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Przedstawiona w obecnym wydaniu „Naddłubniańskich Pejzaży” opowieść o Żądło Dąbrow-
skich z Dąbrówki h. Radwan – którzy po przyjeździe do Michałowic w 1875 roku, gospodarowli 
rodzinnym majątkiem przez okres siedemdziesięciu lat, aż do roku 1945, kiedy to po zakończeniu 
II wojny światowej, dzieląc los polskich ziemian, zmuszeni zostali do opuszczenia swego gniazda – 
zawiera treści oparte o archiwalne rodzinne zapiski i fotografi e, ilustrujące życie kolejnych, "micha-
łowickich" pokoleń tego rodu.

We wcześniejszym wydaniu „Naddłubniańskich Pejzaży” – Nr 1–2 (45–46) 2016, skoncentowa-
no się na  przedstawieniu materiałów mówiących o pochodzeniu Dąbrowskich h. Radwan oraz 
na wykazaniu koligacji z licznymi rodami dawnej Polski, głównie w XVIII i XIX w. – zaś Nr 1–2 
(53–54) 2018 kwartalnika, poświęcono zakonnemu rodzeństwu z michałowickiego dworu – przede 
wszystkim Stanisławowi – o. Klemensowi Dąbrowskiemu.

Zanim jednak przejdziemy do tematu zasadniczego, zachęcamy do zajrzenia w karty zapisków 
z podróży po Europie, odbytych w młodości przez Barnabę Zawiszę Czarnego – dziada (ze strony 
matki – Marianny z Zawiszów Czarnych Dąbrowskiej) Tadeusza Jerzego Beniamina Dąbrowskiego 
h. Radwan – protoplasty „michałowickiej” gałęzi Dąbrowskich. Jest to w pewnym sensie prywat-
ny przewodnik turystyczny, opisujący zwiedzane miejsca, opatrzony własną refl eksją historyczną, 
polityczną, ekonomiczną i fi lozofi czną.

Powyżej – widok z dworskiego wzgórza 
w stronę wsi Michałowice. U podnóża zauważyć 
można płynącą rzekę Dłubnię i ślady kół wozów 
wzdłuż jej biegu.

Fotografi a – lata 30-te, 40-te XX w. – pochodzi 
z Archiwum Dąbrowskich.

Autorką pasteli przedstawiającej dwór Dąbrowskich 
w Michałowicach jest Natalia Nasada-Wojtal, 2016 (patrz – 
I okładka).
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 Wśród pamiątek rodzinnych  przywieziono do Michałowic także zapiski z podróży Barnaby Za-
wiszy – dziada „michałowickiego” Tadeusza Jerzego Dąbrowskiego.

BARNABA ZAWISZA
Zapiski z podróży po Europie (Anglia, Francja, Wrocław, Drezno)

oraz projekt polepszenia rolnictwa w Polsce.
(Autograf Barnaby Zawiszy Czarnego posła Rzeczpospolitej przy Dworze Maryi Teresy, 1775 – własnoręcznie.)

Spis treści owych „Zapisków z podróży...”, przepisanych z rękopisu przez praprawnuczkę – Marychnę Dąbrowską

Wypis niektórych uwag nad Miastem Wrocławiem.

Wrocław, miasto wież 1736 r. – Ryt. C. Remshart i J. Matt hias do rys. F. B. Wernera (Wikimedia Commons)
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Wrocław iest Miasto wielkie z Pruska murowane opasane wałem i Topą z ważnych wylewów Rzeki Oder 
napełnionemi. Rachuią w niem 60 do 70.000 Dusz; a Garnizonu 8 do 9 tysięcy ludzi. Po podbiciu Szląska 
przez Króla Pruskiego Miasto utraciło wolność, którą miało pod panowaniem Domu Austryackiego. Z tey 
przyczyny handel y dowcip mocno się zmnieyszył. Bo wolność y bezpieczeństwo są źrzódłem iako kwitnienia 
handlu, tak znaczna osada Woyska bywa przyczyną zniszczenia onegoż.

Szwank, który Miasto ponosi przez utratę Praw swoich, nadgradza nadana Wolność Religii wyznawania. 
Katolickich Kościołów znaiduie się 26, Luterańskich dwa, Kalwiński ieden. Nikt iednak krom Lutrów na 
Urzędach być nie może.

Ostatnia Woyna ieżeli komu, tedy Iezuitom naywiększą uczyniła szkodę. Umieszczeni w Klasztorze 6.000 
Austryaków, paląc ogień na Korytarzach gustownie malowanych, ten wspaniały budynek częścią w ozdobach 
oszpecili, częścią zruynowali w podłogach y suffi  tach, a przez zabranie Xiążek y Instrumentów Mathema-
tycznych, tudzież innych krzywd poczynienie, mocno spustoszyli. Wrocław prowadza z Polski Woły Karm-
ne, Konie, Wieprze, barany, łóy, wyprawne y surowe skóry, Miód, Wosk, Len, Konopie, sól, zboża y tytuń. 
Wywożono przed tym z Polski do Wrocławia Wełnę, a ztamtąd do Saksonii, lub ią wrabiano; ale Król Pruski 
chcąc Mieszkańców Szląskich pociągnąć, ażeby swoiey tylko wszystkiey używali Wełny, nałożył cła wszelkie 
na Polską Wełnę, a Szląskiey wywozić za Granicą zabronił.

Polska sprowadza z Wrocławia sukna, płótna na bieliznę Stołową, y łóżkową, materye z Wełny Szląskiey, 
Saskiey i Pruskiey, materye iedwabne z Berlina y inszych mieysc, cukier, Wina, rozmaite towary z Hollandyi, 
Francyi, Niemiec etc.

Handel ten czyniący się dla Polski, tym bardziey iest dla niey niepożyteczny, że po większey części dzieie się 
przez Żydów, którzy onegoż są Nastręczycielami, co sprawia że te Towary w Polszcze drogie są w podziałach.

Kapeluszników Maistrów znaiduie się w tym Mieście 34, którym więcey nad trzech Czeladników trzymać 
nie wolno. Prawo to Cechowe wstrzymuie rozkrzewienie tey Manufaktury, nie mniej iako y inne Ustawy ta-
muiące, które są na wielkiey przeszkodzie dowcipowi. Do roboty Kapeluszów potrzebną Wełna, Szerć zaięcza 
i Kastor.

Tak w Mieście iako w okolicach bielą Wosk z Polski, y Świece Jarzące robią. Woskuią płótna na Stoły, 
y obicia. Robią także Galony Złote y Srebrne, które iak opowiadayą, równayą się Wiedeńskim, a lepsze są od 
Berlińskich y Gdańskich.

Zachowano oryginalną pisownię tekstu – przyp. red.

Maria Teresa Habsburg 
(1717–1780) 

Wikimedia Foundation

Barnaba Zawisza Czarny odbywał swoją podróż po Europie dwanaście 
lat po zakończeniu trzech kolejnych wojen śląskich, pomiędzy Austrią Habs-
burgów (i jej sojusznikami) a Prusami Hohenzollernów o panowanie nad Ślą-
skiem, w wyniku których większość Śląska, a także ziemia kłodzka znalazły 
się w granicach Prus. (przyp. red.)

I wojna śląska 1740–1742 zakończyła się zawarciem – pomiędzy cesarzo-
wą Marią Teresą, a Fryderykiem II – pokoju we Wrocławiu. Na jego mocy, 
Śląsk wraz z Kłodzkiem – które Fryderyk II w sojuszu z Saksonią, zawojował 
w ciągu dwóch miesięcy – włączono do Prus. Niezgoda Marii Teresy na ten 
stan rzeczy, doprowadziła do II wojny śląskiej 1744–1745. Sojusznikiem Au-
strii było Imperium Rosyjskie oraz – lawirująca między nią, a Prusami – Sak-
sonia Augusta III Sasa. Wojna ta przyniosła kolejną klęskę cesarzowej, a pokój 

zawarty w Dreźnie potwierdzał jedynie ciężkie warunki pokoju wrocławskiego. Zobowiązywał Fryderyka II do 
uznania męża Marii Teresy – Franciszka I Lotaryńskiego za cesarza. III wojna śląska 1756–1763, wybuchła 
w momencie wtargnięcia przez Prusy do Saksonii. W istocie był to europejski epizod wielkiej wojny siedmioletniej, 
w której wzięła udział większość ówczesnych mocarstw; stanowiła także decydującą fazę w trwających niemal sto 
lat zmaganiach francusko-brytyjskich o dominację w Ameryce Północnej i supremację w świecie. Wojna charak-
teryzowała się oblężeniami i podpaleniami miast, ale również bitwami na otwartym polu, z wyjątkowo ciężkimi 
stratami. Ocenia się, że w czasie wojny zginęło od 900 000 do 1 400 000 ludzi. Walki toczyły się o Saksonię, Śląsk 
oraz posiadłości kolonialne pomiędzy wielkimi koalicjami: *Austrii (walczącej o Śląsk) wraz z Imperium Rosyj-
skim, Królestwem Francji, Hiszpanią, Saksonią i państwami Rzeszy niemieckiej; *Prus w aliansie z Wielką Brytanią, 
Hanowerem i kilkoma innymi państwami Rzeszy.Wojnę tę zakończył pokój w Hubertusburgu w 1763 r.

 Na podst. Historia Wrocławia, Wikipedia.                

Fryderyk II Wielki 
Hohenzollern 
(1712–1786) 

Wikimedia Foundation 
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Wypis uwag niektórych nad Miastem Drezdnem

W 1697, gdy królem Polski został August II Mocny, Drezno stało się królewsko-polskim miastem rezydencjonal-
nym oraz jedną z dwóch (obok Warszawy) stolic unijnego państwa polsko-saskiego (do 1763). W latach 1711–1728 
zbudowano tu nową rezydencję królewską – Zwinger, a o jego roli  przypomina kartusz z herbem Polski, wieńczą-
cy fasadę Pawilonu Wałowego, zaś na kopule posadowiono cztery orły, unoszące polską koronę.

Widok Drezna – mal. Bernardo Bellott o zw. Canalett o, 1748 (Wikipedia)

Zespół pałacowy Zwinger w Dreźnie, Eks-
ploratorzy.pl Orły unoszące koronę polską na 

szczycie kopuły, geoblog.pl

Kartusz z herbem Polski na fasadzie 
Pawilonu Wałowego, TwojaEuropa.pl

W 1719 w Dreźnie odbyły się huczne uroczystości weselne po ślubie królewicza polskiego Augusta III z Marią 
Józefą Habsburżanką, cieszące się opinią jednej z najwspanialszych barokowych imprez Europy. W tym czasie król 
August II (katolik), z powodu braku świątyni katolickiej z prawdziwego zdarzenia i dla wprowadzenia równowa-

gi pomiędzy protestantami a katolikami, zarządził budowę Kościoła Dworskiego, który 
wzniesiono za panowania Augusta III Sasa (także katolika) w latach 1739-1751.

Spoczywają w nim: ostatnia królowa Polski Maria Józefa Habsburżanka (osoba ambit-
na i religijna, gorąco popierająca polskich jezuitów, przekazująca kościołom i klasztorom 
liczne precjoza w formie wotów – ofi arowała relikwiarz Krzyża św. i piękny renesansowy 
krzyż, dar od papieża Klemensa IX – ojcom paulinom z Jasnej Góry) oraz jej mąż – król 
August III, a także serce króla Augusta II, pochowanego na Wawelu.

W 1729 założono w Dreźnie Kompanię Grandmuszkieterów – pierwszą polską szkołę 
ofi cerską, pod komendą Aleksandra Jakuba Lubomirskiego, w 1730 przeniesioną do War-
szawy.

W latach 1697–1756 drezdeńska kapela dworska występowała jako Elektorsko-Saska 
i Królewsko-Polska Kapela (Kurfürstlich-Sächsische und Königlich-Polnische Kapelle).   

W grudniu 1745 Drezno zostało pierwszy raz w historii podbite przez Prusy podczas 
wojny sukcesyjnej. Po odnowieniu zniszczonego miasta, Prusy ponownie zajęły je w czasie wojny siedmioletniej 
w 1756. Podczas zbliżania się wojsk austriackich wydano nakaz częściowego spalenia miasta. W 1760 doszło do 
kolejnego pruskiego oblężenia oraz ostrzału i zrujnowania śródmieścia.

W 1806 Drezno zostało stolicą Królestwa Saksonii, które w latach 1807–1815 było związane poprzez osobę Fry-
deryka Augusta I Wett yna (wnuka Augusta III Sasa) unią z Księstwem Warszawskim. Dnia 22 lipca 1807 roku 
w Dreźnie nadano Konstytucje Księstwa Warszawskiego. 

Na podst.Wikipedia    

Orły unoszące koronę polską na szczycie 
kopuły, geoblog.pl

Maria Józefa Habsburg, 
ostatnia królowa polska, 

mal. L. de Silvestre, Wikipedia
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Drezdno Stolica Elektorstwa Saskiego, iest Miasto dosyć wielkie y piękne. Przed-
mieścia obszernieysze od Miasta, były wspaniałe przed spaleniem doznanym pod-
czas ostatniey Woyny, teraz same tylko widać obaliny. – Liczą go 6 Domów, które 
Król Pruski bez żadney potrzeby spalić kazał. Most na Elbie (Łaba) znacznym 
postawiony kosztem, iest bardzo ozdobny. Mieysce, na którym iest Statua Rycer-
ska Augusta II iest dosyć wielkie; Budynki piękne, miedzy innemi Ratusz, który 
prawie iedną część mieysca zabiera, niemało przydaią ozdoby temu Placowi. Pałac 
Elektorski iest bardzo obszerny, ale kawałami przymurowany, niektóre z nich są 
dosyć piękne, ma 5 Dziedzińców. Kościół Katolicki, który się łączy z Pałacem przed 
Galeryą, wcale iest śliczny, lubo w powszechności ma nadto ozdób.

Kaplic Katolickich w Drezdnie znayduie się 5, Zborów Luterańskich 5, ieden 
Kalwiński i 2 Bużnice.

Miasto to było ludnieysze przed Woyną, i zawierało 40.000 ludzi, z których 
teraz ledwie pozostaie 24.000. Król Pruski wyprowadził wielu Obywatelów, oso-
bliwie Mieszczanek, z któremi swych Żołnierzy pożenił, a naywięcey haftarek. Rzemieślnicy przymuszeni 
przez biedę Woyenną, wyprowadzać się do Prup (?), teraz po większey części nieznacznie do nich się wracaią.

Sala Teatralna iest wielka, y piękney architektury, ale otworzystość Sceny iest zawąska. Niezmierna liczba 
okazałych dekoracyi, y Machin znaydyie się, których dla uniknienia Kosztu nie używaią; Teatrum ordynato-
ryinie iest dosyć małe.

Pałac iest napełniony ciekawościami w rozmaitych rodzajach zebranemi, po większey części przez Augusta 
II, po mnieyszej – Augusta III nabytkami.

Pierwszy z nich niezliczone na to wyłożył Summy. Krom tych wydatków prowadził Woyny, był wspania-
łym w swych bankietach, hoynym w swych wiekach, a iednak umarł bez długów, y zostawił ieszcze w swych 
skarbach pieniądze. Pokazuią nayprzód Galeryą, napełnioną ciekawościami Sztuk. Zebranie to zabiera w sobie 
roboty z Kruszcu, Kamieni, Marmuru, drzewa, Słoniowej kości, rogu, szkła, agatu, bursztynu, wosku etc. 
Roboty te są mniey lub więcey ciekawe, ale po większej części niepożyteczne; Znayduią się tam także Orga-
ny, Klawikorty, Zegary, różnych gatunków; sztychowania y rznięcia rozmaitych rodzaiów, sztuki Mozaiki; 
W tych dziełach wydaie się biegłość Rzemieślnika, których widzenie w krótkim wymiarze czasu na niektóre 
obróconego, przy zadziwieniu żal wielki przynosi.

Skład Broni, y Ubiorów Starożytnych zabiera 30 Galeryi, Salów lub Gabinetów. Iest to zbiór osobliwy daw-
nych broni, fuzji, Kirysów (dwuczęściowa zbroja), y Ubiorów na Konie, Sukni zrobionych na Uroczystości 
osobliwsze, ze Złota, Srebra, haftów, maleryi drogich, y stroyów bogatych. Pokazuią tam Stróy całego Dworu 
Cara Tureckiego, y te które Elektorowie nosili w niektórych okolicznościach etc. Wszystkie te Sprzęty drogie 
czyli dla materyi, czyli dla roboty, kosztuiące znaczne Summy, psuią się iuż po części. Dziwna iest, że niedaią 
tych rzeczy na iaki pożytek obrócić, które z czasem nic nie będą warte.

Gabinet Historyi Naturalney iest godzien być uważnie widzianym przez wszystkich ciekawych. Galerya 
Kruszców iest naykosztownieysza, bo iest nayzupełniey y naylepiey ułożona. Rachuią 500 600 gatunków 
Kruszców Złota, 1200 Srebra, 700 do 800 Żelaza, 1400 aż do 1500 Miedzi, blisko 1000 Cyny, 500 Ołowiu, 
y tak daley. Znayduią się ieszcze rozmaite Kryształy rzadkie, Kmienie drogiez 
Saksonii y inąd, próby Marmuru y Agatu bez liczby. Zebranie zkamieniałości 
Zwierząt y rzeczy z Ziemi y Morza rosnących, iest bardzo liczne.

Pokazuią tam Dąb maiący w okręgu swoim 21 stóp, po części zkamieniały, 
po części zpróchniały znaleziony w Konitz   1752. W Sali znayduią się Zwierzę-
ta wypchane, y kości trupie, ptaki, y robactwa etc. Iest także Gabinet osobliwy 
Anatomii y Instrumentów Cyrulickich, y Sala w którey są Konchy czyli Skorupy 
ślimacze, y Krzewia Morskie. Gabinet Bursztynów iest naybogatszy w całey Eu-
ropie. Z teyże strony Sal iest Pawilon, gdzie pokazuią Kościoła Salomona dosko-
nały Modelus z Przybytkiem y wszyskiemi iego Instrumentami.

Galerya Malowania zawiera naypięknieysze w całey  Zebranie dla znaczney 
liczby cennych Sztuk, których tak wiele nigdzie nie masz, luboli są może gdzie 
osobliwsze.

August II Sas zw. Mocnym, jacekbezeg.pl

August III Sas, www. bacciarelli.com
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Iest to Budynek wysoki czworograniasty. Cztery Ściany onegoż w swej długości są podzielone na dwie. 
Bo 4 Galerye pierwsze zewnętrzne biorą światło z zewnątrz, a  drugie cztery Galerye wewnętrzne, z wiel-
kiego Dziedzińca. Okna od Posadzki idą aż do Suffi  tu, który iest bardzo wysoko. W pierwszych Galeryach 
są Malowania Szkoły Niemieckiey, Francuzkiey y Flanderskiey, w drugich są Malowania Szkoły Włoskiey 
w liczbie 357. August III kupił 100 Sztuk z Galeryi Modeńskiey za 130 000 Czer. Złp.W Gabinecie Malowa-
nie w farby suche, podwodne, Szmek i Porcelanę widzieć iest rzeczą nader osobliwą. Zbiór tych wszystkich 
Malowań Augusta III zawierał 4.400 Sztuk, z których 2000 są oryginały naydoskonalszych Mistrzów. Były 
ieszcze różne Portrety y Malowania w Zamku y innych Domach Królewskich; Król Pruski z Huberoburga 
(Hubertusburgu) wszystkie, a z Drezdna niektóre zabrał, poprzedawszy wszystkie Meble, aż do okien, y zam-
ków w Huberoburgu (Hubertusburgu).

Hubertusburg – zamek myśliwski Wett ynów w Wer-
ndorsf koło Oschatz ; zbudowany przez króla Polski 
i elektora Saksonii Augusta II Sasa (Mocnego), podaro-
wany  synowi - Augustowi III Sasowi.  Został tu podpi-
sany (1763)  pokój w Humbertusburgu kończący wojnę 
siedmioletnią. 

W 1739 roku w zamku urodził się królewicz polski, 
książę saski i biskup katolicki Klemens Wacław Wett yn, 
najmłodszy z siedmiu synów Augusta III i Marii Józefy 
Habsburżanki. Brał on aktywny udział w działaniach dy-
plomatycznych konfederacji barskiej. W latach 1776 -1835  
zamek służył jako fabryka porcelany na potrzeby dworu.

Zamek Hubertusburg – fot.Wikipedia Królewicz Klemens Wacław 
Wett yn – fot.Wikipedia

W Galeryi Kopersztychów (miedzioryt, rycina)  znaiduię się 189.313 Sztuk. Zbiór ten iest bardzo pożytecz-
ny, bo zawiera w sobie Kopersztychy (rycina, miedzioryt) wszystkich wieków, wszystkich Narodów, wszyst-
kich Maystrów we wszystkich rodzaiach.

Ogród wielki nieco oddalony od Miasta, iest przechadzką publiczną, obszerny y był bardzo piękny przed 
Woyną; August II go założył. Były w nim bardzo piękne Drzew Szczepy, Gaiki rozmaite, ulice śliczne, ale 
Król Pruski kazał wiele Drzew powycinać. Obszerny Budynek o 4 Ścianach ze Skrzydłami zabiera Środek 
wielkiego meysca. 6 Pawilonów na bokach y rogach tego mieysca. Tam są złączone w wielkiej liczbie Sztuki 
Snycerstwa, Statuy, y Starożytności zkupione we Włoszech.  Prusacy wiele tych drogich Sztuk popsuli, zo-
stawiwszy żałosną poznakę swego tam bawienia.

Są także w tych Pawilonach niektóre Kopie Starożytności ze Spiżu, Naczynia y Instrumenta etc.
W Pałacu Holenderskim wymurowanym za Augusta II, który iest piękney architektury, rozmaitemi ry-

sunkami w guście Chińskim ozdobiony, daie się widzieć znaczny zbiór osobliwszych rzeczy. Naprzód w pod-
ziemnym Lochu dobrze sklepionym iest wielka liczba Porcellanów Chińskich, Iapońskich y Saskich w 9 Salach 
lub Galeryach. Tam są złożone rozmaite naczynia  rzadkiey wielkości, y doskonałego wyrobienia, wszystkie 
rodzaie Sprzętów potrzebnych, Figury i Bozyszcza chińskie, rozmaite Zwierzęta przednio zrobione w Meipen 
(Meppen), Statuy różnych kształtów.

Tam są także Farfury malowane przez Raphael ule-
pione w Tayenie (Faenzie), gdzie naypierwey ie zaczęto 
robić.

Zebranie to wiele Millionów wynoszące, iest bez wąt-
pienia nayprzednieysze w całey Europie, tak z wyboru 
iak y z mnóstwa y rozmaitości nigdzie mu równego nie 
masz. Można by go na dwa takowe mieysca podzielić, 
ani by uima tych Porcellan znaczna się wydawała. Gór-

ne Pokoie są napełnione meblami, których ieszcze nie używano, po większey części są w skrzyniach złożone 
iedne na drugich; iest ich więcey niż potrzeba na wymeblowanie wszystkich Pokoiów. Stoły, Świeczniki, Szafy 
są bez liczby, biura, krzesła, Taborety lakierowane lub z pokostu chińskiego, wszystkie prawie naydoskonal-
szey roboty. Obicia z Materyi iedwabnych Chińskich, haftowane Złotem, Srebrem, Iedwabiem.

Waza majolikowa,
www.chomnikuj.pl       

Talerz fajansowy 
z Włocławka,

www.staryswiat.pl   

 Figurki porcelanowe, 
Miśnia,

urzadzamy.pl.pl
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Pałac Bruhlowski mało ma zewnątrz okazałości, facyata gładka bez wypustku; Dziedziniec mały, ale sam 
Pałac obszerny y wspaniały. Pokoie, któreśmy widzieć mogli są skończone, y dobrze wymeblowane, y pięk-
nie ozdobione. Większa część Pałacu iest pod Pieczęcią od śmierci Graff a Bruhla. Tył tego dużego budynku 
iest wzdłuż brzegu Elby, widok wychodzi na Most piękny na tey rzece postawiony. Wzdłuż tego Pałacu iest 
wzgórek z poręczami, co czyni niewymowną piękność. Ogród zabiera miejsce Wału. Na końcu był wspa-
niały Pawilon złożony z Sali y kilku Gabinetów, zewnątrz i 
wewnątrz bardzo ozdobiony malowaniami y rznięciami.  Król 
Pruski kazał podczas Woyny obalić ten piękny budynek, któ-
rego same tylko pozostały obaliny, toż samo z zamkiem w de 
Pferten uczynić kazał.

Biblioteka o dwóch piętrach zawiera w sobie więcey iak 
100.000 Xiążek. Galerya malowania y Gabinet ciekawości, 
w których są drogie bardzo rzeczy, są pod Pieczęcią z innemi 
Pokoiami.

Założono teraz w Drezdnie Akademią Rysunków, Malar-
stwa, Snycerstwa y Architektury. Na ten koniec buduią Dom 
wodny. 10 profesorów pensyonowanych daią iuż lekcye. Casanova iest naypierwszym, y daie iuż lekcye. Ma-
larstwa. Zuschi i Bernard nazywany Canallett o uczą sztychować y rysować.

Fasada Pałacu Bruhla w Dreźnie. zaprojektowana przez J. Knoff ela 
fot. Wikipedia.

Owym „pensyonowanym”profesorem ma-
larstwa mógł być Giovanni Batt ista Casanova – 
zmarły w 1795 r. w Dreźnie, włoski malarz i grafi k 
okresu neoklasycyzmu. Jego starszy brat, France-
sco Giuseppe Casanova – zmarły w 1803 r. w Au-
strii, także trudnił się malarstwem oraz grawer-
stwem, w Dreźnie przebywał w latach 1752–57. 
Najstarszy z braci, najbardziej zanany – Giacomo 
Girolamo Casanova, zmarły w 1798 w Czechach, 
był awanturnikiem, podróżnikiem i literatem. Pa-
miętnikami (Historia mojego życia), barwnie opi-
sującymi życie w osiemnastowiecznych stolicach 
europejskich, zyskał sobie pamięć, a zawartym 

tam licznym opisom miłosnych podbojów zawdzięcza to, że jego nazwisko stało się w wielu językach synonimem 
uwodziciela. W czasie licznych podroży po  Europie, znalazł się także w Warszawie (1765), przyjęty życzliwie przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miał nawet nadzieję zostać sekretarzem królewskim. Jednak zranienie 
w pojedynku o kobietę, podstolego wielkiego koronnego Franciszka Ksawerego Branickiego (właściciela Białej Cer-
kwii, targowiczanina, konserwatysty, poplecznika biskupa Kajetana Sołtyka) spowodowało, że popadł w niełaski 
u króla, który nakazał mu opuszczenie kraju. Wyjechał z Polski spłacając wszystkie długi – przy wsparciu otrzy-
manym od Stanisława Augusta, w wysokości 200 dukatów (ok. 24 000 euro). Napisał Dzieje Niepokojów w Pols-
ce – trzytomowy dogłębny opis wydarzeń z lat 1764–1770.

Malarzem należącym do profesorskiego grona Drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych – dobrze znanym w Pol-
sce i w Polsce zmarłym (1780), był wenecjanin – Bernardo Belott o zwany Canalett o. Nim przybył do Polski, działał 
w Wiedniu, Dreźnie, Monachium i Pirnie. Na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego zyskał pozycję malarza 
nadwornego. Był specjalistą malarstwa wedutowego – przedstawienia ogólnych widoków miast, pejzaże miejskie, 
prospekty. M. in. namalował 30 wedut Warszawy i Wilanowa. Jego precyzyjne obrazy wykorzystano przy odbudo-
wie zniszczonej podczas II wojny światowej Warszawy.   

Na podst. Wikipedia

Giovanni Batt ista Casanova, 
mal. Christian F. Boetius 

i Anton R. Mengs 
(Wikipedia)                   

Giacomo Girolamo 
Casanowa, mal. Francesco 

Casanova (Wikipedia) 

Bernardo Belott o zw. 
Canalett o, mal. Giovanni 

Batt ista Piazzett a 
(Wikipedia)  

*   *   * 

Filip Daniel Lippert wycisnął częścią z kamienia przezroczestego, częścią z Gipsu miętkiego, więcey iak 
3.000 kamieni starożytnych rzniętych (rzeźbionych). Odlał ich także wiele ze Szkła farbowanego w naczy-
niach z wypalonej Ziemi. Naypierwsze wyciśnienia są na laku. Z tych czyni wyciśnienie na Gipsie miętkim. 
Potym według tych robi formę z Ziemi miętkiey (gliny) do tego umyślnej, którą obrączką żelazną zaciska. Tę 
formę złoży w Piecu, y roztopiwszy kompozycyę Szkła farbowanego, wlewa ią w tęż formę z Ziemi wypaloney. 
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Skoro ostygnie, wyimuie te Szkło z formy, y uformowane poleruie po brzegach, lub dokoła na 
kamieniu. 3000 Sztuk z Gipsu wyrznięte kosztuią 72 Cz. Złot., i te mieszczą się we trzech 
skrzyniach.

Handel Saksonii y Drezdna iest znaczny; zawisł naybardziey na Towarach Krayowych 
Manufaktur. Robią Sukna cienkie i grube, Farbierzów maią doskonałych. Fabrykuią tak-
że Kamloty (miękka tkanina z wełny czesankowej), Plisie (fi lc kapeluszowy), Atłasy 
y Adamaszki wełniane.

Luboli wyrabiaią, Wełnę Saską w Fabrykach, krom tego iednak wywożą iey bardzo wiele, 
do Szwicar y innych Krayów, z Drezdna, y Lipska, iako też i Wełnę z Polski sprowadzoną. 

Robią także Bomzyny, czyli Materye bawełniane cienkie i grube, płótna we wszystkich gatunkach, nawet 
naycieńszą Stołową bieliznę, bagazya materye z bawełny y wełny, z bawełny y nici, z bawełny y iedwabiu w 
kwiaty. Rozpoczęto świeżo Fabrykę Materyi iedwabnych, szczępić Morwy y zbierać robaczki snuiące Iedwab. 
Pończochy ordynaryine y cienkie robią z bawełny y nici. Wyszywaią także Wełną, Iedwabiem, y niciami. 
W Górach robią wiele Koronek, a w Drezdnie Fabryka Galonów (taśma ozdobna).

Iest także w Drezdnie znaczny Handel Xiążek. Walter iest naysławnieyszy Xięgarz.

(Zachowano oryginalną pisownię tekstu – przyp. red.)

Filip Daniel Lippert

Wcześniej – w roku 1769, Barnaba Zawisza Czarny zwiedzał Szwajcarię i Francję, relacjonując tę wyprawę 
w jęz. francuskim (122 strony rękopisu). Dzieło to, zawierające opis podróży po kantonach Szwajcarii (Zurych, 
Lucerna, Berno, Genewa) oraz po sąsiadującym francuskim Delfi nacie, wymieniono w Katalogu Rękopisów Geo-
grafi cznych w Zbiorach Polskich – Zeszyt I, wydanym przez Instytut Geografi i i Bibliotekę Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Wrocław 1965. 

W przedmowie czytamy:
W Katalogu opisywane są wyłącznie rękopisy o treści geografi cznej, z uwzględnieniem pewnych pozycji z dzie-

dzin pokrewnych, np. etnografi i lub geologii, a także   krajoznawstwa, przede  wszystkim zaś dawnego podróżopi-
sarstwa, mimo turystycznego przeważnie charakteru samych wędrówek. 

(...) Najwięcej rękopisów opisywanych w Katalogu, bo aż 90 – pochodzi z XIX w. Starych jest niewiele: 
z XIV w. – jeden, z XVI i XVII w. – po cztery, wiek XVIII reprezentowany jest przez 51 rękopisów, z XX w. włączono 
do Katalogu – 37. Zapiski podróżnicze stanowią najliczniejszą grupę rękopisów, a wśród nich na pierwsze miejsce 
wysuwają się opisy wędrówek po Włoszech, Czechach, Węgrzech, Niemczech, Szwajcarii, Turcji. Z dalekich kra-
jów pozaeuropejskich najwięcej jest odwiedzin Syberii.

Opisy geografi czne regionalne i krajoznawcze dotyczą przeważnie Polski, kilka z nich zajmuje się Tatrami 
i Śląskiem.

W całości – rękopisy geografi czne Ossolineum mają poważne znaczenie, gdyż reprezentowane są przez wybit-
nych polskich geografów podróżników – m. in. Wincentego Pola, Benedykta Dybowskiego, Eugeniusza Romera, 
Franciszka Bujaka i in.

*   *   *

Obie wspomniane wyprawy Barnaby Zawiszy Czarnego odbyły się za panowania króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego – jedna trzy lata przed, druga zaś trzy lata po I rozbiorze Polski (1772). Wcześniej, przez 66 lat rządzili 
w Polsce elektorowie sascy, władcy Saksonii z  dynastii Wett ynów – August II Fryderyk (jako król polski August II 
Mocny) oraz jego syn – August III. Głównie za polskie pieniądze, Saksonia pod ich rządami przeżywała okres roz-

kwitu gospodarczego i kulturalnego. Dokonano wówczas wielkiej przebu-
dowy stolicy – Drezna, a ożywione kontakty między obu krajami wpłynęły 
na  rozwinięcie wzajemnych powiązań transportowych 
i pocztowych – kurier królewski 600-kilometrową trasę 
z Drezna do Warszawy pokonywał w ciągu trzech dni. 
W Dreźnie istniała wówczas całkiem pokaźna kolonia pol-
ska, związana z wojskowością, dworem królewskim oraz 
tz w. „dworscy Polacy” – rodziny magnackie i szlacheckie, 

powiązane interesami z Augustem II i Augustem III. Przedstawicielem drugiego pokolenia pol-
skich wojskowych w służbie saskiej był m.in. Jan Henryk Dąbrowski, późniejszy twórca legio-
nów we Włoszech, gdzie narodziła się (1797) pieśń patriotyczna – Mazurek Dąbrowskiego, uznana 
w 1927 roku za ofi cjalny Hymn Polski.    

Kontakty polityczne między Polską a Saksonią – Dreznem nie ustały z chwilą śmierci króla  Au-
gusta III (1763). Już w 1768 roku Drezno stało się ośrodkiem działalności konfederatów barskich. 

Mazurek Dąbrowskiego – słowa Józefa Wybickiego, 
manuskrypt; gosc.pl

Fryderyk August I 
Wett yn elektor 
Saksonii, król 

Saksonii, książę 
warszawski 
(1807–1815)
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Odżyły one ponownie w dobie Konstytucji 3-Maja (1791), kiedy to strona polska  (konstytucjonaliści) ofi arowała 
wnukowi Augusta III, elektorowi saskiemu Fryderykowi Augustowi Wett ynowi, sukcesję tronu polskiego.

Drezno było ważnym ośrodkiem polskiej emigracji politycznej, począwszy od czasów konfederacji targowickiej 
i wojny polsko-rosyjskiej (1792). Tutaj przywódcy Sejmu Czteroletniego oraz kilkudziesięciu ofi cerów polskich 
(T. Kościuszko, H. Kołłątaj, S. Małachowski, I. Potocki i inni) przygotowywali powstanie w kraju. 

Pierwsza fala polskich emigrantów politycznych znalazła się w Dreźnie zaraz po upadku powstania kościusz-
kowskiego (1794), a także po III i ostatecznym rozbiorze Polski (1795), skąd – większość z nich udała się do Paryża, 
licząc na odbudowanie państwa polskiego z pomocą Francji. 

Po upadku Powstania Listopadowego (1830–31) schroniło się w Dreźnie ok. 10 000 Polaków.
Przyjęto ich tu entuzjastycznie, jak bohaterów i przyjaciół, jako rycerzy wolności, której pragnęła cała Zachodnia 

Europa. Bankierzy drezdeńscy wypłacali uchodźcom zapomogi francuskie. Również zwykli ludzie okazywali im 
na każdym kroku nie tylko sympatię, ale także karmili ich i udzielali pomocy materialnej. 

Drezno odegrało również pewną rolę podczas Powstania Styczniowego (1863–64) w Polsce – ukazywało się tu 
pismo „Postęp”, treścią związane z tym zrywem wolnościowym. Po jego upadku przybyło do Drezna 843 Polaków, 
wielu z rodzinami. Tym razem jednak – na skutek coraz żywszych prądów nacjonalistycznych wśród Niemców 
– nie spotkali się z pomocą humanitarną i wkrótce wydaleni zostali z Drezna. Pozostali ci, którzy znaleźli środki 
utrzymania, wśród nich powieściopisarz J. I. Kraszewski. 

Na podst. Wikipedia      

Mieszkał tu i tworzył w latach 1863–83 J. I. Kraszewski, biorąc czynny udział w życiu tutejszej kolonii polskiej. 
W Dreźnie napisał Starą Baśń oraz szereg innych powieści. Spośród jego 29 powieści historycznych trylogia saska: 
Hrabina Cosel, Bruehl i Z siedmioletniej wojny oraz Saskie ostatki nawiązują do wspólnej historii polsko-saskiej. Wy-
dawał roczniki publicystyczne Rachunki, rodzaj kroniki kulturalno-politycznej Omnibus i Tydzień. Pomagało mu 
w tym posiadanie własnej drukarni (1868–71), w której drukował książki polskie i dotyczące Polski, m.in. 6 tomów 
serii Biblioteka Pamiętników i Podróży po Dawnej Polsce.  W 1960 r. powstało w Dreźnie, w domu, w którym miesz-
kał  muzeum jego imienia (tz w. Kraszewski Haus), gromadzące drezdeńskie polonica, których  również nie brak 
w znanych muzeach miasta. 

                                 Fragmenty – Polacy w Niemczech: w Dreźnie –  Marian Kałuski, Wikipedia.     

J. I. Kraszewski www.muzeumkraszewskiego.pl   Muzeum J. I. Kraszewskiego w Dreźnie, fot. Wikimedia Commons

Kontakty Polski i Polaków z Dreznem sięgające średniowiecza z każ-
dym wiekiem stawały się coraz bardziej intensywne. Królewna polska, 
najmłodsza córka króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki – 
Barbara Jagiellonka (1478-1534) w 1496 r. poślubiła księcia saskiego Jerze-
go Wett yna Brodatego, stając się księżną saską. Była matką dziesięciorga 
jego dzieci, z których większość zmarła w dzieciństwie. 

Jerzy Wett yn Brodaty i Barbara Jagiellonka,
mal. L. Cranach starszy, Wikipedia                          

p   p   p
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Podpis na odwrociu zdjęcia: Marja, Tadeusz, Marja, Teresa, Helena, Stefan, Stanisław Dąbrowscy.
 

Pod spodem:  Zofi a i Maria, które urodziły się w Michałowicach.

J. Krieger.
Fotograf

w Krakowie
w głównym Rynku przy ulicy
Śgo Jana w domu narożnym pod

L. 37.
Matryce zachowuje się rok cały.

Naśladowanie zastrzega się

DĄBROWSCY W MICHAŁOWICACH
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Kiedy rodzina Tadeusza i Marii z Rostworow-
skich Dąbrowskich, wraz z Marianną z Zawiszów 
Czarnych Dąbrowską – matką Tadeusza – wpro-
wadziła się do Michałowic (1875), posiadała już 
pięcioro dzieci: Teresę, Helenę, Stefana, Tade-
usza i Stanisława (najstarszy syn Bronisław zmarł 
w dzieciństwie). Tutaj urodziły się jeszcze dwie cór-
ki – Zofi a i Maria (patrz foto na poprzedniej stro-
nie). Zamieszkali, jak już wspomniano wcześniej, 
w tz w. „Białym domku” – siedzibie odziedziczonej 
po Wielogłowskich – ostatnim pokoleniu „michało-
wickich” Kołłątajów – od których odkupili majątek 
Michałowice. Po śmierci Hugona Kołłątaja (1812), 
osiadł tu (1818) Jan – najstarszy jego brat z córką Ma-
rią Krasicką, a także (domniemany) naturalny syn 
Hugona – Dionizy Kołłątaj, którego historię opisano 
we wcześniejszych numerach „Naddłubniańskich 
Pejzaży”. Po jego śmierci (1863) majątek dzierżawiły 
córka (Zofi a Maria Sołtykowa) a następnie wnuczka 
(Emilia Wielogłowska) Eustachego Kołłątaja, syna 
wspomnianego Jana. Wcześniej (1793), na krótko 
majątek przeszedł w ręce targowiczan – Józefa Głę-
bockiego, a następnie Józefa Ankwicza (powieszony 
w 1794 r. w Warszawie). Wówczas, przez kolejne 
lata dzierżawił te dobra oraz Książniczki – przyzna-
ne przez rząd austriacki, niejaki Józef Trojanowski, 
a potem Khitt el, który z nich ustąpić był przymuszo-
nym (…) gdy te Dekretem Królewskim 24 Października 
[1]810 J.X Kołątaiowi zwrócone były).

Nagrobek małżonków – Roberta i Józefy Godlewskich w Więcławicach 
Starych: Ś. P. Robert Godlewski 1813–1894, Józefa ze Zwierkowskich Godlew-
ska 1818–1901 oraz Stefania Godlewska 1855–1932. Fot. własność – Krystyna  
Skawińska.

„Zdjęcie gabinetowe (wym. ca. 17 x 11,5 cm.) wy-
konane w zakładzie Szuberta w Krakowie. Przed-
stawia ziemianina z Krasocina pod Włoszczową – 
Roberta Godlewskiego (urodzony w 1813 roku). 
Robert Godlewski był bratem Korneliusza Godlew-
skiego i wujem Mścisława Godlewskiego – ziemia-
nina, prawnika, publicysty i wydawcy, redaktora 
naczelnego „Niwy” i współpracownika Henryka 
Sienkiewicza oraz Emila Godlewskiego – polskiego 
botanika, chemika rolnego, twórcy polskiej szkoły 
fi zjologii roślin, profesora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Uniwersytetu Lwowskiego i Akademii Rol-
niczej w Dublanach k/Lwowa. Robert Godlewski 

jest wymieniony w 231 n-rze Kuriera Warszawskiego z 1847 roku w rubryce: 
Przyjechali do Warszawy: „Godlewski Robert ob.[ywatel] z Krasocina. God-
lewscy związani byli z Krasocinem, ale majątek ów raczej nie należał do 
Roberta”.

Właściciel Marchocic i Klonowa Korneliusz Godlewski z synami Gabrielem,                       
Emilem, Stefanem i Mścisławem. Fotografi a ze zbiorów Marii Osuchowskiej.                                              
Na podst. Miechowski Kuferek

Gdy Hugo Kołłątaj utracił Michałowice – wów-
czas uchwałą z 16 czerwca 1793 roku osadę nadano 
Karolowi Głębockiemu. „Ten po kilku dniach prze-
kazał prawa do Michałowic Ankwiczowi, do innych 
wsi Raczyńskiemu.” Karol Głębocki – targowiczanin 
to dziadek Roberta Godlewskiego z więcławickie-
go cmentarza, gospodarzącego w pobliskich Koń-
czycach; załączam fotografi ę jego nagrobka; z boku 
jest też napis – Stefania 1855–1932 (córka Roberta; 
miał jeszcze syna Bronisława i córkę Helenę). Warte 
zbadania byłoby, w jaki sposób wieś Kończyce (lub jej 
część) znalazła się w rękach Godlewskich.

Informację tę przygotowała p. Krystyna Skawińska – 
stała czytelniczka i współtwórczyni niektórych wy-
dań „Naddłubniańskich Pejzaży”. Fotografi a przed-
stawiająca Roberta Godlewskiego pochodzi z porta-
lu – htt p://www.genealogia.okiem.pl/foto2/albums/
userpics/11375/godlewski_robert_awers.jpg; gen. 
DHRP – htt p://www.genealogia.okiem.pl/forum/, 
[użytkownik „Klonowiak”]. Zgoda na publikację użyt-
kownika serwisu Allegro „Klonowiak” dla portalu Gene-
alogia Polaków udzielona przez administratora, współauto-
ra opisu fotografi i, na prośbę Redakcji „Naddłubniańskich    
Pejzaży”. 

*   *   *
Najwyraźniej potomkowie Franciszka Godlew-

skiego z Godlewa h. Gozdawa i Ireny Głębockiej 
z Głębokiego h. Doliwa – córki wspomnianego 
targowiczanina Karola Głębockiego – upodobali 
sobie ziemię podkrakowską, bo poza Robertem, który 
gospodarzył w Kończycach (gm. Michałowice), jego 
brat Korneliusz władał majątkiem w Marchocicach 
i Klonowie w pobliskiej gm. Racławice pow. Miechów.
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Rodzina Roberta Godlewskiego z Kończyc po-
zostawała w bliskich stosunkach z michałowickimi 
Dąbrowskimi. Częste wizyty sąsiedzkie, „tańcujące 
wieczorki” u Godlewskich, wzajemne „herbatki” 
u Dąbrowskich – to wydarzenia towarzyskie, które 
odnotowała w swoim Pamiętniku Teresa Dąbrow-
ska, najstarsza z córek Tadeusza i Marii (przyp. red.).                                                                                     

Józef Brodowski (starszy) 1772–1853, malarz, au-
tor przechowywanego w zasobach krakowskiego 
Muzeum Narodowego portretu rysunkowego Dio-
nizego Kołłątaja (1777–1863) patrz – „Naddłubniań-
skie Pejzaże” Nr 1–3 (29–31) 2012, swego rówieśnika 
i prawdopodobnie przyjaciela – jest twórcą także 
kilku szkiców – wykonanych z perspektywy ganku 
kołłątajowskiego dworku, w którym zapewne często 
gościł – obrazujących widoczne z tego miejsca, ota-
czające go zabudowania gospodarcze i ogród. Wspo-
mniane rysunki znajdują się w zbiorach Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa. Niestety, J. Brodowski 
nie narysował budynku dworu…, a szkoda. Jego re-
konstrukcji rysunkowej dokonała arch. Barbara No-
wak, opatrując obszernym opisem – „Naddłubniańskie 
Pejzaże” Nr 1–3 (29–31) 2012 str. 32.

Dwór Kołłataja – rekonstrukcja. Rys. Barbara Nowak, 2012 r.

Kazimierz Girtler (1804–1887) – pamiętnikarz 
bywający tu jako dziecko wraz z rodzicami na wa-
kacjach, zanotował: (...) W Michałowicach dwór był po 
staremu folwarcznym krojem zbudowany. (…) po jednej 
stronie sieni były ma[łe] dwa pokoiczki, i te zajmowali moi 
r[odzice], zaś po drugiej stronie sieni, na lewo, była stancja 
i przy niej komora (tu się mieścił sam gospodarz), poza tym 
była duża izba, piekarnią zwana (przyp. red.).

1.

2.

3.

1. Dziedziniec i budynki przed dworkiem wsi Michałowice, własność ś.p. ostatniego Kanclerza Królest. Polskiego, Hugona Kołłątaja.
2. Ogród przy Dworze wsi Michałowice, ulubione ś.p. Józ. Brodowskiego Siedlisko, skąd piękny widok na Kraków.
3. Dnia 1 czerwca 1847, Mieszkanie Pisarza na przeciw Dworu wsi Michałowice.  



12

Kompilacja otrzymana z połączenia dwóch rysunków J. Brodowskiego, pokazuje w szerszej perspekty-
wie widok na część zabudowań „kołłątajowskich”, z domem pisarza w centrum. Wyobrażni czytelników 
– wspartej dawnymi mapami i planami – pozostawić należy sformułowanie koncepcji o posadowieniu koł-
łątajowskiej posiadłości na dworskim wzgórzu w Michałowicach...

Opis tego miejsca pochodzący z czerwca 1788 
roku, kiedy Michałowice przejmował Hugo Kołłą-
taj, powiada: Do dworu wjeżdżało się pod stromą górę. 
Naprzeciw domostwa znajdował się stary, próchniejący 
folwark. Równie stary i zmurszały jawił się browar sto-
jący pod dworem, nad rzeczką Glanówką, jak nazywano 
ówcześnie w Michałowicach Dłubnię od jej źródeł we wsi 
Glanów. Wiadomo, że miał osobne pomieszczenie zwane 
palarnią do robienia gorzałki.

(Fragm. tekstu z Pod Krakowem. Monografi a Hi-
storyczna gm. Michałowice – J. Laberschek, K. Tunia, 
M. Wyżga – Wyd. Czuwajmy 2016 w  Michałowicach.

*   *   *
Piętnaście lat później powstały – Pułkownika 

Antoniego Barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia 
topograficzne w Polsce w latach 1801–1804. Oto rezultat 
tych prac: 

Dwór i folwark w Michałowicach.

Także inne XIX-wieczne mapy z początku wieku, 
pokazują dworskie wzgórze z jego najbliższą okolicą 
(przyp. red.).
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Najprawdopodobniej część zabudowań gospodarczych, 
chylących się wówczas ku upadkowi, a może także i sam 
dwór, pamiętały jeszcze czasy Stanisława Zakrzewskiego, 
wcześniejszego (w 1609 r.), kolejnego dzierżawcy michało-
wickiego folwarku.  (Monografi a Historyczna gm. Mi-
chałowice).

*   *   *
Dokładnie sto lat po przejęciu Michałowic przez 

Hugona Kołłątaja, zmarł w Więcławicach Paweł 
Stanisław Zakrzewski... czyżby krewny dawnego 
Stanisława?... I choć pewnie zakrawa to na zupełną 
abstrakcję, można w rodzinie tej doszukać się w dzie-
wiątym pokoleniu wstecz, Stanisława Wyssogoty 
Zakrzewskiego h. Wyskota (1550), ożenionego z Kon-
kordią    Różnowską (1560), którzy wiekowo wpisują 
się w realia czasowe powyższej wzmianki…      

mieszczenia przylegała „komórka potrzebna”. Przy izbie 
była sień, a w niej zaplecze kuchenne, dwa okna, stół. 
Z sieni można było przejść do stajni, w której znajdował się 
żłób i drabiny. Dalej była komórka, mająca nad sobą podob-
ne pomieszczenie. Można było również przejść do osobnej 
izdebki z dwoma oknami, piecem kafl owym i ławami. Nadto 
„komórka wypuszczona z dachu, przysionek drzewiany”. 
Dwór był pobity gontem. Na dachu znajdował się wietrz-
nik. Wyszedłszy z dworu z lewej strony znajdowała się 
piekarnia. Miała sień, komorę, pomieszczenie do wypieku 
chleba z piecem, ławami, trzema oknami, żłobem do dojenia 
krów i przegrodą dla cieląt. Dach miał poszycie słomiane. 
Naprzeciw piekarni rósł sad ogrodzony płotem wiklino-
wym oraz stał chlew na świnie. Dalej kurnik pleciony i na-
kryty słomą, niewielka szopa i wozownia. „Z chrustu uple-
ciona” była również obora, podobnie jak reszta zabudowań 
folwarcznych. Naprzeciw obory była plewnia, stodoła i za 
nią mała stodółka, a w gumnie znajdowały się 34 brogi do 
przechowania zboża i siana. Było ogrodzone, wjeżdżało się 
doń wielkimi wrotami. „Gumno to ogrodzone chruścianym 
płotem wkoło i wierzbiną obsadzone”.

(Fragm. tekstu z Pod Krakowem. 
Monografi a Historyczna gm. Michałowice – 

J. Laberschek, K. Tunia, M. Wyżga – 
Wyd. Czuwajmy 2016 w Michałowicach                                        

Nekrolog Pawła [Stanisława] Za-
krzewskiego Źródło: etrzcinski@
hotmail.com / Dziennik Poznański 
1888.06.19 R.30 nr 139.
Zdjęcie z Album. Wielcy.pl. 
Dnia 16-go bm. rozstał się z tym światem 
w Więcławicach w Królestwie Polskiem 
ś. p. Paweł Zakrzewski, po długich 
i ciężkich cierpieniach. Ciężko strapie-
ni, żona [II-v.} Stanisława z Łubień-
skich i dzieci.

Więcławice Stare – Nagrobek Pawła [Stanisła-
wa Wyssogoty] Zakrzewskiego [h. Wyskota],                                                                                                    
Ur. 15-go marca 1839 r. – um. 16-go czerw-
ca 1888 r. Zmiłuj się nade mną Panie według 
wielkiego miłosierdzia Twego. Psalm 50. Był 
synem Konstantego Wyssogoty Zakrzewskiego 
h. Wyskota i Faustyny z Rembowskich. In-
formację tę potwierdza akt zgonu Pawła 
z księgi metrykalnej par. Więcławice. (Przyp. 
Redakcji)

Rodzina Pawła Zakrzewskiego utrzymywała do-
bre towarzyskie kontakty z michałowickim dworem 
Dąbrowskich (na podst. Pamiętnika Teresy Dąbrow-
skiej) – przyp. red.

Sporządzony w 1609 r. na polecenie prepozyta 
klasztoru miechowskiego inwentarz odnotowuje: 
Dwór w Michałowicach z początkiem XVII wieku prezen-
tował się okazale. Można o nim też rzec że był „dworem 
wierzbowym”, gdyż drzewo to i budulec z niego domino-
wały w otoczeniu. „Dwór […] wszystek obsadzony jest 
wierzbiną wkoło i płotem z chrustu oparkaniony”. Duży 
obiekt mieścił w sobie obszerną izbę białą z trzema okna-
mi. Wokoło stały ławy, ściany obito boazerią, duży stół 
z drewna lipowego i piec „polewany”. Dalej była komnat-
ka z jednym oknem i murowanym kominem. Do tego po-

I choć trudno o jednoznaczność w określeniu 
posadowienia dawnego domostwa Kołłątajów, 
wiadomo, że nie oglądano stamtąd Krakowa (choć 
mówi o tym tekst na rysunku J. Brodowskiego, 
a Teresa Dąbrowska wspomina w swoim Pamięt-
niku). W pobliżu dworskiego wzgórza nie istnieje 
bowiem odpowiednio wysokie wzniesienie, które 
mogłoby ułatwić taką obserwację... Można było jedy-
nie – spoglądając wzdłuż doliny Dłubni – dostrzec 
przy dobrej pogodzie zarysy wieży kościoła opac-
twa cystersów w Mogile… nie był to jednak Kra-
ków…

Pewna sugestia powiada, że być może fragment 
owego dawnego dworku (lub innego budynku go-
spodarczego), dziś nieistniejącego, jest widoczny 
w lewym dolnym rogu poniższej fotografi i, przed-
stawiającej dwór Dąbrowskich. Kąt nachylenia 
dachu, jego pokrycie gontem, kształt płatwi przy 
podbitce i bielone ściany pozwalają przypuszczać, 
że kolejne prezentowane zdjęcie pokazuje ten sam 
obiekt w całości. Niestety, nie wiemy jaką  funkcję 
pełnił wśród starych zabudowań folwarcznych… 
Nazywany przez Dąbrowskich „dworkiem Kołłą-
taja”, zburzony został dopiero po wybudowaniu 
przez nich okazałej rodzinnej rezydencji...

Dawny folwark, w chwili przyjazdu Dąbrow-
skich (1785) musiał przedstawiać się nie najlepiej, 
a jego stan był zapewne powodem, dla którego po-
przednia gospodarząca tu rodzina – Wielogłowscy, 
wybudowała sobie powyżej, na sąsiednim wzgó-
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Dwór Dąbrowskich z widocznym po lewej stronie dachem omawianego obiektu 
zw. „dworkiem Kołłątaja” oraz jego prawdopodobny widok w całości.  Fot. Archi-
wum Dąbrowskich. 

Na planie majątku widoczny zarys  dworu Dąbrowskich, zaś nieco poniżej po 
lewej stronie – ów „obiekt pokołłątajowski”, widoczny cząstkowo także na foto-
grafi i. Rys. Archiwum Dąbrowskich.

rzu nową siedzibę, zwaną „Białym domkiem”. 
Mimo wszystko trudno oprzeć sie wrażeniu, że 
nowy dwór postawili Dąbrowscy mniej więcej 
w miejscu (lub w pobliżu) starego dworku folwarcz-
nego, a spośród otaczających go, rozpadających 
się (a może wówczas już nieistniejących) dawnych 
budynków gospodarczych, dłużej przetrwał tylko 
ów niewielki pobielany domek pod gontem, z cza-
sem także rozebrany.

Fragmenty ogrodu dworskiego w Micha-
łowicach przed II wojną światową. 

Fot. Archiwum Dąbrowskich.

Podobne prowadze-
nie ogrodu (np. liczne 
żywopłoty) w otoczeniu 
dworu – widoczne na foto-
grafi ach Dąbrowskich, ale 
także na rysunkach Bro-
dowskiego, może sugero-
wać ciągłość jego istnienia 
w tym miejscu. Niestety, 

to tylko niezobowiązujące przypuszczenia… Mapa 
Heldensfelda, bowiem, sporządzona została z pewną 
niedokładnością – w terenie dokładnie mierzono tylko 
pojedyncze, najważniejsze obiekty, np.: kościół w Wię-
cławicach, kościół w Raciborowicach, ważne skrzyżo-
wanie dróg i.t.p., zaś sytuację pomiędzy wspomniany-
mi obiektami rysowano „na oko”. Skutek jest taki, że 
po wpasowaniu tejże mapy w kilka punktów na ma-
pie bardziej precyzyjnej, wykonanej obecnie, pojawia-
ją się błędy (odchyłki) rzędu od kilkunastu do ponad 
100 m. Pokazuje to, że mapa Heldensfelda z 1804 r. nie 
gwarantuje w miarę dokładnego ustalenia lokalizacji 
wybranych elementów – np. zabudowań. Ciekawe, 
jaką odpowiedź na te dywagacje przyniesie czas…

Konsultacje geodezyjne dotyczące mapy Heldensfelda 
przeprowadził Andrzej Wróbel.
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Tadeusz Dąbrowski (11.XI.1873 – 21.II.1961) – syn 
Tadeusza i Marii z Rostworowskich herbu Radwan, za-
wołania Żądło. Urodził się w Pruszczynie, parafi a Wy-
szogród, pow. Płock – w majątku ziemskim rodziców, jako 
piąte z kolei dziecko. 

1. Bronisław (?–1869?) najstarszy brat, zmarł jako 
dziecko;

2. Teresa (25.VII.1867 – 30.IV.1911) wyszła za Ma-
riana Majewskiego h. Starykoń, urzędnika ze Lwowa. 
Mieli synów – Jana (1897), Teodora (1899) i córkę Marię 
(1900). Owdowiała bardzo szybko i wróciła ze Lwowa do 
Krakowa, żeby być bliżej rodziny, bo przeczuwała, że też 
długo nie pożyje. Umarła na raka piersi w rok, a dzieci 
pozostały na opiece matki, siostry i brata.

3. Stefan (1868–?) – zdolny, inteligentny, wyrobił 
sobie przekonania „wywrotowe”, co tak oburzyło ojca, 

Maria (Marychna) Dąbrowska – przedstawicielka ostatniego pokolenia 
„michałowickich” Dąbrowskich, wzorem swoich przodków, także zapisywała wspomnienia...

nieznoszącego sprzeciwu, że jako młodemu człowiekowi, 
kazał mu opuścić dom – wyjechał do Ameryki. Żył w San 
Francisco. Przyjechał do Polski po śmierci matki, dla za-
łatwienia formalności spadkowych, ale stosunki rodzinne 
były już bardzo luźne.

4. Helena (1870–1953) – późniejsza siostra Maria Kle-
mensa (zmartwychwstanka) dobry i szlachetny człowiek.

5. Tadeusz (1873–1961) – kiedy miał rok czy dwa, 
ojciec sprzedał Pruszczyn i kupił Michałowice, pow. 
Miechów, woj. Kielce, w zaborze rosyjskim ale bardzo 
blisko Krakowa. Tamtędy przechodziła granica rosyjsko-
austriacka i na terenie majątku ziemskiego Michałowice 
stały zabudowania tz w. komory rosyjskiej. Majątek Mi-
chałowice był duży, ale ziemi uprawnej miał stosunko-
wo niewiele. Pola były rozrzucone na przestrzeni kilku 
kilometrów wzdłuż rzeki i wzdłuż granicy, do górnej Wsi 
i Naramy. Około 100 ha było lasu mieszanego. Był młyn, 
cegielnia, dużo wąwozów i zagajników, urwisk, nie na-
dających się do uprawy, choć bardzo ładnych widokowo. 
Gospodarstwo jako takie, było zapuszczone, bo prowadzo-
ne przez „ofi cjalistów”, a nie samego właściciela. Micha-
łowice były „darem narodowym” dla [Hugona] Kołłątaja 
i po jego śmierci należały do jego rodziny (rodzina sio-
strzenicy za Krasickim czy Krasińskim…) – czytaj na ten 
temat w „Naddłubniańskie Pejzaże” Nr 1–3 (29–30) 2012 – 
przyp. red. 

Kolejne zdjęcia pokazują, jak „Biały domek” wraz 
z upływem czasu, coraz bardziej ulegał dominacji 
okolicznej roślinności.

Fragment planu majątku Michałowice – 1. „Biały domek”, 2. Dwór  Dąbrowskich.
Rys. Archiwum Dąbrowskich

1.

2.
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Dom („Biały domek”– przyp. red.) był drewniany, 
tynkowany, gontem kryty, ale był to raczej mały dworek, 
bez specjalnego stylu. Z jednego boku była przybudówka 
z kuchnią, a sam dom miał parę pokoi, sypialnię, jadal-
nię, tz w. „nosiec” czyli  pokój dziecinny, podobno duży. 
Ale w ogóle było bardzo skromnie i za ciasno, więc od 
razu rozpoczęto budowę dworu. Projekt zrobił Talowski 
– modny w tym okresie architekt krakowski. Budowa szła 
powoli, bo była prowadzona gospodarskim sposobem ce-
głę wypalało się na miejscu (częściowo była sprowadzana 
z ?). Kamień na podmurówkę przywożono spod Pińczowa 
i częściowo łamano w kamieniołomie nad rzeką. Roboty 
stolarskie prowadzili miejscowi majstrowie, przeważnie 
z Więcławic. Rzemieślnicy przeważnie mieszkali we 
wsiach leżących trochę na uboczu, bo ci „przy trakcie” 
mieli inne zarobki. Po ok. 12 latach dom był pod dachem, 
ale pokoje na I piętrze robiono znacznie później. Toteż cała 
młodość Tadeusza przeszła na tle budowy domu, uwija-
nia się między majstrami, zaglądania w różne nowo po-
wstające kąty.

Przyszło na świat jeszcze troje rodzeństwa (w rzeczy-
wistości w Michałowicach urodziły się tylko dwie 
najmłodsze córki, Zofi a i Maria – przyp. red.).

6. Stanisław (1875–1953) – późniejszy paulin o. Czes-
ław Częstochowie, a później – benedyktyn o. Klemens, 
kolejno: w Tyńcu, na Świętym Krzyżu i w Lubiniu 
(ur. w Pruszczynie – przyp. red.).

7. Zofi a (1878–1944) – późniejsza s. Symplicja - józe-
fi tka we Lwowie;

8. Maria (1880–1948) – późniejsza Matka Małgorza-
ta, parokrotna M. Generalna Zgromadzenia s.s. zmar-
twychwstanek.

Dzieci uczyły się w domu, pod kierunkiem „korepetyto-
rów”, którzy nie zawsze mieli odpowiednie przygotowa-
nie pedagogiczne, toteż zmieniali się często. Chłopcy byli 
łobuziaki, ale mieli swój honor i nie godzili się na stosowa-
nie przemocy fi zycznej z ujmą ich godności. Zresztą, zda-
rzało się to raczej Stasiowi, bo Tadzio, o ok. dwa lata star-
szy, był zrównoważony i chociaż żywego usposobienia, 
nie robił dokuczliwych fi gli (jak np. naplucie  do przynie-
sionego do ogrodu podwieczorku). Z rodzeństwem bardzo Na ławeczce siedzą: Marychna, Staś i Jeżyk Dąbrowscy; na ganku widoczna 

Helena (przyszła s. Maria Clemensa), zaś w gębi – Tadeusz Dąbrowski
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się kochali, prawie nie zdarzały się jakieś kłótnie czy bój-
ki. Terenia wprawdzie, w swoich pamiętnikach skarżyła 
się, że chłopaki są nieznośni i „uprzykrzają jej życie”, ale 
była wtedy dorastającą panienką, która ze swoją kuzynką 
Elą Czarnowską chciała prowadzić egzaltowane rozmowy 
i podlotkowe zwierzenia, a tu, do jej obowiązków nale-
żało przypilnować, żeby bracia siadali do stołu z umyty-
mi rękami. Staś odnosił się pogardliwie do dziewczynek 
w ogóle, więc Helunia szła ze skargą i mazała się, a Zosia 
była niezgodna i wolała na swoim postawić. Najmłodsza 
Marylka była uosobieniem łagodności i stale występowa-
ła, jako mediator. Kiedy Tadzio i Staś podrośli, pojechali 
do szkół do Chyrowa.

Dwór Dąbrowskich wśród zieleni ogrodu  – proj. T. Talowskiego. Archiwum Dąbrowskich.

Chyrów – to dziś niewielkie miasteczko przy grani-
cy polsko-ukraińskiej (obwód lwowski). Przed wojną, 
a i w czasach galicyjskich Chyrów słynął z działalności 
Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów 
pw. św. Józefa. Była to elitarna szkoła powszechna 
i gimnazjum dla chłopców przeważnie z domów 
ziemiańskich, dzieci urzędników i przedsiębiorców. 
Zakład otwarty w 1886 r. – funkcjonował do 1939 r. 
Wykształcił na najwyższym poziomie ponad 6000 

uczniów, dając Rzeczpospolitej elity, których przed-
stawiciele zajmowali najwyższe stanowiska i funkcje 
w każdej dziedzinie. Wszystko to było możliwe dzięki 
doskonałym metodom nauczania i wychowania sto-
sowanym przez OO.  Jezuitów na najwyższym pozio-
mie. Urządzenie i wyposażenie Zakładu w pomoce 
dydaktyczne i naukowe oraz lokalowe, często prze-
wyższały standardy światowe. Uczniowie  poza na-
uką mogli rozwijać swoje zainteresowania duchowe 
i pasje. Funkcjonował teatr, orkiestra, kapela, drużyna 

Zakład Chyrowski – 1936, fot. Wikipedia
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Tadzio czuł się tam dobrze, zawiązał węzły serdeczne-
go koleżeństwa i stale dostawał sprawozdania ze Związ-
ku Chyrowiaków. Nauki przychodziły mu bez trudności, 
ale nie należał do „celerów”, bo szkoda było na to mło-
dości, przecież było się tam jednym z pierwszych w grze 
w palanta, skakało się przez cztery stoły zestawione ra-
zem i. t. p. To może było początkiem astmy, rozedmy płuc 
i żylaków na nogach. Zawsze jednak miał zamiłowanie 
do sportu. Strzelał doskonale, konno jeździł bardzo do-
brze, pamiętam – chód miał niesłychanie lekki i spręży-
sty do samej śmierci. (…) Kiedy startował do wyścigów 
w Miechowie czy w Kielcach na „Knocie” – brudno kasz-
tanowatym, kurtyzowanym wałachu (wziął wtedy I miej-
sce), to na wodzach musiał zawiązać parę węzłów, żeby 
się nie ślizgały, bo „Knot” był szalenie twardy w pysku 
i jak wziął na kieł, to ponosił. Później, kiedy miałam już 
kilkanaście lat, więc Tatuś mógł mieć przeszło pięćdzie-
siąt, próbował grywać z nami w tenisa, ale go to pręd-
ko męczyło. Zresztą, był bardzo ambitny i nie zniósłby, 
żeby go które z nas pobiło. Grał lewą ręką. Jeszcze później, 

harcerska i liczne koła zainteresowań: krajoznawcze, 
krótkofalowców, meteorologiczne, fotografi czne, wie-
dzy religijnej i inne. Wydawano książki, kwartalni-
ki, księgi pamiątkowe, rozprawy naukowe, religijne 
i dydaktyczne. 

Zakład mógł przyjąć w ciągu roku nawet 470 
uczniów/konwiktorów. Pracowało w nim 60–80 oso-
bowe grono profesorskie, ok. 30 braci zakonnych, 
przeszło 100 osób obsługi i służby. Posiadano tu 
młyn, piekarnię, kuźnię, cegielnię, warsztaty, stolar-
nię, pralnię, drukarnię, zakład fotografi czny, stawy 
rybne i własne ujęcie wody, funkcjonowała własna 
straż pożarna.

Po zajęciu Chyrowa we wrześniu 1939 r. przez ar-
mię czerwoną Jezuici zostali siłą usunięci z Zakładu. 
Wielu z nich zginęło na Syberii. Wyposażenie, bez-
cenne zbiory, urządzenia – zostały rozgrabione bądź 
bezmyślnie zniszczone przez okupantów. Sytuację tę 
przypieczętowało wkroczenie Niemców, którzy zajęli 
konwikt na koszary i szpital, a wycofując się w 1944 r. 
podpalili obiekt. Opustoszały gmach niszczeje w za-
straszającym tempie. Jest jednym z wielu symboli 
upadku i niszczenia polskiej kultury kresowej. Próby     
odzyskania konwiktu przez Jezuitów (prawowitych 
właścicieli) spełzły na niczym. 

Po wojnie, rozsiani po świecie absolwenci zrzesze-
ni w Związku Byłych Chyrowiaków, kultywowali 
pamięć o Konwikcie, wspierani w tym dziele przez 
OO. Jezuitów, wierni zasadzie  DEO – PTRIAE – 
AMICITIAE (BOGU – OJCZYŹNIE – PRZYJAŹNI). 

Na podst. opr. B. Augustyna – KONWIKT 
OO. JEZUITÓW W CHYROWIE; 

Zakład Naukowo-Wychowawczy; 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Oddz. Bieszczadzki. Fot. w zbiorach Autora.        

przypinał sobie nasze narty, ale wiązania  na zwykłych 
butach nie trzymały się dobrze i nie miał swobody ru-
chów, ale równowagę utrzymywał doskonale. Był za do-
bry, żeby dla swojej przyjemności wydać na ekwipunek 
narciarski, wolał nam to sprawić, a my nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, ile się musiał nieraz nakłopotać, żeby nam 
zrobić przyjemność. Już w starości powiedział mi kiedyś  
że „całe życie marzył o jasnym płaszczu na futrze i my 
wszyscy doszliśmy do takich, a on chodził w kurtce na 
futrze, albo tz w. „Litwince” albo w „nieopadłym  futrze”, 
którego nie cierpiał. W ogóle – oszczędny dla siebie był 
zawsze. Po skończeniu szkół zapisał się na Uniwersytet 
Jagielloński na rolnictwo, ale skończył  tylko dwa lata, 
bo dziadek zaczął zapadać na zdrowiu i syn musiał się 
zająć gospodarstwem. O ile zdaję sobie sprawę, sytuacja 
materialna musiała być trudna. Rodzina bardzo liczna, 
„zadęcie” pańskie, a sposób gospodarowania bardzo eks-
tensywny. Rola dobra, prawie wszystka w dzierżawach – 
już za mojej pamięci przeprowadzona komasacja i klasy-
fi kacja, spłaty rozkładane w nieskończoność, co przy de-
waluacji pieniądza w większości poszły za darmo, a raczej 
z dopłatą na manipulacje i formalności. Młyn w dzierża-
wie – potem go Tatuś sprzedał, bo sam nie mógł się nim 
zajmować, a dzierżawa nie opłacała się, bo urządzenie było 
przestarzałe i zniszczone. Właściwie to nie był warsztat 
pracy, tylko własność ziemska, czyli kapitał bardzo słabo 
procentujący. Doskonale pamiętam, jak ojciec borykał się, 
żeby interesy wyprowadzić na czysto, żeby na hipotece 
nie było przeróżnych zapisów spłat i weksli Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego, przy czym Tatuś, starał 
się spłacać, a ci, u których miał pieniądze, wyszukiwali 
jakie się dało kruczki prawne, żeby nie zapłacić. Wiem, 
że miał jakieś należności na hipotece w paru miejscach 
– taki był zwyczaj prowadzenia interesów (bo nie było 
banków polskich) – jakieś sumy spadkowe babci, rozdzie-
lone na części, spłaty przeznaczone dla rodzeństwa – cioci 
Tereni było na hipotece Promnika (Prądnika – przyp. 
red.), majątku p. Pogłoskiej w Kieleckiem,  jej córka Zosia 
(siostra Stasia), była przez rok czy dwa, moją koleżanką 
u S. S. Urszulanek; bardzo była miła i ładna jasna blon-
dynka. Na jakimś występie szkolnym ubrała się w różowy 
kontusik obszyty białym futerkiem. Matka przeniosła ją 
do innej szkoły, kto wie czy nie na skutek tego, że dowie-
działa się o tym, że ja chodzę do tej samej klasy, a mój Ta-
tuś procesował się o te pieniądze dla sierot po cioci Tereni 
i był do głębi oburzony, że wykręciła się od płacenia.

Dziadek lubił, żeby dom był na pewnym poziomie. Lu-
bił służbę męską. Przez wiele lat był służący Jan, przed-
tem Dominik (…). Oprócz mojego ojca, żadne z dzieci 
nie miało przygotowania do gospodarstwa i w ogóle nie 
wiem, co kto w domu robił, a przecież córki  siedziały 
w domu, ale nie było zwyczaju, żeby które miało swój 
dział. Do wszystkiego był „pachciarz” – on brał mleko, 
cielęta, wełnę, zboże, owoce. Jeszcze za mojej pamięci, 
sad bywał wydzierżawiony tz w. sadownikowi z wymó-
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wionym „odsypem”. Spał w budzie ze słomy i pilnował 
on, jego żona i zasmarkane Żydzięta – gotowali nad ogni-
skiem, a jak się przyszło, to częstowali pięknym jabłkiem 
obtartym do glansu o chałat. Między drzewami, chyba 
nigdy nie prześwietlanymi, ani skrobanymi, pasły się 
w wysokiej trawie żydowskie kozy.

Ale za to dużo było  książek, różnych haftów i malo-
wanych parawaników. Goście bywali tacy, których się 
pamiętało. Byłam całkiem mała, ale pamiętam, jak przy-
jechał „wuj Ignaś” i „ciocia Jadwinia” t. j. prof. I. Chrza-
nowski i św. p. Sienkiewiczowej siostra – Janczewska, 
i wszyscy poszli na spacer w pole do kopek z koniczyną. 

Ignacy Chrzanowski (1866–
1940), polski historyk literatury, 
profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego – zarażał wprost pasją do 
literatury. Jego podręcznik „Hi-
storia literatury niepodległej Pol-
ski” przez wiele dziesiątków lat 
kształtował świadomość literacką 
Polaków. W listopadzie 1939 zo-
stał aresztowany przez Niemców 

w ramach Sonderaktion Krakau – zmarł w obozie 
w Sachsenhausen w Niemczech. Do grona jego 
uczniów zaliczali się m.in. Roman Brandsteter, Jan 
Stanisław Bystroiń, Stanisław Pigoń, Jan Sztaudynger 
czy KazimierzWyka.

Wikipedia

Jadwiga z Szetkiewiczów Janczew-
ska – Autoportret (1885) – Muzeum 
Narodowe w Kielcach

Jadwiga Janczewska z Szetkiewiczów 
(1856–1941) – młodsza siostra pierwszej żony 
Sienkiewicza. Wyszła za Edwarda Glinkę-Jan-
czewskiego, botanika, profesora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego; mieszkali w Krakowie. Syn 
Edward – profesor Akademii Górniczo-Hutni-

czej oraz znany alpinista. 
Była przyjaciółką i powier-
nicą Sienkiewicza. Pozosta-
wione listy są bezcennym 
źródłem informacji o pisa-
rzu, jego życiu i podróżach. 
Talent malarski, rozwijała 
najprawdopodobniej u Woj-
ciecha Gersona. 

W domu mojej matki już się tych rodzinnych stosun-
ków nie podtrzymywało, nie miała do tego ani odpowied-
niego wykształcenia, ani zainteresowań i inteligencji. 
Ostatni raz widziałam na pogrzebie Babci dalszych krew-
nych – Antoniego Rostworowskiego z Milejowa, Bohdana 
Chrzanowskiego – syna Ignacego.

Antoni Jan Rostworowski 
h. Nałęcz (1871–1934) – ziemia-
nin, działacz społeczny, wła-
ściciel majątków Milejów i Kę-
bło, szambelan papieża Piusa XI, 
współzałożyciel KUL-u. 

Wikipedia, fot. Album.Wielcy.pl

Bogdan Karol Chrzanowski (1900–
1940) – syn Ignacego. Uczestnik wojny 
1918–1921 r. Absolwent Wydziału Fi-
lozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dr. Od 1939 porucznik. Zginął w Ka-
tyniu.  

Bogdan Karol Chrzanowski

O siostrze Bohdana – Han-
nie Chrzanowskiej (1902– 
1973) napisał w stycznio-
wym wydaniu Tygodni-
ka Powszechnego (2018), 
ks. Adam Boniecki: 

„Była osobą niezwykle 
wytworną (...). Już sam jej 
wygląd wzbudzał szacu-
nek. Znała języki. Pisała 
powieści. Spotykałem ją w 
Teatrze Starym na premie-
rach. Hanna Chrzanowska, 
krakowska pielęgniarka, 
prekursorka pielęgniar-
stwa rodzinnego kulturę 
wyniosła z domu – była 

córką profesora literatury Ignacego Chrzanowskiego, 
przez matkę spokrewniona ze środowiskiem ludzi za-
możnych, ale o wielkiej tradycji fi lantropii. Poznałem 
ją w latach 60., gdy prowadziłem duszpasterstwo aka-
demickie w św. Annie. Szukała wolontariuszy, opo-
wiadała o ludziach samotnych, zostawionych samym 
sobie. Chodziła do tych ludzi. To była opieka kom-
pleksowa, obejmująca fachową pielęgniarską pomoc.                                                                                                                                  
Świetna organizatorka i mądra osoba. Choremu 
przydzielała zawsze dwóch wolontariuszy, żeby nie 
było takiej sytuacji, że on czekał, a ktoś nie przyszedł. 
Na warsztatach dla studentów przedstawiała bardzo 
praktyczne zasady, np. żeby sprzątając dom chorego, 
nic mu w nim nie zmieniać. To ważne, żeby okazywać 
szacunek dla mentalności człowieka skazanego na sa-
motność. (…) Szacunek u niej był fundamentem miło-
ści, bo wolna od ckliwej czułostkowości,  pokazywała 
co znaczy kochać bliźniego. (...) Kiedy taka zwyczajna,             
konkretna, była z nami, nikt nie myślał, że to święta.                                                              
Była osobą głęboko wierzącą, ale to nie była taka 
pani, która mówi chorym ciągle o Panu Bogu. Nie 
była dewotką. Jej pogrzeb – prowadzony przez kard. 

Hanna Chrzanowska na okładce 
książki P. Zuchniewicza Siostra 

naszego Boga
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Ojciec w wojsku nie służył, bo każdy, jak mógł, starał 
się od tego ciężkiego obowiązku we wrogiej armii wyku-
pić. Przedstawił świadectwo lekarskie, że ma za słabe zęby 
do odgryzania patronów (kazał sobie poprzednio wyrwać 
dwa przednie). Trochę może nawet tak było, ale gdyby 
doktór nie był dobrze zapłacony, to komisja by nie badała. 

Kiedy Ojciec miał ok. 23 [lata], będąc drużbą na ślubie 
swojej siostry Teresy, zakochał się w swojej druhnie, ok. 
16-letniej bratanicy swojego przyszłego szwagra – Jadwi-
si Majewskiej. Ale oczywiście nie było mowy o tym, żeby 
mógł zakładać rodzinę, bo dom był i tak pełny, ale Dzia-
dek ani słyszeć o tym nie chciał. Swatano mu też później 
różne panny, i posażne, i z  zacnych domów, ale nie było 
na to warunków. Oddał się rodzinie i pracy. Założył Kół-
ko Rolnicze, „Kasę Stefczyka”, odsłużył Straż pożarną, 
a siostry uczyły dzieci wiejskie czytać i pisać po polsku, co 
pod zaborem groziło karami.

Z upływem lat brat Staś i siostra Marylka wstąpili do 
klasztoru, ojciec umarł. Wtedy piękna Jadwinia napisa-
ła  list z zapytaniem czy o niej jeszcze pamięta, bo ona 
czeka. Na gwałt wyrabianie przepustki na wjazd do Ga-
licji, oświadczyny, bukiety i 25.V.1907 r. odbył się ślub 
we Lwowie, a potem wjazd z banderią, drogą ozdobioną 
całemi świerczkami, wyciągniętymi z lasu.

Karola Wojtyłę – był wielką manifestacją uznania dla 
jej miłości do chorych. Pamiętam, że kiedyś podczas 
obiadu u Jana Pawła II rozmowa zeszła w rejon spe-
kulacji o nowych kandydatach na ołtarze. Papież po-
wiedział, że wspaniałym kandydatem byłaby właśnie 
Chrzanowska. Jej beatyfi kacja odbyła się w Krakowie 
28 kwietnia 2018 r.” 

Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych (przyp. red.).  

„mającą za złe”. Lato spędzała Babcia w „białym dom-
ku” za ogrodem, prowadziła swoje gospodarstwo. Tatuś 
przychodził do niej codziennie i siadał w popielato – nie-
bieskim  klubowym fotelu, a Babcia przynosiła swojemu 
kochanemu „Tajdusiowi” pierniczki czy suszone owoce.

Jak tylko sięgam pamięcią, ojciec zawsze dużo praco-
wał społecznie. Założył Straż pożarną, był Przewodniczą-
cym czy Prezesem Rady szkolnej, Rady parafi alnej, Rady 
gminnej, przez wiele lat był Sędzią Pokoju.

Prawdopodobnie banderia witająca moich rodziców przyjeżdżających po ślubie  
25 V 1907 r. Fot. – Archiwum Dąbrowskich.

Na progu powitała państwa młodych siostra chlebem 
i solą i zaraz wyjechała do Krakowa, gdzie wynajęto małe 
mieszkanko dla Babci, która nie chciała być teściową, 

603. Ministerstwo Sprawiedliwości  zaświadcza, że p. Tadeusz Dąbrowski jest Sę-
dzia Pokoju w Michałowicach w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach; Warsza-
wa, d. 11-go maja 1918 r. (Fot. Archiwum Dąbrowskich.

Raz czy dwa razy w tygodniu odbywały się rozpra-
wy sądowe tz w. „pyskówek” w naszym salonie, a obok 
w gabinecie była stała kancelaria sądowa, w której 
urzędowało dwóch pisarczyków, młodych chłopców ze 
wsi, synów gospodarskich (Janot). Kiedy mieli mniej pi-
saniny, albo wiedzieli, że ojciec jest w polu, zabawiali 
się ćwiczeniami podrabiania podpisu ojca, co mi kiedyś 
jeden sam opowiadał.

Woźnym sądowym był wszystko umiejący Wojciech 
Nogieć, syn Szymka i Etki – tatusiowej niańki. W dniu 
rozpraw cały trawnik koło domu był wydeptany i zaśmie-
cony, pełno furmanek i „stron”. Woźny wzywał na kolejne 
rozprawy – „a kiedy sąd idzie na sencasyje – wstańcie”. 
Czasem z chórku, schowani za fi larkami, przysłuchiwali-
śmy się rozprawom, ale w razie jakichś szeptów, uciszało 
nas groźne spojrzenie „pana sędziego”. Miał Ojciec dużo 
pracy z tym sądownictwem, często jeździł do Miechowa, 
musiał studiować prawne paragrafy, opracowywać po-
szczególne sprawy, ale zdaje mi się, że miał w tym dużo 
satysfakcji, a między ludźmi uznanie. Został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, który wręczył mu starosta 
Zonfol (?). O ile wiem, była to praca zupełnie honorowa, 
miał tylko wolny przejazd kolejowy.

Ojciec był towarzyski, jeździł na polowania i róż-
ne przyjęcia w sąsiedztwie, ale był wybredny: nie zno-
sił hulatyk, sam pił bardzo mało i nie bywał tam, gdzie 
rozmowa nie miała trochę szerszych, wyższych lotów. 
W karty grał chętnie, ale nigdy w hazard i zawsze niskim 
kursem, tak żeby wygrana czy przegrana nie odgrywa-
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ła dla niego większej roli. W rozmowach z kobietami był 
dowcipny, ale nigdy nie poniżył się do pokątnych fl irtów.                                                                                                                                 
Na zebrania Związku Ziemian jeździł chętnie, chociaż sam 
głosu w obradach nie zabierał, raczej podbechtywał innych 
do przemawiania. Nie znosił snobów, pyszałków, a bardzo 
lubił ludzi gładkich i kulturalnych. Nie pchał się nigdy 
między bogatszych, dlatego z czasem życie towarzyskie 
wiódł bardzo ograniczone, nie mając warunków na szersze.                                                                                                                                   
W ogóle był domatorem. Rodzinę kochał bardzo i najwięk-
szą radością było dla niego widzieć uśmiech zadowolenia 
na twarzy żony. Serce miał bardzo dobre, żadna akcja 
charytatywna, na pogorzelców czy powodzian nie obe-
szła się bez jego współudziału. Na cele społeczne dawał, 
ile tylko mógł (grunt pod gminę, pod szkołę, pod kościół). 
Stosunki ze służbą były dobre, nie pamiętam krzyków, 
ani awantur, a kiedy przyłapał kogo na nieuczciwości czy 
złym obchodzeniu się z inwentarzem, był stanowczy. Pa-
miętam  raz fornala, ucierał sieczkę, trochę niezaradnego, 
ale Ojciec trzymał go, bo to była taka bida, miał żonę 
starszą od siebie, trochę sekutnicę, małe dzieci. Ale 
zdarzyło się, że w złości uderzył konia końcem biczyka 
w głowę i wybił mu oko. Został zwolniony z miejsca 
i chociaż żona z dziećmi mieszkała w czworakach do końca 
terminu wypowiedzenia, on nie miał już prawa wstępu 
na podwórze, pomimo próśb i zaklinań. Zmieniał Ojciec 
służbę bardzo niechętnie, jak już kogoś przyjął, to zwy-
kle siedział, aż do starości i jego dzieci zostawały. Była 
ta ustawa o emeryturach mało przemyślana i wyraźnie 
uwzględniająca tylko korzyść pracobiorcy, a nie biorąca 
pod uwagę trudności pracodawcy. Wtedy był Ojciec zmu-
szony wymówić niektórym ordynansom, których byłby 

chętnie zatrzymał. Wiem, że gryzł się tym mocno, ale nie 
miał wyjścia, bo warunki mieszkaniowe były u nasi tak 
katastrofalne. Czworaki były za ciasne, ale ponieważ nie 
było za co postawić nowych, w porozumieniu z Delegata-
mi Związków Zawodowych, płacił Ojciec ordynariuszom 
czynsz (…) do wynajęcia mieszkania na wsi. Każdy brał 
dopłatę i mieszkał na miejscu, bo było mu wygodniej, niż 
chodzić z daleka do pracy.

Pracę swoją kochał, wszystko co żyło i rosło cieszy-
ło go i starał się, żeby rosło jak najlepiej. Ale nie lubił 
„nowinkarstwa” i ryzyka, niechętnie zmieniał kierunek 
gospodarowania i zawsze borykał się z kłopotami fi nan-
sowymi, bo wydatki domowe często przewyższały moż-
liwości, a nie umiał dzieciom i żonie odmówić. Doceniał 
jej ogromną pracowitość, więc rezultaty nieumiejętności 
pokrywał kosztem gospodarstwa. Do śmierci żył  myślą 
o domu i Michałowicach i prawie do końca miał nadzieje, 
że kiedyś tam jeszcze wróci… Wrócił osiem lat temu. 
23.II.1961 r. pochowaliśmy Go w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu w Więcławicach w dawnej parafi i. 
W moim sercu i pamięci żyje zawsze, jako człowiek 
o bardzo pięknej duszy.

Kraków 1969 r.
córka Maria Dąbrowska

Na krótko przed śmiercią pytałam Go czy nie chce, 
żeby poprosić księdza, który przychodził co jakiś czas dla 
udzielenia Spowiedzi i Najśw. Sakramentu, odkąd sam 
nie mógł chodzić do kościoła. Powiedział: „Dobrze, ale ja 
z Panem Bogiem jestem w zgodzie...”

Grób rodziny Dąbrowskich h. Radwan 
na cmentarzu w Więcławicach Starych, 
gm. Michałowice.

– Ś. P. Marya z Zawiszów Czarnych Dąbrowska, przeżyw-
szy l. 88 uma. w Michałowicach dnia 23 grudnia 1875 r. 
Pozostały syn Tadeusz wraz z żoną i dziećmi prosi o wes-
tchnienie do Boga za spokój Jejduszy.

– Ś. P. Tadeusz Dąbrowski, właściciel dóbr Michałowice, 
przeżywszy lat 73 zmarł w Michałowicach d. 30 kwietnia 
1903 r. Pozostała żona i dzieci proszą o modlitwę za spo-
kój jegoduszy.

– Ś. P. Teresa z Dąbrowskich Majewska, prz. lat 43 – zm. 
30. IV 1911 r. Pozostałe dzieci, matka i rodzeństwo proszą 
o modlitwę za spokój Jej duszy.

– Ś.P. Tadzio Dąbrowski ur. 29 XI 1911 r., zmarł 21 VI 
1912 r.

– Ś. P. Maria z Rostworowskich Dąbrowska przeżywszy 
lat 82, zmarła d. 21 XII 1927 r. Pozostała rodzina prosi 
o modlitwę za spokój Jej duszy.

– Ś. P. Jerzy Dąbrowski  ur. 9 IV 1908 r., zamordowany 
w Katyniu w 1940 r. Pokój Jego duszy.

– Ś. P. Tadeusz Dąbrowski ur. 11 XI 1873, zm. 21 II 1961. 
Prosi o Zdrowaś Mario.

– Ś. P. Jadwiga z Majewskich Dąbrowska ur. 17 VII 1881, 
zm. 23 V 1964. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie.

– Ś. P. Krystyna Dąbrowska, przeżywszy lat 70 zm. 5 VI 
1990 r. Pokój Jej duszy.

– Ś. P. Stanisław Dąbrowski * 4 II 1918 + 11 V 1995.
– Ś. P. Maria Dąbrowska, ur. 17 I 1910 w Michałowicach, 

zm. 11 IV 2000 w Krakowie. Prosi o modlitwę.
– Ś. P. Andrzej Dąbrowski, ur. 12 V 1940, zm. 21 I 2009.
– Ś. P. Barbara Dąbrowska, przeżywszy 75 lat zm. dnia 

3 czerwca 2016 r.  

*   *   *
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O KAPLICY W MICHAŁOWICKIM DWORZE...

Zawiadamiamy niniejszym, że P. Tadeusz Dąbrowski otrzymał od Stol.[icy] Apost.[olskiej] pozwolenie, aby 
Msza Św.[ięta] w kaplicy domowej mogła być odprawiana. Po uiszczeniu taksy, która wynosi 1745 lir i pokryciu 
kosztów przesyłki 5 zł, Breve Apost.[olskie] zostanie przesłane. Tamże, Breve papieża  do Kurii Metropolitarnej 
w Krakowie z 13 XI 1927 r. 

(…) że parafi a Więcławice była rozległa, a w okresie niepogody wierni mieli problemy z dotarciem do swojego 
kościoła parafi alnego. Dlatego już na początku lat 20.-tych powstał pomysł zorganizowania kaplicy wyjazdowej 
w Michałowicach. Stało się to faktem w 1927 r.,  kiedy to na podstawie papieskiego breve zapadła decyzja o przy-
stosowaniu jednego z pokoi we dworze Tadeusza Dąbrowskiego do rangi kaplicy. Miało to znaczenie szczególnie 
dla tych, którzy mieli znaczny odcinek drogi do kościoła parafi alnego. Stąd usilne starania uwieńczone sukce-
sem – od momentu otrzymania zgody papieskiej we dworze w Michałowicach istniała kaplica, która po zakończe-
niu II wojny światowej stała się podstawą   do erygowania nowej parafi i. 

W wyniku administracyjnego podziału do parafi i Narama zo-
stały przekazane miejscowości: Wilczkowice i Kozierów. Pozostałe 
wsie (Więcławice, Masłomiąca, Michałowice, Młodziejowice, Sie-
borowice, Książniczki, Kończyce, Zdzięsławice, Zagórzyce, Wola 
Więcławska, Zerwana, Pielgrzymowice i Witkowice) przydzielono 
do parafi i Więcławice. Ostatecznie Kończyce przyłączono do para-
fi i św. Małgorzaty w Raciborowicach 1 stycznia 1948 r. 

Dnia 1 czerwca 1949 roku erygowano w Michałowicach parafi ę 
p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obejmującą wsie: 
Michałowice, Zerwaną i część Wilczkowic.

Obecnie posługę kapłańską sprawują tu: ks. mgr Wiesław Kie-
buła (od 2016 r.) – proboszcz i  ks. mgr Norbert Sarota (od 2017 r.) – 
wikariusz. Kościół w Michałowicach

O życiu mieszkańców michałowickiego dworu – z zapisków Marii (Marychny) Dąbrowskiej

Marychna Dąbrowska

Urodziłam się 17 stycznia 1910 roku, jako córka Jadwigi z Majew-
skich i Tadeusza Dąbrowskich w Michałowicach pow. Miechów, wtedy 
województwo kieleckie, we wsi leżącej na pograniczu zaboru rosyjskiego 
i austriackiego, wzdłuż traktu z Krakowa do Warszawy. Na 10-tym kilo-
metrze od Krakowa była granica celna tz w. komora, gdzie urzędowali po 
naszej stronie [słowo nieczytelne] z p. Rapee (?) na czele. Budynki komory 
stały na gruntach dworskich.

Mój dom to nie był taki sobie zwykły dom. Urodził się w fantazyjnej 
wyobraźni Teodora Talowskiego, więc musiał mieć wygląd ni to zamku 
z dwiema basztami, które kryły kręte schody na piętro z niemiłą w dotyku, 
zwłaszcza zimą, poręczą z grubego drogowego pręta żelaznego, ni to pań-
skiej rezydencji z ogromną słoneczną werandą i herbami Radwan i Nałęcz 
wykutymi w kamiennej tablicy. Z czerwonej cegły baszty wystawały ka-
wałki żelaza a nad dużemi ostrołukiemi drzwiami, okutemi [słowo nieczy-
telne] żelaznymi ćwiekami, tkwiła kula armatnia z bitwy pod Grochowem 
o średnicy ±20 cm. Wnętrze domu też było trochę dziwaczne a rozkład 
pokoi nie wiadomo czemu miał służyć, w każdym razie nie mieszkaniu 
tak licznej rodziny dziadków, która wtedy składała się z 11 osób, nie li-
cząc służby. Była też niewielka kapliczka wewnątrz domu, ale z osobnym 
daszkiem, co robiło wrażenie przybudówki. Może obecność tej kapliczki 
przyczyniła się do [słowo nieczytelne] powołań zakonnych w rodzinie 
mojego ojca. Pokoje były szalenie wysokie, więc oczywiście całe ciepło 
z ogromnych kafl owych pieców uciekało do góry pod belkowane stropy. 
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Ale dzięki serdecznej więzi rodzinnej panowała w tym domu miłość i pogoda, dlatego kiedy 17 stycznia 1945 roku 
musieliśmy uciekać przed nienawiścią sowieckich żołnierzy świat się pode mną zawalił, nie byłam przyzwyczajona do 
nienawiści...

*   *   *

Pamięci moich przyjaciół…

REZYDENTKA

Mieszkałam na wsi blisko Krakowa, we dworze niewielkiego 
majątku ziemskiego. Byłam po maturze i uczyłam się od matki 
gospodarstwa domowego, co zresztą bardzo lubiłam. Do moich 
obowiązków należała także opieka nad pewną staruszką, miesz-
kająca u nas – tz w. rezydentką. Była to dawna przyjaciółka mojej 
babki, która za młodu pomagała w wychowaniu i pierwszych na-
ukach potomstwa babki (miała 8 dzieci), potem także ich dzieci, 
a na stare lata osiadła u nas – nie miała nikogo ze swojej ro-
dziny (…). To typowa rezydentka polskich dworów. Mieszkała 
w miłym pokoiku na piętrze. Była przez nas wszystkich kochana 
i nazywana ciocią.

Któregoś dnia, w czasie śniadania wszedł do pokoju jakiś obcy 
mężczyzna, bez pukania (o zgrozo!). Zdziwiona zapytała:

– Czego pan sobie życzy?
– Potrzebuję pieniędzy – odparł gburowato.
– Ja nie mam pieniędzy… 
To z czego pani żyje? 
– Mam tu wszystko, czego mi potrzeba, a jak trzeba coś kupić, to mi kupują, bo 

ja i tak nie mogę chodzić… A kto pan jest? Pan mi się nie przedstawił!? – Zasko-
czony takim obrotem sprawy, odparł: – Jestem Gębala.

– A, Zembala – ucieszyła się staruszka – syn Kasi (była to dawna pokojo-
wa). Niech pan zejdzie do Pana Dąbrowskiego, on panu da, to bardzo dobry 
człowiek…

– Ja jestem głodny – odparł, patrząc pożądliwie na jedzone przez staruszkę 
śniadanie.

– Proszę bardzo – poczęstowała go tym, co jeszcze stało na stole – nie mam, 
więcej. Ale jeśli jest pan w takiej potrzebie, to może weźmie pan ten zegarek. – 
Schował zegarek na długim złotym łańcuszku i wyskoczył przez okno na mały 
daszek, opadający w zarośla bzu.

Niedługo potem, weszłam do pokoju „Cioci Meluni”, żeby się dowiedzieć, jak 
się jaj spało czy smakowało śniadanie?

– Wiesz, kochanie – odparła – był tu przed chwilą taki dziwny człowiek. Mó-
wił, że syn Kasi, wziął mi zegarek i wyskoczył przez okno… Ale był grzeczny, nic 
złego mi nie zrobił…

Pobiegłam czym prędzej do ojca, który po wysłuchaniu relacji, zatelefonował 
na policję.

– To pewnie ten groźny bandyta, który uciekł z więzienia na Montelupich i trwa na niego obława w okolicy.
Rzeczywiście, w niedługim czasie został ujęty, a żandarmi zawiadomili ojca, że jest do odebrania zegarek… Pojmany 

jednak zastrzegał – Tylko żebyście go oddali, bo ja nie wziąłem go sam… to ona mi dała i powiedziała, że tu zaraz ktoś 
z nich przyjdzie.

– Przecież nie siedzę tu sama – mówiła – grają ze mną w różne gry, czytają mi… – i to mnie tak wzruszyło. Czyż 
nie tak samo, jak w fi lmie?

To jest tekst o Melanii Rożyńskiej, podobno ostatniej z rodu książąt Rożyńskich. (…) Jakiś czas przebywa-
ła w Krakowie, dając lekcje francuskiego i muzyki. Mieszkała u niej wtedy ciocia Terenia – przyszła Maria-
nowa Majewska – kiedy chodziła tam do szkoły. Ciocia na starość kładła pasjanse i robiła frywolitki.

Na fotografi ach Ciocia Melunia – 
Melania Rożyńska. Fot. Archiwum Dąbrowskich



24

Autorka wspomnienia o „cioci Meluni”, Maria Żądło Dąbrowska h. Radwan – córka Tadeusza 
i Jadwigi z Majewskich, po przeczytaniu w wigilijnym numerze Dziennika Polskiego artykułu Jerzego Ma-
deyskiego pt. „Końskie Kasyno”, a także po obejrzeniu fi lmu „Jak zabić starszą panią”, przypomniała sobie 
pewien epizod z młodości i postanowiła  opisać go, gwoli przeciwstawienia się utrwalanej w PRL-u opinii 
o wyzyskiwaczach i krwiopijcach  wśród  ziemian. „Póki jeszcze żyją niedobitki tej odchodzącej klasy spo-
łecznej – pisała w liście do Redakcji  Dziennika Polskiego, [trzeba] choć w ten sposób naprawić wielkie 
krzywdy, wyrządzone im przez panujący wtedy ustrój” (przyp. red.).

CZIMBEK

Budzik dzwoni – i urywa nagle, zduszony 
ręką  wyciągniętą spod kołdry. Ten szybki ruch 
odpędza sen, ale pod kołdrą tak ciepło…Trze-
ba dużo wysiłku woli, żeby wyskoczyć z łóżka 
i naciągnąć szybko ubranie i buty. Brzęk 
kluczy na rzemyku, wkładanych do kieszeni 
i ciche kroki przez korytarz. (…) – Prędko, 
zanim zamknie drzwi na schody! – Noga 
zdrętwiała we śnie niema czasu wyciągnąć 
się, więc utykając pędzi się do drzwi. Zanim 
klucz zostanie przełożony i znów przekrę-
cony, można zdążyć  otrzepać się ze snu, 
przeciągnąć przednie i tylne nogi, wysuwa-
jąc język w ziewnięciu. Potem,  pędem do 
dziury naprzeciw lochu – potem do kąta za 
skrzynią… zawsze ten bestia szczur, zdą-
ży uciec… Znowu otwieranie i zamykanie 
drzwi od „dołu”. Można spokojnie pod-
nieść nogę w ligustrze – jeszcze czeka się na 
otwarcie furtki! Teraz – wiadomo, do obo-

ry! Trzeba prześliznąć się prędko i zapadając w słomie, pogonić za kotem, aż wyskoczy za drabiny… tylko szczękają 
łańcuchy przestraszonych krów. – „Czimbek, uspokój się!” – No dobrze, już dobrze – zawsze ta sama uwaga… Siada 
półleżąco na słomie i iska pchły głośno i zapalczywie. – Równe cykanie mleka do skobców usposabia sennie, można się 
przespać, zanim cielęta napoją i przecedzą mleko. Ale kot jest już koło chłodnika i czeka na „piany” w starej pokrywce 
od bańki, więc trzeba usiąść naprzeciw i fi ksować go oczami. Co on sobie myśli? – to bezczelność!; owinął się ogonem 
i (…) tylko od czasu do czasu spogląda, czy nie trzeba jednym susem umknąć za drabiny.

Mleko zanoszą do mleczarni – ale teraz jest tam niepotrzebny – dopiero, kiedy Kasprzyk będzie przelewał do swoich 
baniek, trzeba być, żeby zlizać z betonu te parę kropel, które się rozlały. Teraz idzie się na „bulwark”. Dygoce, zanim 
furtka się otworzy, przepycha się przez odmykane drzwi i wpada między różne rupiecie pod dachem…ale znów myszy 
uciekły z piskiem… Obrok już odmierzony i wymieszany z sieczką. – „No, Czimbek, prędzej bo cię zamknę.” – Zbiega 
po schodach i zaczyna węszyć po stajni. Drzwi do wozowni dziś zamknięte, nie można pogonić między koła i zwisające 
orczyki. Małe króliczki już przejrzały i matka wyprowadziła je z nory, więc nie trzeba ich płoszyć – za parę tygodni 
będą już wiedziały czy jest się kogo bać i pokicają do kąta, podgarniając  zadnie nogi i migając ogonkami. Konie chru-
pią już obrok – „Nastąp! Czekaj!” – brzęk łańcuchów o żłób i chrumkanie owsa. Powietrze ciepłe, pełne zapachu konia 
i rozgrzanego siana… – Teraz znowu do obory – ospę wysypuje się do cebrzyka i odmierza garnczkiem do woreczków, 
dosypując garstkę soli i wapna. Jest czas zajrzeć do świń – małe śpią, równiutko wyciągnięte koło siebie, jak różowe 
wałki. Maciora w swojej przegrodzie stęka przez sen. Zanim zacznie się rozdawać krowom buraki – przy czym przecież 
jest potrzebny – biegnie Czimbek koło kurnika, obwąchać czy nie było jakiego szkodnika przy drzwiczkach, by można 
było kury śmiało wypuszczać. Kaczki trzeba zapędzić na sadzawkę, ale z indorami lepiej się nie spotykać, zaraz tyle 
gulgotania i puszenia się, o to jedno piórko wyrwane kiedyś z ogona… lepiej zobaczyć jeszcze, co z ulami, póki nie po-
wylatują pszczoły – bo rosa, bo potem mogą zacząć bzykać nad głową, a to nie bardzo miło. Ranny obchód gospodarstwa 
już skończony! – można  pójść na zastawione śniadanie. Żeby jeszcze zdążyć się przedrzemać, zanim trzeba będzie pójść 
z panem w pole. Irytująca jest tylko ta Leda, z tym trącaniem nosem i dopominaniem się o pieszczotę. 

Czyż nie jest już największym szczęściem móc patrzeć na pana, z bezgranicznym oddaniem!

Czimbek ze Stasiem
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JAR – przystanek na żądanie

Ostatni skręt serpentyny. Światło refl ektorów omiata przydrożne drzew i wy-
ciąga się prosto. Wypełnia płytkie nierówności asfaltu, szybko i cicho sunie na-
przód; natrafi a i  obejmuje ruchomy ciemny punkt, który rośnie do rozmiarów psa.

W autobusie ktoś wstaje, zdejmuje paczki z siatki. Zgrzyt hamulców i głos kon-
duktora – „Pies już jest, to i konie czekają…”. Otwierają się drzwi, przed którymi 
przydreptuje duży wyżeł  biały w czarne łaty. Czarny łeb przedzielony równo 
białą kreska, wyciąga się niecierpliwie – Ach, polizać już w podskokach kochaną 
twarz! – Najpierw wysuwają się paczki i słychać uśmiechnięty głos – „No, tylko 
nie skacz i usuń się przecież…” – Nie, nie można nie posłuchać, więc w piruetach, 
aż uszy klapią, cofa się do bryczki. Autobus rusza, światło ucieka przed nim. Pacz-
ki leżą już na siedzeniu i kochane ręce na moment obejmują  głowę i suną wzdłuż 
karku…, co za rozkosz!

Resor ugina się przy wsiadaniu, konie ruszają i Jar puszcza się pędem. Musi 
przecież dopaść słupa telegrafi cznego – jeszcze przy kamieniu trzeba się zatrzy-

mać – a wózek już wyprzedza. Więc znów krótki, wyciągnięty galop – prawie w biegu podniesiona tylna noga nad zna-
jomym ostem – a potem już równy, szeroki kłus razem z końmi. Wózek i tak skręca za mostem na drogę koło czworaków, 
skrzypiąc dokoła, a pod górę można przecież wybiec prosto koło dzwonka – przez podwórze – za bramę – przez trawę 
pod dębem, koło derenia – i już przed zajazdem wita się w lansadach posuwiste płynne podskoki), trochę zasapane pod 
górę konie. Ktoś otwiera drzwi z klucza, słowa powitania, zbieranie paczek i wszystko wraca do zwykłego trybu. Rytuał 
powitania jest skończony, można usiąść pod ścianą od pieca i wygrzewać się, płosząc od czasu do czasu pchłę za uchem 
lub pod łopatką...

Rabka, 17, IX. 1949 r.
„widzę i opisuję, bo tęsknię…”

Marychna Dąbrowska (1910–2000) – autorka 
powyższych wspomnień, była siostrą trzech braci: 
najstarszego – Jerzyka (1908–1940) oraz młodszych – 
Tadzia, który żył bardzo krótko (1911–1912) i Stasia 
(1918–1995).

Ukończyła Państwową Szkołę Ogrodnictwa 
w Poznaniu. Wojna przerwała wszystkie plany ży-
ciowe. Krótko przed śmiercią przekazała pamiątki 
rodzinne swojej „przyszywanej wnuczce” Paulinie 
Dąbrowskiej-Dorożyńskiej przykazując, aby – „pa-
mięć o rodzinie nie zaginęła”.

Pragnęła, aby w jej ukochanym domu rodzin-
nym, w którym przyszła na świat także świątobliwa 
Matka Małgorzata – matka generalna Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – siostry 
urządziły dom starców. Jak napisała przed śmiercią 
w liście do siostry prowincjałki: „Chciałabym na-
prawdę, żeby moje marzenie Bóg pobłogosławił 
i stało się rzeczywistością”.

Na podst. przekazu rodzinnego 
Pauliny Dąbrowskiej-Dorożyńskiej

Obecne pokolenie Dąbrowskich złączone jest 
z tym rodem więzami serca, poprzez małżeństwo 
Stanisława Dąbrowskiego z Krystyną Stanisz I-vo-
to Burdyłło, wdową po Władysławie, żołnierzu 
ZWZ – AK, rozstrzelanym w KL Auschwitz  w 1942 r. 

Jego młodszy brat Roman, „żołnierz – malarz An-
dersa”, zginął pod Monte Cassino w 1944 r., pozo-
stawiając ponad 500 rysunków, ilustrujących poko-
nany przez siebie szlak bojowy, o czym napisano 
w Naddłubniańskich pejzażach” Nr 1–2 (41–42) 
2015, omyłkowo zniekształcając wówczas nazwisko 
obu Braci, za co niniejszym – przeprosiny składa – 
Redakcja.

Stanisław adoptował osieroconą córkę żony – Bar-
barę, która wyszła za Andrzeja Dąbrowskiego (ab-
solutnie przypadkowa zbieżność nazwisk). Oboje 
już nie żyją. Tak więc ich córka, Paulina Dąbrowska-
Dorożyńska i Jej Rodzina, zostali jedynymi spad-
kobiercami duchowej schedy po michałowickich 
Żądło Dąbrowskich z Dąbrówki h. Radwan (przyp. 
red.).

Stanisław Dąbrowski (młodszy brat Marychny) 
ukończył V Liceum im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie, a następnie studia rolnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Twardy charakter i dy-
stans do rzeczywistości sprawiły, że nie złamały go 
powojenne szykany władzy ludowej (m.in. zakaz 
pracy w wyuczonym zawodzie). Jego losy i przy-
gody niewątpliwie zasługują na zapamiętanie. Jed-
nak zapewne niezgodne z jego wolą byłoby obecne 
ich upublicznienie. Rodzinne dziedzictwo histo-
ryczno-emocjonalne wraz z sygnetem z herbem 
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Radwan przekazał na łożu śmierci swojej pasierbi-
cy i jej córce.

Na podst. przekazu rodzinnego 
Pauliny Dąbrowskiej-Dorożyńskiej

*   *   *

Jerzy Dąbrowski – początki nauki pobierał 
w domu od korepetytorów, a co pół roku składał eg-
zaminy dla tz w. eksternów w Krakowie. Od klasy 
V-tej uczęszczał do IV gimnazjum im. H. Sienkie-
wicza w Krakowie przy ul. Krupniczej 4. Ucznio-
wie nosili czapki z otokiem jasno lilla. Maturę zdał 
w 1926 i zapisał się na Uniw. Jagielloński na Wydz. 
Rolniczy. Między poszczególnymi latami studiów 
odbywał praktyki wakacyjne w następujących ma-
jątkach ziemskich: Nowiny w woj. lubelskim nale-
żące do Hemplów, Piechcin – Bielawy w Wielko-
polsce pod kierunkiem doskonałego rolnika inż. 
Stefana Czarnowskiego, Kamienice k/Radomska, 
Równe – duże gospodarstwo hodowlane inż. Re-
wiańskiego. Po uzyskaniu w 1930 r. dyplomu inż. 
rolnictwa, odbywał służbę wojskową – najpierw 
w Podchorążówce Piechoty w Łobzowie, prze-
niesiony potem do Grudziądza do Podchorążów-
ki Kawalerii, którą ukończył z przydziałem do 
VI Pułku Strzelców Konnych w Żółkwi k/Lwowa, 
gdzie dowódcą był płk Anders. Po pewnym czasie 
przyjął posadę rządcy w Stróżach k/Zakliczyna 
w majątku p. Stefana Dunikowskiego z Orzeka 
h. Awdaniec, dobrego rolnika lecz wówczas już 
człowieka mocno schorowanego, który pozostawiał 
dużo samodzielność swemu młodemu pomocniko-

Irena z Dunikowskich i Jerzy Dąbrowscy (Fot. Archiwum Dąbrowskich)

Akt ślubu Jerzego Dąbrowskiego i Ireny Dunikowskiej (Fot. wł. A. Barcentewicz)

wi. W 1933 r. objął posadę w Chorzelowie k/Tarno-
wa u hr. Karola Tarnowskiego, jako dyrektor. Tar-
nowski, wówczas Prezes Związki Ziemian, często 
przebywał poza domem, toteż gospodarstwo rol-
no-hodowlane pozostawało prawie wyłącznie w rę-
kach Dąbrowskiego, ku obopólnemu zadowoleniu.

Ale w końcu sierpnia 1935 r. Jerzy Dąbrowski 
żeni się z Ireną Dunikowską ze Stróż (córką Stefana) 
i obejmuje zarząd majątku Łososina Dolna (folwarki 
Biała i Łęczne) – własność żony i jej siostry Anny.
..........................................................................................

Pani Anna z Kaznowieckich Barcentewicz (córka 
Anny z Dunikowskich Kaznowieckiej – siostry Ireny 
z Dunikowskich Dąbrowskiej) przekazała kilka cennych 
informacji, fotografi e i dokumenty uzupełniające tę ro-
dzinną opowieść (przyp. red.).
..........................................................................................

Stanisław Dąbrowski
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Dwór w Łososinie Dolnej (Fot. Archiwum Dąbrowskich)

Podnosi nieco ekstensywne gospodarstwo, roz-
wija hodowlę bydła czerwonego polskiego spro-
wadzając egzemplarze zarodowe, współpracuje 
w rozwoju mleczarstwa w pow. nowosądeckim 
i limanowskim, udziela się społecznie; w Szkole Rol-
niczej w Łososinie Górnej miewa wykłady rolniczo-
hodowlane, jest członkiem Związku Ziemian woj. 
Krakowskiego, w Związku Łowieckim, jako Łowczy 
w Lasach Nawojowskich dba o ochronę zwierzyny 
łownej. (…)

W 1937 r. część folwarku Biała zostaje zajęta 
na lotnisko szybowcowe – następują utrudnienia 
w prowadzeniu gospodarstwa, a najlepsze pola 
równe i położone przy drodze zostają wyłączone 
z uprawy.

W sierpniu 1939 r. zmobilizowany jako ppor. re-
zerwy wyjeżdża do Żółkwi.

W 1940 r. przychodzi wiadomość od Jerzego Lu-
bomirskiego, mówiąca o tym, że spotkał się z Je-
rzym i jego teściem Stefanem Dunikowskim w Obo-
zie Jeńców w Kozielsku. Jako znak rozpoznawczy 
pokazał medalik, który poznaliśmy, ponieważ miał 
uszkodzenie jeszcze z okresu dzieciństwa. Lubomir-
skiego wyreklamowała z obozu rodzina po jakiejś 
znajomości. Żadnych piśmiennych dowodów nie 
przekazał, a spotkanie z żoną Jerzego i jej siostrą sta-
rał się możliwie ograniczyć, podejrzewając, że może 
być śledzony. Chciał jak najprędzej wydostać się za 
granicę. Mówił, że jako „towarzysz z pryczy” chciał 
Jerzego także wyreklamować lub przynajmniej uła-
twić mu wydostanie się z obozu, ale Jerzy nie chciał 
opuścić teścia, który był w bardzo złym stanie zdro-
wia i nie zniósłby trudów ucieczki... Następne ofi -
cjalne już zawiadomienie – o śmierci Jerzego w Katy-
niu – otrzymaliśmy z wojskowego urzędu niemiec-
kiego (znajduje się w spisie zmordowanych przez NKWD 
między marcem a majem 1940 r. – przyp. red.). Stefan 
Dunikowski poniósł śmierć w Katyniu 04.04.1940 r.
Żona Jerzego – Irena z Dunikowskich Dąbrow-

ska zmarła w Krakowie w 1949 r. O jej przejściach 

w czasie okupacji niemieckiej, o aresztowaniu po 
wykryciu punktu oporu we dworze, torturach 
i wykupieniu ze śledztwa w Nowym Sączu, a na-
stępnie wyrzuceniu z majątku w styczniu 1945 r., 
napisała jej siostra – Anna z Dunikowskich I-voto 
Żaba, II-voto Kaznowiecka w swoich Wspomnie-
niach (opublikowanych w Zeszytach Wojnickich).                                                                                                                                     
Jerzowie Dąbrowscy dzieci niestety nie mieli... 

Napisała Marychna Dąbrowska (przedruk – z oryginału)

Po wojnie byłe właścicielki całej połaci lasów od 
Zakliczyna po Rożnów – tułały się, nie mogąc ni-
gdzie zagrzać miejsca. Anna nigdy nie skarżąc się 

Akt awansu pośmiertnego Jerzego Dąbrowskiego (wł. A Barcentewicz)
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na los opowiadała czasem, że z sutej przeszłości oca-
liła bodaj tylko trzy rzeczy: portreciki, własny i siostry, 
malowane przez przyjaciela rodziny Tadeusza Okonia 
i „księgi gości” dworu w Stróżach, z setkami wpisów 
ludzi wielkich i małych, od Prezydenta Rzeczpospolitej, 
Ignacego Mościckiego zaczynając... (przyp. red.).

Po wojnie w Łososinie znajdowała się siedziba Instytutu Sadownictwa z Warsza-
wy (prof. Pieniążek), potem Instytut w wyniku przemian prawnych uwłaszczył 
się i to pozwoliło mu na sprzedaż obiektów. Dwór wyglądał tak, jak pokazują to 
ostatnie zdjęcia… (Fot. wł. A. Barcentewicz). 

Dąb Pamięci – 
kpt. Teofi la Rosoła

Urząd Gminy w Michałowicach i Stowarzyszenie Pro 
Memoria – Dla Pamięci z Pielgrzymowic zamierzają upa-
miętnić żołnierzy uczestników wojen 1914  i 1939 r., po-
chodzących z terenu Gminy, ufundowaniem w Michało-
wicach pomnika, którego odsłonięcie planowane jest na 
rok 2019. Na liście tej znajduje się także nazwisko Jerzego 
Dąbrowskiego. 

Zamordowani w Katyniu: por. Jan Józef Batko, por. 
Lucjan Kubik (trwa wyjaśnianie), por. Jerzy Dąbrowski 
(posiada już swój „Dąb Pamięci” w Łososinie Dolnej, gdzie 
mieszkał), kpt. Teofi l Rosół (uhonorowany posadzeniem 
„Dębu Pamięci” w Więcławicach Starych w roku 2015). 

Przygotował Zygmunt Janas
Pro Memoria – Dla Pamięci

*   *   *

Kolejna „wojenna opowieść” nie wiąże się bezpośrednio z Rodziną Dąbrowskich, ale w pewien istotny 
sposób dotyczy Tadeusza Dąbrowskiego z michałowickiego dworu oraz niezidentyfi kowanej zagrody, łąki 
lub pola w Michałowicach... znajdując swój fi nał na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego Nowy Sącz–Łoso-
sina Dolna zbudowanego na części ziem folwarku Biała, należącego ongiś do Dunikowskich. 

Ppor. JERZY ISZKOWSKI, pseudonimy „Orczyk” i „Kord”,  bohater II wojny światowej, za-
służony dla Sądecczyzny instruktor szybowcowy, do 1960 r. – kierownik lotnioska Nowy Sącz–
Łososina Dolna, urodził się 31  marca 1914 w Nowym Sączu...     

*   *   *
Był pilotem szkoleniowym w eskadrze treningowej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W chwili 

wybuchu wojny postanowił:  Piszę te  wspomnienia od pierwszego dnia rozpoczęcia działań wojennych 
1939 roku. W ten sposób pragnę pozostawić ślad po sobie dla matki i rodziny – na wypadek  śmierci... Możli-
we, że notatki te do nikogo nie dotrą, że w zawierusze wojennej przepadną wraz ze mną... 

Nie przepadły...

Wieczorem dnia 31 sierpnia 1939 roku spiker rozgłośni krakowskiej zapowiedział ćwiczebny 
alarm przeciwlotniczy, w którym miały wziąć udział samoloty własne pozorujące nalot nieprzyja-
cielski. Z chwilą nastania zmroku, w Krakowie zapalono cześć lamp ulicznych. Wkrótce zgaszono 
je stosownie do instrukcji obrony przeciwlotniczej. Miasto zostało zaciemnione.

O godzinie 05:30 w dniu pierwszego września obudził mnie warkot silników samolotowych. 
Byłem niezmiernie zdziwiony. W pułku nie przygotowało się żadnych lotów na wczesną porę dnia, 
zresztą eskadry bojowe z końcem sierpnia odleciały na lotniska polowe. Przypuszczałem, że właśnie 
zaczynały się zapowiedziane przez polskie radio ćwiczenia, albo przyleciały do Krakowa samoloty 
z innych pułków dla jakiegoś ich taktycznego przesunięcia. Warkot samolotów był jednak nierów-
ny, gwałtowny, silniki pracowały nienaturalnie. Wsłuchując się w zupełnie mi obce głosy stwier-

Jerzy Iszkowski na lotnisku w Łososinie Dolnej

Jerzy Iszkowski – 1939 r.
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dziłem, że nie mogły one pochodzić od samolotów polskich. Murami budynku wstrząsnęły silne detonacje. Nie ulegało 
wątpliwości...

Niemcy! – zawołałem zbliżając się do okna.
Pędziłem motocyklem na rakowickie lotnisko. Nieznane dotąd instynkty jakby zawarczały we mnie. Wojna... Karuze-

la samolotów niemieckich nie zatrzymywała się. Przewalała się przez lotnisko, łukiem przechodziła nad miasto, później 
obwód karuzeli przerywał się, samoloty pojedynczo szalały ponad drogami i ulicami na wysokości kilku i kilkunastu 
metrów. Nasi myśliwcy pracowali ciężko. Artyleria nie przerywała ognia ani na chwilę. Od czasu do czasu odzywały 
się z rozmaitych punktów miasta własne karabiny maszynowe.

Położyłem obok motocykl i wsiadłem do sanitarki. Udało mi się zapuścić silnik samochodu. Z pomocą kilku ludzi 
umieściłem rannych wewnątrz wozu. Całkowicie opustoszałą drogą ruszyłem w kierunku szpitala garnizonowego. Na 
wysokości dworu Potockiego spostrzegłem  skręcający w moim kierunku z wirażu od strony Czyżyn klucz samolotów 
niemieckich. Dorniery obniżyły się do wysokości kilkunastu metrów. Już z daleka odezwał się szczekot wrogich kara-
binów maszynowych. Nie przypuszczałem ażeby Niemcy strzelali do mnie, bowiem na ambulansie umieszczone były 
pokaźnych wymiarów znaki Czerwonego Krzyża. Zwiększyłem jednak szybkość, ażeby na wszelki wypadek skryć się 
na ulicy  Rakowickiej. Niemcom nie udało się trafi ć bombami w ambulans Czerwonego Krzyża. Rannych pozostawiłem 
w szpitalu, gdzie wyładowywano wozy sanitarne przybyłe z innych rejonów miasta. Wróciłem na lotnisko.

Nalot ustał. Wykonany był w pełni powodzenia.
Około południa wyszukiwałem na lotnisku samoloty zdatne do natychmiastowej ewakuacji. Znalazłem takie w han-

garach Aeroklubu, typy szkolne i turystyczne, w różnym stopniu uszkodzone. Po pobieżnym opatrzeniu maszyn, wy-
słałem sześć samolotów wraz z moimi uczniami pilotami do Lwowa.

Wkrótce otrzymałem rozkaz pułkownika Luzińskiego odlotu do Lwowa z przeznaczeniem zameldowania się do dys-
pozycji dowódcy 6 Pułku Lotniczego w Skniłowie.

W ostatnim tygodniu sierpnia przyleciałem samolotem do nowego Sącza, żeby może po raz ostatni zobaczyć moją 
Matkę. W domu rodzinnym spędziłem kilka godzin. Odprowadziła mnie Matka z Ojczymem na lotnisko i patrzyła na 
mój odlot. Jak dobrze rozumiałem Matkę, która po raz ostatni żegnała syna lotnika w szczególnych okolicznościach jego 
życia i przeznaczeniu jego służby żołnierskiej wobec zbliżających się wydarzeń wojennych. Teraz gdy wojna nastała, 
codziennie wysyłałem listy do mojej rodziny z ostatnimi wyrazami pożegnania, pragnąc w krótkich słowach zebrać 
wszystkie uczucia miłości i uwielbienia.

Z kolei przyszło się żegnać z Narzeczoną. Był to inny i równie krytyczny etap cierpienia. Zrozumiałem istotę serca 
prawdziwie kochającego. Serce takie szukało kompromisu w momentach gwałtownych brutalnych sprzeczności. Narze-
czona więc prosiła, ażebym nie szedł na front, a gdyby się to jednak stać musiało to co wtedy? Zdarza się, że żołnierz 
w czasie bitwy może odnieść rany i nie musi zaraz umierać, cierpiąc bezpiecznie w szpitalu. Tak mogła odczuwać spra-
wy wojny kobieta, której  naturalną istotą człowieczeństwa jest zachowanie życia ludzkiego za wszelką cenę i przeciw-
stawiając się nikczemnym zbrodniczym siłom zmierzających do zniszczenia istnienia.

Pożegnałem moją biedną Narzeczoną. Wróciłem na lotnisko z ciężkim smutkiem ale z sercem mocnym i opanowa-
nym. Narodziło się wówczas pragnienie zemsty za krzywdy za znieważanie uczuć ludzkich.

Samolot mój był już zapuszczony i nagrzany. Pobieżnie sprawdziłem posiadaną maszynę, załadowałem ciężki kufer 
do przedniej kabiny, byłem gotowy do odlotu.  Startowałem ostrożnie pomiędzy lejami i niewypalonymi bombami. 
Na wysokości kilku metrów przemknąłem duktami leśnymi przez puszczę Niepołomicką i uchwyciłem linię kolejową 
w kierunku na Lwów. Minąłem Tarnów. Linia kolei zagęszczona była transportami posuwającymi się powoli w kierun-
ku zachodnim. Ukazanie się mojego samolotu budziło popłoch wśród wojska. Celem uniknięcia kolizji odsunąłem się od 
toru, z tego samego powodu omijałem większe miasta jak Dębicę, Rzeszów, Jarosław Gródek Jagielloński. Dokładną ob-
serwacją nieba ubezpieczałem się od samolotów nieprzyjacielskich grasujących na wszystkich wysokościach. Po przeszło 
dwugodzinnym locie zarysowały się w zasłonie deszczowej kontury Skniłowa, później miasta Lwowa, po chwili lotnisko 
znajdowało się pode mną. Lądowanie było wyzwoleniem się od ciężaru nieustannie błądzących rozmyślań.

Zbliżał się drugi dzień września - nastawał drugi dzień wojny.
Około południa miały odlecieć do Krakowa dwa samoloty R-XIII. Jeden przeznaczony był dla eskadry frontowej, 

drugi dla zapasu sprzętu w dyspozycji bazy krakowskiej. Nadarzała się więc okazja szybkiego powrotu do pułku. Ko-
mendant bazy uwzględnił moją prośbę i przydzielił mi jedną z maszyn.

Leciałem możliwie na najmniejszej wysokości. Z prawej strony trzymał się mnie w szyku luźnym drugi samolot. 
Omijałem linie kolejowe, główniejsze drogi oraz miasta. Zbliżałem się do Przeworska. Tuż pode mną przebiegały wierz-
chołki gęstego lasu i wyłoniła się linia kolejowa. Ściąłem skośnie tor obserwując w dole wojskowy transport kolejowy. 
Żołnierze transportu w gonitwie jeden przez drugiego rzucili się do stanowisk karabinów maszynowych ustawionych 
na pierwszej platformie. Nie zdążyłem uciec z pola ostrzału pomimo pełnego gazu i gwałtownego uniku. Z trzaskiem 
posypały się wióry. Kabina została trafi ona. Poza dziurami w płatach od pocisku został uszkodzony drążek sterowy 
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i manetka gazu tuż pod moją ręką. Obserwator z ustami pełnymi przekleństw przywarł do karabinów nie mogąc odpo-
wiedzieć ogniem. Nie zostaliśmy ranieni. Drugi samolot w porę uciekł. Później stwierdziłem, że i silnik został uszko-
dzony przez pociski polskich karabinów maszynowych. Przerywał, zmniejszał obroty, krztusił się. Spodziewając się 
w każdej chwili przymusowego lądowania, odpowiednio na to przygotowany leciałem ponad ąkami omijając lasy i osiedla.

Chwaląc celność naszych karabinierów stwierdzić przy tym należy, że wojska polskie nie znały sylwetek własnych 
samolotów, a może i znaku przynależności państwowej. Samolot nisko przelatujący powinien być od razu rozpoznany. 
Nie było wypadku, ażeby w drugim dniu wojny Niemcy używali naszych typów samolotów, lub na własnych samolo-
tach malowali polskie znaki. W czasie pokojowym w pułkach broni ziemnej stosowano do nauki strzelania przeciwlot-
niczego modele samolotów nietypowych, nie istniejących. Rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń nie były informowane 
o postępach technicznych w lotnictwie, chociażby tylko w szczupłym zakresie zapamiętywania sylwetek samolotów 
własnych i obcych.

W drodze do Krakowa mijałem się z samolotami niemieckimi lecącymi przeważnie na dużych wysokościach. Byłem 
pewny, że nieprzyjaciel nie może spostrzec mojej maszynie nisko przelatującej ponad terenem. Dysponując karabina-
mi maszynowymi czułem się pewniejszy w powietrzu. Z daleka widać było Sowiniec. Ten wyniosły punkt terenowy 
zawsze sprowadzał mnie do lotniska ilekroć wracałem z dalekich przelotów. W nocy natomiast charakterystycznym 
znakiem orientacyjnym Krakowa była piękna rozeta świateł miejskich zakończona na jednym z ramion błyskami elek-
trycznymi spawarek fabryki Zieleniewskiego.

Pomimo uszkodzenia samolotu dociągnąłem do lotniska. Lądowałem bardzo ostrożnie, bowiem zniszczona nawierzch-
nia nie dawała żadnych szans pomyślnego zetknięcie się ziemią. Podczas wybiegu manewrowałem hamulcami pomiędzy 
lejami i niewypalonymi bombami. Grat chwiał się jakby nie mógł zdecydować się czy ma stanąć na łbie czy sunąć się na 
płozie. Maszyna podskakiwała na bruzdach wyoranych pługami wzdłuż i w poprzek. W ten sposób celowo było znisz-
czone lotnisko, ażeby uniemożliwić lądowanie  ewentualnemu desantowi samolotów niemieckich.

Byłem już tak blisko mego domu...  
Nadleciały samoloty niemieckie.
Skierowałem się do kancelarii bazy celem zameldowania o przybyciu samolotów ze Lwowa, lecz zanim się odezwałem 

od progu otrzymałem rozkaz natychmiastowego odlotu na lotnisko polowe w Pasterniku. Samoloty musiały być nie-
zwłocznie ewakuowane z Rakowic.

Biegłem do maszyny ile sił starczyło w nogach. Po drodze zebrałem kilku mi potrzebnych mechaników. Sprawdziłem 
maszynę, odnalazłem kilkanaście przestrzeleń karabinowych. To niewiele jak na tyle strachu. Samoloty niemieckie były 
tuż nad lotniskiem. Mechanicy uciekli do najbliższych dołów. Gromkim głosem ściągałem ich z powrotem. Kazałem jak 
najprędzej zapuszczać. Dwóch najodważniejszych żołnierzy podeszło do maszyny i zakręciło śmigłem. Silnik zaskoczył. 
Startowałem na oślep w dymie eksplodujących bomb, po rowach, dołach i niewypałach. Odłamki szrapneli rzaskały po 
skrzydłach. Podwozie trzeszczało, łamało się pod kadłubem, maszyna rozpaczliwie walczyła ze startem. Jakaś poczci-
wa bomba blisko grzmotnęła, zbawczy podmuch widocznie dopomógł maszynie, bo z miejsca zerwała się w powietrze. 
Udało się. Kryjąc się w przyziemnym locie za drzewami i domami odleciałem w innym kierunku aniżeli wypadało po 
prostej. Chciałem w ten sposób zmylić ewentualną obserwację nieprzyjaciela. Po kilkunastu minutach lotu osiągnąłem 
Pasternik, miejsce postoju łącznikowego plutonu bazy krakowskiej. Drugi samolot nie doleciał do Pasternika, utknął na 
lejach w Rakowicach.

Nalot ustał.
Wcześnie rano dnia 3 września Narzeczona odprowadziła mnie do miejsca zakwaterowania Eskadry Treningowej na 

Olszy. Tam rozeszliśmy się. Musiałem iść własną samotną drogą życia.
Przed południem przyszedł rozkaz ewakuacji bazy krakowskiej. Kraków znalazł się w stanie zagrożenia. W tej sytu-

acji nie chciałem pozostawiać narzeczonej w mieście. Postanowiłem ewakuować ją na razie gdzieś w pobliżu do pierw-
szej lepszej wsi. Udałem się do miasta na poszukiwanie jakiegoś pojazdu.

Na jednej z ulic udało mi się nająć gospodarską furmankę wracającą w pobliże wsi Michałowice. Sprowadziłem chło-
pa pod dom i szybko załadowałem furę ostatnim dobytkiem jaki mógł się przydać w tułaczym życiu.

Wóz odjechał w kierunku szosy warszawskiej. Znikał na pierwszym zakręcie. Stałem w miejscu odrętwiały i długo 
patrzyłem w pustą już przestrzeń.

W ukryciu drzew i zabudowań eskadra załadowywała sprzęt na samochody ciężarowe. Jeszcze wiele było do zrobie-
nia. Nie prędzej jak za cztery godziny mógł wyjechać pociąg ewakuacyjny. Ruszyłem motocyklem w ślad za narzeczoną.

Na wolnych przestrzeniach szosy kryłem się za zasłonami przed nisko przelatującymi samolotami niemieckimi. 
W jakiejś wsi odnalazłem narzeczoną z jej matką, w towarzystwie rodziny st. sierż. adm. Borkowskiego.

Chwile denerwujące... Działałem w pośpiechu i z nieustającym lękiem, ażeby w tych rozstrzygających momentach 
o niczym nie zapomnieć. Decyzje plątały się. Wszak każde najdrobniejsze posunięcie miało ogromne znaczenie dla 
przyszłości, może jednak tylko wyolbrzymiało się wszelkie przypuszczenia. Okazało się że chata była za ciasna, nale-



31

żało szukać innej. Przeprowadziłem krótkie rozpoznanie wsi i stwierdziłem, że sąsiednie Michałowice są zasobniejsze 
w żywność i bezpieczniejsze mają położenie względem możliwych w tym rejonie walk. Zadecydowałem przeto przynie-
sienie narzeczonej wraz z rodziną Borkowskiego do Michałowic. Prosiłem o spakowanie się i załadowanie furmanek, a na 
ten czas odszedłem z narzeczoną na szczyt sąsiedniej góry. Czyżby ostateczne tym razem miało być nasze pożegnanie?

Nad nami przelatywały samoloty niemieckie wzmocnione nadejściem nowych eskadr. Uszykowały się i odchodziły 
nad miasto. Schroniliśmy się do rowu, mając przed sobą rozległy z góry widok na cały Kraków. Zwracałem uwagę 
narzeczonej na czarne punkty odrywające się od samolotów. Duże ilości spadały coraz niżej gdzieś w okolicy Dworca 
Głównego i Grzegórzek. Po chwili powietrze dygotało ciężkimi detonacjami – wyrastały kilkudziesięciometrowej wyso-
kości słupy czarnego dymu. Bombardowany był dworzec kolejowy zagęszczony tłumem ludności cywilnej.

Uchwyciłem drżące paluszki, całowałem je, prosiłem ażeby uspokoiły się. Nie można tak... Trzeba się opanować. Mu-
simy być odważni. Teraz sami decydujemy o sobie. Musimy wytrwać...

Ponure widmo rozłąki i śmierci nie odstępowało od nas.
Załadowane wozy gotowe były do odjazdu. Odjeżdżać musiały. W jar wiejskiej drożyny pnącej się pod górę wjeż-

dżały furmanki. Ostatni wóz dociągał do szczytu. Wóz ciężki, przeładowany, zanim szła narzeczona z matką. Szły na 
tułaczkę. Za niemi pędziła zmotoryzowana horda niemiecka. Pogoni je i porwie ze sobą. Co się wówczas stanie?

Wracałem do eskadry z sierż. Borkowskim. Bombardowanie Krakowa nie kończyło się. Tuż obok detonowały bomby 
na terenie dworca towarowego – kryliśmy się w porę za pnie grubych drzew. Potem bombardowanie dworca osobowego 
odrzuciło nas za węgieł kamienicy. Pożary zasłaniały błękit nieba. Dym wgryzał się w płuca. Kraków coraz bardziej 
krajany był dośrodkowo z całą bezwzględnością. Na szosie minąłem zgliszcza samochodu trafi onego z małej wysokości 
bombą zapalającą. Zginął w tym miejscu chorąży Michalczyk, dowódca pułkowego plutonu transportowego. Dwieście 
metrów dalej drugie rumowisko – tutaj zginęło trzech kaprali od bomby zrzuconej na motocykl.

Dotarłem wreszcie do miejsca załadowania bazy krakowskiej. Na rampie kolejowej w Czyżynach panował niesamo-
wity chaos organizacyjny. Wojsko nękane ustawicznymi nalotami nie mogło kontynuować pracy ładowania ciężkiego 
sprzętu. Dezorganizacja zupełna. Ja sam już nie wiedziałem do kogo należę, kto rządzi, które z wielu sprzecznych 
rozkazów należy uznawać za właściwe i obowiązujące. W tej sytuacji postanowiłem działać na własną rękę. Zebra-
łem wszystkich wałęsających się żołnierzy, którzy podobnie jak ja, nie wiedzieli co mają dalej robić. Utworzony w ten 
sposób jednolity oddział chciałem oddać pod właściwe rozkazy lub samym rozpocząć jakąś celową akcję. Przechodząc 
z wojskiem obok płonącego wagonu zauważyłem pośród dymiącego stosu ofi cerskiego bagażu mój kufer wspaniały zała-
dowany najwartościowszych rzeczami jakich się dorobiłem. Zupełnie nie dotknęła mnie ta strata, a raczej odczułem ulgę 
pozbywając się uciążliwego kłopotu. Dla większej swobody porzuciłem motocykl mój na szosie.

Zameldowałem się wreszcie odnalezionemu przełożonemu. Po krótkiej rozmowie kpt. Ostrowski kazał mi natych-
miast odlecieć do Lwowa na samolocie RWD-13. Przy okazji odebrałem pensję. Poprosiłem kapitana o pozwolenie lądo-
wania w Michałowicach, ażeby oddać pieniądze narzeczonej. Zgodził się, dodając że mogę zabrać ze sobą narzeczoną. 
Było to jednak niemożliwe z powodu braku dwóch dodatkowych miejsc na pokładzie samolotu.

Kapitan Ostrowski odwiózł mnie samochodem na lotnisko. Siedziałem już w maszynie, gdy rozpoczęło się bombardo-
wanie lotniska. Było za późno, ażeby ratować się ucieczką do schronu. Szkoda było też samolotu, który pozostawiony na 

polu byłby niewątpliwie zniszczony przez bomby. Należało natychmiast startować. 
Był to piekielny start. W pobliżu eksplodowały bomby niemieckie, a na rozpędzony 
samolot czyhały doły i leje. Nie wiem jakim cudownym sposobem stało się, że bez 
większych uszkodzeń oderwałem maszynę od ziemi. Przez okno limuzyny stwierdzi-
łem, że koła u spodu wisiały, więc podwozie nie powinno było być aż tak nadwyrężo-
ne, ażeby rozlazło się podczas lądowania. Tego samego zdania był mechanik kapral 
Janusz, który leciał ze mną w charakterze pasażera.

Po kilku minutach lotu osiągnąłem Michałowice. Położenie wsi fatalne. Nie mo-
głem znaleźć odpowiedniego do lądowania terenu.

Zastanawiało mnie, że ludność, która przyjaźnie machała rękami i chustami nagle 
w popłochu kryła się do chałup lub uciekała do rowu. Po kilku sekundach nie widzia-
łem już nikogo na ziemi. Zrozumiałem. Zrobiłem gwałtowny skręt do tyłu i w tym 
momencie otarłem się o uderzającą w kadłub wiązkę pocisków karabinowych. Potęż-
ne cielsko samolotu niemieckiego przemknęło obok. W tych warunkach nie miałem 
już czasu na dalsze poszukiwanie lądowiska. Po kilku wariackich ślizgach siadłem 
ryzykownie na łące kończąc wybieg w krzakach. Odbiegłem z Januszem od maszyny 

i zza krzaków ostrożnie wychyliłem głowę. Cisza – spokój. Nie było słychać bliskiego warkotu obcego samolotu. Inne 
niemieckie wysoko krążyły nad Krakowem. Miałem wyraźnego pecha ze znakiem Czerwonego Krzyża. Przedwczoraj 
Niemcy ostrzelali mnie w samochodzie sanitarnym, teraz zaatakowali w sanitarnym samolocie.

Jerzy Iszkowski – 1939 r., Reims – Francja
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Ze wsi przybiegła czereda zaciekawionych chłopców. Odpowiadali jeden przez drugiego jak ten Niemiec gonił 
i ostrzeliwał mój samolot. Mogło się komuś wydawać, że prowadziłem normalną walkę unikową w powietrzu, stosując 
najbardziej udane manewry, gdy tymczasem istotnie wykręcałem maszyną, ale w poszukiwaniu lądowiska. Wcale po-
myślny był to zbieg okoliczności. Jeszcze i to mi pomogło, że samolot niemiecki ostrzeliwany był z ziemi przez oddział 
polskiej piechoty.

Pozostawiłem maszynę pod opieką Janusza i udałem się na poszukiwanie narzeczonej. Sprytni chłopcy prowadzili 
najkrótszą drogą do niezbyt odległej zagrody, w  której podobno zatrzymały się  jakieś dwie panie. Opisali wygląd: jedna 

młoda, bardzo ładna brunetka, druga starsza. Droga więc prowadziła prosto do 
celu.

Zjawienie się moje było zupełną niespodzianką dla narzeczonej. Nieuchronnie 
jednak przybywała ze mną posępna myśl o rozstaniu, tym razem ostatecznym.

Czas już był kierować się do południowej granicy, gdzie miał znajdować się do 
odebrania nowy sprzęt lotniczy nadesłany przez zachodnich sprzymierzeńców.

Zajadałem się smakołykami. Kawał doskonałego ciasta, świeże mleko i papie-
rosy, to wyraz czułej opieki mojej przyszłej teściowej.

Czas uchodził bardzo szybko. Postanowiłem pozostać w Michałowicach 
do zachodu słońca i wystartować z takim obliczeniem, ażebym mógł lądować 
w Skniłowie przed zapadnięciem nocy. Musiałem się śpieszyć ze sprawami, które 
miałem jeszcze do załatwienia.

Pierwsza i najważniejsza sprawa to ślub. Prosiłem więc narzeczoną o zgodę 
na natychmiastowe zawarcie związku małżeńskiego. Narzeczona była wyraźnie 

zaskoczoną moją propozycją. Początkowo  nie wierzyła. Postanowienie moje było jednak nieugięte. Wreszcie oboje 
wzruszeni i szczęśliwi pobiegliśmy do matki. Na progu chaty narzeczona zatrzymała mnie i zapytała:

– A nie będziesz żałował?
– Nigdy kochanie – odpowiedziałem.
– No to chodź do mamy.
Z kolei na matkę spadła nieoczekiwana wiadomość. Dopiero po chwili stroskana twarz matki rozjaśniła się, nasza 

wspólna radość rozprzestrzeniała się, już się śmiały oczy pani Borkowskiej, innych pań, gospodarz wąsa podkręcał 
i chichotały dziewczęta wiejskie. Do zbiedzonej chaty, przytułku błąkających się ludzi, wstąpił na chwilę Anioł Pokoju.

Narzeczona przygotowywała się do uroczystości. Tymczasem zająłem się organizowaniem wyjazdu do parafi i. Wy-
słałem chłopa po furmankę. Szukałem w okolicy kogokolwiek na świadka. Spotkałem znajomego kapitana intenden-
ta 2 Pułku Lotniczego, który w tej wsi  zakupywał produkty żywnościowe dla bazy krakowskiej. Prosiłem kapitana 
o świadczenie na moim ślubie, ten jednak odmówił. Tłumaczył się wprawdzie nie tylko życzliwym grymasem na twa-
rzy, ale przecież konkretną odpowiedzią, że nie może wziąć udziału w ślubie, który odbędzie się bez zezwolenia władz 
wojskowych. Wybitny był to indywidualizm karności ofi cerskiej. Podporucznikowi co  
prawda nie wolno było się żenić, ale inne prawa już obowiązywały. Prawa wojny, które 
wreszcie w niejednych wypadkach przekreśliły dotychczas ofi cjalnie obowiązującą głupo-
tę. Wojna rozcinała niektóre węże gordyjskiego zakonnego ofi cerskiego stanu zawodowe-
go. Wojna więc dała mi żonę.

W dalszych poszukiwaniach zaszedłem do właściciela sąsiedniego folwarku. Pan Dą-
browski przyjął zaproszenie. Potraktował mnie, nieznajomego ofi cera, prawdziwie po 
dżentelmeńsku.

Na podwórzu gościnnej zagrody spotkała mnie miła niespodzianka, bowiem zamiast 
spodziewanej lichej jednokonnej fury, stały zaprzężone do bryczki dwa rącze konie z ustro-
jonymi łbami. Gałęzie i wstążki powtykane do uprzęży połyskiwały w słońcu barwnymi 
kolorami. Obok zadowolony i uśmiechnięty gospodarz Socha uparcie strzelał z biczyska.

Narzeczona zmieniła sukienkę. Wyglądała cudownie. Wiośniano, młodo, ale w pięk-
nych oczach zaciążył głęboki smutek. Ucałowałem te zasmucone oczęta pragnąc w ten 
sposób przeprosić, że nie będzie tak jak często mówiła o naszym kiedyś mającym się odbyć 
ślubie – wystroi się w piękną białą suknię z welonem i dużo, dużo mieć będzie najpiękniej-
szych i najbogatszych kwiatów, że przy dźwiękach triumfalnego marsza wagnerowskiego 
wyprowadzę ją z kościoła szpalerem, w którym rzędem staną ofi cerowie z wyciągniętymi 
w górę szablami i kordami. Stało się inaczej. Ale po stokroć piękniejszą była jej zwyczajna codzienna sukienka i piękniej-
sze były kwiaty naprędce zebrane z pól przez wiejskie dziewczęta. Teraz zupełnie inne były powody do smutku. Docierał 
aż tutaj ponury dzień zagłady wszystkiego.

Michałowice przed II wojną światową. 
Archiwum Dąbrowskich.

Eugenia Michajłówna (24 l.) 
i Jerzy Michał Iszkowski (25 l.) 

w dniu swojego ślubu.
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Przygotowywałem się i ja do ślubu. Słomą starłem błoto z wysokich butów, umyłem ręce w wiadrze, poprawiłem 
umundurowanie polowe, podciągnąłem pas z dwoma zwisającymi pistoletami, wyrównałem taśmę od maski gazowej 
i zarzuciłem na szyję okulary lotnicze. Od kilku dni niegolona broda musiała już pozostać taką jaką była, bo nie miałem 
się tu czym oskrobać, a najpotrzebniejsze rzeczy straciłem razem z kufrem.

Nie byliśmy pewni czy ślub nasz dojdzie do skutku, bo brak było odpowiednich dokumentów, nie wiedzieliśmy też ja-
kie stanowisko zajmie ksiądz dobrodziej wobec tak nieoczekiwanego i formalnie niezapowiedzianego najazdu na parafi ę.

Zjawił się wreszcie pan Dąbrowski. Oczywiście w żakiecie, starannie wygolony i z odpowiednim dla chwili uprzej-
mym uśmiechem. U podstawy tak doskonale prezentującej się posta-
ci połyskiwały nienagannej czystości lakiery.

Wsiedliśmy do bryczki. Z braku miejsc wiele osób musiało za-
niechać podróży. Ruszyliśmy wśród wiwatów zebranej pod zagrodą 
starszyzny i młodzieży wiejskiej.

Słońce grzało radośnie. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać 
komuś kto by zapomniał o wojnie. Ale to słońce raz po raz przysła-
niane cieniem morderczych samolotów niemieckich stało się sprzy-
mierzeńcem zbrodni. Wysysało rzeki i trzęsawiska dając przejście 
czołgom napastniczym. Było dobrze wkalkulowane w elementy po-
wodzenia nieprzyjacielskiej agresji.

Daremnie odsuwałem od siebie myśl o wojnie, o kolegach, o mo-
jej doli żołnierskiej. Nie można było myśli nagiąć do jednego tylko 
ograniczonego przeżycia, zachwytu, szczęścia. Przyszłość, ta wielka 
niewiadoma, już w tym dniu zaczęła zwodzić. Rozmowa nie kleiła 

się. Nawet furman przestał wołać na konie i nie trzaskał już z biczyska. Słychać było tylko turkot kół ciężko przetacza-
jących się po wybojach lichej drogi. Wkrótce wóz toczył się miękką polną kolejną. Konie wolno pokonywały wzniesienie.

Przed nami na górze zieleniła się wioska Więcławice. Z gęstwiny wysokich drzew dumnie wznosiła się kopuła kościo-
ła. Patrzyłem na krzyż pod niebem zawieszony i bezwiednie usta moje szeptały modlitwy. W dłoni mej zadrżała ręka 
Narzeczonej. Pocałowałem tę rączkę z głęboką czcią i wdzięcznością.

Zatrzymaliśmy się w bramie ogrodzenia kościelnego. Zaraz otoczyli nas zaciekawieni wieśniacy gwarząc cicho mię-
dzy sobą. Dopytywali się furmana – kto i skąd?

Pan Dąbrowski wykorzystując dobrosąsiedzką znajomość poszedł do proboszcza, żeby wyjednać zgodę na udzielenie 
ślubu. Szło mu to opornie. Proboszcz zdawał się być nieustępliwy. Potrzebna była jeszcze moja natarczywa interwencja, 
wreszcie przy wspólnej pomocy wszystkich obecnych udało się staruszka przełamać.

Bardzo brakowało mi Matki mojej, ażeby pierwsza podeszła do stopni ołtarza i pobłogosławiła naszej małżeńskiej 
przyszłości. Pożegnałem gości i gospodarza Sochę, a parobkowi, który występował w charakterze drugiego świadka, 
wypłaciłem pięć złotych za narysowanie krzyżyków na dokumencie ślubu.

Wbrew logice zdarzeń bezpośrednio po ślubie miałem się rozstać z żoną. Dojrzałymi i wonnymi polami szliśmy przez 
góry na bliższe drogi w kierunku samolotu. Ja z żoną na przedzie, daleko za nami uprzejmy pan Dąbrowski z teściową. 
Na spotkanie wyszedł kapral Janusz. Złożył nam życzenia i zameldował gotowość do odlotu. Wiedziałem przecież, że 
miałem odlatywać, a jednak przypomnienie o tym uderzyło we mnie jak grom.

Postanowiłem działać szybko. 
Nie mogłem przedłużać własnego 
cierpienia i patrzeć na łzy. Poże-
gnałem ukochaną żonę i matkę.

Silnik zadygotał, ruszył wolny-
mi obrotami. Uchwyciłem stery. 
Start.

Przez szyby limuzyny po raz 
ostatni oglądałem się za siebie.

Lot dłużył się nieznośnie. 
W kabinie duszno. Usiłowałem 
uspokoić myśli. Janusz siedział 
obok, obserwował niebo, czuwał. 
Byłem mu wdzięczny za papiero-
sy, za towarzyszenie mi, za jego 
obecność tuż przy mnie. Wpis do Księgi Parafi alnej w Parafi i Więcławice Stare, gm. Michałowice.

Koścół św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. 
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Jerzy Iszkowski 17 września 1939 r. razem ze swym pułkiem przekroczył granicę ru-
muńską. Następnie dostał się do Marsylii, oczekując we Francji możliwości walki z Niemca-
mi. Wówczas mógł jeszcze pośrednio korespondować z Żoną i Matką. Eugenia po tułaczce 
dotarła do Nowego Sącza. Po wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Francji, Iszkowski zna-
lazł się w Anglii, przydzielony do formowanego 304 dywizjonu bombowego. Od kwietna 
1941 r. do lipca 1943 r. odbył 47 lotów bojowych, bombardując miasta niemieckie oraz po-
szukując ubootów na Atlantyku. W tym czasie kontakt z Żoną i Matką odbywał się poprzez 
agencję wojskową – opłacanie przez Jerzego  fi rmy w Lizbonie wysyłającej paczki do Polski. 
Rodzina otrzymując migdały, rodzynki i fi gi dziękowała „kochanej” fi rmie za przesyłki, 
a dziękczynne listy przekazywano Jerzemu. W okupowanej Polsce cenzura niemiecka nie 
mogła wiedzieć kto te paczki opłaca. W kwietniu 1943 r. Jerzy, już w kraju – przeszedł 
szkolenie dla cichociemnych, a w kwietniu 1944 r. odbył ostatni lot bojowy z Brindisi, z noc-
nym skokiem koło Lublina, gdzie objął funkcję Zastępcy Szefa Referatu  Lotnictwa Okręgu 

Lubelskiego Armii Krajowej. Nadal przestrzegał zakazu kontaktowania się z  Rodziną w kraju. Aresztowany 1 stycznia 1945 r. 
przez NKWD, po ciężkim przesłuchaniu skazany zostaje na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie. Karę 
tę w ułaskawieniu zamieniono na 10 lat więzienia we Wronkach – za „próbę obalenia ustroju demokratycznego”. Wówczas 
rodzina dowiedziała się o jego losie. Dzięki staraniom Żony zmniejszono wymiar kary do lat dwóch. Dnia 1 stycznia 1947 r. 
mógł  wreszcie spotkać się z Rodziną. Przez następne lata był inwigilowany, utrudniano mu podjęcie jakiejkolwiek pracy 
oraz zakazano latania. Dopiero od 1957 r., jako wiceprezes Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu mógł znowu zasiąść 
za sterami samolotu. Przeżycia wojenne oraz więzienie spowodowały ciężką chorobę. Zmarł 29 sierpnia 1962 roku w wieku 
48 lat. Dzieci nie mieli. Na Jego cześć jedna z ulic w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy noszą imię Mjra Jerze-
go Iszkowskiego. Jest  również odnotowany na pomniku Cichociemnych, stojącym obok Sejmu w Warszawie. 

Historia zamieszczenia niniejszego opowiadania 
na stronach „Naddłubniańskich Pejzaży” jest ciekawa 
i nieco zaskakująca... Otóż, p. Jerzy Krzewicki, który 
był gościem p.p. Lorenzów mieszkających w Micha-
łowicach w domu kiedyś należącym do rodziny Dą-
browskich, po powrocie do Kielc zastał tam przysłane 
Mu przez kuzyna Wacława Iszkowskiego wspomnie-
nia Majora pilota Jerzego Iszkowskiego z lat wojny. 
Czytając je, szybko zorientował się, że przecież był  
właśnie w opisywanej we wspomnieniach wsi Micha-
łowice... I tak to relacja z wydarzeń wojennych z dnia 

3 września 1939 roku dotarła do michałowickiego Kwartalnika, za co – podziękowanie na ręce p. Wacława 
Iszkowskiego, redaktora i wydawcy czterotomowego dzieła o Majorze piolocie Jerzym Iszkowskim – składa 
Redakcja, kierując jednocześnie do czytelników i mieszkańców Michałowic, zapytanie:

KTOKOLWIEK SŁYSZAŁ, KTOKOLWIEK WIE...?
Może dzięki przeczytaniu tej opowieści, pojawią się jakieś nowe informacje o owym wydarzeniu, cho-

ciażby – gdzie w Michałowicach pomieszkiwała narzeczona lotnika z mamą i na czyim polu wylądował 
samolot? 

Więcej na ten temat przeczytać można tutaj:  htt p://iszkowski.eu/bio-jerzy.
Niebawem na stronie  www.iszkowski.eu ukażą się obszerniejsze informacje o Dywizjonie 304, Cicho-

ciemnych oraz o Majorze Jerzym Iszkowskim.

*   *   *

W czasie wojny, w michałowickim dworze stacjonowali Niemcy – zajęli całe piętro, go-
spodarzom zostawiając zaledwie kilka pomieszczeń na parterze i pokoik w wieży. Było też 
z nimi kilka niebezpiecznych nieporozumień – np. w czasie rozmowy o kupowaniu świń, 
wyłapali zbitkę słów „świnia i Prusak”, zamiast „świnia i prosiak”... Potrzebne były długie   
wyjaśnienia, żeby sprawę załagodzić. 

Pewnie jeszcze niejedna taka dykteryjka uwieczniona jest w zeszytach ciotki Marychny, która nie prowa-
dziła pamiętnika, lecz zapisywała wspomnienia w formie „grochu z kapustą”. Stąd, potrzeba przeczytania 
całości, żeby móc „wyłowić” najciekawsze fragmenty... 

Paulina Dąbrowska-Dorożyńska    
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Maria Izabela Dąbrowska urodziła się 
12 września 1880 r. w Michałowicach, jako 
siódme, najmłodsze dziecko Tadeusza 
Radwan Dąbrowskiego – majora wojsk 
polskich z czasów Królestwa Kongreso-
wego i Marii Rostworowskiej. Chrzest, na 
którym otrzymała imiona Maria – Izabela, 
odbył się w kościele parafi alnym w Więc-
ławicach. 

Była dzieckiem bardzo wątłym, a trzy-
krotne zapalenie płuc, które przeszła 

w dzieciństwie, na zawsze podkopało jej zdrowie.
Dnia 12 września 1901 r. Maria uzyskała pełnoletność, 

a już czternastego tegoż miesiąca wyjechała z matką do Kęt 
(dom zakonny zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek). 

W Kronice domu Kęckiego czytamy pod datą 28 wrześ-
nia 1901 r.: Przybyła nowa Aspirantka, panna Maria Dąbrow-
ska, córka obywatela znad granicy rosyjskiej, bardzo wątła, ze 
słabymi płucami. Poprosiła o miesiąc próby, po czym ma jeszcze 
wrócić do domu. Jest inteligentna, pełna najlepszych chęci, zda-
je się być powołaną.

Z końcem listopada w Kronice poja-
wia się kolejny zapis: Maria Dąbrowska 
wróciła do Kęt, dostała welonik z rąk Mat-
ki Generalnej, ma dobry głos do śpiewu 
i nieźle zna muzykę. Dobrze to zorgani-
zowana głowa, co ułatwia wyrobienie we-

wnętrzne (Maria była absolwentką Kursów Baranieckiego 
w Krakowie).

Dnia 12 czerwca 1902 r. odbywają się Obłuczyny, a rok 
później Pierwsze Śluby Marii, która przyjmuje imię za-
konne – Małgorzata.

W czasie Nowicjatu, w 1903 r. umiera w Michałowicach 
jej ojciec – Tadeusz Dąbrowski.

Dzięki dojrzałości duchowej, w czerwcu 1905 roku, 
siostra Małgorzata zostaje Mistrzynią Alumnatu, zaś dwa 

lata później przyjmuje Profesję 
Wieczystą. Dla poratowania zdro-
wia wyjeżdża w 1909 r. do Ne
 uno 
koło Ostii we Włoszech, następnie 
do Szczawnicy, wreszcie do Za-
kopanego. Bardzo dużo pracuje – 
wolne chwile poświęca robotom 
ręcznym. Do dziś używa się w Kę-
tach ha� owanego przez nią ornatu 
żałobnego.

W przededniu wojny 1914 r. 
obejmuje zastępstwo kierowania 
domem w Kętach. Kiedy książę 

biskup Sapieha wzywa społeczeństwo do niesienia po-
mocy uchodźcom z terenów objętych wojną, siostra Mał-
gorzata wraz z innymi siostrami udaje się w tym celu do 
Niepołomic. Nigdy nie zapomnę, z jakim zaparciem pracowała 
w Niepołomicach i na jakiej wyżynie moralnej trzymała siostry – 
miał powiedzieć bp Sapieha, zachowując od tej chwili, 
wielkie uznanie dla jej pracy. 

Dzięki staraniom ks. arcybiskupa Teodorowicza 
i księcia biskupa Sapiehy, siostry otrzymały w sierpniu 

Abp Józef Teofi l Teodorowicz (1864–1938) – 
urodził się w rodzinie szlacheckiej pochodzenia 
ormiańskiego. Urząd arcybiskupa lwowskiego 
obrządku ormiańskiego sprawował w latach 
1902–1938. Był znakomitym teologiem, poli-
tykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy, a na-
stępnie senatorem I kadencji w II RP. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa ormiańsko-
katolickiego Izaaka Mikołaja Isakowicza, po śmierci którego objął 
arcybiskupstwo lwowskie, mając wówczas 37 lat. Współpracował 
z ks. Adamem Stefanem Sapiehą.

W latach 1902–1918 zasiadał w Sejmie Krajowym we Lwowie 
i w Izbie Panów w Wiedniu, gdzie bronił spraw polskich.

W słynnych kazaniach, wygłoszonych 10 lutego 1919 r. w kate-
drze warszawskiej na rozpoczęcie obrad Sejmu Ustawodawczego, 
podkreślił konieczność porzucenia spraw partykularnych i osobi-
stych interesów na rzecz pracy dla dobra wspólnego w odradzają-
cej się z zaborczych podziałów Polsce.

W 1920 r. – kiedy ważyły się losy Śląska – wraz z biskupem 
Sapiehą przedstawił w Watykanie sprawę polską papieżowi Bene-
dyktowi XV, a w drodze powrotnej odczytami w Paryżu i Brukseli 
zwracał uwagę opinii światowej na żądania Polski. Dzięki licznym 
kontaktom, abp Teodorowicz mógł zrealizować swój pomysł, aby 
w Kurii rzymskiej umieścić przedstawiciela Kościoła polskiego. 

Powołanie ofi cjalnego ambasadora nie było moż-
liwe, ponieważ państwa europejskie nie uzna-
wały istnienia Polski. Podsunął więc pomysł 
powołania zaufanego polskiego kapłana na sta-
nowisko tajnego radcy papieskiego. Do pełnienia 
tej funkcji wskazał swego najbliższego przyjacie-
la – ks. Adama Sapiehę. Posunięcie to przyniosło 
Kościołowi w Polsce wiele dobra, zaś ks. A. Sa-

piesze otworzyło drogę do wielkiej kariery kościelnej.
Dbał o powołania kapłańskie i oczyszczanie liturgii ormiańskiej 

z naleciałości łacińskich, a w 1937 r. przy udziale całego Episkopa-
tu Polski i wiernych trzech obrządków, uroczyście koronował we 
Lwowie – razem z kard. Augustynem Hlondem – cudowny obraz 
Matki Bożej Łaskawej z kościoła w Stanisławowie – 
najważniejszego sanktuarium maryjnego w archi-
diecezji ormiańskiej. 

Po jego śmierci w całym kraju ogłoszono ża-
łobę narodową. Spoczął na Cmentarzu Obroń-
ców Lwowa, skąd podczas okupacji, zwłoki jego 
w obawie przed profanacją, przeniesiono do pry-
watnego grobowca na Cmentarzu Łyczakowskim. Władze ukraiń-
skie do dziś sprzeciwiają się powrotowi prochów arcybiskupa na 
odnowiony Cmentarz Orląt Lwowskich.

4 grudnia 2008 r., w 70. rocznicę śmierci arcybiskupa Teodo-
rowicza, Senat RP przyjął uchwałę oddającą hołd „heroicznemu 
patriocie, uosabiającemu najlepsze tradycje Rzeczypospolitej”.

Na podst. – Wikipedia 
oraz Arcybiskup ormiański Jóżef Teodor Teodorowicz, ks. T. Isakowicz-Zaleski

Abp J. Teodorowicz

Kard. S. A. Sapieha

Kard. A. Hlond 

Maria Dąbrowska 
w okresie dzieciń-
stwa

Dom klasztorny w Kętach

Matka Małgorzata Dąbrowska Matka Boża Łaskawa – obraz dzie-
lący losy przesiedleńców ze Stanisła-
wowa (Ukraina), znajduje się obecnie 
w Sanktuarium Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Łaskawej ze Stanisła-
wowa przy parafi i św. Piotra i Pawła 
w Gdańsku.

W zachowanym oryginalnym albumie fotografi cz-
nym, wśród wielu ujęć z uroczystości koronacji obra-
zu, dostrzec można charakterystyczną postać broda-
tego zakonnika. Ówczesny gość z Niepokalanowa, to 
późniejszy męczennik, św. Maksymilian Maria Kolbe.

Przegląd archiwalów związanych z zakonnym rodzeństwem z michałowickiego dworu

MATKA MAŁGORZATA DĄBROWSKA – przedruk z „Naddłubniańskich Pejzaży” nr 1–2 (25–26) 2010.
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1917 r. pozwolenie na rozpoczęcie 
pracy we Lwowie. Były to czasy, 
gdy Niemcy, jako sojusznicy Austrii 
wywozili wszystko z Małopolski, 
a mieszkańcy otrzymywali chleb 
kartkowy, w którym było wszyst-
ko, prócz mąki. We Lwowie objęły 

siostry Zarząd Kuchni Wojennej. Po zorganizowaniu tutaj 
domu, wobec piętrzących się różnego rodzaju trudności, 
siostra Małgorzata zdecydowała się pozostać na dłużej 
w tym mieście.

Z chwilą przyjazdu do Lwowa siostra Małgorzata roz-
poczęła swoją pracę u ks. biskupa Teodorowicza, przygo-
towując do druku jego medytacje, które wyszły w 1919 r., 
p.t. „Mnie żyć jest Chrystus”. Z licznych luźnych, niewy-
raźnie zapisanych kartek, odcyfrowywała, przy pomocy 
lupy teksty. Jej wielka wytrwałość i dokładność pracy do-
konały dzieła. 

Ks. Arcybiskup poznał szybko wartości duchowe swej 
sekretarki i polecił siostrze Małgorzacie prowadzenie 
Kongregacji Pań Ziemianek pw. Matki Bożej Kochawiń-
skiej, którą dawniej założył i którą sam kierował. Kapłani 

posyłali do niej nieraz Izraelitki, by 
je przygotowała do Chrztu św.

W roku 1818 siostra Małgorzata 
zostaje Przełożoną samoistną domu 
we Lwowie, umiejscowionym 
w „Bursie – Ormiańskiej”, przezna-
czonej na ten cel przez bpa Teodo-
rowicza. Siostry, które po zwinięciu 

Kuchni pozostały bez pracy i bez dachu nad głową, spro-
wadzają się tu na kilka dni przed zajęciem miasta przez 
Ukraińców.

W jesieni 1919 r. siostra Małgorzata wyjeżdża do War-
szawy, by pomóc ks. arcybiskupowi Teodorowiczowi 
(trwa wówczas Sejm Ustawodawczy, w którym uczestni-
czy on jako poseł) w powstawaniu „Kazań Narodowych”, 
do wydania których w zbiorze „Na przełomie” doprowa-
dza w roku 1923; przygotowuje wydanie II tomu Życia 
Chrystusa Pana p.t. „Herold Chrystusa”. Bierze udział 
w konsekracji J. E. Ks. Nuncjusza Ra
 i – późniejszego pa-
pieża Piusa XI. Uczestniczy w zjazdach pedagogicznych 
w Częstochowie i Kętach. W liście do matki pisze – Widzę 
polskość Warszawy, w zdumieniu i wdzięczności przypominam 
sobie, że doprawdy Bóg dał wolność, obok tego rozbudza dobre-

go ducha w narodzie, który ostatecznie 
zwycięży zło.

W czasie Drugiej Kapituły Gene-
ralnej w Rzymie (1920), siostra Mał-
gorzata wybrana zostaje IV Radną 
Generalną i Ekonomką Generalną 
Zgromadzenia. Cztery lata później 
Kapituła Generalna przynosi jej 

urząd Matki Generalnej. W 1927 r. przyjeżdża z Rzymu 
do Polski, zatrzymując się w Warszawie, później w Kę-
tach. Stąd udaje się na wizytację do Lwowa, gdzie doznaje 
zapaści serca. Stan jej zdrowia jest bardzo ciężki, ale orga-
nizm zwycięża chorobę, w czasie której odwiedzają Mat-
kę Małgorzatę abp Teodorowicz i abp Sapieha.

W Michałowicach żegna się matką. Widzą się wówczas 
po raz ostatni ....

Dużo podróżuje. Odbywa wizytacje 
w Nowym Jorku, Norwood, Des Plai-
nes – w Ameryce, Biloxi nad Zatoką 
Meksykańską – gdzie powracała do 
zdrowia po kolejnym ataku choroby. Po 
przyjeździe do Polski (1929), przyjmuje 
w Kętach pierwsze Śluby swojej pięć-
dziesięcioletniej wówczas siostry – He-
leny (Marii Klemensy), a we Lwowie 
bierze udział w Obłóczynach kolejnej 
ze swych sióstr – Zofi i, która po dwóch 
nieudanych próbach życia zakonnego 
u zmartwychwstanek, wstąpiła do Józefi tek przybierając 
imię siostry Symplicji.

Dnia 29 maja 1932 r. następuje ponowny wybór Matki 
Małgorzaty na przełożoną Generalną. 

Lwów, pocz. XX w. – miejsca 
częstych wizytacji i pracy 

Warszawa, pocz. XX w. – miej-
sca częstych wizytacji i pracy

Rzym, pocz. XX w. – miejsca 
częstych wizytacji i pracy

Dworek „kołłątajowski” – miejsce urodzin Matki Małgorzaty, dwór Dąbrowskich 
proj. T. Talowskiego i ówczesny park wokół dworu w Michałowicach

Matka Małgorzata Dą-
browska nad Niagarą

Historia zaistnienia Zako-
nu Zmartwychwstanek łączy 
się ściśle z klęską powstania 
listopadowego (29 XI 1930). 
Wobec antagonizmów z pa-
pieżem i carem, groźby de-
portacji i śmierci na Syberii, 
wielu Polaków udało się na 
emigrację do Francji, żyjąc 
tam z dala od rodzin – w bie-
dzie materialnej i duchowej, 
w atmosferze wszechobec-
nej beznadziei. Zrodziło się 
wówczas przekonanie o po-

trzebie stworzenia wielkiej idei narodowej, która dodałaby 
sił do przetrwania i odzyskania tożsamości narodowej. Pod 
wpływem francuskiego ruchu odnowy katolickiej, Adam 
Mickiewicz, utożsamiając Polskę z cierpiącym Chrystu-
sem – ukrzyżowaną przez Prusy, Austrię i Rosję, nadał jej 
cierpieniom charakter religĳ ny. Polska pokutująca za błędy 
własne i innych narodów, miała jak Chrystus zmartwych-
wstać, dając początek nowej epoce. Jednak była to doktryna 
oparta na błędnych założeniach, bowiem Chrystus pono-
sząc śmierć na krzyżu był całkowicie niewinny, czego nie 
można powiedzieć o ówczesnej Polsce.

Z początkiem roku 1836 powstała w Kościele Katolickim 
nowa wspólnota zakonna męska – Zgromadzenie Zmar-
twychwstania Pańskiego – powołana dla zmartwychwsta-
nia narodów i Polski.

Założyciele Zgromadzenia SS. Zmar-
twychwstanek: o. Piotr Semeneka, 
Celina i Jadwiga Borzęckie
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nie osłabiona. Na jesieni czuła się już bardzo 
źle. J. E. Ks. Sapieha, na wiadomość o stanie 
zdrowia Matki Małgorzaty, przysłał jej swo-
je błogosławieństwo. Przyszła także depesza 
z błogosławieństwem od Ojca Świętego.

Umiera 10 października 1948 r. w Kętach. 
Matka Generalna przysłała depeszę o treści: 
Najgłębiej odczute współczucie, boleść rozstania, radość uzy-
skania nowej Orędowniczki, zjednoczenie w modlitwie. Teresa. 
(Rzym, dnia 11 października 1948 r.)

Zaś do brata zmarłej – ojca Klemensa, równocześnie 
pisała: Składamy Czcigodnemu i Drogiemu Ojcu wyrazy 

szczerego współczucia, ale też 
i szczerego powinszowania, że 
z jego rodziny wyszedł tak 
rzadkiej piękności kwiat, jakim 
była niewątpliwie dusza Matki 
Małgorzaty. (...).

Ojciec Stefan Klemens Dą-
browski – benedyktyn lubiń-
ski (początkowo – paulin), 
człowiek wielkiego ducha – 
znakomity tłumacz Reguły 

i Żywota św. Benedykta. Pracował także jako kapelan wię-
zienny – na Świętym Krzyżu, który w 1882 r. zamienio-
no na więzienie karne, uważane za najcięższe w Polsce. 
W latach 1919–1922 prowadził Kronikę klasztoru – opisu-
jąc m.in. losy tutejszych więźniów.

Filialna kongregacja żeńska o tej samej duchowości po-
wstała w roku 1891 w Rzymie, kiedy to za sprawą o. Pio-
tra Semeneki (jednego z założycieli Zmartwychwstańców) 
Celina Borzęcka i jej dorosła córka Jadwiga, złożyły śluby 
wieczyste, dając tym aktem początek Zgromadzeniu Sióstr 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Sio-
stry podjąć miały pracę nad moralnym odrodzeniem społe-
czeństwa polskiego w duchu religĳ nym, szczególną troską 
otoczyć kobietę – jako zaczyn odnowy rodziny. Miały trosz-
czyć się o dzieci pozbawione pieczy rodzinnej, zakładać 
ochronki, sierocińce, szpitale oraz domy dla starców i ubo-
gich. Do sióstr należały także wszelkie działania oświato-
wo – wychowawcze, których celem byłoby przystosowanie 
człowieka do nowej sytuacji historycznej.

Pierwsza zmartwychwstanka – Matka Celina Borzęcka 
zmarła – wieku 80 lat w Kętach – 26 października 1813 r., 
w niedzielę zmartwychwstania Chrystusa...

W 2007 r. została beatyfi kowana.
Na podst. homilii abp St. Gądeckiego, 

Jubileusz 120-lecia poznańskich Zmartwychwstanek

Józefi tki – (siostry od św. Józefa) – potoczna nazwa kil-
ku katolickich żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
które za patrona obrały św. Józefa z Nazaretu.

Józefi tki – Zgromadzenia Sióstr św. Józefa Oblubień-
ca NMP – powstaje we Lwowie 17 lutego 1884 r., za spra-
wą ks. Zygmunta Gorazdowskiego, rozwĳ ając się na pod-
łożu duchowym Reguły Trzeciego Zakonu św. Franciszka 
z Asyżu. Prowadzi przedszkola i zakłady opiekuńczo – wy-
chowawcze, podejmuje posługę wśród chorych, cierpiących 
i ubogich w szpitalach, domach opieki społecznej, w sta-

cjach Caritas. Pracuje w wielu krajach 
Europy oraz na terenach misyjnych 
w Afryce i Brazylii.

Założyciel Zgromadzenia – ks. Zyg-
munt Gorazdowski (1845–1920), nazy-
wany – za swoją działalność charyta-
tywną wśród najbiedniejszych – „Księ-
dzem dziadów”, lwowskim Apostołem 
Bożego Miłosierdzia, „Ojcem Ubogich”, 
który całe swe życie poświęcił dla do-
bra bliźnich, został 26 czerwca 2001 r. 

beatyfi kowany we Lwowie przez Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, zaś 23 października 2005 r. – kanonizowany w Rzymie 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI. 

Wikipedia

Ks. Z. Gorazdowski

Piętrzące się wizytacje, konferencje, wyjazdy (Polska, 
Francja, Włochy, Ameryka), mocno nadszarpnęły wąt-
łe zdrowie Matki Małgorzaty. W r. 1938, ze względu na 
stan zdrowia zrzekła się funkcji Matki Generalnej. Jed-

nak niezwykła siła charakteru, po-
pycha ją do wciąż nowych zadań – 
trudy II wojny światowej, pomoc 
walczącym w Powstaniu Warszaw-
skim. Rozrastająca się Prowincja 
Polska zostaje podzielona na dwie 
Prowincje: I – Metropolie Warszaw-
ska, Krakowska i Wileńska, II – Me-
tropolie Gnieźnieńsko-Poznańska 
i Lwowska.

Z wiosną 1948 r. Matka Małgo-
rzata wróciła do Kęt. Była ogrom-

Matka Małgorzata kilka 
miesięcy przed śmiercią

Papież Pius XII

Klasztor na Świętym Krzyżu w Gó-
rach Świętokrzyskich – mal. M. An-
driolli (1836–1893)

Benedyktyni, Zakon św. Benedykta (OSB) – najstarszy 
katolicki zakon mniszy, założony w 529 r. przez św. Bene-
dykta z Nursji. Mo
 o zakonu brzmi: Ordo et pax (Ład i po-

kój) oraz „Aby we wszystkim był Bóg 
uwielbiony”.

Mnisi ślubują: stałość, obyczaje 
monastyczne i posłuszeństwo wobec 
Reguły.

Przyczynili się do rozwoju kultury 
europejskiej, prowadzą słynne szko-
ły, zajmują się zielarstwem i ogrodni-
ctwem (nadal produkują „likier bene-
dyktyński” z 40 ziół).

Św. Benedykt z Nursji (ok. 480–
547) – święty Kościoła katolickiego, 

anglikańskiego, ewangelicznego, ormiańskiego i prawo-
sławnego, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, je-
den z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za 
duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

Wikipedia

Św. Benedykt z Nursji, 
mal. Fra Angelico

Matka Małgorzata Dąbrowska zmarła w opinii świę-
tości. Można powiedzieć, że stało się to w przededniu 
powstania parafi i w jej rodzinnych Michałowicach, 
gdzie od lipca tego roku, wraz z Komitetem Budowy 
Kościoła, młody wikary z Więcławic – ks. Marian Pa-
łęga – czyni starania o uzyskanie pozwolenia na zało-
żenie tu parafi i i budowę kościoła, co umożliwia nieba-
wem dekret Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 
1 czerwca 1949 r.

Ks. Marian Pałęga (1919–1970) – był synem kolejarza 
z Bolesławowa (pow. Włoszczowa). Po ukończeniu gim-
nazjum im. R. Traugu
 a w Częstochowie w r. 1939, zo-
Sprostowanie:
– Helena Dąbrowska, to s. Maria Clemensa, zmartwychwstanka;
– Stanisław (nie Stefan) Dąbrowski, to o. Klemens, benedyktyn.
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Młodzieńcza fotogrfi a s. Małgorzaty 
Dąbrowskiej. Odwrocie – Ces. i Król. 
Nadworny Fotograf B. Henner, Kraków, 
ul. Szewska 27 i dopisek odręczny: Siostra 
Małgorzata. (Archiwum Dąbrowskich.)

Jarosław Żądło Dąbrowski h. Radwan, pseudonim „Łokietek” – ur. 13 listopada 1837 r. – poległ 
23 maja 1871 r., jako dowódca wojsk Komuny Paryskiej. Początkowo spoczął na Cmentarzu Père-La-
chaise w Paryżu, jednak w 1879 r. zwłoki jego przeniesiono na cmentarz w Ivry... lecz po latach ślad 
jego grobu zaginął. Istnieje hipoteza, że  ciało męża potajemnie przewiozła do kraju żona i pochowała 
na cmentarzu  w Przemyślu, gdzie brak dbałości i opieki nad grobami bohaterów narodowych w okresie zaboru 
austriackiego, międzywojennym, a także obecnie – doprowadziły do tego, że dziś trudno jest zlokalizować ten  
pochówek, podobnie jak wiele innych. 

Na podst: Wikipedia oraz L.M.Włodek – 
„Czy generał Jarosław Dąbrowski został pochowany 

w Przemyślu?” – Przemyśl  1971.                                                                                  

Pelagia Pobóg Zgliczyńska (1840–1909) córka Michała i Pelagii z Piotrowskich, żona Jarosława Dą-
browskiego h. Radwan, zesłanka na Syberię za przygotowania do powstania 1863/4 r., uczestniczka Ko-
muny Paryskiej, nauczycielka – pochowana  na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, pas 40. Akt ślubu 
nr 105 z dnia 5 kwietnia 1864 r. – Pelagii i Jarosława – znajduje się w par. św. Krzyża w Warszawie. 

Jarosław Żądło Dąbrowski h. Radwan (s. Wiktora) i „michałowicki” Tadeusz Jerzy Be-
niamin Żądło Dąbrowski h. Radwan (s. Józefa) – byli synami stryjecznych braci, co udo-
wodniono we wcześniejszej części opracowania. Tak więc, dla dzieci Tadeusza, Jarosław 
i jego żona Pelagia, to „stryjeczni wujostwo”...  

Jarosław Dąbrowski; źródło: nad. GP, 
za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza             
Sauczeya), genealogia.okiem.pl  

Pelagia Pobóg Zgliczyńska, żona Jarosława Dąbrowskiego 
oraz Cichorska, żona dowódcy oddziału powstańczego. 
Archiwum fotografi i – DYNAMICZNY HERBARZ RODZIN                           
POLSKICH.

Jarosław Żądło Dąbrowski z Dąbrówki h Radwan ur. w 1837 r. w Żytomierzu, oddany w 1847 r. do Brze-
ścia do korpusu kadet., jako podpor. wysłany na Kaukaz, bił się z Szamilem (przywódca powstania górali 
kaukaskich przeciwko Rosji 1834–1859), dopóki nie obudziły się uczucia, których później był najgorętszym 
i najczynniejszym wyznawcą. Nie chcąc w tych warunkach pozostawać na Kaukazie wstąpił do Akademii 
generałsztabu w Petersburgu i jako kapit. znajdował się tamże w r. 1858/59 należąc już wówczas do kółka 
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rewolucyjnego patryotów Polaków, których zadaniem było szerzenie propagandy w wojsku na korzyść Pol-
ski. W r. 1861, przeznaczony jako kwatermistrz do Warszawy, stał się osią, około której skupił się cały ruch 
wojskowy. Ponawiązywał stosunki wojskowe z różnemi osobistościami, brał udział we wszystkich pracach 
przygotowawczych. Już było uplanowane nawet wydanie twierdzy Modlina powstaniu, gdy aresztowanie 
Dąbrowskiego przeszkodziło wykonaniu zamiaru. Pomimo uwięzienia wydawał polecenia i porozumiewał 
się z komitetami Rz. N. za pomocą swej narzeczonej Pelagii Zgliczyńskięj, która wraz ze swemi ciotkami 
z nadzwyczajną brawurą przemycała jego zlecenia i przeprowadzała porozumienie się z Komitetami po 
sobie następuącemi, dostarczała rewolwerów i narzędzi do wydostania się z więzienia niejednemu uwięzio-
nemu. Słynny spisek w Cytadeli zorganizowany przez Dąbrowskiego, miał na celu wydostanie się wszyst-
kich więźniów na wolność. Na nieszczęście w dzień urzeczywistnienia, przez nieostrożność jednego ze spi-
skowych, plan został zdradzony. Dąbrowski skazany na śmierć, tylko cudem ocalał. Dnia 5. kwietnia 1864 
wystarano się o pozwolenie wzięcia ślubu, na dwa dni przed rozstrzelaniem. Ślub odbył się w Cytadeli 
i spowodował zmianę wyroku śmierci na katorgę. Z początku grudnia wywieziony, w końcu grudnia uciekł 
z drogi. Do połowy maja 1865 przechowywał się w Petersburgu, oczekując wiadomości, dokąd została wy-
słaną żona jego, uwięziona zaraz po ślubie i wywieziona wraz z ciotkami do Ardałowa. Ułatwiwszy uciecz-
kę żonie, udał się wraz z nią przez Petersburg do Szwecji, skąd po o kilkumiesięcznym pobycie, przybył do 
Paryża, gdzie przewodniczył we wszystkich pracach emigracyjnych, zarabiając jednocześnie jako rysownik 
w biurach transatlantyckich. Dnia 21 maja 1871 r. skończył na barykadach jako jenerał naczelnik Paryża, 
kierując obroną miasta podczas komuny, dając dowody swej odwagi i wyższych zdolności. Żona jego Dą-
browska Pelagia ze Zgliczyńskich ur. r. 1840 w Dubiance, znana gorąca patryotka i jako z najczynniejszych, 
największe oddająca usługi w organizacji narodowej, po śmierci męża przybyła do Galicji, gdzie przecho-
dząc bardzo ciężkie chwile, wychowała z pracy rąk trzech synów.

J. Białynia-Chołodecki – Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków. Lwów 1913.

W Archiwum Rodziny Dąbrowskich zachowło się pismo z 1952 roku, autorstwa s. Marii Cle-
mensy – (Heleny) Dąbrowskiej – zmartwychwstanki, dotyczące  naprawy nagrobka Pelagii Dąbrow-
skiej na rakowickim cmentarzu w Krakowie. Niestety, jego adresatka – zapewne osoba wówczas 
wpływowa, była uczennica Pelagi, nie jest znana z nazwiska. Prośbę o pomoc we wspomnianym 
przedsięwzięciu, poprzedza opowieść o związku Jarosława i Pelagii – także  pióra s. Marii Clemensy. 
Obydwa teksty przepisano z zachowaniem oryginalnej pisowni. (przyp. red). 

S. Maria Clemensa Dąbrowska. Archiwum Dąbrowskich

(...) Ś. p. Jarosławowa ze Zgliczyńskich  Dąbrowska urodzila się o ile wiem mniej więcej 100 lat temu, gdy przyrów-
nam jej wiek, którtego nie jestem pewna, z latami mej najdroższej Matki, zmarłej w 1937 r. w wieku lat 83. Bardzo 
wcześnie została sierotą. Macierzyńskim sercem otoczyły ją dwie ciotki Piotrowskie. Może to były siostry jej matki? 
Zdaje mi się, że pochodziła z zamożnej niegdy obywatelskiej rodziny – gdzieś w Warszawskiem... Z tymi ciotkami 
mieszkała Pelagia w Warszawie. Zawsze mile wspominała te swoje opiekunki – ale moja dziecinna wtedy głowa nie 
wypytywała o nic. Kuzynem jej był młody wojskowy Jarosław Dąbrowski, będący pod rozkazami księcia Konstante-
go Romanowa. (Pani będzie łaskawa poprawić niedokładności chronologiczne – może ma lepszą pamięć historyczną.) 
Książę Konstanty, jak wiadomo, kochał się w wojsku, więc i w polskim także. Jarosław bywał na paradach sławnych, 
na Saskim Placu. Wiem niedokładnie, że wplątał się w jakiś spisek wojskowy – widocznie był energiczny, przedsiębior-
czy, odważny, nawet zuchwały. Pokazał się kiedyś na ulicy w mundurze nie przepisowym, tylko jeszcze dawniejszym. 
Te trzy panie przestrzegały go, że [jest] nieostrożny. Szczegółów niestety nie wiem, tylko to, że został aresztowa-
ny, zamknięty w Cytadeli warszawskiej. Kuzyneczka Pelagia miała widać pozwolenie odwiedzania go, i nieznacznie 
a umiejętnie informowała go o tym, co go najwięcej pochłaniało – była łącznikiem między więźniem i Warszawą. Wkrót-
ce te dwa gorące serca pokochały się. Najwyższą radością dla młodziutkiej Pelagii były słowa ukochanego Jaroslawa: 
„Kuzynko, dzielnie postąpiłaś. Rad jestem z ciebie!” Jarosław skazany był na Syberię. Pozwolono mu jednak wziąć 
ślub z Pelagią Zgliczyńską, przed zesłaniem. Trzeba by w historii tamtych czasów wyszukać, jakie to były pozwolenia 
i jakie warunki. Świadkiem tego ślubu w Cytadeli był mój ojciec Tadeusz Dąbrowski, wówczas młody obywatel z płoc-
kiego. I znów nie pamiętam, nie wiem, kiedy Jarosław wywieziony został, gdzie i kiedy z żoną się połączył. Musiało być 
w tym coś samowolnego, bo to wiem, że gdy jeszcze bez żony był na Syberii, widocznie ukrywał się, bo kiedy zatrzy-
mał się u pewnego popa, gdy grali sobie w szachy, tenże pop w ciągu rozmowy  wyraził się: „Ej, żebym ja miał tego 
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Jarosława – to miałbym 1000 rubli!”. – Widocznie była cena nałożona na jego głowę... Dopiero po wyjeździe od po-
pa, Jarosław czując się już bezpiecznym, napisal do niego: „wtedy, a wtedy – to ja byłem tym Jarosławem!”. I znwó 
nie pamiętam, gdzie i kiedy się z żoną połączyli. Widocznie już była uplanowana ucieczka przez Danię czy pólnocne 
Niemcy, nie wiem. Ale wszystkie przeszkody były pozornie usunięte – już wsiadają na okręt, by udać się do Francji, już 
minuta odjazdu się zbliża – a ich biedne serca w ciężkiej obawie, że jeszcze może ktoś ich wydać, ktoś poznać i będą aresz-
towani! Bóg łaskaw – że się tak nie stało - dwoje młodych wygnańców odbiło wreszcie szczęśliwie od brzegu – ucieczka, 
jak jelenia  ściganego przez psy, narazie skończyła się szczęśliwie.

Były to czasy niespokojne, burzliwe, Dąbrowscy udali sie do Francji, do Paryża. Jarosław nie wiem, jak zarabiał, 
by utrzymać żonę i dwóch już synków. Pelagia była bardzo praktyczna, gospodarna, oszczędna, bardzo kochająca ład, 
porządek, estetykę w mieszkaniu, więc musiało tam być bardzo miło. Jakim sposobem wplątał się Jarosław w Komunę 
Paryską, która z początku z pewnością miała jakiś ideał przed oczyma... Ale z czasem, gdy złe instynkty rozpasały się – 
gdy były okrucieństwa i coraz gorsze elementy do niej wchodziły –  p o d o b n o  Jarosław chcial się wycofać – ale już 
była za późno. Jarosław zginął na barykadach.  Fotografi a jego, już zabitego, zawsze wisiała nad łóżkiem biednej, młodej 
wdowy, osamotnionej zupełnie. W tak tragicznym położeniu, oczekując jeszcze trzeciego dziecka, postanowiła wyjechać 
z Paryża, gdyż umysły dawnych ideowych towarzyszy Jarosława odwróciły się od niej, wskutek duchowego odstępstwa 
jej męża. Jeszcze oskarżali ją  niektórzy, że wywozi jakieś drogocenności z Paryża – a to był jedynie bardzo ubożuchny 
„sprzęt gospodarski”, po paru latach pożycia uciułany.

Pojechała do Londynu. Nie wiem czy miała tam jakąś duszę znajomą... Niedługo będzie trzeci syn – z czego tu żyć??? 
Pomagała sobie robieniem papierosów. – Znowu nie wiem, kiedy do Polski wróciła... Zatrzymała się w Krakowie. Władając 
świetnie francuzczyzną – postanowiła zdawać maturę, by zostać nauczycielką tego języka. Można sobie wyobrazić, przez 
jakie przeszła trudności... osoba obca w Krakowie, wdowa i matka trzech synków – zanim do tej matury dopuszczono. 
Ostatecznie zdała ją. Zdaje mi się, że przez naszego dalekiego krewnego dowiedziała się, że mieszkają moi rodzice wtedy już 
pod Krakowem w Michałowicach. Wtedy już odrobinę było jej jaśniej na świecie, przez znajomość z anielsko dobrą Matką 
moją i  szacunek, jaki okazywał jej mój Ojciec, a synowie przyjeżdżali na święta i wakacje. Było ich trzech: Piotr Sławomir, 
Wacław i Jarosław. Ten ostatni bardzo słaby fi zycznie i nerwowo, smutny, mizerny, najmniej zdolny.

Gdy się z naszym domem poznała, miała już stanowisko damy klasowej i nauczycielki w szkole ss. Klarysek przy 
kościele św. Andrzeja. Gdy chłopcy podrośli,  musiała ich umieścić u obcych, nie mogąc mieć ich przy sobie. Odwiedzali 
Matkę. – Zawsze w sobotę przychodził któryś z nich po bieliznę, którą zajmowała się młoda żona naszego kościelnego. 
Później mieszkała razem z nimi, i znów – zapewne gdy pokończyli szkoły – została jakby opiekunką czy ochmistrzynią 
w gimnazjum żeńskim w Krakowie, naprzeciw kościoła Franciszkanów, a później w Pałacu Spiskim na Rynku. Dawała 
także tam lekcje.

Około roku 1909 czy 1910, zachorowała na ciężką grypę. Serce nie wytrzymało gorączki. Przewieziono ją do szpita-
la – otoczona dobrą opieką, czuła się coraz słabszą. Miałam szczęście być przy niej często, mieszkając wtedy w Krako-
wie. Nieraz prosila słabnącym głosem o zmówienie modlitw, tych codziennych, najzwyklejszych... Na nieszczęście, i ja 
wtedy zachorowałam na grypę i w żaden sposób być nie mogłam przy drogiej mej nauczycielce, i modlić się z Nią razem, 
ani przy śmierci, ani na pogrzebie nie byłam. Mam dla Niej dożo wdzięczności i uczucia, i dużo Jej zawdzięczam.

Parę skromnych mebelków pozostało po Niej,  jeszcze tych paryskich, ale w czasie wygnania Braterstwa ze wsi i to 
przepadło, tylko jest jeszcze stół, który nam dał syn jej Wacław.

Gdy przyjeżdżała do nas na wakacje, umiała zawsze „coś z niczego zrobić”, a skromny jej pokoiczek był wzorem po-
rządku i ładu. Miała dar bardzo pięknego czytania głośnego – zasłuchiwaliśmy się, gdy czytała „Ogniem i mieczem” – 
jeszcze wtedy będące nowością. Była bardzo ożywiona i zajmująca w towarzystwie, więc bardzo lubiliśmy jej przyjazdy 
do rodziców na wieś.

Na pytanie – kiedy wrócila do Polski? – mogę w przybliżeniu określić, że około roku 1870 – któregoś; może bliżej 
końca tego dziesięciolecia. Zawsze czyściutka i gustownie ubrana, choć tak uboga materialnie – nawet wyglądem ze-
wnętrznym sprawiała wrażenie ładu i równowagi.

S. Barbara Żulińska

S. Barbara Żulińska CR (1881–1962) − polska zmartwychwstanka, autorka broszur m. in. „O ideałach w wy-
chowaniu”, „System wychowawczy Bogdana Jańskiego”oraz opracowania – „Matka Małgorzata Dąbrowska CR 
1880–1948”. 

Uważała, że miłość Ojczyzny to najbardziej charakterystyczna cecha naszej psychiki, rodzi  się z nami, z nami 
razem wzrasta i coraz więcej wymaga, coraz głośniej woła: „Rzuć wszystko, oddaj mi się cały”.

Na podst: Str. Gimn. Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

Proszę Szanownej Pani, jest w tej chwili na parę dni u nas s. Barbara Żulińska, którą może Pani zna z Jej książek 
lub odczytów. Poddaje ona taką myśl, na którą Szanowna Pani nie wiem, jak odpowie. Otóż, żeby zrobić kosztorys 
tej naprawki – jaką Pani uznaje za konieczną na grobie naszej drogiej zmarłej – i napisać podanie do rządu z prośbą 
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o materialne pokrycie tej sprawy,  s. Żulińska myśli, że ta prośba byłaby prędko wysłuchana i pieniądze by się dostało. 
Dla serca byłoby milej, żeby naprawę grobu zawdzięczało się kochanej i wdzięcznej uczennicy, jaką Szanowna i Droga 
Pani była dla zmarłej. Ale ten sposób załatwienia sprawy byłby łatwiejszy dla Pani, której łączę wyrazy prawdziwego 
szacunku i wdzięczności za pamięć o Pani Jarosławowej, a mej Stryjence kochanej.

s. Maria Clemensa Dąbrowska C.R. Kęty, 22. IX. 52 r.

W dokumentach Cmentarza Rakowickiego w Krakowie za-
notowano, że pierwotny grób Pelagii Dąbrowskiej znajdował sie 
w kw. D. Dopiero w roku 1911 założono grób stały w pasie 40, nie-
opodal nagrobka Ignacego Daszyńskiego. Wraz z cmentarzem sta-
nowi on zabytek, umieszczony w ewidencji konserwatorskiej pod 
sygn. A-584. Pelagia mieszkała wówczas w Pałacu Spiskim przy 
Rynku Głównym nr 34 w Krakowie (na dole znajduje się restau-
racja „Hawełka” – najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja 
w Rynku Głównym w Krakowie. 
Jej początki sięgają 1876 roku), zaś 
na piętrze mieściło się gimnazjum 
żeńskie, w którym pracowała. Akt 
zgonu wystawił szpital na ul. Ko-
pernika. Jako spadkobiercę grobu 
wpisano najstarszego z synów Pe-

lagii – Piotra Sławomira Dąbrowskiego (zm. 1920). 
Być może, owym dobroczyńcą, który odnowił (lub ufundował nowy) 

w latach 50-tych XX w. wymagający naprawy nagrobek Pelagii Dąbrowskiej, 
była krakowska Spółdzielnia Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego, powstała 
w 1945 roku z inicjatywy grupy kobiet, uczestniczek Powstania Warszaw-
skiego, które w Krakowie znalazły schronienie. Słynęła z szycia męskich ko-
szul. Przez wiele lat – aż do czasu likwidacji fi rmy w 2015 r. – tabliczka na 
nagrobku informowała o opiece sprawowanej nad tym obiektem przez ową 
Spółdzielnię (przyp. red.).

Tablica nagrobna : Ś .+ p. Pelagia Dąbrowska, przeżywszy lat 69, 
zm. 11. II. 1909 r. Fot. E. Kwasniewska

Grób Pelagii Dąbrowskiej na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie. Fot. E. Kwaśniewska

Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa...

Wśród portretów członków grona pedagogicznego znajduje się jeden szczególny. Jest to wizerunek na-
uczycielki języka francuskiego Pelagii Dąbrowskiej (1840–1909).

Pierwsze grono nauczycielskie i pierwsze uczennice gimnazjum żeńskiego w Krakowie – r. 1897. Po lewej 
stronie prostokątne fotografi e nauczycieli z podpisami. U góry największy portret dyrektora Bronisława Trzaskowskie-
go (1824–1906) – językoznawca, pedagog, nauczyciel języka polskiego i łaciny, poniżej z lewej ks. Franciszek Świderski 
(1857–1928) – doktor teologii, katecheta, z prawej Pelagia Dąbrowska (1840–1909) – nauczycielka języka fran-
cuskiego, żona Jarosława Dąbrowskiego, niżej na środku Zofi a Baraniecka – nauczycielka języka francuskiego, 
a nieco niżej lewej Józef Winkowski – nauczyciel języka łacińskiego i greckiego, z prawej Jadwiga Mayówna (1863–1943) – 
nauczycielka gimnastyki. Poniżej mocno z lewej Jan Rajewski (1857–1906) – matematyk, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego, a w centrum Feliks Koneczny (1862–1949) – historyk, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
W ostatnim rzędzie Ferdynand Edward Polzeniusz (1862–1918) – chemik, nauczyciel historii naturalnej, Zygmunt 
Stylo – nauczyciel języka niemieckiego i Władysław Pochwalski (1860–1924) – artysta malarz. Po prawej rozmieszczo-
no w nieregularnych rzędach owalne fotografi e 26 uczennic – od góry: Józefa Trąbkówna, Karolina Opolska, Jadwiga 
Lewicka, Maria Szartowska, Maria Dulębianka, Helena Wiśniewska, Romana Truszkowska, Maria (nieczyt.), Elżbieta 
Burzyńska, nieczyt., Maria Radwańska, Zofi a Roszkiewicz, Stefania (nieczyt.), Józefa Hopcasówna, Helena (nieczyt.), 
Meduska, Jeżower, Helena Bereźnicka, Olga Papieska, Ewelina (nieczyt.), Elwira Kawecka, Anna Zieleniewska, Józefa. 

Gimnazjum to było pierwszą na ziemiach polskich średnią szkołą żeńską z programem gimnazjum męskiego. Zostało 
otwarte w lokalu przy ul. Św. Jana 11, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek im. Ignacego Józefa 
Kraszewskiego.
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Pelagia ur. się w Dubience (Lubelszczyzna) jako córka Michała Zgliczyńskiego i Pelagii 
z Piotrowskich. W 1862 r. zaręczyła się z Jarosławem Dąbrowskim (1836–1871), inicjato-
rem i faktycznym organizatorem Komitetu Centralnego Narodowego. Przygotowywał on 
także plan powstania, ale wskutek denuncjacji uwięziony został w Cytadeli Warszawskiej. 
Tu właśnie 5 kwietnia 1864 r. odbył się ślub Jarosława z Pelagią. Dąbrowska brała udział 
w przygotowaniach powstańczych. Pośredniczyła pomiędzy członkami Komitetu Central-
nego Narodowego a mężem, któremu dostarczyła przedmioty potrzebne do ucieczki. Aresz-
towana i osadzona w X Pawilonie, została następnie zesłana do Ardałowa, skąd wykradł ją 

Dąbrowski. Wyjechali do Francji. Wzięła udział w Komunie Paryskiej, podczas której poległ Jarosław, dowód-
ca sił zbrojnych Komuny. W maju 1871 r. przez Anglię wróciła do kraju i zamieszkała początkowo w Jaśle, 
a w 1880 r. osiadła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w szkole św. Andrzeja, potem w pensjach żeń-
skich, między innymi Karoliny Krynickiej. Następnie została ochmistrzynią w nowo powstałym I Gimnazjum 
Żeńskim. W 1902 r. w wyniku różnicy poglądów na wychowanie religijne, przeniosła się do Gimnazjum Kró-
lowej Jadwigi (w Pałacu Spiskim na krakowskim Rynku), w którym pracowała do końca życia.

(Str. MHK)

Żywot tej niepospolitej pod każdym względem kobiety był tak bogatym w nadzwyczajne wypadki, że 
na tle tego co przeżyła, widziała i w czym czynny udział brała, można by spisać część dziejów powstania 
polskiego z r. 1863 i dzieje Komuny Paryskiej w r. 1871.

Na podst.: Miłość w czasie powstania... Info.elbląg.pl 

Tableau Gimnazjum Żeńskiego z roku 1897 – fot: Mien Juliusz (1842–1905), wyk. w Krakowie. Fotografi a znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Nr inwent. MHK-Fs2602/IX. Ze zbiorów Cyfrowego 
Thesaurusa.

Pelagia Dąbrowska
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W wydaniu „Głosu Rzeszowskiego” z 29 lutego 1920 roku, w rubryce „Kronika żałobna”, ukazała się 
taka oto wiadomość: „Piotr Sławomir Radwan Dąbrowski, urzędnik krakowskiego Tow. Wzaj. Ubezpie-
czeń lat 53, zmarł w Rzeszowie dnia 27 lutego br.”. W suchym komunikacie nie podano, że zmarły urzęd-
nik był synem Jarosława Dąbrowskiego, działacza niepodległościowego, generała i naczelnego dowódcy sił                  
zbrojnych Komuny Paryskiej, który 23 maja 1871 r. poległ od kuli na barykadach w dzielnicy Montmartre. 

Piotr Sławomir Dąbrowski urodził się w 1866  roku, w Paryżu. Jego ojciec  uciekł do Francji przed katorgą, 
na jaką go skazano za próbę wzniecenia w Warszawie antycarskiego powstania. Piotr był pierworodnym 
synem Pelagii i Jarosława Dąbrowskich. Gdy przyszedł na świat, jego  ojciec nie posiadał się z radości – 
w listach do przyjaciół nazywał Piotra „naszym małym powstańcem”. Potem urodzili się kolejni synowie 
Pelagii i Jarosława: Wacław, Bolesław – który przypuszczalnie zmarł wcześnie – oraz Jarosław junior. 

Bracia dorastali w galicyjskim Krakowie, dokąd ich matka przybyła z emigracji po śmierci męża z końcem 
dziewiętnastego stulecia – mieszkała również w Jaśle. Pracowała tutaj jako nauczycielka języka francuskie-
go, „osoba powszechnie znana i szanowana”. 

Piotr Sławomir Dąbrowski ożenił się z Marią Rydel. Małżonkowie prowadzili swój dom „po pańsku”. 
Piotr działal w komitecie obywatelskim organizującym bale dobroczynne, doskonale sprawdzając się jako 
wodzirej. Mieli synów – Romana Mariana – pisarza, twórcę kryminałów (pseud. Romański Marek) i Adama 
Józefa – wojskowego . 

                               Na podst. nowiny24.pl – Podkarpackie ślady rodziny Jarosława Dąbrowskiego           
                                                                                                    (23. II. 2017  i  2. III. 2017)                       

Monogram s. Symplicji Dąbrowskiej                                          
                                                                                      
S.M. Symplicja – Zofi a Dąbrowska
Urodz.: 30.03.1878 r. w  Michałowice
Rodzice: Tadeusz i Maria z d. Rostworowska
Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa we Lwowie: 02.03.1929 r.                          
Nowicjat rozpoczęła: 18.11.1929 r. we Lwowie
Pierwsze śluby złożyła: 19.11.1930 r.
Śluby wieczyste złożyła: 19.11.1935 r.
Zmarła w Bogumiłowicach: 23.12.1944 r.
Pochowana w Wierzchosławicach

Ze wspomnień o Siostrze Symplicji Dąbrowskiej zmarłej w 1944 r. w Bogumiłowicach:
Siostrę Symplicję poznałam w nowicjacie, byłyśmy razem kilka miesięcy. 
„Później spotykałam Ją, gdy przyjeżdżałam na rekolekcje do Lwowa. Zapraszała mnie wraz z innymi 

siostrami do swego pokoju gdzie malowała. Pokazywała  piękne maki, bławaty i inne kwiaty polne, które 
lubiła malować. Po kilku latach spotkałyśmy się na jednej placówce w Klikawie koło Puław. W życiu wspól-
nym poznałyśmy się bliżej. Była ofi arna, na każdym kroku chciała siostrom pomagać, chociaż czasem nie 
wiedziała w jaki sposób zabrać się do tej pracy, gdyż tego nigdy nie robiła (…) Ale była b. dobra w życiu 
wspólnym.

W czasie okupacji znowu Opatrzność Boża złączyła nas razem. Przyjechała ze Lwowa w roku 1940 do 
Bogumiłowic, ale już czuła się chora, cierpiąca. Nie miała ochoty do żadnej pracy, ale nie odmówiła, gdy się 
Ją o coś prosiło, a co nie sprawiało dużo wysiłku. Najczęściej malowała do kościołów konopea, sukienki na 
puszkę. Czasem napisała wiersz dla dzieci. Siły Jej coraz więcej słabły. S. Przeł. Norberta Singer często py-
tała i prosiła, radziła, że zawezwie lekarza. Zawsze słyszało się jedną odpowiedź: „ja wiem, co mi jest, mnie 
nic nie pomoże, kostusia wszystko wyciągnie”. Żadnych lekarstw nie używała i nie pragnęła. (…) Około 
2 tyg. przed śmiercią położyła się już na dobre. Pielęgnowała Ją s. Ernestyna Makowiecka w ciągu dnia 
a na noc siostry się zmieniały, chociaż tego nie wymagała. Pokrzepiała się mocą Eucharystii, którą codzien-
nie przyjmowała. (…)  

Umarła dnia 23. XII. 1944 r. W pogrzebie wzięło udział 3 księży i 12 sióstr, które przyszły pieszo z Tar-
nowa, gdyż pociągiem nie można było osobom cywilnym podróżować. Młodzież męska niosła trumnę całą 
drogę pomimo mrozu około 30oC, bo jak sami mówili: Siostra nas o to prosiła już prawie pół roku przed 
śmiercią. 

Pochowana została na cmentarzu w Wierzchosławicach, w dzień Bożego Narodzenia...”
S.M. Tarcyzja Kulpa

Uwaga: Całe fragmenty przepisałam z rękopisu dosłownie. Materiał tekstowy – Archiwum ss. józefi tek w Krakowie.

S. Symplicja Dąbrowska. 
Archiwum Dąbrowskich.
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Przemówienie o. Klemensa w Michałowicach - 1919 r.

„Co Bóg połączył, niech człowiek nie rozłącza.”
To są słowa Boże, zapisane w Pismie Św. Bóg połączył nas w jeden wielki naród pol[ski] - już blisko 1000 lat temu. 

I był nasz naród, jako inne, mieliśmy swego króla, swoje woj[sko], swój rząd. Polska była bogata i mocna, miała rząd 
sprwiedl[iwy], który pilnie czuwał nad tem, by się  nikomu krzywda nie działa. I lepiej się działo w Pol[sce], niż w wielu 

innych krajach. – Ale mieliśmy złych sąsiadów, którzy się 
podstępnie na nas zmówili, napadli na Pol[skę] i pomiędzy 
siebie ją podzielili. Dostaliśmy się do ciężkiej niewoli: jedni 
pod Moskala, drudzy pod Niemca, trzeci pod Austr[iaka]. – 
Co Bóg połączył, to źli ludzie rozdzielili. – Dopuścił tak Pan 
Bóg, aby nasz naród przez tę ciężką niewolę, przez tę po-
kutę oczyścić i z naszych błędów poprawić. 130 lat trwała 
ta pokuta i wreszcie Bóg – surowy i sprawiedl[iwy] – ale 
i miłosierny – zlitował się nad nami, w oczach naszych po-
karał naszych krzywdzicieli i wrogów, wypędził ich z pol-
skiej ziemi i wraca nam wolną Polskę.

Jakby nowy świt, nowe zorze zajaśniały na niebie! Czy-
ście się kiedyś zastanowili, jakie to szczęście, jaka łaska boska - mieć swoją własną, wolną ojczyznę? Już teraz lud nasz 
wiejski nie będzie musiał wędrować w dalekie kraje, na saksy czy za morza za kawał[kiem] chleba, – bo we własnej 
ojczyźnie znajdzie dostatek. Już młodzież polska nie będzie musiała we wojsku słuchać urągowisk moskiewskiego czy 
prus[kiego] ofi cera na to, co nam jest najdroższe, na naszą wiarę katol[icką] i na naszą Polskę. Już pruski nauczyciel nie 
będzie bił naszych dzieci za to, że się z niemieckiego katech[izmu] uczyć nie chciały. – I już nie będziemy w ręce wrogów 
naszych płacili podatków na zbytki, gdy nam i na najkonieczniejsze potrzeby grosza nie stało.  Zdawać by się mogło, że 
już teraz nikt się nie odważy rozrywać i napowrót dzielić tej Polski, którą Pan Bóg w sposób prawie że cudowny znów 
w jedno połączył. Zdawać by się mogło, że się już wszyscy wezmą do pracy, aby wspólnemi siłami goić te rany, jakie 
Polsce długa niewola i ta wielka wojna zadały. A tymczasem – patrzeć, co się tu dzieje!

Naród znów rozbity na wrogie sobie obozy i partyje, rozbity – nie przez obcych nieprzyj[aciól], ale p[rzez] domowych, 
wewnętrznych wrogów.

Zaprawdę! Straszliwą odpowiedzialność wobec Boga, wobec narodu i przyszłych pokoleń, biorą na siebie socyaliści 
i inni wichrzyciele, którzy rodaków swych pobudzają do kainowej zbrodni, do bratobójczej walki.

Już nieraz plamili swe ręce krwią bratnią – i wciąż grożą, iż i w przyszłości nie cofną się przed niczem...
Na ulicach Warszawy, czytałem w tych dniach ich odezwy, gdzie piszą: „Towarzysze! do broni, na wspólnego wro-

ga!” Ale któż jest dla nich tym wrogiem? Czy może wzywają na pomoc przeciwko Niemcom do Poznania lub na odsiecz 
Lwowa? Nie! oni wzywają do broni przeciwko własnym braciom, rodakom. kto do ich partyi nie należy, ten już wróg, 
tego wolno sprzątnąć czy nożem, czy kulą czy innym sposobem. A nie tylko w Warsz[awie] tak robią – na cały kraj 
wysyłają obałamuconych przez siebie ludzi, różnych płatnych obieżysasów i włóczęgów. Ci szerzą zamęt wśród ludu, 
pobudzają przeciw tym, którym Pan Bóg trochę więcej dał. Obiecują dużo, ale z cudzego, bo nie uznają prawa własno-
ści, ani się nie liczą z przykazaniami Bosk[imi], które mówią: nie kradnij, nie zabijaj! – Nazywają siebie ludowcami, że 
to niby oni jedni o dobro ludu dbają i dolę biednych chcą poprawić. A przecież my wszyscy to widzimy, że dziś w Polsce 
nie jest dobrze, że niejedno musi się zmienić i poprawić. Przedewsz[ystkim] muszą być wydane takie prawa, aby każdy 
miał pracę i dostatecz[ny] zarobek, – aby ci, co wielkie majątki posiadają, mieli także odpowiednio większe obowiązki 
i podatki.   

O. Klemens Dąbrowski lata wojny 1914-1918 spędził w Pradze czeskiej, jako benedyktyn w opactwie Emaus. 
Organizował tam pomoc dla polskich uchodźców wojennych. Po powrocie do kraju w 1919 r. zaangażował się 
w pracę na rzecz powrotu benedyktynów do Polski, zmuszonych przez zaborców do jej opuszczenia. (przyp. red.)                                                  

Mamy budować nową, wolną Polskę, ale to stać się musi nie podług socyalistycznych przepisów (równy podział – jednym 
odbierać gwałtem, drugim dać) lecz po bożemu – bo „jeżeli Pan nie zbuduje domu, napróżno pracują ci, którzy go budują”. 
Musimy się oprzeć na zdrowych i mocnych podwalinach. Taką zaś podwaliną jest przedewszyst[kim] chrześcijańska rodzina.

Dzisiejszej właśnie niedzieli obchodzi kościół uroczystość Najśw[iętszej] Rodziny i daje ją na wzór naszym rodzi-
nom. – Niestety, jak wszędzie, tak i w Pol[sce] rodziny wyszły z wielkiej wojny osłabione a nieraz i rozbite. Niejeden 

Fragment okładki oraz strona  zeszytu o. Kle-
mensa Dąbrowskiego z zapisem tekstu wy-
głoszonego na zebraniu ludowym w Micha-
łowicach w 1919 r. – Archiwum benedyktynów 
w Lubiniu.

O. Klemens Dąbrowski, benedyktyn - mal. Józef Krzesz-Męcina ok. 1915 r. Archiwum Dąbrowskich
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dom rodzinny, który był przed wojną przybytkiem cichego szczęścia – dziś stał się miejscem swarów i przekleństw. 
Partyjne spory wciskają się już i do rodzin. Moralnośc i czystość życia rodzinnego dużo przez wojnę ucierpiała. Trzeba 
nam koniecznie odrodzić ducha rodzinnego, jeżeli nie chcemy odzyskanej co dopiero Ojczyzny osłabić lub nawet stracić. 
Tego jednak niepodobna dokonać  bez pomocy religii Chrystusowej – albowiem Bóg postanowił „odnowić wszystko 
w Chrystusie”, jak mówi św. Paweł apost[oł] – i gdzieindziej znów: „Fundamentu innego nikt położyć nie może, krom 
tego, ... którym jest Jezus Chrystus”. I dla rodzin naszych fundamentem winien być Jezus Chrystus, t. j. prawo Boże. 
A właśnie dzisiejsi fałszywi nauczyciele, uwodziciele ludu, na świętość rodziny nastają.

U nas, w Polsce, jeszcze się do wszystkiego otwarcie nie przyznają, bo wiedzą, że lud nasz jest jeszcze do wiary św. 
przywiązany – i napewno przepędziłby precz od siebie za dziesiątą gran[icę] tych farbow[anych] lisów. Ale, gdze im się 
udało uchwycić rządy w swe ręce, tam starają się przedewsz[ystkim] rozbić rodzinę chrzśc[ijańską]. W takich krajach 
rząd – wbrew prawu Bożemu, pozwala na rozwody i zaprowadza śluby cywilne. Takie pogańskie porządki zaprowadzo-
no już dawno we Francyi, a teraz w Niem[czech] i w Rosyi.

Co się w takich rodzinach dzieje, gdzie rodzice nie są połączeni nierozerwalnym sakram[entem] małż[eństwa], – jaki 
tam upadek, jaka poniewierka kobiety, łatwo każdy zrozumie. I tu musimy [przypomnieć]: „Co Bóg złączył...”. (Dziś 
rozwody i przez władzę świecką  zabronione, – ponowne związki – śluby cywilne – bez kościoła – gdzieś w gminie czy 
magistracie – kontrakt do czasu.).

My, księża, mamy obow[iązek] ostrzegać lud przed fałsz[ywymi] naukami. Wiedzą o tem nieprzyjaciele wiary 
i w swoich gazetkach i książeczkach rzucają na nas najcięższe oszczer[stwa], a nieraz i czynnie nas napadają i znie-
ważają. – Wiem ja bardzo dobrze, że i my, wasi duchowni przewodnicy, nie jesteśmy wobec Boga bez winy. Może 
niejeden z nas nie spełnia swych obow[iązków] jak należy. Ale nie daj tego Boże, aby narodowi naszemu nawet i takich 
duchownych zabrakło, oby nas Bóg nie ukarał głodem najstraszniejszym – głodem słowa Bożego. A tego właśnie chcą ci 
nieprzyjaciele wiary św., aby już nikt ludu naszego nie nauczał i nie ostrzegał przed nimi. – 

Moi kochani ! Za tydzień wybory. Jeżeli do przyszłego rządu polskiego wybrani będą ludzie przewrotni, może być u nas 
bardzo źle! Może to nastapić, co od dwóch lat widzimy w Rosyi: wojna z wiarą chrześc[ijańską], krwawe walki bratobójcze, 
tysiące wsi i miast spalonych, dziesiatki tysiecy ludzi pobitych. Do tego dążą pokryjomu socyaliści, aby w takim zamiesza-
niu zdobyć sobie znaczenie i dostatki, aby w mętnej wodzie ryby łowić. – Każda z  was ma więc obowiązek stanąć w obronie 
wiary i ojczyzny, powinna oddać głoś swój (kartkę swoją) na uczciwego, prawego czł[owie]ka – (według wskazówek), każ-
da powinna też wpływać na swych domowników, na brata czy na męża, aby tak samo postąpił, aby się nie dał obałamucić.

Pamiętajcie, że może się już w życiu waszem nie powtórzy taka chwila, gdy możecie głosowaniem waszem wiele do-
brego – albo też wiele złego zrobić! Wiele dobrego, jeżeli zacnych obierzecie posłów, a przeciwnie, wiele złego, – i to na 
długie lata, jeśliby z waszego obioru weszli do rządu przewrotni, bezbożni wichrzyciele.

W przyszłą niedzielę musi się każdy opowiedzieć, czego chce: czy silnego, sprawiedliwego, zbożnego rządu w Polsce, 
czy też rewolucyi, krwawych przewrotów i bolszewizmu.

Prośmy Boga przez ten tydzień, wołajmy do Niego w codziennym pacierzu, aby raczył oświecić naród nasz, abyśmy 
w tym szczególnie ważnym czasie tak postępowali, jak tego od nas wymaga Bóg i Ojczyzna. –

W Michałowicach na zebraniu ludowem 1919   
Zachowano oryginalną pisownię  tekstu, który znajduje się w Archiwum  benedyktynów w Lubiniu.

W pierwszych wyborach parlamentarnych w niepodległej Polsce, prze-
prowadzonych 26 stycznia 1919 r. – tylko na terenach dawnego Królestwa 
i Galicji Zachodniej – wzięło udział ponad pięć milionów wyborców. Fre-
kwencja była bardzo wysoka. Dokładne dane procentowe nie są znane, ale 
wiadomo, iż nigdzie nie spadła poniżej 60 proc., a były takie okręgi, gdzie 
przekraczała 90 proc. (w tych okręgach wyborczych, które z różnych po-
wodów znajdowały się wówczas poza kontrolą polskiej administracji, 
głosowania miały odbyć się później. Do tego czasu ich przedstawicielami 
w Sejmie mieli być dawni polscy parlamentarzyści reprezentujący wcześniej 
w austriackiej Radzie Państwa Galicję Wschodnią  oraz posłowie polscy do 
Parlamentu Rzeszy).

Układ sił w wybranym parlamencie przedstawiał się następująco: Na-
rodowa Demokracja (właściwie Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw 
Demokratycznych) 116 mandatów poselskich, Polskie Stronnictwo Ludowe 
„Wyzwolenie” – 57 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” – 46, 
Polska Partia Socjalistyczna – 32, Klub Polskiego Zjednoczenia Ludowe-
go – 27, Klub Pracy Konstytucyjnej – 18, Narodowy Związek Robotniczy – 16, 

Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego opublikowany w Monitorze Polskim  –  
AGAD - Wikimedia Commons
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Z Pamiętnika Teresy... o Michałowicach

W swoim Pamiętniku – uzdolniona literacko piętnastoletnia Teresa, najstarsza z sióstr Dąbrowskich, adresatka 
znanego już Pamiętnika dedykowanego jej przez babkę Mariannę z Zawiszów Czarnych („N.P.” – Nr 1–2 [45–46] 
2016), pobierająca nauki w Krakowie – napisała:

(...) z domu naszego słychać ciągły hałas bo szosa jest niedaleko, prowadząca z Krakowa do Warszawy. Drogą, która 
się znajduje pod samą naszą górą, także często przejeżdżają. Trudno byłoby mi się przyzwyczaić do spokoju, jaki panuje 
w innych wioskach, wolę taki hałas.

Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica – 13, Klub Żydowski – 10, Klub Niemiecki – 2 oraz czterej posłowie 
bezpartyjni.

Zgodnie z przyjętymi zasadami wybory były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. 
Prawo do udziału w nich otrzymali wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 rok życia, bez względu na płeć, 
wyznanie czy narodowość.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odrodzone państwo polskie było jednym z pierwszych w Europie, które 
zapewniło prawa wyborcze kobietom, wyprzedzając w tym względzie np. Francję czy Wielką Brytanię. 

interia NOWA HISTORIA               

O. Klemensowi Dąbrowskiemu – jego życiu i działaności – poświęcono w całości Nr 1–2 (53–54) 2018 
„Naddłubniańskich Pejzaży”.

Teresa Dąbrowska. Odwrocie: Zakład Fotografi czny Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Kolejowa No 27 B i dopisek odręczny: Ciocia Terenia Dąbrowska Majewska. 
(Archiwum Dąbrowskich).
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(...) tak mi dobrze w domu, że odkąd przyjechałam z Krakowa ani razu chyba nie pomyślałam o spędzonym tam 
czasie, a jeżeli kiedy pomyślę to tylko o pierwszych dniach, które tam spędziłam, smutne dosyć były te dni... Deszcz 
ciągle padał, szarą godziną Ciocia grała na fortepianie, a ja stałam w oknie i myślałam o domu, o rodzicach, patrzyłam 
na smutne, szare niebo. Potem, gdy pierwsze śniegi upadły stanęły mi żywo w myśli Michałowice, jazda sankami po 
pustych polach i inne przyjemności zimy. (...) tak pięknie na dworze, śnieg leży na polach – nie rozumiem jak można 
przekładać w którejkolwiek porze miasto nad wieś.

(..) we wtorek prawdopodobnie jedziemy już do Michałowic, nikt sobie nie może wyobrazić jak się cieszę, że odetchnie-
my świeżem powietrzem. Lubię bardzo wiosnę i gdybym była poetką, pisałabym prześliczne wiersze na jej cześć. Ale ja 
lubię wszystkie pory roku, lubię nadzwyczaj jesienne, długie wieczory i mgliste dnie. Lubię zimę i jej szarą godzinę tak 
stosowną do rozmyślań i marzeń, kiedy wszystko w półcieniu okryte jest jakąś tajemniczością i urokiem. Lubię piękne 
jasne dni zimowe, jazdę sankami po szerokich polach w sąsiedztwo lub na spacer. Lubię bardzo wiosnę, lubię nareszcie 
lato, jego długie i dalekie spacery. Ale nikt by nie uwierzył, że nadzwyczajny ma jakiś dla mnie urok dżdżysty dzień 
jesienny lub letni o zmierzchu, zdaje mi się, że to jest pora, w której wróżki i czarownice spacerują po ogrodzie.

(...) wieczorem nadzwyczaj lubię siedzieć w naszym ogrodzie. Niedaleko, na dole rozciąga się równina i ona w piękną 
noc wydaje się jak salon piękny, w którym zawieszony księżyc zastępuje lampę.

Tekst niniejszy udostępniony został „Naddłubniańskim Pejzażom” 
przez p. prof. Jana Majewskiego – wnuka autorki, dzięki staraniom p.p. Lorenzów (przyp. red.).

Michałowice, zima 1941 r.
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Z albumu fotografi cznego rodziny Dąbrowskich ujęć kilka...

Maria z Rostworowskich Dąbrowska; Tadeusz Jerzy Beniamin Dąbrowski – 1903 r.
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Park dworski w Michałowicach; Helunia Dąbrowska w stroju komunijnym – fot. wykonano w Zakładzie Fotografi cznym Stanisława Bizańskiego w Krakowie, Pl. Szcze-
pański No 3; Helena Dąbrowska (s. Maria Clemensa) – Pardubice 1915r.;
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Tadeusz Dąbrowski; Stanisław Dąbrowski – o. Klemens, 1908 r.; Irena z Dunikowskich Dąbrowska; Marynia Majewska – córka Teresy Dąbrowskiej-Majewskiej;
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Zofi a Dąbrowska (s. Symplicja), 1906 – fot. wykonano w T. Sebald, Kraków, ul. Kolejowa 1; Maria Dąbrowska – (m. Małgorzata) w wieku 21 lat; Dwór Dąbrowskich 
w Michałowicach;
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Jadwiga Majewska-Dąbrowska. Odwrocie – N. Lissa – C. i K. Nadworny Fotograf we Lwowie, ul. Akademicka I. 18. w parterze;
Jerzyk, Staś i Marychna Dąbrowscy;
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Jerzyk Dąbrowski. Odwrocie – Rivoli – Zakład Art. Fotografi czny i Pierwszorzędny Krajowy, Lwów, ul. Trzeciego Maja 1; Marychna i Jerzyk 
Dąbrowscy; Marychna i Jerzyk Dąbrowscy na tarasie z matką (z prawej) i pewnie z nianią...
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Jerzyk i Staś Dąbrowscy;

Marychna Dąbrowska;

Staś wyciągnięty z kałuży

Tadeusz Dąbrowski – 
spacer po gospodarstwie...
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Spacer po Michałowicach – Jerzyk, Marychna i Stach Dąbrowscy
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Spacer po polach z Jarem (prawdopodobnie – Jerzy Dąbrowski) – 1930 r.; Wuj Mieczek z Trokiem...; Letnicy we dworze, 1934 r.: stoją – trzecia od lewej – Jadwi-
ga z Majewskich Dąbrowska, od prawej – Jerzy i Tadeusz Dąbrowscy; siedzą –  Stanisław z Jarem, w środku Marychna; Letnicy w terenie...
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Przed dworem, Marychna i Jerzyk Dąbrowscy 
z matką oraz wuj Stanisław Czarnowski

Stanisław Czarnowski h. Łada (1864–1926) był wnukiem Anny z Zawiszów Czarnych h. Przerowa (córki 
Barnaby Zawiszy Czarnego i Krzystyny Zamulewicz, a zarazem siostry Marianny z Zawiszów Dąbrows-
kiej – matki Tadeusza Jerzego Beniamina Dąbrowskiego h. Radwan). Anna Zawiszanka wyszła za Kazimie-
rza Czarnowkiego, zaś ich syn - Józef Czarnowski, ojciec Stanisława z powyższej fotografi i - poślubił Alek-
sandrę Towiańską, córkę Andrzeja Towiańskiego.

Andrzej Towiański (1799–1878) był fi lozofem i mistykiem – przywódcą, powstałego od jego nazwiska, 
ruchu towiańczyków. Po klęsce powstania listopadowego udał się do Francji, gdzie zgromadził wokół sie-
bie elitę polskiej emigracji m.in. Adama Mickiewicza, czy Juliuszan Słowackiego. Po wydaleniu z Francji 
pod zarzutem szpiegostwa wywędrował do Zurychu, gdzie zmarł. Istotą jego idei było połączenie chrze-
ścijaństwa z ideami politycznymi. Uważał, że Polacy mają szczególną rolę i misję, jaką przyjdzie im wy-
pełnić w procesie historycznym. Odrzucał walkę zbrojną.  Gloryfi kował walkę dobrem. Uważał, że nawet 
w największym wrogu politycznym należy dostrzec bliźniego, niczym Chrystus. Towianizm wywarł ogrom-
ny wpływ na twórczość Adama Mickiewicza,  który w wielu swoich utworach odwoływał się do idei mesjani-
zmu narodu polskiego. (Fot. Kochajmy się).

Babcia (Maria z Rostworowskich Dąbrowska)
 i wuj Stanisław Czarnowski

Młodszym bratem Aleksandry był Adam Towiański – w przyszłości ojciec chrzestny Stanisława Józefa 
Jana – o. Klemensa Dąbrowskiego h. Radwan (1875–1953), benedyktyna z michałowickiego dworu.

Adam Towiański nabywszy majątek Żelazowa Wola, dokonał przebudowy dworku, w któ-
rym powstać miała swoista kaplica, poświęcona Fryderykowi Chopinowi i jego geniuszowi. 

Niestety, zapewne Żelazowa Wola nigdy nie kojarzyła się dobrze rodzinie Towiańskich, 
gdyż 8 kwietnia 1872 r. w majątku tym, umarł jedenastoletni pierworodny syn Adama – Jó-
zef Andrzej Towiański. Może to właśnie na jego pamiatkę Stanisław – o. Klemens Dąbrow-
ski drugie imię otrzymał po swoim zmarłym kuzynie. Wcześniej Żelazowa Wola należała do 
Łuszczewskich, a następnie do Skarbków h. Abdank – obydwa te rody wystepują w koliga-
cjach rodzinnych z Dąbrowskimi h. Radwan (przyp. red.). 

Fot. Żelazowa Wola – Centr. Bibl. Rolnicza. 

N

N
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Przed dworem – A. Miłkowska, M. Puzynianka i Jadwiga Dąbrowska (najwyżej;
NN z Jarem;

Jerzy Dąbrowski palący fajkę;
Tadeusz Dąbrowski, czytający Sprzedane Dusze – romans Jadwigi Courths-Mahler
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Marychna i Staś Dąbrowscy (po prawej) przed dworem;
Kąpiel w Dłubni – Michałowice 1941 r.;
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Dwór, ogród i 500-letni Dąb (520 cm. obwodu) – 1923 r.;
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Odwiedziny Heleny - s. Marii Clemensy; widoczni:  Tadeusz Dąbrowski z żoną Jadwigą, w głębi stoi 
Stanisław (syn);

Odwiedziny Zofi i – s. Symplicji i Stanisława – o. Klemensa w Michałowicach. W głębi – Tadeusz, 
Jadwiga i Marychna Dąbrowscy – 28 listopada 1942 r.;

Tadeusz Dąbrowski;
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Stoją od lewej: Tadeusz Majewski – w mundurze (prawdopodobnie) i Jan Majew-
ski – synowie nieżyjącej już wówczas Teresy z Dąbrowskich Majewskiej, między 
nimi – Marychna Dąbrowska; siedzą od lewej: prawdopodobnie Maria Majews-
ka – córka Teresy (lub Zofi a Konstancja Krynicka – żona Jana Majewskiego?), 
matka Małgorzata Dąbrowska oraz s. Maria Clemensa Dąbrowska – zmartwych-
wstanki, o. Klemens Dąbrowski – benedyktyn, s.Symplicja Dąbrowska – józefi t-
ka,Tadeusz Dąbrowski z żoną – Jadwigą z Majewskich; obok: Teresa z Dąbrow-
skich Majewska. Dwór w tle nie jest dworem Dabrowskich w Michałowicach.



Jadwiga z Majewskich i Tadeusz Dąbrowscy;
Złote Gody – Jadwigi i Tadeusza Dąbrowskich – 25 maja 1957 r. Kraków – przed kościołem św. Szczepana. Fotografi ę  wykonano w Sp-ni Fotograf[icznej] „FOTOS”, 

Kraków, Fot[ograf] Pindelski Br.
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Ususzone liście z dworskiego parku, które Marychna Dąbrowska zabrała na pamiątkę, opuszczając – w 1945 roku – na zawsze rodzinny dom..
Fot. Archiwum Dąbrowskich   


