. Mieszkali w namiocie, mieli zrzu-
cony akumulator, który był dla nich źródłem energii elektrycznej. Karmili 
się zapasami z puszek. Była to wyprawa godna zapamiętania. Po powrocie 
ze Stanów przez trzy lata Karol studiował ekonomię i bankowość jeszcze 
w tzw. Post-Graduation, to jest w szkole biznesu Mc Cann Ericksona w São 
Paulo. Otrzymał zatem dość wszechstronne wykształcenie. Zainteresowa-
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Dogmar z Moellerów i Karol Rostworowski w dniu uroczystości ślubnej 4 grudnia 1977 
� São Paulo

Karol Rostworowski(ur. 1950), jego żona Dogmar (ur. 1953) i córka Karolina (ur. 1979) 
� São Paulo



~ 1166 ~

nia jego szły w kierunku humanistycznym. W młodości nawet pisał wiersze, 
głównie po angielsku. Po ukończeniu uczelni pracował w firmach reklamo-
wych. W 1986 zawodowo związał się z firmą eksportującą kakao, obsługują-
cą największe na świecie plantacje kakaowe. Był to rodzaj giełdy kakaowej. 
Zamieszkał wtedy w Valinhos. W związku ze swą pracą wiele podróżował, 
przebywał w Nowym Yorku i Londynie. Obecnie pracuje w São Paulo. Miej-
sce jego zatrudnienia jest odległe od centrum miasta i Karol ma długą trasę 
dojazdu do pracy, która wypada o różnych porach w ciągu doby i jest dość 
uciążliwa. 5 XII 1977 zawarł związek małżeński z Dogmar-Yvonne Moeller 
i z małżeństwa tego przyszło na świat troje dzieci: Karolina, Alessandre i An-
drzej. Karol mówi po polsku i z wielką serdecznością odnosi się do członków 
swojej rodziny przybywających do São Paulo z Polski, w której sam nigdy 
nie był, choć ma wyrobione obywatelstwo polskie.

ŹRÓDŁA
J. Rostworowski, Desanty aliantów na froncie zachodnim, op.cit., s. 101; O. T. Rostworow-
ski TJ, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 120 i nast. 

DOGMAR-YVONNE z MOELLERÓW ROSTWOROWSKA, ur. 16 V 1953 w Rio 
de Janeiro, córka barona Rolf-Karla (Rudolfa) i Odette Annelise (Anny) 
Gaumnitz – wykładowczyni kreślarstwa, żona Karola

Pochodzi z rodziny niemieckiej osiadłej w Brazylii, ojciec dopiero przybył 
do Brazylii, matka już urodziła się w tym kraju. Rudolf Moeller pochodził z Ol-
denburga. Gdy wybuchła wojna w 1939, mając 18 lat uczestniczył w wycieczce 
turystycznej na niemieckim statku, który udał się na Daleki Wschód. Wybuch 
wojny zastał go w Singapurze. Statek został zarekwirowany przez Anglików 
i wszyscy pasażerowie byli internowani w obozie dla obywateli niemieckich 
zorganizowanym w Kanadzie. Rudolf dwukrotnie uciekał z obozu i chciał 
przejść granicę z USA, które jeszcze nie były w wojnie z Niemcami. Został 
jednak pochwycony i skierowany do więzienia kanadyjskiego, w którym prze-
siedział do końca wojny. Nie wrócił do Niemiec, ale udał się do Brazylii i tam 
ożenił się z Odette. Po pewnym czasie udał się do Niemiec, ale tam został przez 
rodzinę źle przyjęty, bowiem jego mariaż z Brazylijką oceniano krytycznie. 
Przesądziło to o tym, że zerwał wszelkie stosunki ze swą niemiecką rodziną. 
Dogmar pochodzi z rodziny osób utalentowanych muzycznie. Jej dziadkiem 
ze strony matki był Johannes Brahms, wybitny kompozytor niemiecki. W tym 
pokrewieństwie upatruje się źródło uzdolnień muzycznych jej syna Alessandra. 
Dogmar zna dobrze język niemiecki, jest wyznania luterańskiego. Studiowała 
kreślarstwo w Stanach i na Uniwersytecie w São Paulo, wówczas poznała Ka-
rola. Zawarła z nim ślub katolicki, który odbył się 5 XII 1977 w parafii Sao Jose 
do Jardim Europa w São Paulo. Nie mogąc dostać pracy jako architekt począt-
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kowo pracowała w przedszkolu. Obecnie Dogmar wykłada w szkole, w której 
uczy młodzież właśnie kreślarstwa. Ma wysoki wymiar godzin � 45 tygodnio-
wo. Raz na tydzień są zebrania nauczycieli lub spotkania z rodzicami, które od-
bywają się między 9 a 11 wieczorem. Tak, że Dogmar pracuje 10 godzin dzien-

nie i późnymi wieczorami 
wraca do domu. W 2003 
podjęła dodatkowe stu-
dia, z zamiarem zrobienia 
magisterium, podniesienia 
swoich kwalifikacji i uzy-
skania lepszych zarobków. 
Przyjęcie tego programu 
sprawiało, że jest już za-
pracowana od rana do wie-
czora. Podjęte zaangażo-
wanie świadczy o tym, że 
jest osobą ambitną. Mówi 
o tym także jej sylwetka 
kobiety wysokiej, zdecy-
dowanej w ruchach, śmia-
łej i otwartej w obcowaniu 
z napotkanymi ludźmi. Ma 
opinię bardzo dobrej wy-
chowawczyni swoich troj-
ga dzieci.

Dogmar i Stanisław Jan Rostworowscy 
�  co dopiero się poznali, São Paulo

A oto brazylijscy Rostworowscy, siedzą od lewej:
Karol, Dogmar, Andre (ich syn) i Cecylia (babcia) � São Paulo
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POKOLENIE XVIII
Dzieci KAROLA i DOGMAR z Moellerów

KAROLINA z Rostworowskich Stocco, ur. 29 III 1979 w São Paulo, dokto-
rantka pedagogiki 

Nauki pobierała w niemiecko-brazylijskiej szkole w Valinhos pod São 
Paulo, którą ukończyła w 1997 z dyplomem przedszkolanki. W 1998 przeby-
wała w Rzymie u swej ciotki Margaridy Scimone, rozważając możliwość stu-
diów we Włoszech. Ostatecznie jednak w São Paulo ukończyła szkołę dzien-
nikarską. Ma talent pisarski i współpracuje z gazetami ukazującymi się w São 

Paulo. Interesuje się też re-
żyserią filmową. Ma żywy 
temperament i w rodzinie też 
nazywa się ją �bombą ato-
miką�. 10 V 2003 poślubiła 
w São Paulo Brazylijczy-
ka Fabrizio Stocco. Jej mąż 
jest synem producenta mebli 
i jest zatrudniony w wytwór-
ni swego ojca. Karolina ok. 
20 VII 2003 w São Paulo 
wydała na świat córkę Ga-
brielę. Chrzest Gabrieli od-
był się 30 XI 2003 w koście-
le w São Paulo. Obecni byli 
rodzice i rodzice chrzestni, 
ksiądz przemawiał do nich 
przez pół godziny. Zdarzył 
się podczas tej ceremonii 

śmieszny wypadek, do kościoła wtargnęły dwa psy. Zaczęły skakać na od-
prawiającego ceremonię księdza, biegać po kościele i nikt nie umiał ich wy-
gonić i pozbyć się nieprzewidzianych intruzów. Nie uważano jednak, aby ich 
obecność spełniała rolę jakiejkolwiek wróżby. 20 I 2005 w São Paulo Karo-
lina urodziła drugą córkę Izabellę, której przyjściem na świat wszyscy się 
cieszyli, a najbardziej prababcia Cyla Rostworowska. I wreszcie 6 IX 2007 
urodziła trzecią córkę Beatrix. Karolina pracuje naukowo, robi doktorat z pe-
dagogiki.

Karolina Rostworowska wkrótce poślubiła 
Brazylijczyka Fabricio Stocco
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ALESSANDRE, ur. 6 X 1980 w São Paulo, muzyk

Uczęszczał do niemiecko-brazylijskiej szkoły w Valinhos, którą ukoń-
czył w 1998. Studia odbył na wydziale ekonomicznym i jednocześnie starał 
się pracować. Początkowo dawał lekcje z matematyki, potem był zatrudniony 
w firmie kosmetycznej. W 2004 ukończył studia, ale nie znalazł pracy od-
powiadającej swemu wykształceniu. Ma uzdolnienia muzyczne. Gra Bacha 
i Chopina z głowy.

ANDRE, ur. 20 I 1983 w São Paulo, psycholog

Był uczniem niemiecko-brazylijskiej szkoły typu gimnazjalnego w Valin-
hos, którą ukończył w 2001. Odbył cztery lata studiów psychologii na uniwer-
sytecie w São Paulo. Ma zainteresowania intelektualne, dużo czyta. W 2003 
został wytypowany na studia w Paryżu, miał otrzymywać stypendium. Od 30 
VI do 18 VII 2008 przebywał w Krakowie na trzytygodniowym kursie języ-
ka polskiego dla Polonii z Ameryki Łacińskiej organizowanym i finansowa-
nym przez Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�. Andre został wytypowany 
przez konsula generalnego w São Paulo Marka Kryńskiego. Podczas pobytu 
w Krakowie uczestniczył w wycieczce do kopalni soli w Wieliczce i do Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także w wyprawie edukacyjnej 
�Śladami Jana Pawła II po Małopolsce�. Na zaproszenie Ani Rostworowskiej 
odwiedził dom Pawłów w Bolechowicach. Pozostawił dobre wspomnienie 
kręgiem swych zainteresowań i sposobem bycia. Andre wyjechał z Krakowa 
do Włoch. Przebywał na Sycylii, gdzie pobyt zorganizowała ciotka Margari-
da Scimone. Po jakimś czasie pożegnał ciotkę i wrócił do Brazylii.

POKOLENIE XVII
Drugi syn JERZEGO i CECYLII z Czartoryskich

JERZY OLGIERD (Jerzyk), ur. 12 II 1953 w Rio de Janeiro, drugi syn Jerze-
go i Cecylii z ks. Czartoryskich, przedsiębiorca

Jego nominalnym ojcem chrzestnym był o. Tomasz Rostworowski, który 
w roku jego urodzin przebywał w więzieniu. Jerzyk 8 XII 1959 przystąpił do 
I Komunii św. W młodości był bardzo pobożny, często służył do mszy św., 
został przyjęty do Światowego Związku Ministrantów. Jako chłopczyk zdo-
był sobie dobrą sławę przez uczestnictwo wespół z siostrzyczką Małgorzatką 
w zespole tańczącym krakowiaka w Klubie 44 w São Paulo. Ojciec pisał o nim, 
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że: ma głowę pełną rowerów, motorów, 
koni i pływania, zatem zachowywał się 
jak na chłopaka przystało. Nauki pobie-
rał w amerykańskiej szkole w São Paulo. 
Matka pisała o nim: Jerzyk bezwzględnie 
najlepsze stopnie przynosi z całej czwór-
ki, to nieprawdopodobna figura w ogóle, 
na pewno coś nieprzeciętnego z niego 
wyrośnie. Ponadto miał sukcesy sporto-
we, w 1969 otrzymał dyplom sportsme-
na. Podczas wakacji pracował w firmie 
autobusowej �Itpol� u Jana Kozaka. Po 
ukończeniu szkoły studiował w Saint 
Joseph�s Uniwersity w Filadelfii, prowa-
dzonym przez OO. Jezuitów. Studiował 
marketing i zarządzanie, uzyskał tytuł 
Bachelor of Science, to znaczy otrzymał 

licencjat z nauk ścisłych. Jego nazwisko jest na folderach listy najlepszych 
studentów. Dysponuje rozległą znajomością języków angielskiego, hiszpań-
skiego, francuskiego i chyba niemieckiego oraz naturalnie portugalskiego 
i polskiego. Ukończył też owe kursy �post gratuation� w São Paulo. Po ukoń-
czeniu studiów przez długie lata pracował w firmie amerykańskiej �Danone�, 
produkującej jogurt w Brazylii, Francji, w Nowym Yorku w USA i w Meksyku. 
Jak pisała jego matka: (...) przerzucany był jak piłka pingpongowa z kraju do 
kraju, z kontynentu na kontynent. Dawało to mu wspaniałe doświadczenia, na-
rzucało odpowiedzialność, otwierało dalekie horyzonty. Firmy amerykańskie: 
płacą i to sporo, ale też wymagają i potrafią wycisnąć młodych do ostatniej 
kropli krwi. Już w 1980 został awansowany z poważną podwyżką finansową. 

Jerzyk 15 IX 1988 w São Paulo zawarł związek małżeński z Roxanne Du-
chini. Tryb jego pracy nie dawał mu wiele czasu na życie rodzinne. Do tego 
doszedł dramatyczny wypadek, jaki rozegrał się w 1990. Jerzyk miał wypłacać 
pensje pracownikom i jego księgowy pojechał po pieniądze do banku. W tym 
czasie do lokalu biurowego wpadli bandyci, strzelili do Jurka i rozbiegli się po 
pokojach w poszukiwaniu pieniędzy, których nie znaleźli. Odchodząc jeszcze 
raz strzelili do leżącego już we krwi Rostworowskiego. Jedna z kul trafiła go 
w głowę nieopodal oka. Jerzyk trzy miesiące był między życiem a śmiercią, 
przeżył osiem operacji, w latach 1990�1991 kurował się, co pozwoliło mu po-
wrócić do pracy zawodowej. Ozdrowienie jego rodzina zawdzięcza wstawien-
nictwu u Pana Boga o. Tomasza Rostworowskiego SJ. Jerzyk jeszcze przez 
rok pracował w firmie amerykańskiej, z której jednak się zwolnił, gdyż lekarze 
zabronili mu odbywać tak częste podróże lotnicze. Podjął pracę na wysokim 

Jerzyk Rostworowski (ur. 1953), 
młodszy syn Cecylii i Jerzego
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stanowisku w firmie brazy-
lijskiej, co gwarantowało 
mu nieco spokojniejsze ży-
cie. Był to koncern prasowy 
i telewizyjny, m.in. zajmu-
jący się wydawaniem ksią-
żek telefonicznych. Jego 
matka nazywa go �geniu-
szem rodzinnym�, ceniąc 
wysoko jego zaradność, 
a także i to, iż mimo strasz-
liwego wypadku, potrafił 
dzielnie życie pchać nadal, 
zawsze z wiecznym uśmie-
chem i dobrym humorem. 

Rzeczywiście, robi wrażenie człowieka wesołego, zdecydowanie pogod-
nego. Podczas jednej, przypadkowo zwołanej w Warszawie konferencji przez 
dzień przebywał w naszej stolicy, brakło mu jednak czasu, by nawiązać kon-
takt z rodziną. Od ponad roku podjął starania o nabycie własnej firmy. Zo-
stał właścicielem zakładu produkującego makaron, zatrudniającego około 50 
osób. Jerzyk był człowiekiem niewątpliwie zamożnym. Jego dom był wyso-
kiej klasy rezydencją z pięknie rozplanowanymi pokojami na parterze i piętrze 
oraz z obszernym ogrodem-parkiem. Jerzyk jeszcze wiosną 2003 twierdził, że 
właśnie takie wyposażenie domu zapewni jego dzieciom szczęśliwe i zdrowe 
dzieciństwo. Ale już jesień tego roku przyniosła mu bardzo wiele poważnych 
niepowodzeń. W Brazylii nastąpił kryzys gospodarczy. Jerzyk nie był w stanie 
utrzymać swej wytwórni i ją sprzedał. Wkrótce potem nastąpił kataklizm ro-
dzinny. Rozstał się z żoną, pozostawiając jej swoją przepiękną rezydencję oraz 
godząc się na pozostanie przy niej dzieci, które jednak zachowały z nim żywy 
kontakt. Prosta obserwacja życia rodzinnego Jerzyka wskazywała, że pojął on 
za żonę osobę nie umiejącą dostosować się do zasad współżycia rodzinnego 
i to, że przebywał z nią przez 14 lat świadczy dobrze o jego wytrwałości. Jego 
matka Cecylia pisała w liście z 21 I 2004: Jerzyk trzyma się dzielnie, nic się nie 
skarży, wesoły, mieszka nadal u mnie, dzieci ma dwa razy w tygodniu na noco-
wanie i weekendy. Izabela i Karolowie nie opuszczają go na krok, a zwłaszcza 
moje wnuki, które w wolnych chwilach wlatują i wylatują z nim, zaliczając 
swe spacery, do kina, na obiady, etc. Jednym słowem jest otoczony rodziną 
i gorącymi sercami. Niestety do tej pory nie znalazł posady, fabryka i maszyny 
nadal nie sprzedane, są zainteresowani ludzie, ale chroniczny brak pienię-
dzy nie daje dojść do ostatecznej decyzji. Po pewnym czasie jednak Jerzyk 
znalazł dobrze płatną posadę, na której przebywał krótko, gdyż oświadczono 

Rodzeństwo Margarida i Jerzyk Rostworowscy, 
São Paulo, lipiec 1974
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mu, że nie są w stanie opłacać tak wykwalifikowanego pracownika i został 
zwolniony. Przystąpił więc do założenia jakiejś własnej firmy, starał się o uzy-
skanie kredytów rządowych. Ostatecznie jednak podjął jakąś pracę na czarno. 
W 2006 znalazł inne zatrudnienie i był z niego bardzo zadowolony.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Jerzego Rostworowskiego do o. Tomasza Rostworowskiego, São 
Paulo, 15 I 1962; Cecylii Rostworowskiej do o. Tomasza Rostworowskiego, São Paulo, 14 
V 1964, Jerzego Rostworowskiego do Stefanostwa Rostworowskich, São Paulo, 10 I 1980; 
Cecylii Rostworowskiej do S.J. Rostworowskiego z 2 V 1995, 4 IX 2001 i do Barbary Ro-
stworowskiej z 5 XII 2003 i 21 I 2004.
PUBLIKACJE: Święty Mikołaj w Klubie 44, �Lud� z 6 I 1965; O. T. Rostworowski, O Bogu 
i ludziach, op.cit., s. 109 i nast. 

ROXANNE z DUCCHIME ROSTWOROWSKA, ur. 7 IX 1956 w Nowym Jorku, 
córka Georgio i Ester Douccime, pochodząca z Argentyny, żona Jerzyka

Jej ojciec był Włochem, bankierem w Argentynie. Kończyła kursy projek-
tów mody w Nowym Yorku. Prowadziła potem sklep z bielizną w Argentynie. 
Wyszła za mąż i z pierwszym mężem przyjechała do Brazylii, gdzie nadal była 
zatrudniona w branży tekstylnej. Wyższego wykształcenia nie miała. Z mężem, 
z którym nie miała dzieci, rozeszła się i w 1990 poślubiła Jerzyka Rostworow-
skiego. Dzięki wysokim zarobkom drugiego męża nie pracowała. Zajmowała 
się projektowaniem zieleni w swej rezydencji. Zainteresowań dla spraw ro-
dziny Rostworowskich nie ujawniała. Gdy mąż został postrzelony, znajdowa-
ła się w ciąży, ale mężem się szczerze zajmowała. Jej dzieci mają paszporty 
brazylijski i amerykański, obywatelstwo wybiorą, gdy będą pełnoletnie. Po 
rozejściu się z końcem 2003 z Jerzym, zachowała w swoim posiadaniu piękną 
rezydencję, jaką stworzył dla rodziny jej mąż oraz przy niej pozostały dzieci, 
lecz mogły się one we wtorki i czwartki widywać z ojcem i jego rodziną, która 
się żywo nimi opiekowała. Roxanne jest matką dwojga dzieci: Oto one:

POKOLENIE XVIII
Dzieci JERZYKA i ROXANNE z Ducchime

LUCAS Georgio, ur. 21 IX 1990 w São Paulo 

Chodził do przedszkola, potem do szkoły amerykańskiej w São Paulo. 
Osiągnął już II stopień szkoły amerykańskiej. Jak twierdzi jego ojciec, interesu-
je się finansami, co w rodzinie Rostworowskich jest prawdziwym wyjątkiem.
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Natomiast jego babka Cecylia twierdzi, że wrodził się w Rostworow-
skich. Mimo rozejścia się rodziców, jest bardzo oddany ojcu.

CLARA Alessandra (Chiara), ur. 26 II 1994 w São Paulo 

Jest uczennicą liceum w São Paulo. Rozstanie z ojcem stało się dla niej 
dużym problemem. Jest bardziej oddana matce.

POKOLENIE XVII
Córka JERZEGO i CECYLII z Czartoryskich

MARGARIDA Maria (Ritka), ur. 20 XII 1956 w szpitalu Samaritano w São 
Paulo, druga córka Jerzego i Cecylii z ks. Czartoryskich, z wykształcenia 
dziennikarka.

Nosi nazwisko Czartoryska Rostworowska i po mężu Rostworowska 
Scimone. Posiada obywatelstwo polskie. Jej rodzicami chrzestnymi byli 
Aleksander ks. Czartoryski i Heloiza Alves de Lima e Motta. Gdy miała 5 lat 
matka o niej pisała: Margaretka � �pulpecik� � dziś już wysmukła dziewczyn-
ka, miłego usposobienia, wesoła, sprytna i ma ten wielki plus, że zawsze sama 

potrafi być czymś zajęta. Również jej bab-
ka Teresa z Fudakowskich wspominała ją 
miło, pisząc: Margaritka (Ritka) milutka 
i bardzo rozwinięta, zaczęła chodzić do 
przedszkola (amerykańskiego). Roztrop-
na jest i bardzo pamiętliwa, np. ona jed-
na zna i pamięta imiona was wszystkich 
i bardzo lubi, jak przyjdzie do mojego 
pokoju oglądać fotografie, które trzymam 
w osobnym przedziałku. Do I Komunii 
św. przystąpiła 8 XII 1963 w São Paulo. 
Jako mała dziewczynka często przebywa-
ła u swych dziadków w Rio de Janeiro. 
Dziadkowie żyli biednie. Kraj opuścili 
nie wywożąc z niego żadnej biżuterii, ani 
żadnych pieniędzy. Zostali przecież wy-
puszczeni z niemieckiego obozu. Babcia 
Mechtylda była osobą bardzo miłą i po-

Margarida Rostworowska (ur. 1956), 
druga córka Cecylii i Jerzego
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godną. Nigdy nie wspominała tego, 
że w życiu tak wiele utraciła i tak 
skrajnie została pozbawiona wszel-
kich dóbr materialnych. Dziadko-
wie nie wychodzili na plaże. Całymi 
dniami przesiadywali w domu i mó-
wili tylko o Polsce. Tak i Margarida 
nie wychodziła na dwór, lecz bawiła 
się ciągle w domu. Później już cho-
dziła do owej szkoły amerykańskiej 
w São Paulo, gdzie pracowała jej 
matka. Po ukończeniu szkoły w la-
tach 1970�1972 pracowała w dzien-
niku �O Estado de São Paulo�. 
Z kolei na lata 1974�1976 udała 
się do Szwajcarii, gdzie studiowała 
hotelarstwo na amerykańskim Fran-
klin College w Lugano. Na dalsze 
dwa lata studiów przeniosła się na 
Saint Joseph University do Filadelfii 
� Pensylwania USA, gdzie w 1978 
uzyskała dyplom Bachelor of Science � licencjatu z zakresu ekonomii. Potem 
w latach 1978�1989 pracowała w amerykańskiej firmie Johnson & Johnson 
na terenie Brazylii na stanowisku dyrektora marketingu.

Margarida w 1974 była z wycieczką w Polsce, nikogo z rodziny nie spot-
kała. Z kraju swoich rodziców wyniosła wrażenia raczej ujemne, szczególnie 
co do warunków życia, tak bardzo różniących się od tych, jakie znała z Bra-
zylii czy Szwajcarii. Znacznie szerszy zakres miały jej późniejsze podróże, 
gdy 16 I 1980 udała się w wędrówkę po Europie. Była w Paryżu i Reims, 
gdzie odwiedziła stryjostwo Marię i Stefana Rostworowskich, w Brukseli, 
gdzie zatrzymała się u swej ciotki Izy z Czartoryskich Bnińskiej, dotarła 
do Szwajcarii, gdzie odwiedzała swoich przyjaciół z czasu studiów. Jej oj-
ciec nazywał ją swoim ambasadorem na terenie Europy. Miał rację, bowiem 
Margarida przeniosła się na stałe do Włoch. Jej firma, prowadząca sprzedaż 
kosmetyków i ubiorów dziecięcych, nadal na stanowisku dyrektora marke-
tingu zatrudniała ją w Rzymie w latach 1989�1992. Z firmy tej zwolniła się 
i poszukiwała innego zajęcia. W międzyczasie, właśnie w 1994 udała się do 
Polski, poprzednio po raz pierwszy kraj odwiedziła w 1974 w towarzystwie 
swej matki. W latach 1994�1995 została zaangażowana przez Radio Wa-
tykańskie. Pracowała w sekcji portugalskiej w dziale religijnym. Trzy razy 
dziennie wchodziła na antenę. Pierwsza audycja była bardzo wcześnie rano 

Margarida Rostworowska, pracowniczka 
firmy Johnson and Johnson � Brazylia
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i kłopotliwe oraz męczące były dojazdy na godziny ranne do pracy. 15 VIII 
1996 w São Paulo, w kościele Our Laoy Help of Christians poślubiła znanego 
sobie od 10 lat Carlo Anderson Scimone, Włocha, syna Ignazio i Giuseppiny 
Scalera. Uroczystość ślubna odbyła się w domu brata Jerzyka.

Jej mąż był adoptowany przez Krystynę Mycielską Anderson i nosi na-
zwisko Mycielski Anderson Scimone. Carlo, ur. 17 I 1947 w Rzymie, jest 

człowiekiem wszechstron-
nie utalentowanym. Studia 
ukończył z dyplomem dok-
tora pedagogiki, ale stu-
diował też dwa lata archi-
tekturę i literaturę. Przez 
dwa lata odbywał służbę 
wojskową, w młodości in-
teresował się głównie fo-
tografiką, miał wystawy 
własnych prac. Talenty 
jego polegają na tym, że 
potrafi wszystko zrobić. 
Zna się na architekturze 
wnętrz, finansach, potrafi 
naprawić samochód i bar-
dzo lubi gotować. Ponadto 

Margarida Rostworowska Scimone w Muzeum Kopernikańskim w Rzymie pierwsza z lewej, 
obok niej Stanisław Jan i Barbara Rostworowscy, Marcelo Gentili, NN.

Carlo i Maragarida Simone oraz Basia Rostworowska 
� Rzym 2000 r.
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ma ogromnie ciepłą, sympatyczną osobowość. Cechuje go uczynność i goś-
cinność. Carlo i Margarida w 2003 nabyli pięciopiętrowy dom, mający atrium 
i śliczne wnętrza, położony w centrum miasta, przy wyłączonej z ruchu samo-
chodowego ulicy. Gdy się dopiero doń wprowadzali, odwiedzili ich Barbara 
i Stanisław Rostworowscy z Warszawy. W dniu, w którym goście ci odjeżdża-
li, Carlo powiedział do nich: Nasz dom jest waszym domem. A trzeba zważyć, 
że goście ci nie znali włoskiego i nie mogli się z Carlem biegle porozumieć. 
A zatem gościnność jego i otwartość przekraczała nawet barierę poznania lu-
dzi, którym, nie znając ich głębiej, umiał przekazać swoją serdeczność. Carlo 
Scimone od 1988 jest szefem protokołu dyplomatycznego w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej. Początkowo z racji swego stanowi-
ska dość wiele podróżował, obecnie zabiega o to, by praca jego koncentrowała 
się w Rzymie. Jako szef protokołu dyplomatycznego dwukrotnie był w Polsce. 
Przy tej okazji odwiedzał domy Rostworowskich i gościł kuzynów Margaridy 
w restauracji. Rząd polski do-
cenił jego przychylność oka-
zaną Polsce i Carlo został od-
znaczony Krzyżem Zasługi, 
ma też order San Marino i jest 
kawalerem Orderu Lwa Sene-
galskiego, odznaczenia cenio-
nego w całej Afryce. 

Z racji swej funkcji podej-
muje najwyższych przywód-
ców państw z całego świata. 
Przyjmował też króla Hiszpa-
nii, wuja swej żony. Carlo ma 
pewne posiadłości na Sycylii 
oraz dom na wsi w Umbrii, 
gdzie jego rodzina może spę-
dzać czas wolny. Margarida po 
poślubieniu Carla nie pracuje 
zawodowo. 15 I 1997 w São 
Paulo tej miłej parze urodziła 
się córeczka, która otrzymała 
imię babki Carla � Marie-Clo-
tilde, a chrztu jej udzielił Paulo 
Evaristo Arns, arcybiskup São 
Paulo. Nosi nazwiska Czar-
toryska Rostworowska My-
cielska Anderson Scimone. 

Marie-Clotilde Rostworowska Mycielska Anderson 
Scimone (* 1997) � jedyna córka Carla i Margaridy 

Scimone. Ma tyle nazwisk, gdyż jej ojciec 
Carlo Scimone był adoptowany przez 

Krystynę Mycielską Anderson, Rzym 2000 r.
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Marii-Clotilde jest dystyngowaną, bardzo ładną dziewczynką, która mówi po 
włosku, francusku i angielsku. Uczy się świetnie, gra na fortepianie, upra-
wia gimnastykę artystyczną, jeździ konno i zdobyła dwie nagrody za jaz-
dę na nartach. Mariaż Margaridy z Europejczykiem ma istotne znaczenie, 
bowiem przynajmniej jedno z dzieci Jerzego Rostworowskiego zamieszkało 
bliżej Polski. Jej dom w Rzymie jest przystanią dla innych Rostworowskich 
z São Paulo, którzy przybywając do Europy, zatrzymują się na jakiś czas 
w Rzymie. Ponadto Margarida, jak to zwykle bywa, jako najmłodsze dziec-
ko swych rodziców, ma największą wolę uczczenia ich pamięci. Wszystkie 
dokumenty dotyczące swego ojca sprowadziła do Rzymu przez to są one bar-
dziej dostępne także innym zainteresowanym osobom. Jej stosunek do Polski 
określa to, że osobiście uzyskała paszport polski. Wielkim jej sukcesem było 
to, że w maju 2004 załatwiła za pośrednictwem ks. abp. Stanisława Dziwi-
sza audiencję u Ojca św. Jana Pawła II dla wszystkich Czartoryskich, którzy 
przybyli do Rzymu na uroczystość beatyfikacji ks. Augusta Czartoryskiego. 
W audiencji tej wzięły również udział obecne wówczas w Rzymie Izabela 
Rostworowska z São Paulo i Elżbieta Rostworowska, żona Wojciecha Kazi-
mierza z Warszawy.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej do syna Stefana, São Pau-
lo, 31 XII 1960; Jerzego Rostworowskiego do Ludwika Rostworowskiego, São Paulo, 19 Xi 
1979; do o. Tomasza Rostworowskiego, São Paulo, 10 I 1980; Listy Cecylii Rostworowskiej 
do o. Tomasza Rostworowskiego, São Paulo, 20 XI 1961 i do Barbary Rostworowskiej z 13 
V 2004.
PUBLIKACJE: O. T. Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 133, 135.
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