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Praca Wiesława Marka Kowalika, wieloletniego pracownika Starostwa Powiato-
wego w Radomiu, przenosi czytelników do czasów, kiedy pałace szlacheckie lub 
dwory ziemiańskie były ostoją wolności i patriotyzmu oraz najlepszych wzorców 
dawnych tradycji. Nieliczne z tych obiektów przetrwały czasy obu wojen świato-
wych i powojennej nacjonalizacji, pozostając siedzibami różnych instytucji. Inne 
zostały nabyte w ostatniej dekadzie przez nowych właścicieli, którzy starają się 
przywrócić im dawną świetność. 

 Autor, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z wykształcenia hi-
storyk sztuki, stworzył pierwszą, bardzo obszerną monografię siedzib ziemiańskich 
na terenie dawnego województwa radomskiego. Znalazły się w niej dość znane 
obiekty, jak dworek Gombrowiczów we Wsoli, gdzie mieści się muzeum pisarza, 
dwór w Makowie, będący dziś siedzibą szkoły podstawowej czy dwór w Krzyża-
nowicach, który niedawno trafił w ręce spadkobierców dawnych właścicieli. O wie-
le dłuższa jest swoista lista wspomnień po dawnych siedzibach szlacheckich, jak 
chociażby dworkach w Parznicach, Trablicach, Małęczynie, Odechowie czy Wrzo-
sie, których ślady zaginęły w mrokach historii.

Na kartach pracy autor przedstawia również wiele znanych, zasłużonych dla 
ojczyzny postaci: szlachciców i żołnierzy, ziemian i filantropów mieszkających 
na terenach obecnego powiatu radomskiego. Obszerną listę otwiera renesanso-
wy poeta Jan Kochanowski, ojciec polskiej literatury narodowej, związany między 
innymi z Przytykiem, Iłżą i Zakrzewem. W latach międzywojennych w dworku 
we Wsoli pisarz Witold Gombrowicz napisał bodaj najsłynniejszą awangardową 
powieść Ferdydurke. W dworach w Cerekwi oraz Zatopolicach prawdopodobnie 
rezydował generał Antoni Madaliński, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, 
a także Szymon Nieciecki z Kosowa, zasłużony oficer Powstania Listopadowego, 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari, zaś w siedzibach dworskich 
w Gutowie i Dąbrówce Nagórnej zamieszkiwał pułkownik Dionizy Czachowski, 
późniejszy bohater Powstania Styczniowego. W dworze w Jaszowicach wycho-
wywała się Teresa Grodzińska, sanitariuszka Legionów Polskich, zamordowana 
przez bolszewików podczas wojny w 1920 roku. Nie sposób pominąć też znanego 
artysty malarza Jacka Malczewskiego, autora wielu obrazów ukazujących uroki 
„sielskiej wsi” i twórcy licznych portretów okolicznych ziemian, albo mistyczki 
Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, krzewicielki kultu eucharystycznego oraz wielu, 
wielu innych.

SSŁOWO WSTĘPNE
 

STAROSTY  
RADOMSKIEGO
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Jak słusznie zauważa autor, „ziemiańskie siedziby powiatu radomskiego stano-
wią dziedzictwo kulturowe godne szczególnej troski i racjonalnego wykorzystania. 
Mamy tu bowiem do czynienia ze swoistą symbiozą takich elementów, jak przyro-
da, ludzie, dzieje, religia, tradycja i obyczaje, architektura i sztuka.” 

Dlatego tym bardziej polecam lekturę monografii pana Wiesława Marka Ko-
walika. Jej adresatem mogą być nie tylko naukowcy czy regionaliści, ale również 
wszyscy poszukujący korzeni własnych rodzin czy zainteresowani historią miejsc, 
w których dziś przyszło im żyć. 

Waldemar Trelka

Starosta Radomski



11

Dwory na Mazowszu od dawna budzą zainteresowanie historyków, historyków 
sztuki, etnografów oraz konserwatorów zabytków i architektów. Jest ich wiele 
i wymagają pilnych prac remontowych i konserwatorskich. Muszą je poprzedzić 
badania historyczne i precyzyjne poznanie losów budowli. Temu służy publikowa-
na praca. Trzeba przypomnieć, że zachowane dwory , często zapomniane i zanie-
dbane, są jednym z najciekawszych zespołów zabytkowych na terenie Mazowsza. 
Podkreślić należy, że opisywane dwory Ziemi Radomskiej są jedną z najbardziej 
zaniedbanych grup mazowieckich zabytków i wymagają nie tylko rozpoznania 
i zbadania, ale też pilnego wykonania prac remontowych i konserwatorskich.

Badania architektury dworskiej mają w Polsce blisko dwustuletnią tradycję, 
zaczynając od prac Zygmunta Glogera i innych XIX-wiecznych miłośników prze-
szłości. Wiek XX zintensyfikował wysiłki badaczy, wśród których wymienić należy 
Mariana Korneckiego i Janusza Bogdanowskiego. Efektem ich pracy było zgroma-
dzenie unikalnej dokumentacji dotyczącej polskiej architektury dworskiej. W ten 
nurt wpisuje się publikacja dotycząca architektury dworskiej ziemi radomskiej.

Mam nadzieję, że ta książka będzie impulsem do dalszych prac konserwatorskich 
i znacząco ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Prowadzone prace 
konserwatorskie staną się zachętą do dalszych badań, które obejmą nie tylko bu-
dynki dworskie, ale i otaczające je budynki gospodarcze oraz przylegające tereny. 
W przyszłości konieczna też będzie publikacja dalszych źródeł dotyczących architek-
tury dworskiej, w tym materiałów przechowywanych w zbiorach prywatnych, jak 
i w różnych archiwach – unikalnych zdjęć zabytkowych zespołów i ich wyposażenia. 
Mam nadzieję, że opublikowanie książki zapoczątkuje nową erę intensyfikującą ba-
dania i konserwację dworów wokół Radomia, jak i całego Mazowsza.

Zabytkowy krajobraz kulturowy, którego częścią jest architektura dworów, czeka 
jeszcze jedno wielkie wyzwanie: znacząca aktywizacja ruchu turystycznego i upo-
wszechnienie wiedzy o tych zabytkach wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski 
oraz odwiedzających nasz kraj zagranicznych turystów. Temu też ma służyć publiko-
wana praca. W pełni będę inicjował i popierał podobne inicjatywy dotyczące ożywie-
nia ruchu turystycznego i dołożę starań, aby mazowieckie dwory były jak nailiczniej 
odwiedzane i podziwiane przez turystów.

Prof. dr hab. Jakub Lewicki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

SSŁOWO WSTĘPNE 

MAZOWIECKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO 

KONSERWATORA ZABYTKÓW 
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Pan mgr Wiesław Marek Kowalik dał już się poznać czytelnikom jako Autor licz-
nych publikacji z zakresu historii regionu radomskiego, poświęconych w znacznej 
mierze jego zabytkom. Obecnie podjął się zadania bardzo ambitnego, aczkolwiek 
leżącego w sferze jego wiedzy oraz kompetencji. Spełnienie rosnących zaintereso-
wań śladami przeszłości, a w szczególności zespołami parkowo-pałacowymi, wy-
maga zarówno badań, jak i publikacji. Tym to oczekiwaniom wychodzi naprzeciw 
ta praca, poświęcona dworom i pałacom regionu radomskiego. Publikacja Dwory 
i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice jest 
pierwszym tak dogłębnym i pełnym opracowaniem poświęconym zespołom pała-
cowo-parkowym tego regionu Polski. Autor sięgnął do materiałów rękopiśmien-
nych znajdujących się w zasobach archiwalnych, odwiedził również wszystkie 
opisywane zabytki i zgromadził bogatą dokumentację fotograficzną, co jest bar-
dzo ważne, ponieważ niektóre z opisywanych przez niego dworów uległy już po-
ważnym zniszczeniom bądź zostały poddane przebudowie. Bez wątpienia materiał 
ilustracyjny zaprezentowany w pracy ma wielką wartość kulturową i historyczną. 
Praca jest przez to wyjątkowo cenna dla udokumentowania dziedzictwa historycz-
nego i kulturowego regionu. Zaletą pracy jest połączenie w niej opisu historyczno-
architektonicznego z analizą stanu zachowania zarówno budowli, jak i zespołów 
parkowych. Cenne są również uwagi dotyczące przemian własnościowych, od-
tworzone zarówno na podstawie materiału źródłowego, jak i kontaktów z kręgami 
byłych właścicieli. W ten sposób praca staje się nie tylko opisem obiektów, ale też 
cenną wskazówką dla konserwatorów zabytków, wypełnia poważną lukę badaw-
czą […] W całości prezentuje wysokie walory poznawcze. 

Recenzja wydawnicza
prof. dr hab. Dariusz Kupisz 

historyk
Kierownik Zespołu Naukowego 

do Badań Dziejów Radomia

RRECENZJE / OPINIE
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Praca mgra Wiesława Marka Kowalika poświęcona rezydencjom ziemiańskim 
powiatu radomskiego i jego okolic jest bardzo cennym opracowaniem, mającym 
przede wszystkim walor naukowy. Przemawia za tym oparcie pracy nie tylko na 
źródłach publikowanych, ale także niepublikowanych, archiwalnych. Ponadto 
istotny walor miał dokonany przez Autora objazd terenowy zachowanych obiek-
tów oraz częściowo udane próby pozyskania informacji od potomków ich dawnych 
właścicieli. Naukowość książki wyraża też zastosowanie bogatych przypisów i po-
danie źródeł na jej końcu. Treść może mieć jednak także szerszą, bardziej popularną 
wartość poznawczą dla mieszkańców regionu radomskiego i turystów. Czynić to 
będzie publikację bardziej uniwersalną. Należy podkreślić widoczną chęć Autora 
do wyczerpującego opracowania tematu oraz przejrzystość konstrukcji tekstu. Bu-
dowa pracy, w dużym stopniu mającej charakter katalogu miejscowości, co oczywi-
ste, została wymuszona przez temat. Dzięki temu czytelnik ma możliwość łatwego 
dotarcia do poszukiwanych treści, zwłaszcza jeśli zna nazwę poszukiwanej miej-
scowości. Bardzo ważnym składnikiem pracy jest zgromadzona przez niego ikono-
grafia przedstawiająca siedziby ziemiańskie regionu.Taka koncepcja wydawnicza 
jest w pełni uzasadniona, a wręcz konieczna [...]. W odróżnieniu od wielu innych 
regionów Polski, dla których zostały już wydane książki opisujące miejscowe rezy-
dencje, region radomski, jak dotąd, nie był pod tym względem dokładnie zbadany 
i opisany. Ziemiaństwo, a wcześniej szlachta stosunkowo licznie zamieszkiwali te 
ziemię, a ich rezydencje, mimo że w większości raczej skromne, zasługują na uwa-
gę. Architektura dworów, pałaców i zamków, ich wnętrza, otoczenie, historia tych 
siedzib i zamieszkujących je rodzin składają się w pewną całość dającą nam prze-
konujący obraz w pracy mgra Wiesława Marka Kowalika.

Recenzja wydawnicza
dr Tomasz Adam Pruszak

historyk sztuki
Autor książek z dziedziny kultury ziemiańskiej

Publikacja pt. Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat 
radomski i okolice jest pracą fundamentalną. Przedstawia dzieje dworów i pałaców 
(w tym parków i ogrodów) obszernie udokumentowane, bo oparte, w miarę moż-
liwości, na źródłach historycznych i literaturze przedmiotu […]. Autor fachowym 
językiem precyzuje ich styl, niekiedy wskazuje architektów, np. F.M. Lanciego, jako 
twórców dworków w Orońsku i Zameczku, opisuje detale i motywy architektonicz-
ne. Swoją wiedzę, m.in. o dworze w Wośnikach, podpiera najnowszymi badaniami 
historyczno-architektonicznymi […]. Ważnym elementem narracji jest także opis 
wyposażenia dworów w „przedmioty o charakterze artystyczno-zabytkowym”, 
czyli meble, obrazy, porcelanę itp. Kilkaset z nich trafiło do radomskiego muzeum, 
jednak większość uległa rozproszeniu lub zniszczeniu […]. 



14

 Publikacja stanowi pionierskie i nieocenione kompendium wiedzy o losach zie-
mian regionu radomskiego i ich siedzib. Obraz architektury dworskiej tego obszaru 
jest niestety niekompletny, gdyż po wielu budowlach zachowały się tylko pozo-
stałości – ruiny i relikty. Także i te dworki przywraca pamięci Autor opracowania. 
Istotnym dopełnieniem treści jest bogata ikonografia.

Opinia
mgr Piotr Rogólski

zabytkoznawca
Kierownik Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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…Inszy niechaj pałace marmorowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym…

Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie
 
Przytoczoną strofę „książę” poetów polskich ponoć kazał wyryć na tablicy i powie-

sić nad wejściem do swego domu – miejscu symbolicznym dla ziemiaństwa polskiego1.
Dwór, niewielka rezydencja rozumiana jako centralny budynek ziemiańskiej po-

siadłości, przez wieki stanowił znamienny element polskiego krajobrazu wiejskie-
go. Z czasem stał się jednym z synonimów swojskości i rodzimości, opiewany przez 
poetów i uwieczniany przez malarzy, a nawet symbolem narodowego sacrum utra-
conego po 1945 r. na skutek reformy rolnej2. W literaturze epoki klasycznej dom 
szlachecki, mający strukturę antropologiczną, „cielesno-duchową”, był idealizowa-
ny i przedstawiany wręcz jako Boskie dzieło stworzenia3.

„Dziś, kiedy na ogólnoświatowej fali postmodernizmu architekci poszukują 
inspiracji w tradycji, najoczywistszym jej desygnatem jest właśnie ów wzorzec”4. 

1 Czarnolas – wieś usytuowana w powiecie zwoleńskim, ok. 40 km od Radomia. Kochanowscy, jak 
podał ją D. Kupisz i M. Kozdrach (Kochanowscy w XV–XVIII wieku. Główne linie rodziny, Radom 2014), 
stanowili jedną z najliczniejszych rodzin szlacheckich w Rzeczypospolitej (odnajdujemy wzmianki o kil-
kuset jej członkach).
2 R. Nadolny, Modernistyczny dwór w Ciołkowie – dialog z tradycją?, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne 
i kulturowe. Materiały VII Seminarium Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Domu 
Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 16–18 października 2003, SHS Warszawa 2004, s. 491; J. Ra-
dwan-Pragłowski, Dwór polski w pejzażu kulturowym, w: Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne 
i kulturowe. t. V, Warszawa 2000 s. 515.
3 K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Kraków 2005, s. 460.
4 M. Leśniakowska, Polski dwór. Wzorce architektoniczne. Mit. Symbol, Warszawa 1996, s. 67 oraz M. Le-
śniakowska, Dwór polski a idee domu w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, w: Dwór polski w XIX wieku…, 
op. cit. t. II, s. 7–26; T.S. Jaroszewski, Siedziby ziemiańskie w Polsce od schyłku wieku XVIII do roku 1914. 
Przegląd najważniejszych koncepcji, w: T. Chrzanowski red., Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w ży-
ciu narodu, Kraków 1996, s. 141.

WWPROWADZENIE
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Oczywiście w wymiarze już tylko formalnym. Nie da się ukryć, że bryły polskich 
dworów powracają, a ich liczne, czasem dziwne redukcje mocno ważą na charak-
terze współczesnego krajobrazu kulturowego5. To jednak tylko jeden z aspektów 
tego zagadnienia. Dwór autentyczny był bowiem głęboko zakorzeniony w historii 
i kulturze narodu. Był miejscem, w którym, szczególnie w czasach zaborów, rozpa-
lano serca do miłości Ojczyzny6. F. Morawski w wierszu Mowa polska pisał:

W tych to dworach Polska żyje
W nich ostatnia już obrona
W nich najdroższy skarb się kryje,
Godności naszej korona.

Jednym z ośrodków polskiej kultury i sztuki, gdzie kultywowano tradycje narodo-
we i podtrzymywano pamięć o Rzeczypospolitej były, usytuowane niedaleko Rado-
mia, Puławy – „polskie Ateny”, księstwa Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich7. 
Znamienne są tam umieszczone na Świątyni Sybilii (pierwszym polskim muzeum 
narodowym) słowa PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI. Notabene, tuż obok, w Domu 
Gotyckim, znalazło swe miejsce m.in. nadproże z zamku królewskiego w Radomiu8.

Na pocz. XX w. Zygmunt Gloger dywagował: „Dogmatem było u dawnej szlach-
ty polskiej nie puszczać gniazda swego w obce ręce. Stąd też po trzysta i czterysta 
lat dwory bywały w posiadaniu jednej rodziny […]. Dwór taki rodzina ziemiańska 
uważała za swoją świątynię…”9. Choć nie zawsze tak było, sądząc choćby po sło-
wach ks. Jędrzeja Kitowicza, zapisanych w XVIII w.: „Wszczęło się obrzydzenie 
w narodzie całym do starych struktur, meblów czy ruchomości. […] najpierwszą 
rzeczą stało się przerobić na nowy fason, albo w cale rozwalić […] po pradziadach 
pałac, zamek, dwór, a nowy, choćby słabszy, ale kształtniejszy postawić”10.

5 L. Kajzer, Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa, 2010, s. 17; L. Kajzer, Kto i dla-
czego powinien zajmować się dworami, w: Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, praca 
zb., t. IV, Warszawa 1998, s. 11–26; L. Kajzer, Jakie dwory powinniśmy badać najpilniej, w: Dwór polski…op. 
cit., t. IV, Warszawa 2000; T. Jakimowicz w pracy Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża–kamienica–
kasztel), Warszawa – Poznań 1979, trafnie zauważa, że „rezydencja zawsze była i jest małym barometrem 
mody, postaw estetycznych i ideowych oraz statusu społecznego swych fundatorów”.
6 B. Umińska red., Ziemianie Mazowsza. Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII – XIX 
wieku, praca zb., Wydawnictwo Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2011; T. Chrzanowski red., 
Dziedzictwo. Ziemianie polscy…, op. cit.; K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, 
Biblioteka Tradycji, nr XXXII, Collegium Columbinum, Kraków 2005; M.A. Zarębski, Dwory i pałace 
w widłach Wisły i Pilicy, 2009; J. Sypuła-Gliwa, Dwór – pejzaż okaleczony, Łomianki, b.d.
7 Puławy miasto położone na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego w odległości 57 km od 
Radomia. Obecnie mieści się tam Muzeum Czartoryskich – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Ka-
zimierzu Dolnym.
8 E. Czartoryska, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach, Warszawa 1828, s. 2; „Swiąt-
nia Sybilli przeznaczona była wyłącznie na pomniki narodowe. Dom Gotycki miał zamykać same staro-
żytności zagraniczne […], w istocie niedostawało tam pamiątek najwymowniejszych […], polskich […] 
Daj Boże! Aby w przyszłych wiekach wnuki nasze do tych pamiątek Sławy, Waleczności, Patriotyzmu 
i tylu niestety ! boleści narodowych […] mogły dodać pomniki nierozdzielne – Chwały i Szczęścia”.

9 Z. Gloger, Dwory ziemiańskie, w: Budownictwo drzewne w Polsce, 1907, s. 271. 
10 J. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951, s. 522–523.
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Nie tak dawno kulturowy aspekt takichże siedzib podkreślił Leszek Kajzer, 
pisząc, że w panteonie polskich wartości narodowych, tak boleśnie wyśmiewa-
nym przez Witolda Gombrowicza, a do dziś w znacznej mierze aktualnym, dwór, 
a szczególnie tzw. dwór polski, zajmuje miejsce szczególne11.

Dramatyzm ojczystych dziejów związany z powstaniami narodowymi, wojnami 
i komunizmem spowodował katastrofalną sytuację dworów i pałaców. Dokładają się 
do tego stanu i czasy dzisiejsze, kiedy to, jakby się mogło wydawać, nic już dziedzictwu 
temu zagrażać nie powinno. Jeszcze przed II wojną światową na obszarze obejmują-
cym południową część obecnego województwa mazowieckiego (dawnego wojewódz-
twa radomskiego) znajdowało się ich, szacunkowo, ponad trzysta. Do dziś zachowało 
się nieco ponad sto w różnym stanie i o różnych funkcjach. Wśród nich główną rolę 
kulturotwórczą odgrywają obiekty zamienione po 1945 r. na muzea. Dwa znajdują się 
w odległości kilkunastu kilometrów od Radomia – od zawsze stolicy regionu, pozo-
stałe zaś nieco dalej. Pierwszy to dawne założenie dworskie Christianich, Pruszaków 
i Brandtów w podradomskim Orońsku, gdzie mieści się Centrum Rzeźby Polskiej. 
Drugi to siedziba Grobickich, Pruszaków i Gombrowiczów we Wsoli. Znajduje się tam 
Muzeum Witolda Gombrowicza – Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. Kolejny zaś to dwór Jabłonowskich, Zawadzkich i Jełowieckich 
w Czarnolesie, w którym urządzono Muzeum Jana Kochanowskiego – do niedawna 
Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, chyba, obok Żelazowej Woli, 
najbardziej znany dwór w Polsce. Następnie dwory: Dembińskich w Przysusze, miesz-
czący Muzeum im. Oskara Kolberga – Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, 
i Stanisława Szczuki w Winiarach (Warce), obecnie historyczno-biograficzne Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego12. Należy dodać jeszcze Kozienice, gdzie w oficynie po pa-
łacu Stanisława Augusta Poniatowskiego urządzono Muzeum Regionalne im. prof. 
Tomasza Mikockiego. Na potrzeby innej instytucji kultury zagospodarowano dwór 
w podradomskim Makowie, gdzie funkcjonuje szkoła. 

Z innych obiektów wymienić należy dwory znajdujące się w rękach prywatnych: 
w Zameczku (służący celom gastronomiczno-rozrywkowym), w Strzałkowie, Sta-
rosiedlicach i Klwatach (domy mieszkalne), wszystkie po rewaloryzacji. Jedynymi 
zamieszkałymi przez rodziny przedwojennych właścicieli są dwory w Jeżowej Woli 
i Wrzeszczowie13. Niektóre są zrujnowane i nieużytkowane, np. w Bartodziejach, 
Suskowoli, Chruślicach, Jedlni (Poświętne), Walinach i Wólce Klwateckiej (obecnie 
w granicach Radomia). Natomiast budynki w Oblesie, Gzowicach Folwarku i Prę-
docinie, choć jeszcze pod dachem, to ulegają postępującej destrukcji. Kilka dworów 
w ostatnich latach zupełnie zniknęło z krajobrazu. Tak się stało m.in. w Kosowie – 
gnieździe Niecieckich, w Bierwcach – Przychodzkich i w Idalinie (obecnie w granicach 

11 L. Kajzer, Dwory w Polsce…, op. cit., Warszawa, 2010, s. 17. Autor, zmarły w 2016 r., był profesorem 
archeologii historycznej Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnym specjalistą w dziedzinie budownictwa i ar-
chitektury obronnej i rezydencjonalnej z okresu średniowiecza i nowożytności.
12 I. Stefaniak, Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, w: Spotkania z zabytkami, 5–6 maj–czer-
wiec 2016, s. 15–25. W latach 2008 – 2015 wyremontowano gruntownie pałac i zrewitalizowano park, 
a w miejscu dawnego folwarku wybudowano Centrum Edukacyjno-Muzealne.
13 Drugi z nich, w trakcie rewaloryzacji, użytkowany jest okresowo.
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Radomia) – Aleksandra i Idalii von Sztejn Wakulskich14. Nie sposób także nie wspo-
mnieć o dwóch historycznych obiektach, unicestwionych nieco wcześniej, w miejsco-
wościach związanych niegdyś z Kochanowskimi. Pierwszy z nich to dwór Czapliń-
skich w Sycynie, prawdopodobnie z przełomu XIX i XX w. rozebrany w 1990 r.15. Dru-
gi – Karczewskich – w pobliskich Strykowicach, jeden z ostatnich XVIII-wiecznych 
dworów modrzewiowych w regionie, został rozebrany w końcu lat 80. XX w. 

Nie byłoby wszakże tego rodzaju siedzib, gdyby nie zamieszkujące niegdyś na tym 
obszarze rody magnackie i szlacheckie, głównie średniej i drobnej szlachty. „W regio-
nie radomskim do grona rodów obdarzanych nadaniami ziemskimi w średniowieczu 
należeli w pierwszym rzędzie: Odrowążowie, Łabędziowie, Powałowie (Ogończyko-
wie), Dębnowie, Janinowie, Nałęcze, Rawicze, Awdańce i Korwinowie”16. Byli wśród 
nich, jak też innych rodów, m.in.: Radziwiłłowie, Szydłowieccy, Podlodowscy, Cho-
mentowscy, Krasińscy, Chlewiccy, Duninowie, Kazanowscy, Potkańscy, Gniewoszo-
wie, Popielowie, Rudzcy, Tymińscy, Przeździeccy, Strzemboszowie, Kurdwanowscy, 
Dobieccy, Przychodzcy czy Deskurowie17. Do szanowanej szlachty powiatu radom-
skiego należeli ponadto: Badowscy, Billewiczowie, Boscy, Chociszewscy, Kownaccy, 
Krassowscy, Mikułowscy, Skórkowscy i Wolscy18. Swoistą księgę nazwisk ziemian 
stanowią kościoły i cmentarze katolickie. Tak jest choćby w Radomiu, gdzie najcen-
niejszymi miejscami pochówku okolicznej szlachty (m.in. Chomentowskich) była 
świątynia oo. Bernardynów19 i fara, gdzie w ufundowanej przez Jana Kochanow-
skiego z Baryczy, starostę kozienickiego, późnorenesansowej kaplicy chowano m.in. 
Kochanowskich, czy też kościół w Mniszku, gdzie spoczął m.in. Antoni Odrowąż 

14 P. Puton, Idalin. Z dziejów radomskiej dzielnicy, w: „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 1–4 (53–56)/2012; 
W dworku idalińskim zamieszkiwał m.in. inż. Franciszek Wakulski, współbudowniczy kolei transan-
dyjskiej w Peru, gdzie też ma swój pomnik.
15 M. Brykowska, M. Smoktunowicz, Opinia historyczno-architektoniczna, dotycząca murowanego dworu 
w Sycynie, Warszawa 1987; „Sycyński […] dwór nie jest […] oficyną […]. Wielkość, okazałość i usytu-
owanie obiektu, dominującego nad istniejącym do niedawna, parterowym dworem drewnianym oraz 
nad całym zespołem dworskim, a także rozplanowanie wnętrz i charakter pomieszczeń – świadczą, że 
budowla ta […] była częścią dworu o mieszkalno-reprezentacyjnym przeznaczeniu […]. Celem badań 
powinno być ustalenie funkcjonalno-przestrzennych powiązań między trzema dotychczas zidentyfiko-
wanymi budowlami; istniejącym dworem murowanym, przylegającym do niego, a spalonym niedaw-
no dworem drewnianym, oraz fundamentami XVI wiecznego dworu, odkrytymi przez ekipę IHKM”. 
(K. Bosek, Na tropie tajemnic Jana z Czarnolasu, Warszawa 2011, s. 174–157). Dwór ten, decyzją wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, został rozebrany, mimo społecznych protestów.
16 D. Kupisz, Początki osadnictwa nad dolną Radomka, w: Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku, 
Radom 2018.
17 D. Kupisz, Rody szlacheckie ziemi radomskiej, Radom 2009, s. 35–213; W. Kowalski, Szlachta powiatu ra-
domskiego w 1662 r., w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. Z. Guldona 
i S. Zielińskiego, Radom 1995, s. 85–108; A.Z. Rola Stężycki, Ziemiaństwo Południowego Mazowsza w odnie-
sieniu do Grójeckiego, w: Ziemianie Mazowsza…, op. cit.; M. Markowski, Obywatele ziemscy w woj. kieleckim 
1918 – 1939, Kielce 1993; M. Markowski, Gniazda. Pałace i dwory w grójeckiem, Grójec 2007.
18 S. Piątkowski, Lata Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809 – 1866), w: Powiat radomski. Od 
średniowiecza do współczesności, Radom 2009, s. 51.
19 D. Kupisz, Nekropolie Radomia w II połowie XVIII w., w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64, 
z. 1, 2016, s. 35–58. Zachował się m.in. portret trumienny (obecnie w Muzeum Prowincji oo. Bernardy-
nów w Leżajsku), przypuszczalnie Kazanowskiego, wzorowany na niezachowanym portrecie z kościoła 
oo. Bernardynów w Radomiu (J. Wiśniewski, Dekanat radomski…op. cit., s. 260–261).
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Kietliński, zmarły w swych dobrach Koryciska20. Na radomskim cmentarzu odnaj-
dujemy m.in. Jana Chociszewskiego herbu Junosza, dziedzica dóbr Kuczki i Niemia-
nowic, oficera Księstwa Warszawskiego. Znamienną ciekawostkę stanowi fakt, że 
o nekropolii w Kowali tamtejsi mieszkańcy do dziś mawiają „pański cmentarz”21. 

Z tutejszymi dworami częstokroć związane były postaci ze świata kultury. Wśród 
nich tacy artyści, jak Jacek Malczewski (Malczów, Prędocinek – dziś dzielnice Rado-
mia, Wielgie22), autor m.in. znamiennego obrazu Pusty dwór (inspirowanego formą 
dworu w Wielgiem)23 i Józef Brandt (Orońsko, Konary). Ponadto cała plejada mi-
strzów pędzla bywających w Orońsku. Niektórzy z nich, jak Alfred Schouppe, „na-
dworny” malarz i architekt oroński, wykonywali tam prace artystyczne, inni zaś, np. 
Juliusz i Wojciech Kossakowie, Stanisław Czachórski, Stanisław Siestrzencewicz24, 
Jan Rosen, Alfred Wierusz Kowalski, Tadeusz Ajdukiewicz, Julian Fałat, czy też Jacek 
Malczewski25 pobierali nauki. „Józef Brandt wychował także kilku artystów pocho-
dzących z Radomia, których zainteresowania dla sztuki i talent wyzwoliło właśnie 
Orońsko. Przeszli szkołę w ‚Wolnej Akademii Orońskiej’ późniejsi znani malarze: 
Apoloniusz Kędzierski26, Władysław Milkuszyc i Hipolit Pinko”27. Nie sposób nie 
wspomnieć o przyjaciołach Brandta: hr. Otolii Kraszewskiej28 i Franciszku Teodorze 

20 W. Kowalski, Corpus inscriptionum Poloniae. Województwo radomskie. Radom i Iłża wraz z regionem, t. 7, 
z. 1, pod red. Z. Guldona, Warszawa 1992, s. 111.
21 Spoczywają tam m.in.: Gosławscy, Bukowieccy, Starża-Majewscy, Ekiertowie, Cywińscy, Niecieccy, 
Przychodzcy, Rogowscy, Jasieńscy, Deskurowie, Pigłowscy i Niekraszowie, właściciele takich majątków 
ziemskich jak: Kowala, Kosów, Młodocin, Maliszew, Rożki i Ruda Wielka.
22 Dwór w Wielgiem uwieczniony został na obrazie artysty pt. Pożegnanie powstańców przed dworem 
(Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu). J. Malczewski o tymże dworze swych kuzynów pisał: „W tym 
dworze, co wapienną ścianą odrzyna się na tle drzew zielonych, spędziłem życie moje od lat trzynastu 
do siedemnastu […], w którym każda osoba zdawała mi się drogą i kochaną”; A. Heydel, Jacek Malczew-
ski: człowiek i artysta, Kraków 1933; D. Kudelska w artykule: Malczewski i pejzaż. Uwagi przy lekturze kore-
spondencji malarza, t. XXXIII, z. 4, 1985, s. 86 pisze, cytując A. Heydla: „Być może, że tego dworu czy tego 
pola, które Malczewski malował, nie ma, ale jest w obrazie polski dwór w ogóle, polskie pole w ogóle”. 
23 Obraz w zbiorach prywatnych. Cz.T. Zwolski, Wielgie – ognisko kultury, miłości i pamięci, Radostowa 
nr 12, 1998: „Wielgie to zagubiona wioska, której mieszkańcy w 1945 r. otrzymali ziemie po rozparcelo-
wanym folwarku. Władza ludowa pozwoliła rozkraść i zdewastować słynny dwór, z którego zabrano 
okna, drzwi, dach, a nawet szyby. Do naszych czasów zostały tylko fundamenty dworu i zrujnowane 
zabudowania gospodarcze”.
24 S. Siestrzencewicz (ur. 1869 Wilno – zm. 1927 Warszawa), malarz, rysownik, wykładowca Uniwer-
sytetu S. Batorego w Wilnie. Był uczniem m.in. J. Brandta w Monachium. Jego żoną była krótko córka 
Brandta Krystyna. Portrety jego pędzla zdobiły m.in. wiele dworów na Litwie i Białorusi. 
25 T. Palacz, Orońsko – ośrodek sztuki, w: Odkrywanie Orońska, Warszawa 2008, s. 139.
26 T. Palacz, Apoloniusz Kędzierski (1861 – 1939), w: Z pogranicza Orońska, Warszawa–Orońsko 2009, s. 51–98.
27 T. Palacz, Odkrywanie Orońska, Warszawa 2008, s. 123.
28 E. Martusewicz, Otolia Kraszewska – artystka nieodkryta, w: Spotkania z Zabytkami, 1–2 styczeń – luty 2015. Uro-
dzona w 1859 r. w Żytomierzu prawie całe dorosłe życie spędziła w Monachium. Jej twórczość mieści się głównie 
w nurcie rodzajowym – sentymentalnym, często malowała kwiaty. Z polskich muzeów jej prace znajdują się 
chyba tylko w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. Tomasz A. Pruszak sądzi, iż formalnie hrabianką nie 
była, ale tak się przedstawiała; W. Wankie, Współczesne malarstwo. Otolia hr. Kraszewska, w: „Świat”, nr 13, 1906.
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Ejsmondzie (1859 – 1931)29 współwłaścicielu podradomskiej Krogulczy Mokrej, czy 
Władysławie Karolu Szernerze (1870 – 1936) zamieszkałym w dworze wośnickim, 
synu znakomitego Władysława, przyjaciela Brandta30. Notabene, w orońskim pa-
łacu urodziła się Maria Pruszakówna, później wdzięczna modelka i muza polskich 
artystów, m.in. J. Malczewskiego. Ponadto, na początku XX w., w oficynie słynnego 
dworu czarnoleskiego zamieszkiwał Władysław Ślewiński (ur. 1856 w Domaniewi-
cach nad Pilicą – zm. 1918 w Paryżu), znakomity malarz, związany ze szkołą Pont 
Aven, postimpresjonista, zaprzyjaźniony m.in. z Paulem Gauguinem (malował on 
także w majątku Pieniążków w Policznej). Naturalnie w Czarnolesie bywało wielu 
innych interesujących artystów, jak: Napoleon Orda31, Adam Lerue32 (1852) i Elwiro 
Andriolli33 (1884). Inni zaś, jak Jan Piotr Norblin34, Zygmunt Vogel35, czy Christian 
Piotr Aigner, nadworny architekt Czartoryskich36, przyjeżdżali do pobliskich Puław. 
Nie sposób nie wspomnieć także muzyków i kompozytorów, począwszy od autora 
m.in. Strasznego dworu Stanisława Moniuszki37, który być może odwiedził Orońsko. 
Wakacje spędził tam Emmanuel Kania (1827 – 1887), pianista i kompozytor, profesor 
warszawskiego Instytutu Muzycznego, gdzie wystawiono wodewil Jana Kantego 
Gregorewicza Werbel domowy, z muzyką Kani38. Gościli też kompozytor i pianista 
Aleksander Zarzycki i pianistka Maria z hr. Nesselrode Kalergis, muza Cypriana 

29 T. Palacz, Franciszek T. Ejsmond (1859 – 1931) artysta malarz, w: Z pogranicza Orońska, op. cit., s. 115–124.
30 Władysław Karol Szerner od 1888 r. studiował w Akademii Monachijskiej. Jego prace wystawiane 
były w krakowskim i lwowskim TPSP i warszawskim TZSP.
31 Napoleon Orda (ur. 1807 Worocewicze – zm. 1883 Warszawa), syn marszałka szlachty powiatu ko-
bryńskiego, polski rysownik, malarz, pianista i kompozytor. Uczeń m.in. P. Girarda. Autor ponad tysią-
ca prac przedstawiających zabytki na ziemiach polskich, Albumu widoków historycznych Polski poświęcone-
go Rodakom, jak też w krajach Europy i Afryki północnej. 
32 Adam Lerue (ur. 1825 Dubienka – zm. 1863 Częstochowa), rysownik, malarz i litograf francuskiego 
pochodzenia. Z W. Gersonem wydał Album widoków Warszawy, oraz Album lubelskie. W latach 1850 – 1855 
brał udział w Delegacji do opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskim.

33 Michał E. Andriolli (ur. 1836 Wilno – zm. 1893 Nałęczów) – polski rysownik i malarz, przedstawiciel 
romantyzmu. Studiował w Moskwie, Sankt Petersburgu i Rzymie. Nad Świdrem budował domy w tzw. 
stylu świdermajer. Wykonał wiele ilustracji zabytków na ziemiach polskich.
34 Jan Piotr Norblin de la Gourdaine (ur. 1745 – zm. 1830), polski, choć z pochodzenia Francuz, malarz 
okresu stanisławowskiego, uważany za ojca polskiego malarstwa rodzajowego, sprowadzony przez 
Czartoryskich.
35 Zygmunt Vogel, zwany Ptaszkiem (ur. 1764 Wołczyn – zm. 1826 Warszawa), polski malarz, rysownik 
i grafik, przedstawiciel klasycyzmu, syn kuchmistrza księcia Michała Czartoryskiego.
36 Chrystian Piotr Aigner (ur. 1756 Puławy – zm. 1841 Florencja), polski architekt, zwolennik palladiani-
zmu, kształcił się w Rzymie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
37 T.A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół, w: Józef Brandt (1841 – 1915) Między Monachium 
a Orońskiem, pod red. M. Bartoszek, Orońsko 2015, s. 60.
38 K. Rottermund, O cechach polskości i europejskości w utworach fortepianowych Emanuela Kani i Maurycego 
Moszkowskiego, w: Materiały z XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów 
Polskich 16–17 kwietnia 2004, Warszawa. Twórczość E. Kani pozostawała pod dużym wpływem Fryde-
ryka Chopina.



21

Kamila Norwida, mecenas artystów polskich39. Trzeba wspomnieć Ignacego Jana Pa-
derewskiego, goszczącego w dworze wareckim (w Winiarach) oraz, niemal zupełnie 
dziś zapomnianego, Franciszka Sołtyka, znakomitego skrzypka (ucznia Ch. Lafonta 
w Paryżu i Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina), od 1828 r. właściciela 
podradomskich Klwat. 

Swoiste centrum życia kulturalnego regionu radomskiego stanowiło Orońsko. 
Wpierw za sprawą Amelii z Christianich Pruszakowej, śpiewaczki i poetki, następ-
nie Józefa Brandta, który poślubił Helenę z Woyciechowskich Pruszakową.

„Wszyscy bywający w Orońsku, wnosili tu swoją sztukę i współtworzyli z dzie-
dziczką tradycję artystyczną dworu i tego miejsca. Rolę wybitnego ośrodka sztuki, 
promieniującego na region i kraj, uzyskało Orońsko za czasów Józefa Brandta, arty-
sty malarza cieszącego się międzynarodową sławą. Brandt przyjmował tu na wypo-
czynek i dłuższe pobyty twórcze wielu swoich przyjaciół malarzy, młodych adep-
tów skupionych w Wolnej Akademii Orońskiej, oraz innych ludzi sztuki, a także 
członków rodziny, ziemiaństwo i inteligencję z okolicy

Kwitła tu twórczość w ‚Malarni’ Brandta oraz w plenerach Orońska i okolicy. 
Życie towarzyskie i kulturalne przenosiło się natomiast do pałacu, gdzie dyskuto-
wano o sztuce i twórczości…”40. 

Z dworami ziemi radomskiej, czy też na styku z nią, związani byli również wiel-
cy, jak też pomniejsi, a interesujący pisarze. Największy to oczywiście Jan Kocha-
nowski, „ojciec” literatury narodowej. Miał on związki z takimi miejscowościami 
jak: Czarnolas, Sycyna, Policzna, Kochanów, Piastów, Przytyk, Kierzków, Cerekiew, 
Iłża, Radom i Zakrzew41. Kolejny z wielkich, co może być pewnym zaskoczeniem, to 
Henryk Sienkiewicz, który, notabene, był gościem Brandta w Orońsku42. Urodzony 
w 1846 r. mieszkał do 1852 r. z rodzicami na ziemi radomskiej. Jego dziadek Józef 
Sienkiewicz, żołnierz Kościuszki i Legionów Dąbrowskiego, „po powrocie z Włoch 
zaczynał jako dzierżawca w ojczystych stronach ziemi radomskiej. Osiadł w 1803 r. 
w Grotkach, ale było to dziedzictwo jego żony Anny Oborskiej […] Z kart powieści 
Na polu chwały wynika, że strony podradomskie (Przytyk, Białobrzegi, Jedlińsk, 
Jedlnia) były dobrze znane pisarzowi…”43. Jego matka Stefania z Cieciszowskich h. 
Roch-Kolumna, mieszkająca m.in. w dworze w Cerekwi, spokrewniona była z hr. 
Bruno Kicińskim, Joachimem Lelewelem i Jadwigą Łuszczewską, stąd, jak on sam 
pisał, „jego kuzynostwo z Deotymą”44. Ojciec, także Józef (powstaniec listopadowy) 
mieszkający w Grotkach, odwiedzał liczne dwory na ziemi radomskiej, a znany 

39 T. Palacz, Odkrywanie Orońska, Warszawa 2008, s. 123: „Znane jest jej wstawiennictwo u władz carskich 
w sprawie Halki”.
40 T. Palacz, Skarbczyk pamięci. Poeci okolic Orońska, Warszawa 2005, s. 6; T. Palacz, Orońsko – miejsce 
i ludzie, Orońsko 1997; T. Palacz, Odkrywanie Orońska (zbiór felietonów i artykułów), Warszawa 2008.
41 Apel zarządu powiatu radomskiego w sprawie budowy pomnika Jana Kochanowskiego w Radomiu, w: „Wczo-
raj i Dziś Radomia”, nr 2(26)2005. Projekt pomnika wykonał prof. Jan Kucz. 
42 T. Palacz, Odkrywanie Orońska…, op. cit., s. 140.
43 B. Niemirka, Śladami Sienkiewicza. Katalog wystawy archiwalnej, Siedlce–Warszawa 2016, s. 19–20.
44 M. Gorzelak, Galerie przodków i kult antenantów u Henryka Sienkiewicza, w: Dwór polski. Zjawisko histo-
ryczne i kulturowe, Materiały VII Semiarium SHS w Kielcach, Warszawa 2004, s. 357–368.
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był m.in. z tego, że lubił polowania45. „Sienkiewiczowie mieszkali w Radomskiem 
zapewne aż do 1852 r. […] Józef Sienkiewicz figuruje jako dzierżawca majątku 
Wygnanów (1848), potem majątku Potkanna (1851). Zapewne dopiero po śmierci 
sędziwego dziadka Józefa, zmarłego w 1852 r., Sienkiewiczowie zdecydowali się 
przenieść w strony rodzinne Stefanii na Podlasie”.

Nie sposób znowuż nie przywołać Witolda Gombrowicza, który w dworze w pod-
radomskiej Wsoli stworzył między innymi pamflet Ferdydurke46. Była to powieść wyda-
na w 1937 r., deprecjonująca walory polskiego dworu, uważana za chyba największy 
paszkwil na ziemiaństwo, do której to ponoć wiele materiału dostarczyła właśnie Wso-
la. Pisarz ten starał się obalić mitologiczny obraz ziemiaństwa, a dwór dla niego sta-
nowił jedynie synonim konserwatyzmu szlacheckiego, w złym tego pojęcia znaczeniu. 
Niezwykłym twórcą był także Adolf Dygasiński47, jeden z głównych przedstawicieli 
naturalizmu w literaturze polskiej. W dworze w Wielgiem, ważnym ośrodku kultu-
rotwórczym regionu, gdzie organizowano m.in. koncerty i plenery malarskie, był on 
nauczycielem Jacka Malczewskiego i jego kuzynów Karczewskich, w tym Wacława, 
autora powieści W Wielgiem (W. Karczewski ps. Marian Jasieńczyk, w latach 1900 – 1910 
bibliotekarz w zamku Rapperswil, zaprzyjaźniony ze Stefanem Żeromskim)48. Ponadto 
bywał tu Julian Ejsmond49, poeta i nowelista myśliwski, rodem ze wspomnianej Kro-
gulczy Mokrej. W Orońsku zaś zamieszkiwał u swej siostry ks. Marii Radziwiłłowej 
poeta Feliks Gawdzicki. Przypomnieć też należy postać Karola Potkańskiego urodzo-
nego w 1861 r. w dworze w Prędocinku koło Radomia (obecnie dzielnica miasta), wy-
bitnego historyka, profesora Uniwesytetu Jagiellońskiego, badacza regionu. „Jego pra-
ce historyczne są cenione do dnia dzisiejszego, a dla miłośników regionu radomskie-
go szczególne znaczenie ma jego dzieło poświęcone Puszczy Radomskiej. Był synem 
Edwarda, dziedzica Jeżowej Woli i Anieli z Malczewskich, a tym samym wujecznym 
bratem artysty malarza Jacka Malczewskiego”50. Jego wychowaniem zajmowała się 

45 B. Wachowicz, Matki wielkich Polaków. „Serce Mojej Ojczyzny – Mamo”, Warszawa 2016, s. 350–417; „…
państwo Sienkiewiczowie wędrują nieustannie, zmieniając miejsca pobytu. Zaczynają swe wędrówki w ma-
jąteczku Grotki na ziemi radomskiej, potem wracają na Podlasie […] Dzięki badaniom prof. Lecha Ludo-
rowskiego, który odnalazł metryki narodzin Anieli i Heleny, wiemy, iż urodziły się na ziemi radomskiej […] 
w miejscowościach Wyg[n]anów (Aniela) i Potkanna (Helena). Taki piękny wizerunek Stefanii Sienkiewiczo-
wej kreśli prof. Ludorowski: „To ona jest głową Sienkiewiczów […], jak jej matka Felicjanna, odpowiedzialna 
za losy całej rodziny […] Dbała z pewnością o ich edukację artystyczną, ucząc śpiewu i gry na fortepianie, roz-
budzając zainteresowania poezją, literaturą, czytaniem, rozwijając upodobania plastyczne, co dotyczy zwłasz-
cza Henryka”. Pochowana jest na cmentarzu w Okrzei, gdzie w 2012 r. stanął pomnik z inskrypcją: „Stefania 
z Cieciszowskich Sienkiewiczowa (1814 – 1873) zasłużona dla Polski Matka”; Cz.T. Zwolski, Radomskie gniazdo 
rodowe Sienkiewiczów, w: Oświata Radomska, „Biuletyn Informacyjny Radomski”, nr 9/96, Radom 1996.
46 D. Świtkowska, A to był Gombrowicz, Warszawa 2012, s. 189–236; J. Jarzębski, Gombrowicz, w serii A to 
Polska właśnie, Wrocław 2004.
47 A. Dygasiński (ur. w 1839 w Niegosławicach k. Pińczowa – zm. w 1902 r. w Grodzisku Maz.), autor 
21 powieści i ponad 130 nowel, m.in. Na warszawskim bruku, Zając i Gody Życia.

48 J. Krzyżanowski, Wacław Karczewski i jego dzieło. Człowiek i pisarz, w: W. Karczewski W Wielgiem, 
Stow. Oświatowe Sycyna, 2002, s. 214. W. Karczewski (ur. w 1855 r. w Woli Siennieńskiej – zm. w 1911 r. 
w Krakowie) był dramaturgiem, powieściopisarzem i publicystą.
49 T. Palacz, Julian Ejsmond (1892 – 1930), poeta, bajkopisarz i nowelista myśliwski, w: Z pogranicza Orońska, 
op. cit. s. 125–158.
50 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 194.
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Karolina z Bukowieckich Malczewska, której pomagał wuj Julian Malczewski, ojciec 
Jacka Malczewskiego. Faktem znamiennym jest, że pomnik na cmentarzu rakowickim 
w Krakowie, gdzie Karol Potkański został pochowany, wzniósł mu sam Henryk Sien-
kiewicz51. Z dworem prędocińskim związana była także mistyczka Sługa Boża Wan-
da Malczewska (1822 – 1896), która pozostawiła wiele tekstów religijnych i patriotycz-
nych. Należy jeszcze wspomnieć o goszczącym w dworze w Zbożennej Zygmuncie 
Krasińskim i urodzonej tam Walerii Marenne-Morżkowskiej (1832 – 1903), córce Adeli 
z Krasińskich i gen. Jeana-Baptiste Mallet de Granville (Malletskiego). Była ona pisarką 
(tłumaczką dzieł Ibsena i Balzaca), żoną poety Michała Morżkowskiego, a przyjaciółką 
Elizy Orzeszkowej52. W 1845 r. Morżkowscy zakupili Sycynę. W pobliżu zaś, w Policz-
nej, mieszkali w swoim pałacu hr. Przeździeccy: Maria z Tyzenhauzów (1823 – 1890) 
malarka, (której prace znajdują się m.in. w Bibliotece Watykańskiej), mecenas sztuki 
i filantropka, oraz jej syn Konstanty (1846 – 1897), kolekcjoner, mecenas sztuki i nauki, 
publicysta, kontynuator prac z zakresu archeologii i historii swego ojca Aleksandra 
Przeździeckiego. Był on jednym z wydawców Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego53. 
Nie sposób także nie wspomnieć o baronie Arturze Reyskim, dziedzicu dóbr Drze-
wica, zasłużonym dla rozwoju heraldyki, członku Towarzystwa Heraldycznego we 
Lwowie. Zgromadził on zbiór materiałów źródłowych do dziejów rodów rycerskich 
i szlacheckich, który udostępnił Adamowi Bonieckiemu, wydającemu Herbarz Polski, 
po którego śmierci kontynuował to dzieło54.

Dworskie siedziby odwiedzali niezwykli goście. Listę czarnoleskiego Tuscu-
lum55 otworzył w 1782 r. Ignacy Krasicki56. Juliusz Słowacki pozostawił tu po sobie 
rzewne wspomnienie, pisząc: 

Lubiłem lipę, co nad sławnym Janem
Cień rozstrzelony zbierała pod siebie 
[…]
Pod którą nieraz błyszczał dzban na stole,
Co tak wysoko niosła czoła wianki,
Jakby ze dworu wyglądała w pole 
Na przyjazd pana lub pańskiej kochanki
[…]
Ta lipa dla nas, jak Partenon grecki…”57

51 Tamże, s. 194.
52 W połowie XIX w. mieszkała w pałacu w Rybienku nad Bugiem, gdzie bywali m.in. Cyprian K. Nor-
wid i Teofil Lenartowicz; M.A. Zarębski, Szlakiem wybranych dworów i pałaców Kielecczyzny, Zagnańsk–
Kielce 2013, s. 36.
53 E. Januszewicz, Z Policzny i dla Policzny, w: Januszewicz E. red., Policzna. By czas nie zaćmił i niepamięć, 
t. XV, Biblioteka Sycyńska, red. nauk. prof. H. Bednarczyk, Sycyna 2004, s. 185–186.
54 M. Markowski, Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918 – 1939, Kielce 1993, s. 153.
55 Tusculum, starożytna miejscowość we Włoszech, skąd wywodziło się wiele rodów rzymskich, odkry-
ta na pocz. XIX w.
56 W Podróżach z Warszawy. Do księcia Stanisława Poniatowskiego. Dzieła, t. 1, Lipsko 1834, s. 215, wspomi-
nał: „Widziałem miejsca, w których się zabawiał, miejsca gdzie wdzięczne sobótki odprawiał…”
57 J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Pieśń VI.
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W Czarnolesie bywał również inny wielki poeta – Cyprian Kamil Norwid, jak 
również: Władysław Wężyk, Kornel Ujejski i Teofil Lenartowiecz, który w księdze 
Pamięci Jana Kochanowskiego z Czarnolasu pozostawił dwa wiersze, a także Klemen-
tyna Tańska, późniejsza Hoffmanowa, autorka głośnej powieści Jan Kochanowski 
w Czarnym Lesie... gdzie czytamy:

„Któż nie ‚pielgrzymował’ do Czarnolasu po naukę i w termin!; sam Czarnolas, 
polskie źródło Hippokrene był atrakcją największą”58. 

Był nią także dla Marii Skłodowskiej-Curie, która przyjeżdżała tam, w latach 
1872–1885 na odpoczynek w pobliskim majątku Zwola koło Gniewoszowa, którego 
współwłaścicielem był jej ojciec Władysław Skłodowski59.

Nie brakowało także na tej ziemi patriotów i bohaterów związanych z powstania-
mi narodowymi i wojnami. Z Winiarami związany był Józef Pułaski, marszałek kon-
federacji radomskiej. W tamtejszym pałacu dzieciństwo spędził jego syn Kazimierz, 
później jeden z dowódców konfederacji barskiej, bohater Polski i Ameryki. W dwo-
rze Lisickich w Chruślicach zamieszkiwał gen. Walenty Kwaśniewski, a w Cerekwi 
i Zatopolicach, prawdopodobnie, gen. Antoni Madaliński, uczestnik m.in. powstania 
kościuszkowskiego. Bywał tu gen. Franciszek Młokosiewicz z Omięcina (pradziad 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”), uczestnik bitew u schyłu XVIII i w XIX w., 
ponoć najbardziej znany w Europie, obok ks. J. Poniatowskiego, polski wojskowy. 
W 1808 r. został on, wraz z 4 Pułkiem Piechoty Księstwa Warszawskiego, przemiesz-
czony do Hiszpanii, gdzie zasłynął obroną zamku Fuengirola60. Z Rusinowem zwią-
zany był Józef Wielhorski (tu zmarł w 1817 r.), generał dywizji Księstwa Warszaw-
skiego, współtwórca Legionów Polskich we Włoszech, jeden z dowódców insurekcji 
kościuszkowskiej, kawaler maltański, odznaczony Orderem Virtuti Militari61. Wła-
ścicielem Strykowic Górnych był w latach 1829 – 1830 gen. Jan Skrzynecki, którego 
wesele z Amelią ze Skrzyńskich odbyło się w tamtejszym dworze. Szymon Nieciecki 
z Kosowa to zasłużony oficer powstania listopadowego, odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Virtuti Militari. W dworach w Gutowie i Dąbrówce Nagórnej zamiesz-
kiwał Dionizy Czachowski, później bohater powstania styczniowego. W tym czasie 
do Jadwigi i Józefa Prendowskich należał dwór w Mircu, w pobliżu Iłży, w którym 
gościł gen. Marian Langiewicz. Dwór rozebrano w ramach represji popowstanio-
wych62. Langiewicz przebywał także w dworze w podradomskim Kozłowie, który 
zasłynął jako ośrodek powstańczej konspiracji. Z powstaniem styczniowym związa-
na była także niezwykła postać wspomnianego Narcyza Figiettiego z Klwatki Kró-

58 Hippokrene (gr. hippos krene „końska krynica”. W mitologii greckiej źródło w gaju muz na Helikonie, 
symbol natchnienia poetyckiego; J.Z. Lichański, Szlakami Jana Kochanowskiego, Warszawa 1985, s. 49–50.
59 K. Zając, Ciekawostki z powiatu kozienickiego. Śladami Marii Sklodowskiej-Curie w powiecie kozienickim, w: 
Nasz Powiat , Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach, nr 2/2013.
60 Swoje Wspomnienia z wojny hiszpańskiej r. 1810, ogłosił w Bibliotece warszawskiej, t. 4, 1842 r., s. 515–547 
(oraz w wileńskim Atheneum w 1842 r.); W 1810 r. powierzono jemu i skromnej załodze obronę, zajętej 
przez Francuzów, twierdzy Fuengirola, która broniła dostępu do miasta od strony Gibraltaru. Odparł 
ataki Anglików i wziął do niewoli lorda Blayneya i wielu żołnierzy, za co otrzymał order Legii Honorowej.
61 J. Williaume, Generał Józef Wielhorski, Poznań 1925; J. Pachoński, Słownik biograficzny oficerów Legionów 
Polskich 1796 – 1807, Kraków 1998, s. 331.
62 Dobra donacyjne Mirzec były dzierżawione przez Władysława Kuźnickiego, właściciela Kowali (od pocz. 
XX w.). Z tamtejszego dworu do Kowali przewieziony był obraz przedstawiający bliżej nieznanego rycerza.
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lewskiej, walczącego m.in. w oddziałach Czachowskiego i Eminowicza63. W dworze 
w Jaszowicach wychowywani byli: Zdzisław Rutkowski, poległy w 1861 r. podczas 
manifestacji patriotycznej w Warszawie, i Teresa Grodzińska, sanitariuszka Legio-
nów Polskich, zamordowana przez bolszewików w 1920 r.64. W tymże roku do Ar-
mii Ochotniczej wstąpiło wielu właścicieli tutejszych majątków ziemskich, m.in.: 
Michał Grodziński z Oblasu, Juliusz Dobiecki z Krzyżanowic, Stanisław Gajewski 
z Gębarzewa, Stefan Helbich z Krzyszkowic, Bolesław Janowski z Bartodziejów, Ma-
ciej Pruszak z Wośnik, Adam Przychodzki z Rudy Wielkiej, Mieczysław Rafalski 
z Pomorzan, Ludwik Trzciński z Jedlanki, Stanisław Zdzitowiecki z Chomętowa 
i Zygmunt Żakowski z Wrzeszczowa65. Ponadto w pałacu w Winiarach, należącym 
do 1945 r. do hr. Wacława Dąbskiego, przyjaciela artystów, naukowców i polityków, 
przebywali m.in.: Józef Piłsudski, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Bolesław Wieniawa-
Długoszowski i gen. Stefan Rowecki-Grot66. W okresie II wojny światowej jednym 
z najważniejszych ośrodków patriotycznych (ZWZ, AK) był dwór „Gniazdo” w So-
szynie,  własność Jadwigi z Bystramów Mickiewiczowej. Jej syn Edmund Mickiewicz 
był komendantem podobwodu „Wanda” Armii Krajowej. 

Nie sposób pominąć milczeniem straty, jakie ziemiaństwo poniosło podczas 
II wojny światowej i też już po jej zakończeniu, za władzy „ludowej”, kiedy doszło 
do jego eksterminacji, deklasacji i pauperyzacji tej części społeczeństwa. 

*   *   *

Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego… to fundamentalna, 
pierwsza tego typu publikacja obejmująca obszar powiatu radomskiego, dotych-
czas terra incognita w zakresie tej tematyki. Prace nad jej przygotowaniem trwały 
kilka lat, głównie w okresie 2013 – 2020, wykazując swoistą złożoność problematyki. 
Autor postawił sobie za cel prezentację podstawowych faktów na podstawie do-
stępnych źródeł (rozproszonych i niepełnych), literatury przedmiotu i własnych no-
wych ustaleń. Dlatego przeprowadził kwerendę w archiwach i bibliotekach, w za-
kresie możliwości i potrzeby. Dokonał również licznych i niezbędnych wizji miejsc 
i obiektów. W efekcie powstała publikacja niejako otwierająca, choć raczej jedynie 
uchylająca drzwi do poznania tego fascynującego zagadnienia. Jej autor ma jednak 
nadzieję, że jako inspirujące wprowadzenie do tematu przyczyni się ona do inten-
syfikacji przyszych studiów nad historycznym krajobrazem kulturowym tej części 
Polski i Europy. Ma także świadomość, że mimo poczynionych wysiłków nie jest to 
dzieło wolne od błędów, niedopatrzeń bądź luk faktograficznych powstałych z róż-
nych przyczyn. Jednakowoż liczy na to, że nie obniży to zasadniczo jej wartości. 
W końcu mam nadzieję, że spotka się ona z życzliwym przyjęciem przez Czytelni-
ków, nie tylko historyków, historyków sztuki i architektury, lecz także wszystkich 
innych osób zainteresowanych historią i choć w części zaspokoi ich oczekiwania.

63 Figietty Narcyz Stojanowicz (1820 – 1891) , w: PSB, t. 6, s. 440.
64 Jej powtórny pogrzeb w Radomiu zamienił się w manifestację patriotyczną. 
65 P. Bednarczyk, S. Piątkowski, Twierdzą nam będzie każdy próg. Społeczeństwo ziemi radomskiej w okresie 
wojny polsko-bolszewickiej lat 1919 – 1920, Radom, 2015, s. 248.
66 I. Stefaniak, Rewitalizacja…, op. cit., s. 19.
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W publikacji zaprezentowano głównie obiekty XIX-wieczne, w tym niezachowa-
ne, z przywołaniem siedzib wcześniejszych, jeśli to było możliwe. Celem było przede 
wszystkim podkreślenie polskiej tożsamości kulturowej i ciągłości cywilizacji euro-
pejskiej67. Ze względu na szczególną emanację kulturową opisano również dziesięć 
siedzib z powiatów sąsiednich, głównie Orońska, Łazisk i Konar oraz z uwagi na 
lokalizacje i kontekst dwa dwory przeniesione z Brzeziec i Pieczysk do Muzeum Wsi 
Radomskiej, założenia w obrzeżnych dzielnicach Radomia (niegdyś podmiejskich 
wsiach) i trzy pałace w śródmieściu Radomia. 

 

67 Należy wspomnieć o potomkach różnych rodów europejskich, którzy po przybyciu do Polski wcho-
dzili w koligacje z rodzimymi ziemianami (w tym w Radomskiem), m.in.: Deskurów, Gautierów i de 
Vernych (Francja), Gordonów (Szkocja), Dzianottów (Gianotti de la Castelatti) i Orsettich (Włochy). 
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Pierwszą publiczną prezentacją tematu była wystawa fotogramów Zamki, pała-
ce i dwory województwa radomskiego. Żniwo komunizmu, zorganizowana w 1991 r., 
w „pałacowym”, corazziańskim gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu68. 
Z kolei pierwszymi publikacjami naukowymi uwzględniającymi, choć tylko z okre-
su do połowy XIX w. i w bardzo syntetyczny sposób, tego rodzaju obiekty (m.in. 
z powiatów dawnego województwa radomskiego) były Katalogi Zabytków Sztuki 
w Polsce, opracowane przez Instytut Sztuki PAN. Temat ten podjął także Andrzej 
Domagała, z Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu, w bardzo skromnym arty-
kule pt. Zespoły pałacowo-dworsko-parkowe z XVIII – XIX wieku na obszarze obecnego 
województwa radomskiego”69. Za publikację nowatorską i poważną należy uznać pra-
cę Anny Nierychlewskiej Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII 
do XVIII wieku, zbierającą dane o 68 założeniach, w granicach powiatu trzykrotnie 
większego od obecnego70. Podobnie Dariusz Kupisz zaprezentował kilkanaście ro-
dów w pracy Rody Szlacheckie Ziemi Radomskiej71. Autor pisze, że choć księgi sądowe 
powiatu radomskiego z XV–XVIII w. spłonęły w czasie powstania warszawskiego, 
a inne archiwalia z tamtych czasów są nieliczne i rozproszone, to jednak wiele cie-
kawych dokumentów z czasów staropolskich udało się odnaleźć w Archiwum Pań-
stwowym w Radomiu. W przygotowanym w 2013 r., wespół z Mariuszem Kozdra-
chem, referacie na sympozjum w dworze makowskim, czytamy m.in., że materiały 
ikonograficzne, szczególnie z epoki: „należą do rzadkich wyjątków. Znane jest jed-
no takie wyobrażenie rezydencji z terenu powiatu radomskiego – pałacu Stanisława 

68 Jej organizatorem był historyk sztuki Wiesław M. Kowalik, dyrektor Biura Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Radomiu (przy wojewódzkim konserwatorze zabytków), obejmującego swym działaniem 
obszar województwa radomskiego.
69 „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. XXXII, z. 1–2, Radom 1997.
70 Wydanej w 2002 r., stanowiącej skróconą wersję pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. 
Leszka Kajzera, na Uniwersytecie Łódzkim. 
71 D. Kupisz, Rody szlacheckie…, Radom 2009; Chlewickich z Chlewisk, Chomętowskich z Chomętowa, 
Duninów z Wielkiego Skrzynna, Dunin-Wąsowiczów ze Smogorzowa, Gniewoszów z Oleksowa, Ko-
chanowskich h. Korwin, Pękosławskich z Pakosławia, Podlodowskich z Przytyka, Potkańskich z Potkan-
ny, Szydłowieckich z Szydłowca, Tymińskich z Jasieńca.

ZZARYS STANU BADAŃ
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Augusta w królewskich Kozienicach, projektu F. Placidiego, z 1779 r.72 Liczniejsze 
są jednak ilustracje i fotografie przedstawiające osiemnasto i siedemnastowieczne 
dwory, publikowane w prasie i książkach na przełomie XIX i XX w. Wspomnieć 
można tu choćby o wyobrażeniu modrzewiowego dworu w Ciepielowie z XVIII w. 
(spłonął w 1889 r.), publikowanym w Tygodniku Ilustrowanym z 1879 r.73, czy fo-
tografii dworu w Sycynie (wzniesionego zapewne u schyłku XVIII w.), zamiesz-
czonej w Pamiętniku Świętokrzyskim74. Niestety, jak dotąd brak inwentaryzacji tego 
typu materiałów źródłowych […]. Stwierdzić należy, że dziejów większości siedzib 
szlacheckich istniejących na obszarze staropolskiego powiatu radomskiego nie da 
się odtworzyć. Zważywszy bowiem, że podstawowym budulcem w tym okresie 
było nietrwałe drewno, a miejsce starych, niszczejących dworów zajmowały nowe 
rezydencje […], to liczbę tych założeń można tu szacować na ok. 300–400. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że samo zagadnienie siedzib radomskiej szlachty XVI–XVIII w. 
jest niezwykle interesujące i wciąż oczekuje na badacza, który podejmie trud się-
gnięcia po szerokie spektrum dostępnych źródeł”. 

Nie do przecenienia jest także wielotomowa publikacja Ziemianie polscy XX wie-
ku. Słownik biograficzny75 oraz prace Stefana Iwaniaka, w tym Ziemiańskie dobra kul-
turowe w województwie kieleckim (1944 – 1946). Zasygnalizować należy także kilka 
skromnych artykułów Wiesława M. Kowalika, zamieszczonych na łamach kwartal-
nika Wczoraj i Dziś Radomia, poświęconych obiektom radomskim, i referat pt. Pałace 
i dwory XIX wieczne powiatu radomskiego w świetle ostatnich badań. Materiały źródłowe 
na Sympozjum w dworze makowskim poświęcone dziedzictwu kulturowemu powiatu ra-
domskiego w dniu 5 września 2013 r. 

Cieszyć musi fakt, że w ostatnich latach problematyka ta zaczyna być częściej 
podejmowana również na wyższych uczelniach76. Trzeba jednak podkreślić, że po-
ważnej, choć bynajmniej nie wyczerpującej literatury poświęconej dworom docze-
kała się jedynie północna część dawnego województwa radomskiego, czyli ziemia 

72 M. Kwiatkowski, Stanisław August Król-Architekt, Wrocław – Kraków – Warszawa 1983, ryc. 162.
73 Tygodnik Ilustrowany, t. I, 1879, s. 160; także J. Wiśniewski, Dekanat iłżecki, Radom 1911, ryc. przed s. 33.
74 Pamiętnik Świętokrzyski 1930, red. A. Patowski, Kielce 1931, s. 37, ryc. 13. Wspomnijmy jeszcze o ry-
sunku z poł. XIX w. nieznanego autora, przedstawiającym pałac w Brzózie, zachowanym w Muzeum 
Narodowym – Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, XIX wiecznej litografii M. Fajansa, wg rysunku 
N. Ordy, z widokiem ruin dworu i kaplicy w Czarnolesie, oraz o artystach, którzy zainteresowali się 
zamkiem w Drzewicy: Zygmuncie Voglu (1764 – 1826), Stanisławie Chrząńskim (1821 – 1887), Stanisła-
wie Wyspiańskim (1869 – 1907), Michale E. Andriollim (1836 – 1893), Józefie Brandtcie (1841 – 1915), Janie 
K. Damelu (1780 – 1840), czy Auguście R. Alesie (XVIII/XIX w.).
75 Ziemianie polscy XX wieku. Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej , praca zbiorowa pod redakcją Janiny 
Leskiewiczowej, wydawana w latach 1992 – 2007 (z przerwami), zawierająca materiał źródłowy zebrany 
w środowisku ziemiańskim.
76 Dowodzą tego m.in. prace magisterskie: Olgi Gregorek Dwór w Krzyżanowicach (pow. radomski) jego 
dzieje i problematyka konserwatorska, napisana w 2014 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Wydział 
Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr inż. arch. B. Zimnowody-Krajewskiej, i Izabeli Kowalik: Pałace 
i dwory powiatu radomskiego oraz możliwości ich wykorzystania w działalności turystycznej, przygotowana 
w 2005 r. pod kierunkiem doc. dr. S. Piekarskiego, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, i jej 
praca licencjacka p.t. Zamki, pałace i dwory w południowej części województwa mazowieckiego, przygotowana 
w 2003 r., w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, na Wydziale Turystyki i Re-
kreacji, pod kierunkiem dr. B. Jaśkowskiego.
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grójecka. Sprawcą był głównie prof. Tadeusz Jaroszewski z Instytutu Sztuki PAN, 
we współpracy z Waldemarem Baraniewskim77. Ponadto Iwona Stefaniak i Bartło-
miej Garbaczewski, autorzy katalogu do wystawy fotograficznej Dwory i pałace Gró-
jecczyzny, wydanego w 2007 r. przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 
Obiekty zlokalizowane na południe od Pilicy, mniej więcej od Białobrzegów po 
Iłżę, mają literaturę więcej niż skromną, stąd też niezbędne są dalsze, pogłębio-
ne badania78. Obszar dalej na południe (województwo świętokrzyskie i nie tylko), 
był tematem m.in. cyklu seminariów ogólnopolskich, których pokłosiem były pu-
blikacje przygotowane z inicjatywy Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Materiały 
źródłowe dotyczące szczególnie nas interesującego obszaru znajdujemy głównie 
w Archiwum Państwowym w Radomiu (akta m.in. radomskich notariuszy, powia-
towych hipotek, Zarządu Dóbr Państwowych, „zabezpieczenia” dóbr podworskich 
po II wojnie światowej, Starostwa Powiatowego w Radomiu). Bywa, że natrafiamy 
tam na opisy staropolskich, nieznanych obiektów, jak np. radomskiego drewniane-
go dworku burgrabiego Porczyńskiego z początku XIX w.79, czy też innych obiek-
tów w powiecie radomskim, o których słuch i ślad zaginął, np. w Parznicach, Tra-
blicach, Małęczynie, Odechowie, Wrzosie. Wyjątkowe, choć bardzo skromne są tam 
Materiały dotyczące dóbr ziemskich Chruściechów, Jakubów i Zborów z lat 1846 – 1907, 
stanowiące zbiór rodziny Arkuszewskich (Marian Arkuszewski w latach 1923 – 1935 
był prezesem Związku Ziemian powiatu radomskiego). Należy także zasygnali-
zować zespoły akt zachowane w Archiwum Państwowym w Kielcach: Deputacja 
Szlachecka Guberni Radomskiej 1836 – 1861, Kancelaria Marszałka Szlachty Gu-
berni Radomskiej 1850 – 1861, akta podworskie – zbiór szczątków zespołów, m.in. 
akta Odrzywolskich z Odrzywołu, akta Świdzińskich ze Świdna, mapy i plany 
podworskie z lat 1862 – 1912, akta podworskie z okresu międzywojennego, w tym 
szczególnie cenne, związane z pierwszą parcelacją dóbr i akta z 1945 r., związa-
ne z tzw. reformą rolną i kolejną parcelacją80. Także materiały w AGAD – Zespół 
nr 187 Ogólne Zebranie Warszawskie Departamentów Rządzącego Senatu (dot. dóbr 
w miejscowościach Bogusławice, Brześce, Brzóza, Chruściechów, Jedlnia, Jedlon-
ka, Jeżowa Wola, Młodocin Większy, Ruda Wielka, Sadków). Szczególnie cenna 
jest dokumentacja z okresu od II poł. XX w. przechowywana w Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Radomiu, m.in. karty ewidencyjne i dokumentacje historyczno-kon-
serwatorskie wielu obiektów. Specyficzny, szczególnie interesujący rodzaj źródeł, 
stanowią nieliczne prace pamiętnikarskie: Zbigniewa Dobieckiego (1898 – 1953) za-
tytułowane Z przeżyć własnych 1898 – 1944 i Józefa Chrzanowskiego (1924 – 2008) 
poświęcone dworowi w Krzyżanowicach, udostępnione przez ich rodzinę Oldze 

77 T.S. Jaroszewski, W. Baraniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992. Waldemar 
Baraniewski jest obecnie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego; T.S. Jaroszewski, M. Gierlach, Po 
pałacach i dworach Mazowsza, cz. II, Warszawa 1996; T.S. Jaroszewski, M. Gierlach, Po pałacach i dworach 
Mazowsza, przewodnik, cz. III, Warszawa 1998.
78 Do podjęcia tego zagadnienia zachęcał mnie prof. Tadeusz Jaroszewski (zm. w 2000 r.), po tym jak 
zwróciłem się do Niego z propozycją opracowania tematu dworów ziemi radomskiej. 
79 APR, Hip. 162.
80 E. Wierzbicka, Podworskie dobra kultury w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, w: Rocznik Muzeum 
Narodowego w Kielcach, Kielce 1998, t. 19, s. 11–39.



30

Gregorek81, następnie prace: Marii z Kuźnickich Walewskiej W cieniu ustawy rol-
nej. Wspomnienia 1944–1945, dotyczące Kowali, Marii Rutkowskiej, Pani na Sycynie 
poświęcona Janinie z Morżkowskich Czaplińskiej82, Stefana Niecieckiego Pamiętnik 
Kossowski83 i Adama Grodzińskiego84 Wspomnienia (w maszynopisie), dotyczące Ob-
lasu i innych majątków ziemskich regionu radomskiego. Interesującym źródłem są 
ponadto: Wspomnienia o Czerwińskich z Cerekwi Krzysztofa i Marii Czerwińskiej Gąt-
kiewicz, wnuczki Marii i Stefana Wietrzykowskich, a córki Zofii i Jerzego Czerwiń-
skich85. Wspomnieć należy także Ksawerego Jasieńskiego (komentatora Polskiego 
Radia), bratanka dziedziców Daniszowa i Siennieńskiej Woli, który na podstawie 
archiwum rodziny Jasieńskich syntetycznie scharakteryzował majątki w Bałtowie, 
Daniszowie, Raju i Siennieńskiej Woli86. Jedną z ostatnio wydanych prac (w 2017 r.) 
Czas Ziemiaństwa. Koniec XIX wieku – 1945 opracowała Anna Richter, a opublikował 
Ośrodek Karta.

81 O. Gregorek, Dwór w Krzyżanowicach (pow. radomski), jego dzieje i problematyka konserwatorska, praca 
mgr. pod kierunkiem dr B. Zimnowody-Krajewskiej, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, 2014.
82 M. Rutkowska, Pani na Sycynie. Wspomnienia o mojej Matce w stulecie Jej urodzin, Wrocław – Jano-
wiec – Radom 1998; S. Zieliński, Dwie biografie radomskich ziemianek, Wieś Radomska, 4, 1993, s. 103–109.
83 S. Nieciecki, Pamiętnik Kossowski, Londyn, 1989.
84 Wspomnienia, Radom 1975, Varia 1958 – 1978 i Varia 1979 – 1983, własność Marii Lipińskiej, córki Ada-
ma Grodzińskiego, z Radomia, oraz w zbiorach biblioteki Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu. (Za 
ich udostępnienie dziękuję Paniom: Marii Lipińskiej i Katarzynie Wronie). Ponadto: Losy ziemian w czasie 
II wojny światowej i okupacji, wydana drukiem…, oraz suplement do pracy Losy ziemian w czasie II wojny 
światowej i okupacji, rps nr 219/70 w zbiorach Ossolineum.
85 K. i M. Czerwińscy, Czerwińscy z Cerekwi, Wrocław – Warszawa 2015.
86 Cz. Barański red., Ziemiaństwo, w: Ziemia Lipska, t. 1, Warszawa 2006, s. 65–72. W artykule tym znajdują 
się ponadto krótkie opisy majątków, w: Brzozowej, autorstwa Andrzeja Kaźmierczaka, Potoczka, Józefa 
Myjaka, Wielgiego, Kazimierza Niedzieli oraz 47 lat sporu Karczewskich z mieszkańcami Ciepielowa, Jerzego 
Jaglińskiego. 
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Województwo mazowieckie położone jest w większości na obszarze Niżu Środko-
woeuropejskiego, w środkowo-wschodniej części Polski. Zajmuje m.in. północne 
obrzeże Wyżyny Środkowomałopolskiej, gdzie znajdują się powiaty: przysuski, 
szydłowiecki, radomski i lipski. Powiat radomski o obszarze 1530 km2, ze 150 tysią-
cami mieszkańców znajduje się w południowej części województwa mazowieckie-
go, na Równinie Radomskiej (wys. 150–200 m n.p.m., o lekko falistej powierzchni). 
Stanowi ona strefę przejściową między Wyżyną Kielecko-Sandomierską, a Kotliną 
Kozienicką87: w części północnej z Puszczą Kozienicką i Kozienickim Parkiem Na-
rodowym, w południowej usytuowanej w dolinie rzeki Kamiennej, w pasie Iłża-
Szydłowiec, na Przedgórzu Iłżeckim Wyżyny Środkowopolskiej. Ten atrakcyjny 
obszar położony jest w dorzeczu Wisły, przecięty jej lewymi dopływami – Iłżanką 
(dł. 76 km.) i Radomką, dawniej zwaną Radomierzą (dł. 98 km) – największą rze-
ką przepływającą przez powiat radomski. Jej zlewnia obejmuje północno-zachod-
nią i środkową część powiatu. Radomkę zasilają w wody dopływy prawostronne: 
Szabasówka z Oronką i Garlicą, Dobrzyca, Bosak, Mleczna z dopływami Pacynką 
i Osówką, oraz dwa dopływy lewostronne: Wiązownica i Tymianka88. 

„Dolina Radomki przecina północną część powiatu. Jest to forma erozyjno-aku-
mulacyjna, podobnie jak łączące się z nią dolinki mniejszych rzek i strumieni. Kie-
runek doliny Radomki wskazuje na to, że jest to być może ślad starego przepływu 
wód polodowcowych. Szerokość doliny w części zachodniej osiąga 1 km, a 2 km 
w części wschodniej […] Budowa geologiczna powiatu radomskiego jest dość uroz-
maicona i skomplikowana, mimo pozornego braku widocznych dowodów w rzeź-
bie terenu […]. Wapienie i margle odsłaniają się wyspowo na linii Gaczkowice, Sa-
bat, Guzów, Orońsko, Tomaszów, Ruda Wielka, Rzeczków, Wierzbica, Polany […] 
Pod koniec dolnej kredy wkracza na omawiany obszar nowy zalew morski […], 
tworzą się piaskowce z fosforytami, a następnie margle, wapienie i kreda pisząca. 
Często wśród tych utworów występują buły krzemieni […], warstwy kredy […] 
zaobserwowano na powierzchni w miejscowościach: Oblas, Jaszowice, Klementy-
nów, Bardzice oraz Żakowice […]. Występujące w południowo-zachodniej części 

87 H. Tomczyk, Środowisko geograficzne, w: J. Bonieckiego, S. Ośki, S. Witkowski, red., Powiat radomski,  
RTN, t. 13, z. 1–2, Radom 1976, s. 5–65.
88 Wypływa koło Przysuchy, a ujście do Wisły ma w pobliżu Ryczywołu. 
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powiatu jurajskie i kredowe wapienie oraz margle […] są również eksploatowane 
przez ludność do budownictwa prywatnego, głównie na podmurówki. Najczęściej 
używane w budownictwie wiejskim są cienkopłytowe wapienie rauraku tzw. pła-
skury, o barwie jasnoszarej lub białawej oraz krzemionkowe wapienie Oksfordu”89.

Region radomski, utożsamiany najczęściej z przedrozbiorowym powiatem ra-
domskim, obejmuje międzyrzecze Pilicy, Wisły i Kamiennej, zamknięte od zachodu 
Garbem Gielniowskim Gór Świętokorzyskich i dopływem Pilicy – Drzewiczką. 

*   *   *

„Historycznie stanowi teren przejściowy pomiędzy Mazowszem a Małopol-
ską, swoiste pogranicze, na który miały wpływy oba te potężne regiony. Wynika-
ło to zapewne z dawnych podziałów plemiennych, które z kolei miały wpływ na 
ukształtowanie się późniejszych podziałów administracyjnych państwowych i ko-
ścielnych”90.

Specyfika osadnicza regionu radomskiego w okresie średniowiecza, jak pisze 
Z. Lechowicz, frapuje przedstawicieli kilku już pokoleń historyków. Poczynając 
od studiów Karola Potkańskiego, wszyscy autorzy byli zgodni co do pogranicz-
nego położenia tego obszaru między Mazowszem a Małopolską północną, a do-
kładniej Sandomierszczyzną. Wydzielono tam główne okręgi grodowe: radomski, 
sieciechowski, żarnowski i skrzyński91. Już u schyłku X w. istniał w Radomiu gród, 
stanowiący ośrodek administracji książęcej, a później siedzibę kasztelana92. Nowy 
Radom, zwany dziś Miastem Kazimierzowskim, założony przez Kazimierza Wiel-
kiego, otoczony był murami obronnymi. W jego obrębie znajdował się zamek kró-
lewski, zachowany reliktowo, jeden z najznamienitszych w Rzeczypospolitej, miej-
sce sejmów i wydarzeń o randze międzynarodowej93. To w jego murach została 
zawarta w 1401 r. unia Polski i Litwy (radomsko-wileńska), to z tego zamku w la-
tach 1481 – 1483 Królestwem Polski zarządzał królewicz Kazimierz Jagiellończyk, to 
w nim w 1505 r. została uchwalona konstytucja Nihil novi, o przełomowym znacze-
niu dla polskiego parlamentaryzmu i demokracji szlacheckiej; wówczas to ustalono 
reguły prawne przynależności do stanu szlacheckiego94.

Powiat radomski jako jednostka administracyjna powstał w końcu XIV lub 
na początku XV wieku i z czasem objął obszar trzykrotnie większy w stosunku do 

89 H. Tomczyk, Środowisko geograficzne…, op. cit., s. 16–23.
90 S. Zieliński, Kultura regionu radomskiego na tle jego dziejów (zarys), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego 14, 2000, s. 34–38.
91 Z. Lechowicz, Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne, w: Ra-
dom. Korzenie miasta i regionu, t. 1. Badania 2009, Warszawa 2010, s. 31.
92 A. Teterycz-Puzio, Terytorium radomskie w strukturze organizacyjnej państwa Piastów (do końca XIII w.), 
w: Radomskie studia humanistyczne, t. I, Radom 2013, s. 13–27; D. Kupisz, K. Solarska, M. Kozdrach, Kon-
cepcja merytoryczna wystawy archeologiczno-historycznej w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Rado-
miu ul.Rynek 4/5, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2016.
93 W.M. Kowalik, Zamek królewski w Radomiu, Radom 2006.
94 W. Uruszczak, Sejm walny wszystkich państw naszych. Konstytucja Nihil novi i sejm w Radomiu w 1505 roku, 
Radom 2005.
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obecnego95. (Województwo mazowieckie istniało w latach 1526 – 1795 i 1816 – 1837, 
a obecne zostało utworzone w 1999 r.). Wśród dziewięciu powiatów województwa 
sandomierskiego, zwanych po łacinie districtus, powiat radomski zlokalizowany był 
w jego północnej części96. Od II poł. XVI w. (wtedy odłączono od powiatu ziemię 
stężycką) do końca XVIII w. jego granice przebiegały następująco: na południu sty-
kały się z powiatem sandomierskim, na wschodzie graniczyły z Lubelszczyzną, na 
północy z Ziemią Czerską i na zachodzie z powiatem opoczyńskim. Na tym obsza-
rze znajdowało się 414 wsi dziedzicznych, 47 wsi królewskich, 90 wsi duchownych, 
16 miast dziedzicznych, 5 miast królewskich, 6 miast duchownych. D. Kupisz po-
daje97: „Na obszarze 5241 km2, jaki zajmował staropolski powiat radomski, w gra-
nicach wyznaczonych w przybliżeniu biegiem Wisły, Radomki, Pilicy, Drzewiczki 
i Kamiennej, leżało w XVI – XVIII w. około 600 osad. Blisko 75% z nich znajdowało 
się w rękach szlachty98. Podobne stosunki własnościowe panowały na terenie ca-
łego województwa sandomierskiego, specyfiką jego północnych powiatów (opo-
czyńskiego i radomskiego) była jednak dominacja średniej i drobnej szlachty […]. 
Faktem jest jednak, że o ile dla XVI w. I. Stefańska i W. Urban szacowali liczbę po-
sesjonatów na omawianym terenie na 4500 (750 właścicieli z rodzinami) to w dru-
giej połowie XVII w. mówi się o niespełna 2000, zaś […] w 1789 r. […] tylko około 
250 szlacheckich właścicieli, bez rodzin […]. Obecność kilkuset ziemian oznaczać 
musiała porównywalną liczbę szlacheckich siedzib. A dodać do tego trzeba rezy-
dencje starościńskie, dwory ekonomów i rządców w dobrach wszystkich kategorii 
własności. Liczebność siedzib szlacheckich powiatu radomskiego w XVI–XVIII w. 
trudno jednak oszacować, bowiem nie prowadzono w tym kierunku szczegóło-
wych badań. A. Nierychlewska wykazała, że samych założeń obronnych, w tym 
także dworów, było na tym terenie 68 (w 60 miejscowościach)”99. Co się tyczy sie-
dzib w dorzeczu Radomki, to „wykazy podatkowe z lat 1662 – 1676 mianem „cu-
ria” (dwór) określają […] siedziby szlacheckie we: Wrzosie, Ostrołęce, Potkannie, 
Jabłonnie, Wyganowie, Krzyszkowicach, Wrzeszczowie, Oblasie, Glinicach, Gacz-
kowicach (2), Woli Szpotowej (Wrzeszczowskiej), Młódnicach, Żerdzi, Ostrowie 
i Przytyku. Ich sieć nie zawsze pokrywa się z wykazem folwarków, co sugeruje, że 
dwory mogły istnieć również we wsiach, w których nie było folwarków, a zarazem 
nie każdy dom dla zarządcy gospodarstwa szlacheckiego zasługiwał na to miano. 
Niektóre mogły zostać w wykazie podatku pogłównego pominięte, zwłaszcza jeśli 
szlachta nie miała w nich służby”100.

95 K. Mróz, Rozwój granic powiatu radomskiego do 1914 r., „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. 1, 1964, z. 1, s. 25–44; 
M. Wilczyńska, Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu, w: „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, r. 15, nr 1, 1967.
96 M. Wilczyńska-Ratajczak, Region radomski…, op. cit.
97 Referat na Sympozjum poświęcone dziedzictwu kulturowemu powiatu radomskiego, Maków, 
5.09.2013 r.
98 T. Dunin-Wąsowicz, Mapa własności ziemskiej, w: Atlas Historyczny Polski. Województwo sandomierskie 
w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. W. Pałucki, Warszawa 1993.
99 Referat na Sympozjum poświęcone dziedzictwu kulturowemu powiatu radomskiego, Maków, 5.09.2013 r.
100 D. Kupisz, Rozwój przestrzenny i demograficzny miejscowości, w: Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowo-
ści, Radom 2018, s. 57–58.



34

W 1795 r. tereny powiatu radomskiego dostały się we władanie zaborców austriac-
kich i zostały włączone do Galicji Zachodniej (do 1809 r.). W następstwie tego nastąpiła 
likwidacja powiatów i utworzenie cyrkułów, w tym cyrkułu radomskiego. W 1807 r. 
Radom został stolicą departamentu radomskiego, w skład którego weszło 10 powiatów, 
w tym radomski. Zamknięty był on rzekami – na południu korytem Iłżanki i na północy 
Pilicy. Od wschodu graniczył z powiatem kozienickim, a od zachodu i południowego 
zachodu z powiatami – opoczyńskim i szydłowieckim101. Pod koniec 1809 r. departa-
ment radomski został przyłączony do Księstwa Warszawskiego. Podział administra-
cyjny w tymże roku spowodował poważne zmiany. Powstały cztery nowe powiaty: 
radomski, kozienicki, solecki i szydłowiecki. Do powiatu szydłowieckiego odłączono 
z powiatu radomskiego obszar nadgraniczny między górną Radomką i górną Kamien-
ną102. Na obszarze dawnego powiatu radomskiego mieściły się teraz w pełnych grani-
cach powiaty radomski, kozienicki i solecki. W 1816 r. w wyniku kolejnego podziału 
administracyjnego kraju powstało m.in. województwo sandomierskie, z siedzibą władz 
wojewódzkich w Radomiu. Podzielone ono zostało na cztery obwody, te zaś na dzie-
więć powiatów. Obwód radomski dzielił się na dwa powiaty: radomski i kozienicki. 

Nie sposób tu nie wtrącić, że po upadku powstania listopadowego w 1831 r., 
zasłużonych w jego krwawym tłumieniu car nagradzał majątkami ziemskimi103. 

W 1837 r. ukazem carskim województwa przemianowano na gubernie. W 1845 r. 
w miejsce guberni kieleckiej i sandomierskiej utworzono gubernię radomską, z po-
wiatami: kieleckim, miechowskim, olkuskim, opatowskim, opoczyńskim, radom-
skim, sandomierskim i stopnickim. Granice ówczesnego powiatu radomskiego bie-
gły na północy wzdłuż Pilicy, na wschodzie wzdłuż Wisły, na południu opierały 
się odcinkami o rzekę Iłżankę i na zachodzie łączyły się z powiatem opoczyńskim. 
W 1867 r. gubernię radomską podzielono na: radomską i kielecką. W pierwszej 
wyodrębnione zostały powiaty: radomski, iłżecki, konecki, kozienicki, opatowski, 
opoczyński i sandomierski. Do powiatu radomskiego zajmującego obszar 35,5 mil2 

weszło 21 zbiorowych gmin wiejskich i miast. W latach 1914 – 1918 władze okupa-
cyjne z zagarniętych ziem (też guberni radomskiej) utworzyły tzw. Generał – Gu-
bernatorstwo. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Radom i ziemia radomska 
weszły w skład województwa kieleckiego, a w latach 1975 – 1998 przynależały do 
województwa radomskiego. Obecnie w skład powiatu wchodzi trzynaście gmin: 
Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Jedlińsk, Kowala, Pionki (gmina i miasto), 
Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew. W herbie i na fladze po-
wiatu radomskiego znajduje się wizerunek półorła srebrnego i trzynaście złotych 
gwiazdek, pod którymi umieszczana jest stylizowana litera R. Orzeł został przejęty 
z obecnego herbu województwa mazowieckiego, który nawiązuje do tradycji heral-
dycznej książąt mazowieckich, gwiazdki – z herbu województwa sandomierskiego 
(ich liczba symbolizuje 13 gmin wchodzących w skład powiatu radomskiego), na-
tomiast litera R odnosi się do nazwy powiatu i symbolizuje historyczny związek 
z Radomiem, mającym w herbie również literę R. 

101 W 1837 roku polską nazwę „województwo” zastąpiono rosyjską gubernią, a w roku 1842 obwody 
zmieniły nazwę na powiaty, a powiaty na okręgi. 
102 D. Szulecki, Rolnictwo radomskie w latach 1795 – 1863, w: Rocznik Muzeum Radomskiego, Radom 1980, s. 9.
103 M.in.: płk. Bezaka (Jedlnia), gen. mjr. Obruczewa (Suskowola), gen. lejtn. J. Dehna (Kozienice).
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Jednym z atutów powiatu są trzy drogi krajowe (nr: 7, 9, 12), łączące północ 
Polski z południem (Warszawa – Radom – Kielce – Kraków) i zachód ze wschodem 
(Lublin – Radom – Tomaszów Mazowiecki – Łódź). Siedzibą władz powiatu jest Ra-
dom, największe po Warszawie miasto w województwie, liczące około 220 tysięcy 
mieszkańców.

*   *   *

W 1916 r. przy Radomskim Towarzystwie Rolniczym powołano Związek Zie-
miański. „Celem tej organizacji stało się utrzymanie ziemi w rękach polskich, za-
przestanie parcelacji gruntów oraz pomoc ziemianom zrujnowanym przez wojnę. 
Środkiem dla realizacji tych celów była dostępność do taniego kredytu, oraz or-
ganizacja administracji i pośrednictwa w sprzedaży majątków. Do Związku, któ-
rego przewodniczącym został Stanisław Rauszer, wstąpiło dwudziestu czterech 
ziemian”104. Ostatnim jego prezesem był Karol Poźniak z Mazowszan. A. Grodziń-
ski podaje: „Radomskie należało do powiatów o mniejszym stosunkowo procencie 
ziemi większej własności. W czasie kryzysu lat trzydziestych parcelacja posuwała 
się szybko dalej samoczynnie naprzód, a stan finansowy istniejących jeszcze ma-
jątków, z małymi wyjątkami, był tak opłakany, że były one nieuchronnie skazane 
prędzej czy później na całkowitą likwidację. Wojna 1939 r. wstrzymała ten proces 
samozagłady, natychmiast nastąpiły wywłaszczenia i wysiedlenia stosowane przez 
okupantów”105. Z kolei S. Piątkowski pisze, że hitlerowska polityka uderzyła silnie 
w ziemiaństwo, wiele majątków zostało zajętych przez okupanta, a ich właścicie-
lom kazano opuścić domy lub też ewentualnie pozostać w charakterze zarządców 
swych dóbr106. Niewątpliwie dla losów dworów zasadnicze znaczenie miały skutki 
II wojny światowej i sytuacja polityczna po jej zakończeniu107. „Społeczność zie-
miańska w powiecie radomskim, tak zresztą jak w całym Kraju, poniosła niezmier-
nie ciężkie straty w czasie wojny i okupacji […] Na czterdzieści rodzin ziemiań-
skich zamieszkałych w powiecie na polu bitwy zginęło, lub zostało zamęczonych 
w obozach hitlerowskich ogółem 24 osoby. Byli to członkowie 18 rodzin. Skonfi-
skowanych zostało 27 majątków, czyli 67,5%”108. (We wrześniu 1939 r. w Wielgiem 
Zdzisława Karczewskiego „jeden z polskich oficerów stacjonujących we dworze, 

104 S. Piątkowski, Okres okupacji austriackiej (1915 – 1918), w: Powiat radomski. Od średniowiecza do współ-
czesności, Radom 2009, s. 108.
105 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 140: „Skład ostatniego zarządu radomskiego Oddziału Związku 
Ziemian był następujący: prezes Karol Poźniak z Mazowszan, członkowie: Zdzisław Karczewski z Wielgie-
go, Tadeusz Czapliński z Janowic, Wojciech Heydel z Brzózy, no i ja jako zastępca prezesa. Już w pierwszych 
miesiącach okupacji działalność związku została udaremniona przez Niemców. Ostatnia akcją zorganizo-
waną przez Związek było rozlokowanie u członków związku tych rodzin ziemiańskich, które zostały wy-
rzucone ze swoich majątków i usunięte z ziem przyłączonych do Reichu, a więc z Poznańskiego i Pomorza 
[…] ostatnią sekretarką była pani Lisowska […] Co się stało z niewątpliwie ciekawym archiwum Związku. 
[…] Likwidujący biuro p. Poźniak wywiózł wszystko co było, nie mówiąc jej co ma zamiar z tym zrobić…”.
106 S. Piątkowski, Lata wojny i okupacji (1939 – 1945), w: Powiat radomski, op. cit., s. 165–166.
107 K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939 – 1956, Warszawa 1995; J. Karski, Dwór polski w wo-
jewództwie kieleckim w czasie okupacji niemieckiej i w pierwszych dniach po wyzwoleniu, w: Dwór polski…, op. 
cit., t. VIII, s. 197–206.
108 A. Grodziński, Wspomnienia, mnps, s. 180, 218–219.



36

nie chcąc iść do niewoli odebrał sobie życie”). Odnosząc się do okresu powojen-
nego, D. Kupisz podaje, że „pierwszym krokiem do zagrabienia ziemianom ich 
folwarków w powiecie radomskim stały się rozsyłane pod koniec stycznia 1945 r. 
zarządzenia nakazujące im opuszczenie w trybie pilnym swych domów. Musieli 
z nich wyjechać na zawsze jeszcze przed przybyciem komisarzy do spraw refor-
my, a mieli prawo do zabrania jedynie rzeczy osobistych i mebli z dwóch pokoi. 
W ten sposób eliminowano ze struktury społecznej całą warstwę, jaką było dotąd 
ziemiaństwo, a także folwarki, tak charakterystyczne dla krajobrazu wsi polskiej 
od kilku stuleci. „Dla tych co przeżyli utrata warsztatów pracy, siedzib, często cen-
nych dóbr kultury i dorobku materialnego wielu pokoleń oznaczała nie tylko kres 
istnienia warstwy; dla większości jej przedstawicieli był to początek ich osobistego 
dramatu rozgrywającego się w atmosferze polowania z nagonką”109. S. Nieciecki 
w Pamiętniku Kossowskim o okresie tuż powojennym pisze: 

„Stopniowo dowiadywałem się od sąsiadów. Różnie było, ten się schował, tego 
wyprowadzili bolszewicy na ganek jak w Krzyżanowicach i Konarach, żeby po-
kazać jak wygląda ‚krwiopijca, który z okien pałacu bezkarnie strzelał do robot-
ników’. Jak propaganda to już na całego. […] Niektórzy zaginęli, pan Aleksander 
Walewski z Kowali, starszy już człowiek, zamknięty przez komunistów w piwnicy, 
przeziębił się i zmarł na płuca. Większość jednak z najbliższej okolicy była w Rado-
miu. Brat mój został rozstrzelany, wraz z tysiącami innych oficerów jak w Katyniu, 
albo zostali zatopieni na Morzu Białym”110. 

W 1945 r. „ziemianie opuszczali swe majątki spokojnie, w atmosferze szacunku 
i życzliwości ze strony pracowników folwarcznych”111. W tymże to roku kartę hi-
storii schyłkowej epoki resztek feudalizmu można uznać za całkowicie zakończoną 
i zamkniętą112.

109 D. Kupisz, Dzieje wsi Taczów, Wyd. Naukowe ITE-PIB, Radom 2012, s. 99–100; K. Jasiewicz, Koniec 
ziemiańskiego świata, w: M. Walewska, W cieniu ustawy o reformie rolnej. Wspomnienia 1944 – 1945, pod red. 
naukową K. Jasiewicza, Warszawa 2007, s. 7.
110 S. Nieciecki, Pamiętnik…, op. cit., s. 124: „Pan Kieterowicz z Taczewa, nastąpca Powały z Taczewa, unie-
śmiertelnionego przez Sienkiewicza, zmarł na serce na sam widok bolszewików wchodzących do jego domu”.
111 S. Piątkowski, Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic, Jedlińsk 2012, s. 304
112 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 141
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Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drewna, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi.

(A. Mickiewicz, opis dworu w Soplicowie)113

Niegdyś nazwa „dwór” (staropolskie – dworzec, dworzyszcze) nie odnosiła się jedy-
nie do domu mieszkalnego114. Dworem był bowiem zarówno kompleks zabudowań 
gospodarskich z domem mieszkalnym lub bez niego, jak też sam dom mieszkalny, 
stojący obok dziedzińca gospodarskiego, parterowy lub piętrowy115. O rodzinnym 
dworze w Moroczynie Tadeusz Chrzanowski, wybitny historyk sztuki, pisał: „Dwór 
rozumiem inaczej niż to się zwykło obecnie czynić: właśnie jako ową całość, obej-
mującą i dom mieszkalny, i folwark, i wszelkie dodatkowe budynki, czy też jako 
założenia ogrodowe, czy parkowe […]. U nas w domu nie mówiło się: wyjść z dwo-
ru, ale mówiło się: wyjść na dwór. Więc dworem było to wszystko, co się w obrębie 
założenia znajdowało. A dom był tylko domem”116. Marta Leśniakowska zaś pisze, 
że terminem „dwór” określano w Polsce przez cały XIX wiek małe i średnie domy 

113 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812…, wyd. I, 
Paryż 1834.
114 Podkreślał to już w końcu XIX w. prof. Władysław Łuszczkiewicz (1828 – 1900), historyk sztuki i art. malarz.
115 Z. Gloger, Dwory ziemiańskie, op. cit., s. 278; T.S. Jaroszewski, O kilku propozycjach siedzib wiejskich 
z około roku 1880, w: Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Materiały II Seminarium 
zorganizowanego przez Oddział Kielecki SHS, Kielce 6–7 kwietnia 1989 r., Warszawa 1990, s. 89–112; 
J. Więckowska, Założenie pałacowe i dworskie – spójność kompozycji i odrębność w krajobrazie, w: Wieś i mia-
steczko u progu zagłady. Materiały z sesji SHS 1988, Wojnowice, Warszawa 1991, s. 101.
116 T. Chrzanowski, Dom i dwór mego dzieciństwa, w: Szablowski J. red., Dwór polski w XIX wieku. Zja-
wisko historyczne i kulturowe, Materiały Seminarium SHS, Kielce, 1986, Warszawa 1992; T. Chrzanow-
ski (1926 – 2006), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i uczelni krakowskich, przew. Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Promotor pracy 
magisterskiej Wiesława Marka Kowalika, na KUL-u.

DDWORY

Obraz Jacka Malczewskiego, Pusty dwór, 1922, wł. prywatna
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ziemiańskie, na równi z wielopiętrowymi pałaco-willami wiejskimi, domy o najróż-
niejszym obliczu stylistycznym, w ramach synkretycznego pluralizmu epoki117. 

Założenia dworskie sytuowano najczęściej w otwartym krajobrazie, w którym jako 
dominanta często występował kościół. Lokowano je z reguły w punktach eksponowa-
nych widokowo: na wzniesieniu, na skarpie nadrzecznej, czasem łagodnie przecho-
dzącej w łąki, czy lasy118. W XIX w. Edmund Jankowski, teoretyk ogrodnictwa, zalecał: 
„Dom powinien leżeć w punkcie najlepiej pomieszczonym ze względu na widok na 
najpiękniejsze miejscowości w okolicy, nie sąsiadować zbyt blisko z drogami publicz-
nymi, mieścić się w miejscowości dla zdrowia mieszkańców nieszkodliwej, nie być nad-
to ciasno i blisko otoczony drzewami, które uczyniłyby go ponurym i wilgotnym”119. 

Karolina Nakwaska natomiast zalecała, popularne już od XVII w., usytuowanie 
samego dworu „…między dziedzińcem a ogrodem, mając jedną lub dwie budow-
le po bokach, a stajnie i wozownie naprzeciw siebie”120. Dziedziniec winien mieć 
pośrodku trawnik, a od tyłu ogród podzielony na część ozdobno-rekreacyjną oraz 
kilka obszarów użytkowych, takich jak sad, warzywnik i ogród zielarski. 

ARCHITEKTURA 

Forma dworu na przestrzeni wieków ulegała znacznej ewolucji121. Leszek Kajzer pi-
sze, że problematykę dworów rozumie nie tyle jako fenomen architektoniczny i pa-
triotyczny, ile jako trwający od kilkuset lat ciąg rozwojowy siedzib głównie drobnych 
i średnich feudałów, a potem ziemian – szlacheckich właścicieli ziemskich122. Od śre-
dniowiecza do XVII w. dwór z głównym elementem w postaci tzw. domu wielkiego 
miał charakter obronny, był najczęściej drewniany, w formie wieżowej, niekiedy pię-
trowy. Anna Nierychlewska wśród ok. 70 opisanych w swej pracy obiektów z tere-
nu dawnego powiatu radomskiego, z okresu od XIII do XVIII w., odnotowała tylko 
13 dworów murowanych. Ich relikty zachowały się w miejscowościach: Bronowice, 
Czarnolas, Dębiny, Goszczewice, Gózd Nowy, Jankowice, Klwów, Potkanna, Sien-
no, Sycyna, Wośniki, Żuków, a po jednym, w Jedlińsku, nie pozostało nic. Dwory 
drewniane były więc najliczniej występującymi budowlami powiatu radomskiego 

117 M. Leśniakowska, Dwór polski a idee domu w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, w: Dwór polski 
w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Materiały II Seminarium zorganizowanego przez Oddział 
Kielecki SH, Kielce 6–7 kwietnia 1989 r., Warszawa 1990, s. 9; K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze 
polskiej epoki klasycznej, Biblioteka Tradycji, nr XXXII, Kraków 2005.
118 A. Zachariasz, Najpiękniejsza i najinteresowniejsza okolica – dwór w krajobrazie w XVIII i XIX wieku, w: 
Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII Seminarium Oddz. Kieleckiego SHS, 2003, 
Warszawa 2004, s. 71.
119 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, 1888.
120 K. Nakwaska, Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście miesz-
kającym, 1843 – 1844 r. (reprint 2013).
121 M. Leśniakowska, Koncepcja „rodzimości” dworu, w: Dwór polski…, op. cit., s. 21–23.
122 L. Kajzer, Dwory…, op. cit., s. 8.
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(56 w 50 miejscowościach, przy czym 19 zostało zaliczonych do tzw. gródków stożko-
watych)123. Jedynie cztery dwory: w Bronowicach, Czarnolesie, Sycynie i Wośnikach 
nie były usytuowane na kopcu – wyspie otoczonym wodą124.

Dwór obronny tracił następnie cechy obronne na rzecz nowożytnego typu baroko-
wego dworu – rezydencji, budynku na ogół parterowego, o skromnej formie125. Wów-
czas to, w XVIII w. charakterystyczne były dwory alkierzowe126. Interesującym przy-
kładem był drewniany dwór w Ciepielowie, niedaleko Radomia, spalony w 1879 r., 
własność m.in. Denhoffów, Sanguszków, Karczewskich, Polanowskich i Czarnec-
kich127. Znakomitym przykładem barokowo-klasycystycznego dworu (z rokokowy-
mi dekoracjami), jest wzniesiony w 1762 r., prawdopodobnie według projektu Fer-
dynanda F. Naxa, architekta królewskiego, obiekt w Rusinowie, koło Przysuchy. Jego 
właścicielami byli m.in. Dembińscy i gen. Józef Wielhorski. Ten parterowy budynek, 
kryty łamanym dachem, ma elewację z półokrągłym ryzalitem na osi, z belkowaniem 
i attyką. Jest to „monumentalna brama! Triumfalny charakter nadaje jej rzeźbiarska 
dekoracja z herbami właścicieli Leliwa i Rawicz, podtrzymywanymi przez chłopców 
w towarzystwie putt. Jest to więc również łuk triumfalny, który czcił powracającego 
z kampanii rycerza”128. Mimo dualizmu stylowego architektura tego dworu jest jed-
nolita, nieszablonowa i bardzo polska129. W 4 ćw. XVIII w. forma dworów zmieniła się 
głównie pod wpływem klasycystycznych pałaców. Znikały alkierze, a pojawiały się 
portyki kolumnowe. Za pierwszy uważany jest portyk w dworze w Brześciach koło 
Warszawy, zbudowany ok. 1784 r. przez architekta Jana Kantego Fontanę, burgra-
biego zamku warszawskiego. Oprócz portyków pojawiły się ozdobne ganki, będące 
także symbolem gościnności. Służyć miały do „uświęconego u nas zwyczaju odpro-
wadzania przy pożegnaniu gości aż za próg mieszkania”130, ale oczywiście także do 
witania. Hr. Wincenty Łoś, pisarz i kolekcjoner, o wizytach w Orońsku pisał: „Gdy-
śmy zajeżdżali przed pałac, oczekiwali na nas też wszyscy na ganku”131.

123 Tamże, s. 57.
124 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 50.
125 S. Kozakiewicz red., Słownik terminologiczny sztuk pięknych, praca zbiorowa, kontynuacja publikacji, 
Warszawa 1996, s. 92–93.
126 Alkierz – narożnik na rzucie kwadratu lub prostokąta, występujący z bryły budynku, z odrębnym 
dachem. Powstał zapewne z przekształcenia narożnych baszt zamkowych.
127 D. Kalina, Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie dawnego powiatu iłżeckiego. Wybrane przykła-
dy. Dane wstępne, w: Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na ziemi iłżeckiej, Kielce–Iłża 2011, 
s. 152–154. Dwór prezentuje rycina w Tygodniku Ilustrowanym, z 1879 r.
128 P. i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 349–350.
129 Rusinów – Dokumentacja historyczno-architektoniczna, 1971 r. PP PKZ w Warszawie; E. Dąbrowska, 
Z dziejów…, op. cit. s. 99.
130 M. Rydel, Dwór – polska rzeczywistość, Poznań 2012, s. 79; C. Biernacki, Tygodnik Ilustrowany, 1884: „Daw-
ny szczeropolski obyczaj mieć chciał by na znak gościnności […] była urządzona przed nim od frontu wy-
stawa, czyli tak zwany ganek na podwyższeniu, z jednym lub kilkoma stopniami, u którego pułap wsparty 
na dwóch filarach z przodu i nakryty daszkiem”; K. Kozłowski, Budownictwo wiejskie. Projekt dworku dla 
obywatela średniej zamożności, w: Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 1882, r. 4, nr 9, s. 95–96.
131 T.A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół, w: Bartoszek M. red., Józef Brandt (1841 – 1915) 
Między Monachium a Orońskiem, Orońsko 2015, s. 66.
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To właśnie u schyłku XVIII w. wykształciła się forma „polskiego dworu szla-
checkiego”: klasycystycznego, parterowego, o łamanym, czterospadowym dachu, 
z gankiem132. Przed frontem budynku często urządzano klomb, z francuska zwany 
gazonem. Wówczas też, czy raczej już na pocz. XIX w., koncepcję „dworu polskie-
go” przeciwstawiano kosmopolityzmowi architektury europejskiej133. Lansowano też 
i inne wizje, czego przykładem jest dzieło Franciszka Giżyckiego, ziemianina i teore-
tyka sztuki ogrodowej134. W II połowie XIX w., choć dalej silna była tradycja klasycy-
styczna, wiele obiektów przybierało formy eklektyczne, m.in. neogotyckie (wpierw 
czerpiące z gotyku angielskiego, potem berlińskiego), nawiązujące do europejskich 
wzorców135. Moda na polski gotyk, renesans, barok i klasycyzm przyszła dopiero pod 
koniec XIX stulecia. Interesujące propozycje lansowało wychodzące w Warszawie od 
1879 r. czasopismo Inżynieria i Budownictwo, gdzie znajdujemy m.in. rozprawkę pt. 
Budowa dworków wiejskich136 (termin „dworek” oznaczał w ogóle siedzibę wiejską). 
Jej autor S. Szafarkiewicz uważał, że dworek powinien być zwrócony frontem ku 
południowi, a „wejście do niego należy urządzić o ile można najprzyjemniejszym, 
tak, ażeby zdawało się niejako zapraszać gości do domu…”137. Składać się miał: „co 
najmniej z pokoju do zajęć zwykłych, salonu, jadalni, pracowni dla właściciela, sy-
pialni dla państwa i dla dzieci, pokoju dla bony lub nauczyciela domowego, z dwóch 
lub trzech pokojów gościnnych, z obszernej kuchni, z jedną lub dwoma spiżarniami, 
z izby dla czeladzi i z sypialni dla służby, oprócz dostatecznej liczby piwnic i góry”138. 
Znamienne jest, że Szafarkiewicz kwestię stylu budynku pozostawił w rękach ar-
chitekta i inwestora, nie dając żadnych wskazówek. Wyraził jednak przekonanie, że 
„przyozdobienie dworku ryzalitami, wieżami i wieżyczkami jest wielce odpowied-
nie”139. Trudno jednak, zdaniem Tadeusza Jaroszewskiego, rozstrzygnąć, czy jest to 
sugestia ukształtowania dworku na podobnieństwo willi włoskiej, czy też neogotyc-
kiego pałacyku140. Wówczas to oraz na przełomie XIX i XX w. dwory upodobniały się 

132 Klasycyzm – kierunek w sztukach plastycznych ukształtowany pod wpływem klasycznej kultury 
grecko-rzymskiej, dominujący w II poł. XVIII w. i pierwszym 30-leciu XIX w., niekiedy trwający jeszcze 
w II poł. stulecia. (Słownik terminologiczny…, op. cit. , s. 185–186).
133 L. Kajzer, Dwory…, s. 23.
134 F. Giżycki, O przyozdobieniu siedlisk wiejskich. Rzecz zastosowana do Polski, wydane w 1827 r., a dwa lata 
później uzupełnione o Budownictwo zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego…. Odrzucił on model „dworku 
w guście polskim”. Uznał go za „niekształtny przedmiot, ogołocony z rysów charakterystycznych i z wszel-
kich znamion oryginalności”. Najodpowiedniejszym byłby raczej „malowniczy” domek w jednym z zagra-
nicznych, w tym egzotycznych, stylów (M. Leśniakowska, Polski dwór…, op. cit., s. 754–755). 
135 Eklektyzm – kierunek w kulturze, m.in. w architekturze, polegający na dążeniu do łączenia różnych 
elementów funkcjonalnego i plastycznego rozwiązania budowli, zapożyczonych z innych epok i środo-
wisk artystycznych. (W. Szolginia, Architektura i budownictwo, wyd. 3, 1991)
136 S. Szafarkiewicz, Budowa dworków wiejskich, w: Inżynieria i Budownictwo, nr 5, 1882.
137 Tamże, s. 92.
138 Tamże.
139 Tamże.
140 T.S. Jaroszewski, O kilku propozycjach…, op. cit., s. 94.
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także do willi, np. w Starosiedlicach czy na Idalinie141. W początku XX w. i po 1918 r., 
na fali poszukiwania stylu narodowego, zaczęto lansować tzw. styl dworkowy. In-
teresującymi przykładami tego typu architektury są pałacyki–wille, siedziby dyrek-
torów wytwórni prochu w Pionkach, projektu arch. Eugeniusza Czyża (ur. w 1879 r. 
w Połocku – zm. w 1953 r.), czy też domy dyrektora szpitala w Iłży i prezydenta 
Radomia R. Szczawińskiego, w tychże miastach. 

Walor architektury dworskiej w regionie radomskim polega m.in. na tym, że wyraża 
ona zasadnicze kierunki i style architektury polskiej od mniej więcej połowy XVIII w. 
do początku XX w., a właściwie międzywojnia. Jest to architektura stosunkowo skromna 
i zróżnicowana, charakterystyczna dla tej części kraju, lecz o swoistym uroku. Jej twórcy 
to zapewne głównie lokalni budowniczowie i cieśle, wyjątkowo tylko znani z nazwiska. 
Byli wśród nich niekiedy bardzo interesujący architekci: Franciszek Maria Lanci142 – do-
mniemany autor koncepcji dworu hr. Lubienieckich w Zameczku i dworu–willi Chri-
stianich i Brandtów w Orońsku; Ferdynand F. Nax143 – twórca dworu rusinowskiego 
o wybitnych walorach artystycznych144; Jakub Kubicki145 – projektant niezachowanego 
dworu w Czarnolesie; Apoloniusz Nieniewski146 – specjalizujący się w projektach dwo-
rów i pałaców m.in. Brzezińskich w Lechanicach; Henryk Marconi147 – projektant dworu 

141 M. Rozbicka, Nieregularne dwory-wille dla obywateli ziemskich średniej zamożności na północno-zachodnim 
Mazowszu, w: Mazowsze, ODZ Zespół Badań Regionalnych Mazowsza, r. VIII, 2000, nr 13, s. 171–180.
142 F.M. Lanci urodził się w Fano we Włoszech. Był absolwentem rzymskiej Akademii Św. Łukasza. 
Do Polski sprowadzili go w 1825 r. Małachowscy. Wśród jego dzieł jest m.in. Oranżeria Egipska pałacu 
w Końskich, pałac Schoenbergów w Wąchocku i przebudowa pałacu w Wilanowie. 
143 Ferdynand F. Nax (1736 – 1810), występujący w literaturze także jako Jan Ferdynand Nax, polski ar-
chitekt, o niemieckich korzeniach, gdańszczanin. Jako architekt i budowniczy króla Stanisława Auguta 
pracował przy budowie lub przebudowie pałaców i dworów w okolicach Lublina (Nałęczów, Opole) 
i na Kielecczyźnie (Szczekociny, Kurozwęki, Śladków). „…w dziedzinie architektury podjął dwie in-
teresujące sprawy: stworzenie polskiego narodowego porządku architektonicznego […] i słownictwo 
architektoniczne” (W. Tatarkiewicz, Opole i Nałączów-Merlini i Nax, BHS, nr 2, rok XVIII 1956)
144 M. Zacłona, Urszula z Morsztynów Dembińska (1746 – 1825), Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, 
1996; Z. Guldon, Dzieje Przysuchy w XVIII wieku, Przysucha 1995; A. Wójcicka, Urszula z Morsztynów Dembiń-
ska – dziedzictwo pomnożone, Biuletyn RTN, XXXII, z. 1–2, 1997, s. 36; W. Tatarkiewicz, O sztuce polskiej XVII 
i XVIII w., Architektura i rzeźba, Warszawa 1966; KZSZP, t. III, województwo kieleckie, powiat opoczyński, 
z. 8, pod red. J.Z. Łozińskiego i B. Wolff; S. Łoza, w: Architekci i budowniczowie, podaje – Ferdynad F. Nax, tak 
jak cytowany W. Tatarkiewicz. Hipotezę, że pałace M. Sołtyka w Kurozwękach i U. Dębińskiej w Szczekoci-
nach, Rusinowie i Śladkowie, wykazują tę samą rękę i są dziełem Naxa, wysunął Władysław Tatarkiewicz.
145 Jakub Kubicki (1758 – 1833), warszawianin, przedstawiciel klasycyzmu, uczeń D. Merliniego, stypen-
dysta Stanisława Augusta. Po nobilitacji otrzymał herb Kolumna Skrzydlata, dzierżawca dóbr Wilków. 
Projektował w Warszawie Belweder, Arkady Kubickiego zamku królewskiego i Świątynię Opatrzności 
Bożej, pałace w Bejscach i Białaczowie, dwór–„zameczek” w Radziejowicach, oraz fabrykę broni w Ko-
zienicach; Zob. A. Wąsowski, Kubicki w Wilkowie, w: Spotkania z Zabytkami, 11/2002.
146 Apoloniusz Nieniewski (ur. 1856 – zm. 1922), wspólnie z W. Kozłowskim, zrealizował wiele pro-
jektów w Warszawie i kraju. Specjalizował się w budowie dworów i pałaców, m.in. w Mszanie Dolnej 
i Skotnikach, a w Płocku zaprojektował gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
147 H. Marconi (ur. w 1792 r. w Rzymie – zm. 1863 r. w Warszawie). Przedstawiciel klasycyzmu. Na-
wiązywał do renesansu włoskiego i weneckiej architektury XVI w. Do Polski sprowadzony przez gen. 
L.M. Paca, w celu ukończenia pałacu w Dowspudzie. Profesor ASP w Warszawie. Projektant m.in. pała-
ców Karskich we Włostowie i Branickich w Warszawie, gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w Warszawie i ratusza w Radomiu.
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w Konarach, Zygmunt Słomiński (1879 – 1943), zapewne w 1913 r. projektant rozbudowy 
dworu w Chruściechowie148 (dostawionego do drewnianego dworu z XIX w.); Józef Huss 
– twórca koncepcji dworu Grobickich z przełomu XIX i XX w. w Wilkowie149; Kazimierz 
Prokulski – znany radomski architekt, autor projektu przebudowy dworu w Oblesie. Nie 
sposób nie wspomnieć o dwóch innych architektach polskich, choć o włoskich korzeniach: 
Pierwszy z nich to Augustyn Locci150, twórca barokowego dworu (o nieznanej ikonografii 
Stanisława Szczuki151 w Winiarach (Warce). Obiekt ten w XIX i XX w. został tak przebu-
dowany, że w zasadzie nic po nim nie pozostało. Obecnie jest tam Muzeum im. K. Puła-
skiego)152. Drugi zaś to wspomniany już Franciszek Placidi153, architekt królewski, autor 
projektu niezachowanego, barokowo-klasycystycznego pałacu w Kozienicach, przebudo-
wanego w końcu XIX w. przez francuskiego architekta Francoisa Arveufa154, a niefortun-
nie „zrekonstruowanego” po II wojnie światowej. Ponadto nie można wykluczyć udziału 
w realizacji czyjejś ziemiańskiej siedziby arch. Adolfa Schimmelpfenniga155, projektanta 
asymetrycznych dworów na północnym Mazowszu (m.in. w Krzynowłodze Wielkiej), 
a w Radomiu dworca kolejowego, wykazującego inspiracje architekturą pałacową. Nie-
kiedy dowiadujemy się o twórcach zupełnie nieznanych. Wśród nich był m.in. Michał 
Jasieński z Siennieńskiej Woli, który „posiadał pasję artystyczną; malował obrazy, projek-
tował meble artystyczne, kreślił plany kilku budynków gospodarczych, nowych skrzydeł 
dworu, pawilonów na ogrody zimowe itp. […]. Zajął się także renowacją wnętrza kościoła 
parafialnego i wykonał polichromię według własnego projektu, oraz ołtarze”156.

148 J. Szczepański, Architekci i budowniczowie. Materiały. Kielecki słownik biograficzny, Warszawa–Kraków 1990, 
s. 132. Z. Słomiński pochodził ze szlacheckiej rodziny. Dziadek Joachim przyjaźnił się z A. Mickiewiczem. 
Za udział w powstaniu majątek rodzinny Kleszczele na Grodzieńszczyźnie został skonfiskowany, a ojciec 
Zygmunta – Michał zesłany na Syberię. Z. Słomiński zaprojektował m.in. gmach Banku Państwa w Radomiu, 
o pałacowej fasadzie i przebudował zamek sandomierski. Był architektem powiatowym w Sandomierzu, 
zastępcą inżyniera guberni radomskiej i prezydentem Warszawy. Rozstrzelany przez Niemców.
149 Józef Huss (ur. 1846 w Krzeszowicach – zm. 1904 w Warszawie), polski architekt i konserwator za-
bytków, jeden z przedstawicieli eklektyzmu. Jego dziełami są m.in.: odbudowa pałacu w Królikarni, roz-
budowa pałacu Przeździeckich i odnowienie pałacu Uruskich w Warszawie; S. Łoza, Architekci i budow-
niczowie w Polsce, Warszawa 1954; I. Stefaniak, B. Garbaczewski, Dwory i pałace Grójecczyzny, 2007, s. 38.
150 Polski architekt – amator, sekretarz i doradca artystyczny Jana III Sobieskiego, dla którego głównie 
pracował, twórca m.in. pałacu w Wilanowie.
151 Stanisław Antoni Szczuka h. Grabie (1654 – 1710), podkanclerzy litewski, sekretarz Jana III Sobieskie-
go, uczestnik odsieczy wiedeńskiej jako rotmistrz husarski, starosta warecki i lubelski. 
152 M. Rumin, Ikonografia Zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r. Katalog wystawowy, Kielce 1975; 
W Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zachowały się rzuty przyziemia i piętra, 
z poł. XVIII w. z napisem: Pałac Winiarski Piętro pirsze / Piętro drugie. 
153 Francesco Placidi, rzymianin (ur. między 1710 a 1715 r. – zm. w 1782 r. w Kozienicach). Do Polski 
przybył w 1742 r. Jeden z największych twórców późnego baroku.
154 F. Arveuf (ok. 1855 – 1902) studia ukończył w Paryżu. Do Warszawy przybył w 1896 r. Projektował 
głównie rezydencje arystokratyczne w Warszawie, na Mazowszu (m.in. pałac Radziwiłłów w Jadwisi-
nie) i na Wołyniu, głównie w stylach historycznych, nawiązujących do zamków nad Loarą.
155 A. Schimmelpfennig (ur. 1834 w Płocku – zm. 1896 w Warszawie), polski architekt niemieckiego pocho-
dzenia (o holenderskich korzeniach), współpracownik m.in. Władysława Marconiego. Zob.: E. Kłoczowski, 
Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897 – 1951, Ciechanów 2006, noty biograficzne A. Pszczókowskiego.
156 Ziemiaństwo, w: Ziemia Lipska…, op. cit., s. 66.
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Dwory charakteryzowały się mniejszą od pałaców kubaturą budynku i były naj-
częściej parterowe. Trzeba jednak podkreślić, że różnica między dużym dworem 
a małym pałacem jest stosunkowo płynna. Przykładowo – dwór w Rusinowie uwa-
żany jest przez M. Rydla za jeden z największych, które można by go też zaliczyć 
do małych pałaców157, podobnie w Zbożennej158. Z kolei dwór od chałupy często 
różnił jedynie ganek, głównie kolumnowy, czy też wysoki dach. Należy dodać, że 
„portyki w wielkim porządku, oraz piętrowe ryzality w części środkowej nie kwa-
lifikują budowli do pałaców”159. Już w XIX w. niektórzy uważali, „że małej szlachty 
mieszkania, snopkami częstokroć poszywane, wcale się nie różniły od chłopskich 
chałup. Przed szlacheckim dworem atoli musiały być koniecznie wrota wysokie, 
choć podwórze całe chruścianym płotem ogrodzone było […] Pomniejszych panów 
i szlachty majętnej dwory najwięcej bywały drewniane, we dwa piętra i w jedno, 
budowane w prosty czworogran, jak stodoły i szopy, rzadko kiedy ozdobniejsze. 
Jeżeli był gmach wielki, czy to murowany, czy drewniany i miał wedle siebie oficy-
ny, pałacem się nazywał, jeżeli nie miał, a do tego pomiernej był wielkości, zwał się 
dworem albo dworkiem, stosownie do swej rozleglości”160. Przywołajmy tu przy-
kład dworu w Skrzyńsku, który w 1839 r. prezentował się następująco: „Dwór – 
dom drewniany w węgiel stawiany, z kominem murowanym […], dach gontem 
pokryty. Izb mieszkalnych jest tu po jednej stronie trzy i mała komnatka, po drugiej 
stronie zaś jedna izba duża czeladna i komora czyli spiżarnia. W izbach miesz-
kalnych jest podłoga z tarcic i pułap takiż, w pierwszej jest kominek mały szafko-
wy, piec kaflany zielony na dwie izby grzejący, moskiewski. Drzwi podwójne, tak 
z sieni jak i do alkierza […], okna wszędzie pojedyncze, w niewielkie szyby okute 
[…], w alkierzu ściany płótnem obite […]. Do izby czeladnej są drzwi pojedyncze 
z tarcic […], podłoga i pułap z tarcic, piec ceglany grubszy, komin duży kopiasty, 
do gotowania piec chlebowy. Drzwi pojedyncze do komory […], w sieni posadzka 
z cegły […], ganek na dwóch słupkach drewnianych […], w ogóle przeto dom stary 
i zdezelowany, mieszka w nim ekonom”161.

Niestety, nie znajdziemy już w regionie radomskim dworu takiego jak wyżej 
opisany przez naszego wieszcza. 

157 M. Rydel, Jam dwór polski, Gdańsk, 1993, s. 53.
158 W XIX w. do dóbr ziemskich Zbożenna należały m.in. folwarki i wsie: Zbożenna, Skrzyńsko, Skrzyn-
no miasto, Wydrzyn, Wólka Dembowa, Zagórze, Komorów i Kamień Duży. Stanowiły one własność m.in. 
rodów Szydłowskich, Potkańskich, Woronieckich, Malletskich i Małachowskich. W opisie hipotecznym 
z 1837 r. (APR) późnoklasycystyczny dwór w Zborzennie wyglądał następująco: „Dwór – pałac murowa-
ny z cegły i kamienia, dachówką holenderską nowo pokryty, o czterech kominach murowanych, korpusu 
i dwóch pawilonów, nad dach wyprowadzonych. Pawilony są niewielkie, a cały ten budynek na nowo teraz 
w odrestaurowaniu znajduje się, […] Tu w tym pałacu dziś pokoi mieszkalnych sufitowanych, z piecami ka-
flowemi moskiewskiemi, podłogami, posadzkowemi oknami dużemi, dubeltowemi, z właściwym okuciem, 
pięć i innych przysposabiających się do mieszkania, razem z facjatą, ma być dziesięć, lecz w tych nie ma jesz-
cze ani drzwi, ani okien, ani podłóg, ze strony ogrodu ma piętro, a od dziedzińca parter. […] Po obydwu stro-
nach pałacu są oficyny murowane z cegły i kamienia nowo przerestaurowane i nowo gontem pokryte…”.
159 Tamże, s. 8.
160 Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincjach, Warszawa, 1860, s. 116.
161 APR, Hipoteka Przysuska, sygn. 379.
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WYPOSAŻENIE 

Nie ma także obiektu z dawnym wyposażeniem162. Pewne wyobrażenie o nim dają 
współcześnie zaaranżowane wnętrza dworów w Orońsku, Czarnolesie, Przysusze 
i Pieczyskach (w Muzeum Wsi Radomskiej). Niekiedy stosunkowo skromne infor-
macje znaleźć można w przekazach rodzinnych. We Wspomnieniach A. Grodzińskie-
go czytamy: 

„W ziemiańskich domach na wsi z umeblowaniem było rozmaicie. Bywały domy 
duże, zamożne, a jednak po prostu zagracone meblami, nie tylko niegustownymi, 
ale także zniszczonymi i zaniedbanymi. W życiu tych ludzi estetyka otoczenia nie 
grała wielkiej roli, a cała uwaga skierowana była na gospodarstwo lub sport konny, 
czy myśliwstwo. Były jednak rodziny ziemiańskie dbające o estetyczny, a nawet 
luksusowy entourage, u których ceniono sobie odziedziczone antyki, obrazy, por-
trety i w ogóle całość wnętrza uzupełnianego przez kilka po sobie następujących 
pokoleń. W tych pierwszych domach zwykle lepszy lub gorszy, ale nowy garnitur 
do pokoju sypialnego przybywał z młodą panią i na tym koniec”163. 

Szczególnie interesująco przedstawia się kwestia wyposażenia szlacheckich sie-
dzib w dzieła sztuki i rzemiosła, w szczególności w obrazy. „Za klasyczny wręcz 
inwentarz uważać można spis majątku po podradomskim ziemianinie Józefie Za-
polskim, z roku 1839. Stanowi on niejako model inwentarza średnio zamożnego 
szlachcica, w którym daje się odczytać zarówno splendor dworu wyrażający się 
tym, że jego wnętrza zdobią nie tylko meble, ale i obrazy, obiekty rzemiosła arty-
stycznego i różnego rodzaju kosztowności, jak i proste przedmioty niezbędne do 
realizacji funkcji gospodarczej dworu”164. 

Dobrym przykładem może być siedziba Dobieckich w Krzyżanowicach, dla któ-
rych portrety malował m.in. Jacek Malczewski.

„Należy tutaj wymienić przede wszystkim portrety monarchów i osób zasłu-
żonych dla życia kraju. Co ciekawe, zdecydowanie największą estymą wśród nich 
cieszył się Stanisław August Poniatowski; jego wyobrażenia zdobiły ściany dwo-
rów Kajetana Mireckiego w Gębarzowie, Mikołaja Branwickiego we Wrzosie i An-

162 R. de Latour, Wyposażenie wnętrz dworów w świetle źródeł skarbowych z lat 1828 – 1867 w Guberni Ra-
domskiej, w: Baranowski J., red. Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 
1992; Z. Guldon, Inwentarz dóbr przysuskich z 1777 r. (Opisanie dworu), w: Dwór polski…, Dzieje Przysuchy 
w XVIII w., Przysucha 1995, s. 19; S. Piątkowski, Wyposażenie dworu ziemiańskiego w północnej Małopolsce 
w świetle akt notarialnych z lat 1815 – 1830, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI 
Seminarium Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki…, Kielce 2002, s. 393–401; J. Madey-
ski, Sztuka ziemian – ziemianie w sztuce, w: Chrzanowski T. red., Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich 
w życiu narodu, Kraków 1996, s. 186; T. Palacz, Orońsko…, op. cit.
163 A. Grodziński podaje też, że „niektóre domy żyły bardzo prosto, nie przestrzegały i lekceważyły 
formy towarzyskie jakie się utarły i obowiązywały w tam zwanym dobrym towarzystwie, co czasem dla 
przybysza, nie wiedzącego o miejscowych zwyczajach, bywało nawet krępujące i szokujące. Przeciwnie 
w innych domach dbano, aż do przesady, o formy towarzyskie i snobowano się na arystokrację. Takich 
nazywano – półtora szlachtą”.
164 Cz. Erber, Akta notarialne jako źródło do dziejów dworów i rezydencji w XIX stuleciu na Kielecczyźnie, w: 
Dwór polski w XIX stuleciu. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały II Seminarium Oddziału Kieleckie-
go SHS w Kielcach w 1989 r., Warszawa 1990, s. 163. Autor, niestety, nie wymienia nazwy miejscowości. 
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toniego Marczewskiego w Świetlikowej Woli. […] Do wyjątków należało natomiast 
występowanie w dworach na interesującym nas obszarze portretów przodków. 
Nieliczne wyobrażenia antenatów posiadali jedynie Franciszek Gordon i Michał 
Dunin-Wąsowicz”165. 

P. Rogólski zaś podaje, że w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
pośród około dwustu eksponatów związanych z kulturą ziemiańską i pochodzą-
cych z dworów regionu radomskiego, znajduje się grupa portretów, skonfiskowa-
nych po II wojnie światowej, lub zakupionych od byłych właścicieli166. Wśród nich 
są: akwarela Otolii Kraszewskiej „Portret Józefa Brandta” z majątku Wośniki (lub 
Wsola), tejże artystki „Portret Anieli Daszewskiej” ze Wsoli, zakupiony od Jerzego 
i Teresy Gombrowiczów, następnie „wspaniały obraz olejny Januarego Suchodol-
skiego „Portret konny Wodzińskiego” z Chruściechowa, dwa obrazy z Makowa: 
„Portret kobiety” z 1894 r. autorstwa M. Nostitz-Wasilkowskiej i „Portret starej ko-
biety” oraz z majątku Ruda Wielka „Portret Gumińskiej”?, Polikarpa Gumińskiego. 
Muzeum to ma ponadto wyjątkowy zbiór XIX-wiecznych portretów, pochodzących 
z pałacu w Brzózie167 (temat wymagający pogłębionych badań). Obrazy te trafiły do 
muzeum w 1945 r. wraz z kolekcją radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. „Wśród dwunastu dzieł przedstawiających głównie rodzinę Oża-
rowskich, znajdujemy m.in. prace autorstwa wybitnego portrecisty warszawskiego 
Karola Millera168 i dwa portrety sygnowane przez Zofię Starzeńską169. Wśród tych 
dzieł, malowanych na płótnie (dwa na kartonie), jest dziesięć portretów męskich 
i trzy kobiece. Sześć z nich ukazuje podobizny hr. Ożarowskiego, pozostałe okre-
ślono jako „portret mężczyzny”. Cztery sygnowała Zofia Starzeńska, po jednym 
– I. Sonntag, K. Miller, X. Kaniewski170. Sześciu mężczyzn ukazanych jest w mundu-
rach, z odznaczeniami, w tym: generała rosyjskiego (mal. Z. Starzeńska), wojska au-
striackiego (mal. I. Sonntag) i w mundurze dyplomatycznym (mal. Z. Starzeńska). 

165 S. Piątkowski, Wyposażenie dworu ziemiańskiego…, op. cit.
166 P.P. Rogólski, Muzealia podworskie w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Komunikat 
przygotowany na Sympozjum poświęcone dziedzictwu kulturowemu powiatu radomskiego, w dworze 
makowskim, w dniu 5.09.2013 r. Autor jest zabytkoznawcą, kierownikiem Pracowni Konserwacji Dzieł 
Sztuki Muzeum im. J. Malczewskiego; E. Wierzbicka, Podworskie dobra kultury w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Kielcach, w: RMNK, t. 19, Kielce 1998, s. 11–56.
167 Można je wymienić, z uwzględnieniem proporcji liczbowych, w kontekście chociażby 22 portretów 
Sołtyków-Popielów z pałacu w Kurozwękach i 60 Wielopolskich z pałacu w Chrobrzu, w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Kielcach.
168 Karol Miller vel Miller Zaklika (1835 – 1920), polski malarz. Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u R. Hadziewicza i M. Zaleskiego. Przebywał na stypendium w Rzymie. Uczestniczył w wystawie w Filadelfii. 
Jest autorem m.in. portretu Heleny Modrzejewskiej w roli Ofelii, z około 1868 r., prezentowanego w 2018 r. na 
wystawie Paderewski w Muzeum Narodowym w Warszawie. W kościele św. Wawrzyńca w Niekłaniu, fundacji 
hr. Małachowskich i hr. Platerów, znajduje się malowany przez niego w 1895 r. obraz Zwiastowania NMP.
169 Zofia Starzeńska h. Lis (1825 – 1898), hrabina, austriacka dama pałacowa, żona hr. Adama Ożarow-
skiego (1776 – 1855), syna hetmana Piotra Ożarowskiego. 
170 Ksawery J. Kaniewski h. Nałęcz (ur. 1805 Krasiłów na Podolu – zm. 1867 Warszawa), malarz specja-
lizujący się w tematyce portretowej, historycznej i religijnej, litograf i pedagog. Studia odbył w Peters-
burgu i Rzymie. Był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dzieła znajdują się m.in. 
w Galerii Portretu Osobistości Polskich w Wilanowie, PSB, t. 11, s. 606.
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Jeden z mężczyzn, w bekieszy, dzierży dwururkę (obraz X. Kaniewskiego). Dwa 
portrety przedstawiają starca w czarnym surducie (mal. K. Miller) i mężczyznę 
młodego, w zielonym surducie (mal. Z. Starzeńska?). Portrety dam natomiast zo-
stały określone jako „portrety hr. Ożarowskiej”, w tym jeden jest autorstwa W. An-
drzejewskiego, a drugi, z dookreśleniem „hr. Ożarowska z Brzózy”, z sygnaturą 
K. Millera. Trzeci z portretów przedstawia młodą damę, a jest sygnowany i dato-
wany „LC 1885”. Ponadto, jak podaje Piotr Rogólski, „kilka obiektów przekazano 
z majątku Gębarzów – szkic olejny (sygn. A. Buszek?) i z majątku Łaziska „Portret 
żebraka”. W 1948 r. do radomskiego muzeum zostały przekazane przez Marię Rut-
kowską dzieła sztuki (dziewięć eksponatów) będące wyposażeniem dworu w Kro-
czowie171 […], w tym kilka portretów, w tym Szymona Rutkowskiego (poł. XIX w.) 
i portret Antoniego Rutkowskiego w mundurze kwatermistrzostwa generalnego 
z lat 1830 – 1831, z odznaką III klasy Orderu Virtuti Militari”. 

Nie sposób nie wspomnieć o XVIII-wiecznym portrecie Stanisława Chomętow-
skiego h. Lis (1673 – 1728), hetmana polnego koronnego, wojewody mazowieckie-
go, starosty radomskiego, dziedzica Bałtowa, przedstawionego w zbroi, z buławą 
i Gwiazdą Orderu Orła Białego, który do muzeum trafił w 1977 r.172 W zbiorach 
znajdujemy także dobrej klasy rzeźbę z majątku Jedlanka „Popiersie Pruszyńskiej”, 
z brązu, autorstwa znanego radomskiego rzeźbiarza Bolesława Zwolińskiego.

Wreszcie trzeba choćby zasygnalizować kolekcję obrazów z królewskiego pała-
cu Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kozienicach. 

„W 1785 r. w związku z ostatecznym opuszczeniem pałacu Ujazdowskiego, po-
wstała konieczność przemieszczenia znajdujących się tam zbiorów królewskich. 
Obok zamku, Łazienek i Belwederu znalazły się także Kozienice. Pałac tutejszy 
miał służyć za pomieszczenie obrazów mniejszej wartości. Przewieziono je późną 
jesienią tego roku. Były to prawie wyłącznie kopie, m.in. cykl historycznych scen 
orężnych czynów Żółkiewskiego i Sobieskiego, rodzinne portrety Sobieskich, Żół-
kiewskich, obrazy religijne […]. Kopie pochodziły z pracowni Bacciarellego, wyko-
nane na specjalne życzenie króla”173. 

Zostały one zrabowane i wywiezione po III rozbiorze Polski przez Austriaków. 
I może jeszcze jeden, już ostatni, przykład. W inwentarzu z 1777 r. dworu Dembiń-
skich w Przysusze odnotowano dwa portrety: „JW. Chodkiewicza, hetmana wiel-
kiego koronnego” i „Portret Najjaśniejszego KJMci Augusta II”174.

Skromną wiedzę o wyposażeniu dworów dają nam ponadto dokumenty powstałe 
w związku z akcją tzw. zabezpieczenia dóbr podworskich, przeprowadzaną w latach 

171 Obecnie w pow. zwoleńskim, gm. Kazanów. F. Siarczyński w Opisie powiatu radomskiego podaje: „Kroczów 
Mniejszy […] gniazdo familii Zawiszów Kroczowskich”. W hipotece dóbr Kroczów Większy (APR sygn.: 
1253, 1254, 1256) figurują: Antoni Telatycki (do 1803 r.), następnie jego synowie Ignacy i Wincenty, po nich Hi-
lary Piniński (od 1850 r.), Ludwik i Kornelia z Sołtyków Radziszewscy (od 1854 r.), Adam Wolski (od 1858 r.), 
Maria z Zakrzewskich Wolska, żona Adama, (od 1863 r.), Emilia z Dzianottów Rutkowska (od 1865 r.), Wło-
dzimierz Rutkowski, (od 1865 r.), Antoni i Wanda Rutkowscy (od 1920 r.), Skarb Państwa (od 1945 r.).
172 K. Miller, Tajemnica portretu sarmackiego z XVIII w. czyli dwa oblicza Stanisława Chomętowskiego starosty 
radomskiego (1673 – 1728), w: Rocznik Muzeum Radomskiego 1977, Radom 1978, s. 167–179.
173 A. Jelonkiewicz-Chęć, Kozienice. Założenie pałacowo-ogrodowe, Kozienice 1999.
174 Z. Guldon, Dzieje Przysuchy…, op. cit., s. 27.
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1944 – 1946175. Nie wszędzie wyposażenie zostało zniszczone lub zrabowane przez nie-
mieckich i sowieckich żołnierzy, jak w Wośnikach, Sycynie, Policznej, Jedlance, Za-
meczku i Orońsku. W kieleckim Archiwum znajduje się Spis pamiątek po Janie Kocha-
nowskim znajdujących się w majątku Czarnolas, w dworze Jełowieckich, w którym czyta-
my: „kaplica przy szczątkach domu Jana Kochanowskiego częściowo zniszczona przez 
ostatni przemarsz wojsk sowieckich...”176. Część przedmiotów zdołali ukryć, bądź wy-
wieźć ich właściciele, np. z Czarnolasu do Pietkowa (lub Bierdzieży) – żyrandol i do 
Garbatki (meble i obrazy), czy też ze Strykowic i Orońska. W Borkowicach były, trudno 
jednoznacznie określić, do którego momentu, m.in. „wykopaliska z Egiptu, biblioteka, 
archiwum z pergaminami i obrazy”, z których część Dembińscy zdołali zdeponować 
w muzeach jeszcze przed wybuchem wojny. Okres powojenny był czasem wyjątkowo 
sprzyjającym niszczeniu i grabieży dworów177. Trzeba podkreślić, że jedyną instytucją 
na Kielecczyźnie, do której powiat radomski administracyjnie przynależał, upoważ-
nioną przez Ministerstwo Kultury do przyjmowania podworskich przedmiotów było 
Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. Nie wiadomo tak naprawdę, przy obecnym sta-
nie badań, ile ich tam trafiło, czy też trafić miało178. Stosunkowo nieliczne obiekty prze-
kazano do Muzeum Ziemi Radomskiej (Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu). 
„Muzeum Świętokrzyskie pomimo upoważnień nie zmonopolizawało przejmowania 
zabytków w województwie kieleckim. Powstałe równocześnie dwie samodzielne pla-
cówki muzealne w Radomiu i Częstochowie włączyły się do tych prac […]. Aktywniej-
sze było Muzeum Ziemi Radomskiej (ostatecznie nazwane Miejskim). Kierowano do 
niego ruchome dobra podworskie z powiatu radomskiego, wcześniej już zgromadzone 
w innych instytucjach i urzędach (Starostwo, komitety PPR), pomimo, że muzeum to 
nie miało stosownego upoważnienia […] Mienie podworskie stanowiło już wówczas 
niewielki procent zbiorów tego muzeum (w marcu 1946 r. ok. 10%)”179. 

Wiele dzieł sztuki, które miały tam być dostarczone, zaginęło po drodze, np. ob-
raz Kobieta z cytrą z folwarku Milejowice. P. Rogólski podaje: „Jako najcenniejszy 

175 Na mocy dekretu o tak zwanej reformie rolnej z 6 września 1944 r. Akcję prowadziła ekipa kieleckie-
go Urzędu Wojewódzkiego i Milicji Obywatelskiej. Objęto nią około 50 majątków ówczesnego powiatu 
radomskiego, 30 iłżeckiego i 36 kozienickiego.
176 W.M. Kowalik, Żyrandol Kara Mustafy, w: Passa, nr 5, 10.11. 2000; Czytamy tam, że: „żyrandol i dwa 
obrazy z kompletu Męki Pańskiej zabrane […] obecnie w kaplicy znajduje się fotel i krucyfiks po Janie Ko-
chanowskim, 13 obrazów w tym jeden haftowany przez księżną Jabłonowską, 5 trumien. Rękopis Jana Ko-
chanowskiego znajduje się u byłego sołtysa Czarnolasu…”; E. Wierzbicka, Podworskie dobra kultury w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Kielcach, w: RMNK, t. 19, Kielce 1998, s. 42. Znajdujemu tam informację o ok. 30 
przejętych z Czarnolasu przedmiotach, w tym także miedziorytów.
177 Znamienne jest pismo Starosty Powiatowego w Radomiu z 15 maja 1945 r. do komendantów MO 
m.in. w miejscowościach: Gębarzów, Jedlińsk, Kowala, Kuczki, Orońsko, Przytyk, Wierzbica i Wolanów, 
w którym czytamy: „Bezcenne zbiory, posiadające charakter muzealny, znajdujące się po dworach, są 
systematycznie przez miejscową ludność rozgrabiane, niejednokrotnie przy współudziale miejscowych 
władz […]. Do dnia 18 maja 1945 r. muszą być zwrócone na miejsce i zabezpieczone”. 
178 E. Wierzbicka, Podworskie dobra kultury w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, w: RMNK t. 19, 
Kielce 1998, s. 11–56. Czytamy tu, że „według danych opracowanych na polecenie Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w 1991 r. zabytki podworskie, łącznie 2433, znajdujące się w tym muzeum, oszacowano na sumę 
30 miliardów zł”; E. Jeżewska, Portrety postaci historycznych w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, w: 
Dwór polski…, op. cit., t. VIII, s. 39–50. 
179 E. Wierzbicka, op. cit., s. 15.



1.  Obraz z dworu w Kroczowie (inkrustacja w marmu-
rze). Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

2.  Taniec putt, obraz z dworu w Kroczowie. Zbiory MJM. 
Fot. W.M. Kowalik 2015

3.  A. Czaplińska, Portret starca, z dworu w Kroczowie. 
Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

4.  Portret Antoniego Rutkowskiego, z dworu w Kroczo-
wie. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

5.  Pejzaż nadmorski z rybakami. Obraz z dworu w Kro-
czowie. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

6.  Scena rodzajowa z grupą wędrownych grajków, 
obraz z dworu w Kroczowie. Zbiory MJM. Fot. P. Ro-
gólski 
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1.  Kanapa z pałacu w Suchej Szlachec-
kiej. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski 
2020

2.  Kałamarz W. Gierycza z dworu 
w Wólce Lesiowskiej. Fot. W.M. Ko-
walik 2017

3.  Kredens z pałacu w Suchej Szlachec-
kiej. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

4.  Fotel z pałacu w Suchej Szlacheckiej. 
Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik 2014

5.  Filiżanka z pałacu w Suchej Szla-
checkiej. Zbiory MJM

6.  Stolik z pałacu w Suchej Szlachec-
kiej. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik 
2014
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zbiór należy wyróżnić muzealia związane z pałacykiem w Orońsku, szczególnie 
liczne prace wykonane przez Brandta – obrazy olejne, szkice malarskie, akwarele, 
szkicowniki i rysunki, projekty […] cenny i liczny zbiór fotografii dokumentujących 
korpus dzieł malarskich Brandta, wykonanych w jego pracowni monachijskiej, jak 
i wiele fotografii z Orońska z przełomu XIX i XX w., prezentujące artystę, jego ro-
dzinę, przyjaciół i dworek. Wśród innych dzieł wyróżnić należy obraz olejny Al-
freda Schouppe pt. Ogród klasztorny, z dawnego wyposażenia pałacyku orońskiego 
(następnie w dworze w Wośnikach). Obecnie obraz ten znajduje się, jako depozyt, 
ponownie na ekspozycji w Orońsku […], akwarelę Otolii Kraszewskiej (Bal karnawa-
łowy u Brandtów w Monachium) oraz wyroby z porcelany angielskiej. Dzieła te zostały 
zakupione głównie […] od Macieja Pruszaka. Na kolejne prace związane z Józefem 
Brandtem należące do majątku Wośniki (właściciel Maciej Pruszak) i Wsoli (pałacyk 
Gombrowiczów) składają się m.in. szkice olejne i rysunki (m.in. domy w Kazimierzu 
n. Wisłą, domy na rynku w Radomiu), czy dyplom dla orońskiego stada koni zapro-
jektowany przez Brandta, podarowany muzeum przez dawnego właściciela Wsoli 
Jerzego Gombrowicza. Z majątku Wośniki, na skutek rozporządzeń władzy ludowej, 
przekazano do muzeum radomskiego w depozyt w 1945 r. m.in. obrazy olejne Rafała 
Wąsowicza – Poranek na Polesiu i Aleksandra Sarnowicza „Polowanie w zimie” [ …]. 
Na tej samej zasadzie przekazano […] rzeźbę drewnianą św. Nepomucena z parku 
we Wsoli. Także z pałacu ze Wsoli […] m.in. obrazy Hipolita Pinko […]. W zbiorach 
muzealnych znajdujemy także meble, m.in. stół neorenesansowy, kanapę, fotele, kon-
solkę z blatem marmurowym i kredens-pomocnik, skonfiksowane z majątku Sucha 
[…] Wszystkie dzieła sztuki, które jako skonfiskowane mienie podworskie (ponad 
20 eksponatów) trafiły do muzeum radomskiego w 1945 r. […] Nie zachowała się 
żadna dokumentacja przejęcia tych obiektów […] Muzealia te należy poddać pracom 
badawczym pod kątem określenia metryki ich pochodzenia, proweniencji artystycz-
nej, ikonografii. Pozostałe muzealia podworskie […] zostały zakupione od dawnych 
właścicieli wysiedlonych ze swych majątków, lub od kolekcjonerów”180. 

Wiadomo ponadto, że z majątków Chruściechów i Stawiszyn zostały przejęte 
przez radomską PPR pianina, a z Chomentowa, Suchej, Kowali, Mazowszan, Gę-
barzewa, Chruściechowa i Stawiszyna znaczną część księgozbiorów przekazano 
Instytutowi Naukowo-Społecznemu w Radomiu. 

OGRODY 

Ogród a nie park to nazwa, która występuje we wszystkich XIX-wiecznych dwor-
skich inwentarzach archiwalnych181. 

Dwory, a także pałace i rezydencje nie mogłyby spełniać swoich wielorakich 
funkcji reprezentacyjnych, rodzinnych, towarzyskich, kulturowych bez ogrodu. 
Stał się on wręcz ich częścią, niekiedy przedłużeniem salonu, stąd reprezentacyjną 
część ogrodu ozdobnego, głównie geometrycznego, zwano salonem ogrodowym 
(np. w podradomskim Makowie), jak też wyjściem w nowy obszar egzystencji ja-

180 P. Rogólski, Referat na Sympozjum w dworze makowskim w 2013 r.
181 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1888.
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kim była natura. Zrozumiała więc była bujność różnokierunkowego rozwoju sztuki 
ogrodowej w Polsce, jak i jej szczególny nastrój182. 

W regionie radomskim za najstarsze założenie, którego forma zapewne nie pozosta-
ła bez wpływu, choćby pośredniego, na gusta okolicznych ziemian, należy uznać ogród 
w typie włoskim (ze zwierzyńcem) usytuowany wokół gotycko-renesansowego zamku 
szydłowieckiego183. Został założony przez magnacki ród Szydłowieckich, a przekształco-
ny i upiększony (m.in. poprzez ustawienie rzeźb) w okresie baroku przez ks. Radziwił-
łów184. Notabene, o ogrodach włoskich czytamy jeszcze w XIX-wiecznych inwentarzach 
dworskich (m.in. Bardzice, Goryń, Chruślice, Jeżowa Wola, Krzyżanowice, Trablice, Za-
meczek), choć były to założenia zapewne już znacznie zredukowane185. W II poł. XVIII w. 
powstał, przekształcony w XIX i XX w., ogród w Winiarach (Warce), rozciągający się nad 
Pilicą. Utrzymany w stylu angielskim, krajobrazowym stanowił przykład harmonijnego 
powiązania kompozycji ogrodowej z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Jego 
walory według tradycji doceniał m.in. Kazimierz Pułaski oraz artysta malarz Józef Me-
hoffer. W IV ćw. XVIII w. założono w Małej Wsi koło Grójca oryginalny pałacowy ogród 
szpalerowy typu francuskiego. W 1825 r. został on przekomponowany w stylu krajobra-
zowym, z zachowaniem ogrodu francuskiego na osi pałacu186. Z tegoż czasu swą metrykę 
wywodzi barokowy ogród geometryczny projektu Franciszka Placidiego, rozciągający się 
wokół pałacu królewskiego w Kozienicach, modyfikowany przez Jana Kantego Fontanę, 
przekształcony w XIX w. ogród w stylu krajobrazowym. W obręb parku został włączony 
XVI-wieczny pomnik upamiętniający urodziny w Kozienicach Zygmunta I, odbudowany 
w 1702 r. przez Hieronima Lubomirskiego, podskarbiego wielkiego koronnego187. Na prze-
łomie XVIII i XIX w. natomiast wśród nowych ogrodów o charakterze nastrojowo-senty-
mentalnym i bogatej symbolice ze słynną Świątynią Sybilii wyróżniał się ogród angielski 
Izabeli Czartoryskiej w Puławach188. Konieczność podjęcia pracy nad zadrzewieniem i za-
zielenieniem kraju księżna tłumaczyła potrzebą szczególnej troski o naturalne dobra oj-
czyste w sytuacji, kiedy zaborca gnębił nie tylko naród, ale i przyrodę kraju (Stare drzewa 
puławskie niszczone były przez wojska rosyjskie na równi z wyposażeniem rezydencji)189. 
Podobnie rzecz się ma z niezachowanym ogrodem w pobliskiej Pilicy – arkadii księżnej 
Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej (1765 – 1845), córki Izabeli z Flemingów i Adama 

182 J. Bogdanowski, Dwór i krajobraz w drugiej połowie XIX w., w: Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko histo-
ryczne i kulturowe. Materiały II Seminarium Oddział Kielecki SHS, Warszawa 1990, s. 47–75.
183 J. Wijaczka, Zamek szydłowiecki i jego właściciele. Materiały sesji popularnonaukowej, Szydłowiec 1996. 
Ogrody w typie włoskim charakteryzowały się m.in. geometryzmem.
184 W.M. Kowalik, Kamienni rycerze z Szydłowca, w: Wczoraj i Dziś Radomia i Regionu, nr 1–2 (41–42)/2009.
185 B. Szurowa, Nieznane ogrody włoskie na Kielecczyźnie w źródłach archiwalnych z XIX wieku, w: Dwór 
polski…, op. cit, t. VIII, s. 223–236.
186 W latach 90. XX w. pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów.
187 Katalog zabytków sztuki w Polsce, pow. kozienicki, op. cit., s. 17.
188 A. Aleksandrowicz, Ogród puławski jako teren inspiracji kulturowych. Z problematyki kultu drzew, w: 
Kostkiewiczowa T. i Roćko A. red., Dwory magnackie w XVIII wieku, Warszawa 2005, s. 137–158; I. Czar-
toryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805; T. Gawinowska, Zespół pałacowo-parkowy 
w Puławach, Puławy 1997; Z. Żygulski jun, Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, 
Kraków, Fundacja Książąt Czartoryskich, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2009.
189 A. Aleksandrowicz, Ogród…, op. cit., s. 150.
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K. Czartoryskiego, ogrodzie o wręcz europejskiej sławie190. Do świetności doprowadził go 
Franciszek Lessel (z rodziny spokrewnionej z malarzem J. Brandtem), plenipotent dóbr 
księżnej, kompozytor i architekt191. Głośno było także o XVIII wiecznym, pałacowym ogro-
dzie w nie tak odległych od Radomia Końskich. Zajmowała się nim żona kanclerza Jana 
Małachowskiego – Izabela z Hunieckich, która „morze bezdennego piasku pokryła zielo-
nym kobiercem i rozkosznymi drzewy, zmieniając dawną pustynię w najokazalszą część 
ogrodu” (ówczesny Tygodnik Ilustrowany)192. Zaplanowany w stylu francuskim, w XIX w. 
został przekształcony przez Franciszka Marię Lanciego w bardziej romantyczny ogród an-
gielski. W ogrodzie w Jasieńcu Soleckim założonym już w XVI w. przez Tymińskich, roz-
budowanym poźniej przez Chomętowskich i ostatecznie ukształtowanym w XIX w. przez 
Matuszewiczów unikatowym obiektem jest klasycystyczny cenotaf wystawiony w 1800 r. 
ku czci Marianny z Przebendowskich, żony hr. Tadeusza Matuszewicza, ministra Skarbu 
Królestwa Polskiego193, jak też kaplica, przebudowana na kościół. Notabene, Jan Kocha-
nowski pisał: Jasieniec jak wieniec, Sycyna daje wina, a w Baryczy ryb nie zliczy. Natomiast 
charakter ogrodu krajobrazowego w Orońsku T. Palacz charakteryzuje następująco: „Re-
zydencjonalne założenie Christianiego tworzyły trzy elementy – park z ogrodami, zespół 
obiektów reprezentacyjnych i zabudowa folwarczna. Koncepcje te utrwalił inż. Matsche-
ko, rysując w 1838 r. Plan nowourządzonego ogrodu…194 […]. Koncepcję parku wywiódł 
Christiani najpewniej z doświadczeń ogrodnictwa angielskiego z XVIII w. i początku 
XIX w. […]. W projekcie wykorzystał te wszystkie elementy założenia krajobrazowego, 
które łącząc w sobie rozległość i powiązania z otaczającym krajobrazem, związek obiek-
tów architektury i ich funkcji z przyrodniczym otoczeniem, wreszcie wielofunkcyjność 
założenia, pozwoliły mu zbudować stosunkowo jednolitą i harmonijną nową jakość”195. 

Dalej nie sposób nie wymienieć ogrodu w Czarnolesie, który swymi początkami się-
ga czasów Jana Kochanowskiego (w tamtejszym XIX-wiecznym dworze Jabłonowskich 
mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego – do niedawna Oddział Muzeum J. Mal-
czewskiego w Radomiu). Prace regulacyjne w nim podjęła ks. Teresa Jabłonowska. „Do 
pomocy sprowadziła w 1843 r. Józefa Stichego, wybitnego czeskiego ogrodnika plani-
stę, powierzając mu urządzenie ogrodu w modnym wówczas stylu dendrologicznym”, 
który wykorzystał naturalne ukształtowanie terenu196. Gerard Ciołek pisał: „Walory 
kompozycyjne ogrodu czarnoleskiego zawierają się w nieuchwytnych dla klasyfikacji 
motywach i elementach, które choć noszą cechy sielskiego prowincjonalizmu, w sumie 
składają się na pełną uroku całość”197. W sposób szczególny wpisuje się w tę proble-

190 A.Z. Rola Stężycki, Arkadia Księżnej Wirtemberskiej, w: Grójeckim traktem. Sprawy i ludzie, Grójec 1992, s. 29–31.
191 W końcu XIX w. posiadłość ta przeszła w ręce rodziny Kobylańskich, mających swe dobra także 
w powiecie radomskim, m.in. Krzyszkowice i Wawrzyszów.
192 http://konskie.travel/pl/informator turystyczny.
193 D. Kalina, Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie dawnego powiatu iłżeckiego. Wybrane przykła-
dy…, w: Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na ziemi iłżeckiej, Kielce–Iłża 2011, s. 154–156.
194 Dokumentacja kartograficzna w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 
195 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 100.
196 S. Rosiński, W parku, sadzie i ogrodzie Jana z Czarnolasu, Czarnolas 2007. W XIX w.: „W ogrodzie 
owocowym, a zarazem w części warzywnym i angielskim, czyli dzikim było około 600 sztuk drzew …”.
197 Tamże, s. 21–22.
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matykę ogród w Suchej (historycznie Sucha Szlachecka), w powiecie białobrzeskim198. 
Funkcjonuje on, co jest ewenementem, wokół dwóch obiektów mieszkalnych. Pierw-
szym z nich jest pałac Wodzińskich i Glinków, wzniesiony około 1875 r. (w stylu rene-
sansu francuskiego), w miejsce spalonego w czasie powstania styczniowego, drugim 
zaś – pałac (klasycyzująco-modernistyczny) zbudowany w latach 30. XX w. dla rodziny 
Glinków199, według projektu warszawskiego architekta Karola W. Henneberga. Roz-
legły ogród (z pięknymi alejami, stawami z wyspą i strumieniami), założony zapew-
ne w XVIII w., został przekształconyw II połowie XIX w. według projektu wybitnego 
ogrodnika Edmunda Jankowskiego200. 

Ks. Feliks Gawdzicki (1755 – 1836) – poeta, dramatopisarz, proboszcz w Wysokiej koło 
Szydłowca, w liście pisanym w 1823 r. w Dobrucie do hr. Stanisława Wodzickiego, wy-
bitnego botanika i ogrodnika, przedstawił stan „ogrodów angielskich” w województwie 
sandomierskim, gdzie czytamy m.in.: „Najpierw w rzędzie ogrodów angielskich położyć 
można w Brzózy Stanisława Ożarowskiego, obfity w drzewa i krzewy zagraniczne, liczy 
dwie szklarnie gorące, a jedną wielką oranżerią […], w Borkowicach Onufrego Mała-
chowskiego, założony od trzech lat ogród, przez szczególną swą pozycję, wielce górzystą, 
jeden z pięknych ogrodów angielskich […], w Chlewiskach Stanisława Sołtyka, ze szklar-
niami gorącemi i chłodnemi […], Oblas nieodżałowanego ś.p. Ostawskiego zapowiada 
założeniem i obszernością miejsca z czasem należeć mający ogród do pierwszego rzędu 
[…], w Kowali Nepomucena Jasieńskiego, a mego sąsiada, od lat dopiero ośmiu na wiel-
kiej górze założony angielski ogród wielkie, że tak rzeknę, uczynił postępy i można go 
już policzyć między ogrody angielskie z niemałą pracą i kosztem założone”201. I może już 
ostatni przykład ogrodu usytuowanego tym razem w Przysusze. Tamtejszemu dworo-
wi Dembińskich towarzyszyło bowiem malownicze założenie, zaprojektowane w 1900 r. 
przez Teodora Chrząńskiego, malarza i heraldyka, co jest czymś wyjątkowym202. 

Warto tu przywołać znamienną myśl eksperta z epoki, zgodnie z którą „stwo-
rzenie dobrego ogrodu wymaga dużych umiejętności, trzebaby razem być ogrod-
nikiem, metafizykiem i malarzem […], który, jak malarz landszaftowy, musi znać 
optykę i perpektywę, i operować drzewami jak farbami”203.

198 A. Bolek, Powiat białobrzeski. Przewodnik turystyczny, Białobrzegi 2010, s. 76–77.
199 „Sucha to były wielkie dobra, a rodzina Glinków „mierzyła” trochę na arystokrację („nie byli ze zwy-
kłej gliny ulepieni”). Matka ich to jest moich kolegów z SGGW (właściciwie jednego Tadzia, bo Zygmunt 
był chyba na prawie) była Wodzińska, a babka Tyszkiewiczówna. Sucha przeszła na Glinków po matce 
i babce. Ta ostatnia była córką gen. Tadeusza Tyszkiewicza, właściciela m.in., oprócz Suchej, Puszczy 
Świsłockiej” (A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 136).
200 Edmund Jankowski, (ur. w 1849 Warszawa – zm. 1938), miał korzenie litewskie. Był stypendystą 
A. Potockiej, właścicielki Wilanowa, dzięki czemu kontynuował studia w Paryżu, zwiedzał ogrody na 
ziemiach polskich i w krajach Europy zachodniej. Z prof. Aleksandrowiczem utworzył przy Ogrodzie 
Pomologicznym w Warszawie Szkołę Ogrodniczą.
201 T. Palacz, Skarbczyk pamięci. Poeci okolic Orońska, Warszawa 2005, s. 106.
202 T. Chrząński, (ur. w 1821 r. w Warszawie – zm. tamże w 1887 r.) Twórca m.in. ogromnego parku 
krajobrazowego w Łodzi. 
203 S. Wodzicki, O chodowaniu, użytku, mnożeniu i poznawaniu Drzew, Krzewów, Roślin i Ziół celnieyszych ku 
ozdobie Ogrodów przy zastosowaniu do naszej strefy, t. 4 , Kraków 1825, s. 69; A. Zachariasz, Ogród dworski- 
wybrane charakterystyczne elementy i motywy, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Materiały VI 
Seminarium…, Kielce 2002, s. 353, 375.



1

4

2

3

6

5

1.  A. Niekisch, Dwór w parku, 1909. Obraz w zbiorach MJM
2.  Park dworski w Klwatach (fragment). Fot. W.M. Kowalik 2013
3.  Park dworski w Pakosławiu – miejsce po dworze. Fot. W.M. Ko-

walik 2015
4.  Staw dworski w Zalesicach – Kolonia Resztówka. Fot. W.M. Ko-

walik 2013
5.  Pozostałość grodziska w parku dworskim w Kowali. Fot. W.M. Ko-

walik 2015
6. Staw dworski w Wirze. Fot. W.M. Kowalik 2019
7.  Widok na dwór od strony dębu – pomnika przyrody, w Radomiu 

Wośnikach. Fot. W.M. Kowalik 20197
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1.  Cenotaf z 1800 r. w parku dworskim w Jasieńcu Soleckim, proj. 
Ch.P. Aigner?; wystawiony przez T. Matuszewicza, ku czci żony 
Marianny z Przebendowskich. Fot. W.M. Kowalik 2018

2.  Park i dwór we Wrzeszczowie. Fot. W.M. Kowalik 2020
3.  Park w Zakrzewie. Fot. W.M. Kowalik 2013
4.  Rzeka Mleczna – fragment założenia dworskiego, tzw. Krasyna, 

w Owadowie. Fot. W.M. Kowalik 2015
5.  Fragment parku dworskiego w Prędocinie. Fot. W.M. Kowalik 2017
6.  Park dworski w Dąbrówce Nagórnej. Fot. W.M. Kowalik 2020
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1.  Staw w parku dworskim w Pakosławiu. Fot. W.M. Kowalik 2017
2.  Staw dworski w Gutowie. Fot.W.M. Kowalik 2014
3.  Staw dworski w Chomentowie Puszcz. Fot. W.M. Kowalik 2017
4.  Park w Łaziskach. Fot. W.M. Kowalik 2017
5.  Staw w parku w Piastowie. Fot. W.M. Kowalik 2015
6.  Park w Walinach, widok na dwór. Fot. W.M. Kowalik 2015
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1.  W obrębie parku w Gutowie. Fot. W.M. Kowalik 2014
2.  Widok od strony parku na dwór w Bartodziejach. Fot. W.M. Kowalik 2017
3.  Widok na park w Jaszowicach. Fot. W.M. Kowalik 2014
4.  Widok na relikty parku dworskiego w Gębarzowie, perspektywa od fi gury św. Jana Nepomucena. Fot. W.M. Kowalik 2017
5.  Widok z lotu ptaka parku i dworu w Zameczku. Fot. M. Stępień 2020
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1. Park i dwór we Wrzeszczowie, widok z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020
2.  Założenie dworskie w Wsoli, widok z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020
3. Założenie dworskie w Bartodziejach, widok z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020
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BARTODZIEJE
„Bercogei – 1191, Bartodzey, Barthodzeye – 1260, Barthodzieie – 1569”204

gm. Jastrzębia, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, nad rzeką Radomką, 
w pobliżu szosy E7, około 7 km z Jedlińska na wschód.

D zieje. Prawdopodobnie pierwszym wymienionym w źródłach posiadaczem wsi 
był w II poł. XIV w. Jan Głowacz, właściciel Głowaczowa205, a potem: w I poł. 

XV w. Jan Droboth h. Doliwa (części wsi), w II poł. XV w. Mikołaj i Jan h. Doliwa, 
w XVI i XVII w. Dunin Bartodziejscy h. Łabędź, Baranowscy h. Ostoja, a na początku 
XVIII w. Piotr Boglewski h. Jelita, właściciel Gorynia. W latach 1724 i 1726 część dóbr 
zakupili Szymanowscy, a w 1738 r. wieś, jako część dóbr goryńskich stanowiła posag 
Marianny Zielińskiej. Jej mężem był Józef Pułaski h. Ślepowron (1704 – 1769), marsza-
łek konfederacji barskiej, poseł na sejm, starosta warecki, ojciec Kazimierza Pułaskie-
go (1745 – 1779), generała i marszałka konfederacji barskiej, bohatera dwóch narodów, 
poległego pod Savannah206. W 1767 r. Józef Pułaski podpisał akt konfederacji radom-
skiej i wystąpił przeciw groźbom posła Repnina wprowadzenia do Rzeczypospolitej 
50 tysięcy wojska rosyjskiego. Miał wtedy powiedzieć: „niech stanie sto tysięcy, na-
ród wolny krew przeleje”. Po nim dziedziczył inny jego syn – Antoni (1747 – 1813), 
postać barwna i tragiczna zarazem, starosta czereszeński (na Podolu), poseł, konfede-
rat barski, gen. major wojsk koronnych, targowiczanin207. W 1778 r. poślubił Antoninę 
z Orańskich. W 1779 r. stał się właścicielem Warki, gdzie zorganizował uroczystość 
na cześć króla Stanisława Augusta. W Bartodziejach na stałe mieszkała jego siostra 
– Katarzyna, która w 1761 r. poślubiła Józefa Krzywickiego h. Kierdeja z Bierwiec, 
w latach 1777 – 1793 komisarza cywilno-wojskowego powiatu radomskiego. Spis do-
chodów majątków w powiecie radomskim z 1789 r. wymienia dwóch właścicieli Bar-

204 M. Kamińska, Nazwy miejscowości dawnego województwa sandomierskiego, cz. 1, Wrocław – Warsza-
wa – Kraków 1964, s. 21.
205 W. Ćwierz, Inwentarz dóbr Bartodzieje z 1842 r., w: Zieliński S. red., Wieś Radomska, t. 8, Radom 2007, 
s. 53–65; Strona internetowa www.bartodzieje.pl (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje); W. Ćwierz, Bartodzieje i okolice. Mapa turystyczna, b.d., nakładem Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje; F. Siarczyński, Opis powiatu radomskiego, reedycja na podstawie 
wydania z 1847 r., Radom 2004, s. 17.
206 W. Szczygielski, Józef Pułaski, w: PSB, t. XXIX, z. 3, s. 386: Od 1724 r. był burgrabią nurskim, wziętym 
palestrantem w Trybunale Koronnym w Piotrkowie. W 1732 r. kupił starostwo wareckie, miał też starostwa: 
świdnickie i mszczonowskie, królewszczyzny na Podolu i woj. ruskim, oraz wsie i miasteczka m.in. Pia-
seczno pod Warszawą. Spieniężył większość swych dóbr dla zaciągu wojska podczas konfederacji barskiej 
i stanął na czele pułku Krzyża Świętego. Był organizatorem obrony Baru. Pochowany przez syna Franciszka 
„w stepie”, nad Dniestrem (obecnie Mołdawia); A. Lenkiewicz, Kazimierz Pułaski (1745 – 1779), Wrocław 2004; 
PSB, Kazimierz Pułaski, t. 29, Wrocław 1986, s. 386; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski; życiorys, Kraków 1931.
207 W. Szczygielski, Antoni Pułaski, w: PSB, t. XXIX, 1986: W Warce – Winiarach w 1764 r. złożył przed 
ojcem przysięgę na wierność przyszłej konfederacji i wyjechał na Ruś organizować powstanie. Posłował 
do chana Krymu – Gereja z prośbą o pomoc. Będąc w niewoli rosyjskiej zaciągnął się do wojska, a za 
załugi powrócił do Polski. Był przeciwnikiem Konstytucji 3 Maja. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł 
na Wołyniu, zmarł w 1813 r. w Korotyszach. Jego syn Kazimierz Adam był aresztowany i więziony za 
udział w Towarzystwie Patriotycznym.
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todziej208. Do Antoniego Pułaskiego należała większa ich część. W 1770 r. zastawił ją 
Józefowi Krzywickiemu, swojemu szwagrowi, a reszta majątku należąca do Cichoc-
kiego, dzierżawiona była przez Tomasza Pomianowskiego. W 1792 r. tą część nabył 
Józef Krzywicki. W 1801 r. jego syn Stanisław Krzywicki sprzedał zastawioną część 
Ludwikowi Węgierskiemu, dziedzicowi sąsiedniego Owadowa. Po kilku latach mają-
tek znowu stał się własnością Krzywickich, a dziedziczyli go synowie Józefa, Ignacy, 
a po nim Stanisław Krzywicki (z mocy testamentu, z 1806 r.)209. Po śmierci Stanisława 
w 1830 r. spadkobiercami zostali jego synowie Ludwik i Adam oraz córki Elżbieta 
i Sabina. W okresie budowy murowanego dworu, w latach 30. i 40. XIX w. majątek 
należał do Mikulskich (1830 – 1837). Wawrzyniec Mikulski, obywatel m. Warszawy 
i właściciel kilku kamienic, nabył Bartodzieje za 73 000 złp. Przejął je w 1832 r. kiedy 
skończył się okres dzierżawy wsi przez Trepczyńskiego, którego sprowadził Ludwik 
Krzywicki. Następnie odsprzedał on wieś za 160 000 złp swojej siostrze Joannie Rade, 
a w następnym roku odkupił ją za taką samą kwotę. W 1837 r. za połowę tej sumy 
sprzedał majątek Janowi Kuszewskiemu, dziedzicowi sąsiedniego Lisowa. Zmarł on 
w kilka miesięcy potem, pozostawiając żonę Marcjannę, syna Ludwika, dzierżawcę 
dóbr rządowych Kobylany oraz córki Izabellę i Wiktorię. Dobra przejął Ludwik Ku-
szewski, który władał nimi do 1840 r. Po nim zaś spadkobiercą została żona Antonina 
z Bielskich, 1v. Radolińska, oraz jego matka Marianna z Wittchofów, zamieszkała 
w Radomiu. Prawa do Bartodziej rościła sobie również siostra Ludwika – Wiktoria, 
dziedzicząca wraz z mężem Jakubem Wereszczyńskim Kosów. Kuszewscy znaczne 
dochody czerpali z propinacji, wytwarzając alkohol w folwarcznych gorzelniach. 
W latach 1844 – 1861 majątek dziedziczyli Deskurowie210. W 1844 r. sąd przyznał 
prawo do 3/4 majątku nieletniej Emilii Pastuszek, kuzynce żony Ludwika Kuszew-
skiego, której prawa do Bartodziej zapisała w testamencie Antonina Kuszewska, 
a reszta majątku przypadła Wiktorii Wereszczyńskiej. Na jej wniosek sąd zarzą-
dził publiczną sprzedaż całego majątku, który w 1844 r. nabył za sumę 16 055 rs. 
Andrzej Deskur, właściciel sąsiedniego Gorynia, przedstawiciel rodziny o francu-
skich korzeniach. W Bartodziejach tak on, jak i jegi żona Helena przebywali rzadko, 
a majątek był wydzierżawiany. A. Deskur był jednym z najzamożniejszych ziemian 
w guberni radomskiej (należały do niego m.in. Smogorzów, 2 domy w Radomiu, 
majątki w guberni wołyńskiej i woj. kijowskim). W związku z tym, że nie posiadał 
potomstwa, po jego śmierci w 1850 r. (w Cieplicach), w następnym roku dobra te 
(Bartodzieje, Wola Goryńska i Goryń) odziedziczył „w spadku po swym stryju” 
Stanisław Deskur, syn Józefa. Został on zobowiązany do spłaty sióstr Michaliny 
i Ksawery. Nie zamieszkał jednak w swych dobrach, lecz oddawał je w dzierżawę. 
W 1861 r. zakupili je małżonkowie Karol de Huntley Gordon h. Bydant211 i Laura 

208 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół z ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 roku, 
w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypiospolitej, t. II, Radom 1996, s. 234.
209 APR, HPR, sygn. 55.
210 A. Szymanek, Testament Andrzeja Deskura z 1846 roku, „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. XXXII, z. 1–2, 1997.
211 W. Kowalski, Corpus inscriptionum Poloniae. Województwo radomskie. Radom i Iłża wraz z regionem, 
t. 7, z. 1, Warszawa 1992, s. 20, 23, 41, 83. Czytamy tu o Patryku Gordonie, dowódcy wojsk królewskich 
w XVII w., o czym świadczy inskrypcja na płycie nagrobnej w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej 
w Iłży. Gordonowie przebywali w Iłży w latach 1611 – 1672.
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z Sołtyków, córka kasztelana Franciszka Sołtyka. Ponadto nabyli oni od Deskura 
Wolę Goryńską i Goryń, posiadając już Lisów, Piaseczno i Wierzchowiny. Ogółem 
dobra Gordonów, potomków szkockiego, szlacheckiego rodu, w powiecie radom-
skim obejmowały 7 500 mórg. K. Gordon zmarł w 1879 r., a majątek odziedziczyli: 
żona, zmarła w 1897 r. w Krakowie, i syn Franciszek, urodzony w 1840 r. Starszy 
syn Karol poślubił w tymże roku hr. Walerię Tarnowską. W 1883 r. spadkobiercy 
K. Gordona sprzedali Bartodzieje Zenonowi Jakackiemu. Trzy lata później majątek 
wszedł w posiadanie Marii Strojnowskiej, wdowy po Feliksie, córki Kazimierza 
Grabowskiego h. Pobóg, dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego212. W 1897 r. M. Strojnowska sprzedała majątek Bolesławowi 
i Marii Maleszewskim. B. Maleszewski, uważany za jednego z najbogatszych lu-
dzi w kraju, był m.in. rachmistrzem Jana Blocha, budowniczego linii kolejowych, 
a u schyłku życia został senatorem (fundator obrazu św. Anny dla kościoła w po-
bliskim Lisowie). Zmarł bezpotomnie w 1912 r. w wieku 68 lat. Kilkaset tysięcy 
rubli przekazał Akademii Umiejętności, a Bartodzieje zapisał Edmundowi i Bole-
sławowi Janowskim, h. Jastrzębiec, synom Józefa i Idalii z Chorbkowskich, siostry 
jego zmarłej żony. Edmund, absolwent studiów prawniczych w Dorpacie, walczył 
w I Korpusie Polskim gen. D. Muśnickiego, w wojnie polsko-bolszewickiej i Armii 
Krajowej (zmarł w 1945 r. w obozie w Dachau). Bolesław (urodzony w 1912 r. w Kal-
ni Dereźni, w powiecie latyczowskim), absolwent Akademii Rolniczej w czeskim 
Taborze został wkrótce jedynym właścicielem 301 hektarowego majątku. W 1906 r. 
poślubił Marię, córkę Kazimierza Żółkowskiego i Lucyny Kopeć. Przez krótki okres 
administrował sąsiednim majątkiem Wsola – Jakuba Grobickiego. B. i M. Janowscy 
mieli dwoje dzieci: Krystynę (ur. 1908) i Józefa (ur. 1910). Krystyna wyszła za mąż 
za Stanisława Konarskiego z Kluczewska na Kielecczyźnie213. W Bartodziejach za-
mieszkał Józef Janowski, wraz z żoną Jolantą z Żebrowskich.

W tamtejszym dworze częstymi gośćmi byli m.in. Gombrowiczowie, w tym pi-
sarz Witold, spędzający urlopy we Wsoli, w latach 1926–1936. Związany był on 
z córką Bolesława Janowskiego Krystyną, która była jego „pierwszą miłością”, 
trwającą kilka lat. „Elegancka […], cwałująca na koniach, jeżdżąca na nartach, we-
soła Krystyna miała wielu konkurentów [...].”214. Ponadto do majątku przyjeżdża-
li m.in. Przyłęccy z Bierwiec, Lewandowscy z Dąbrówki Podłężnej, Pruszakowie 
z Wośnik i Daszewscy z Orońska. 

212 Radomska fara ma w zasobach XVII-wieczny pacyfikał „z cząstkami Drzewa Krzyża Świętego [...] 
ofiarowaną w 1887 r. przez p. Marię Strojnowską, której ojciec Kazimierz Grabowski otrzymał tą reli-
kwię od przeora w Gdańsku” (J. Wiśniewski, Dekanat Radomski, Radom 1911, reprint Kielce 2000, s. 218).
213 A. Richter red., Czas Ziemiaństwa. Koniec XIX wieku – 1945, Warszawa 2017, s. 59, 66; T. Janota Bzow-
ski podaje, że w Kluczewsku znajdował się majątek Maksymiliana i Janiny z Fuldów Konarskich, ze 
ślicznym, starym, drewnianym dworem i parkiem; tamże hasło Janina Konarska, s. 69–97; T.A. Pruszak, 
Zespół dworski w Kluczewsku w latach 1920 – 1936 (na podstawie wspomnień Krystyny Konarskiej-Łosiowej), w: 
Dwór polski…, op. cit., t. VI, s. 309–320: „Kluczewsko niewątpliwie zaliczało się w okresie międzywojen-
nym do najciekawszych zespołów dworskich ówczesnego województwa kieleckiego. Przemawia za tym 
zarówno jego interesuhące rozplanowamie, jak i walory architektoniczne […] Dwór stanowił ognisko 
kultury, oświaty i tradycji promieniujące na okolicę”, s. 319.
214 R. Metzger, Śladami pisarza, w: Gazeta Wyborcza, Radom, 11 marca 2004.
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Aby zmniejszyć problemy finansowe Janowscy poszukiwali różnych, choć-
by skromnych źródeł dochodu. Pewne profity przynosił „prowadzony w mająt-
ku pensjonat, w którym latem przyjmowano wczasowiczów, głównie znajomych. 
Bartodzieje bowiem, tak jak Wsola, znane były z bogatego życia towarzyskiego. 
Odbywały się tam spotkania okolicznego ziemiaństwa, w tym bale, które często 
były zwieńczeniem polowań (m.in. na kuropatwy) lub rajdów konnych. Szczególną 
atrakcją dla młodych ziemian z okolicy były rajdy, których szlak wiódł z Bartodzie-
jów do Wsoli lub na odwrót, z przekraczaniem wpław rzeki Radomki. Inne trasy 
prowadziły m.in. do Puszczy Kozienickiej, Wośnik lub Orońska. W odwiedzanych 
majątkach miał miejsce poczęstunek, a na koniec często bal”215.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną ponad trzystu hektarowego majątku 
do 1939 r. rozparcelowano ponad połowę, zaś do chwili jego zajęcia przez Niemców 
pozostało około 50 ha216. Janowscy pozostali w Bartodziejach do 1940 r., kiedy to zo-
stali wysiedleni przez Niemców. Bolesław Janowski przemieścił wtedy żywy inwen-
tarz do Kluczewska, do swego zięcia Konarskiego, gdzie zamieszkał wraz z rodziną. 
Następnie przeniósł się do Usarzewa w sandomierskiem, gdzie pracował jako admi-
nistrator do końca wojny. W latach 1940 – 1942 posiadłość bartodziejska służyła We-
rmachtowi za dom wypoczynkowy. Wieś stała się centrum rozległego latyfundium. 
Administracja majątku „Wermachtsgute Bartodzieje” znajdowała się poza dworem, 
w którym zamieszkał nadzorca ogrodów i szklarni. Główny zarządca inspektor Geiss 
z pochodzenia Austriak i inni urzędnicy mieszkali w opuszczonych domach gospo-
darzy ze wsi. W 1943 r. Niemcy zamienili dwór na szpital wojskowy. 

 Janowscy wrócili do swojej posiadłości, w większości pozbawionej wyposaże-
nia, w 1944 r. Po wojnie Bolesławowi Janowskiemu udało się sprzedać część ziemi 
chłopom. Pozostałe 49 ha nie podlegało parcelacji, dzięki czemu mógł on zarządzać 
swym majątkiem. W 1945 r. por. Józef Janowski wyraził chęć oddania swego ma-
jątku ziemskiego Bartodzieje do dyspozycji radomskiej Rejonowej Komendy Uzu-
pełnień217. Jak napisał: „bardzo duży dom (20 pokoi) i park przekazuję Władzom 
Wojskowym celem urządzenia domu wypoczynkowego dla oficerów Wojska Pol-
skiego”. Małgorzta Girtler, córka J. Janowskiego wspomina: „Warunki po wojnie 
były bardzo trudne. Dom kolejno zajmowany był przez pocztę, szkołę i milicję. 
Były też zakusy na salon, w którym miała być umieszczona świetlica ZMP. Aby 
tego uniknąć, w ciągu jednej nocy mój ojciec z pomocnikiem wybudowali ścianę 
dzielącą salon na dwie połowy. To jednak nie wystarczyło, ojciec starał się więc, 
aby część dworu przeznaczyć na dom wypoczynkowy dla wojska […] przyszła 
odpowiedź odmowna. […] Rozmawiając […] z Witoldem Gombrowiczem, bratem 
pisarza – swoim przyjacielem przedwojennym, wpadli na pomysł […] aby przezna-
czyć dwór na Dom Pracy Twórczej artystów radomskich. […] Na wakacje zaczęli 
przyjeżdżać znajomi i przyjaciele z Radomia, bliżej lub dalej związani ze sztuką, 
przede wszystkim państwo Gombrowiczowie, Pruszakowie, profesor Dobrowol-
ski, z żoną Adą, profesor Lejman – malarz, pani Inia Cichowska z matką, oraz pani 

215 T.A. Pruszak, Gombrowiczowie we Wsoli i ich ziemiański krąg towarzyski, w: Muzeum Witolda Gombrowi-
cza we Wsoli, Warszawa 2009, s. 150.
216 W. Ćwierz, Historia…, op. cit.
217 APR, Pismo z 24.01.1945 r. gen.bryg. A. Siwickiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
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Stadnicka ze swoim baletem (mamy z tego okresu pędzla profesora Lejmana, dwa 
śliczne portrety mojego brata i babci Janowskiej”218. 

W latach 50. XX w. Janowscy wynajęli pierwsze piętro dworu z przeznaczeniem 
na Dom Pracy Twórczej, gdzie malarstwa nauczał m.in. art. malarz Wacław Dobro-
wolski (z radomskiego Ogniska Plastycznego). W oficynach zaś umieszczono dwie 
instytucje – szkołę i pocztę. Janowscy byli szykanowani przez władze do 1956 r. Przez 
kolejne lata gospodarowali jednak na pozostałościach swego dawnego majątku. Po 
śmierci Bolesława Janowskiego w latach 60. XX w. posiadłość przejął syn Józef (zm. 
1984), po nim zaś jego syn Tadeusz, który w 1980 r. ożenił się z Anną Hauke. Do 
1988 r. wraz z dziećmi: Kamilem, Jadwigą, Zofią i Janem mieszkali w Bartodziejach. 
Po sprzedaży majątku w 1989 r. wyemigrowali do Szwecji, a Jolanta Janowska za-
mieszkała w Warszawie. Właścicielem dawnego dworu została Krystyna Gancar-
czyk-Hjorth i jej mąż Stig Hjorth ze Szwecji. Przez kilka lat prowadzili oni na tere-
nie zabytkowego parku warsztat stolarski, a w dworze urządzili magazyn cebuli219. 
W połowie lat 90. XX w. opuścili go, pozostawiając bez odpowiedniego zabezpie-
czenia. W 2003 r. budynek został podpalony, w wyniku czego zawaliła się jedna ze 
ścian i strop, jak też spłonęła konstrukcja dachu. Nieremontowany popadł w ruinę. 
Okradziono go z wartościowszych elementów, jak: żeliwne, spiralne schody, z prze-
łomu XIX i XX w., balkon, kominek, podłoga dębowa i mozaika ceramiczna w holu220. 

W 2015 r. obiekt zmienił właściciela, którym został radomski biznesmen. (Obec-
nie wielkość dóbr podworskich to około 5,5 ha, z czego 4 ha zajmuje zespół dwor-
sko-parkowy, a pozostała część to ziemia orna). Przystąpił on do prac porządko-
wych, po których miała nastąpić rewaloryzacja dworu. Niestety wystąpił jednak, na 
szczęście nieskutecznie, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykre-
ślenie obiektu z rejestru zabytków. 

 Interesującą próbą ożywienia tego miejsca był zorganizowany w 2019 r. piknik 
historyczny pod nazwą „Działo się w Bartodziejach w pamiętnym roku 1863…”221. 

D wór posadowiono na skarpie opadającej ku południowi, w stronę Radomki222. 
Wejście na teren założenia znajduje się od strony północnej, gdzie niegdyś była 

ozdobna brama wjazdowa. Stąd prowadzi droga, przy której po bokach usytuowa-
ne są oficyny, do owalnego gazonu (mało czytelnego), zlokalizowanego przed fron-
tonem dworu. Na wschód od jednej z oficyn powstał w latach 30. XX w., zespół 
szklarni, a na zachód od drugiej znajdowało się podwórze gospodarcze i budynki 
pomocnicze223. W kompleksie obiektów były także cieplarnia i palmiarnia. 

218 M. Girtler, Wspomnienie, w: Gombrowicz i okolice, Warszawa 2013, s. 31–32; Lucjan Lejman (1891 – 1973). 
Wystawa prac malarskich i graficznych, Radom 1958, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, CBWA.
219 W 1992 r, stwierdzono m.in.postępującą ruinę dworu oraz wycięcie kilku starych drzew.
220 W 2014 r. polska prokuratura zwróciła się do Szwecji o pomoc prawną, umożliwiającą przesłuchanie 
właścicielki pałacu. Jednak jej nie otrzymała. 
221 Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. W widowisku 
wzięły udział grupy rekonstrukcyjne, zaś komentatorem historycznym był Przemysław Bednarczyk.
222 W.M. Kowalik, Powóz zrujnowany – Z dziejów dworu w Bartodziejach, w: Wczoraj i Dziś Radomia i Re-
gionu, nr 1–4, (49–52)/2011, Radom 2011.
223 J. Pieczonka, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Zespół dworsko-parkowy w Barto-
dziejach, Radom 1987, archiwum WUOZR. 
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Dwór wznoszony był w kilku fazach. W opisie Bartodziej z 1826 r. znajdujemy informa-
cję o dworze drewnianym „w węgieł stawianym, gontami podbitym”224. Być może był to 
parterowy obiekt wystawiony jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. Budowę dworu muro-
wanego rozpoczęto około 1830 r. W połowie lat 40. XIX w. był to już obszerny, murowany 
dwór, w szczegółach jeszcze niedokończony, zapewne w stylu klasycystycznym. W II poł. 
XIX w. przed głównym wejściem dobudowano portyk, czterokolumnowy, w wielkim po-
rządku225, choć Libiccy uważają, że stało się to zapewne około 1920 r. Piszą oni ponadto, 
że: „tuż po połowie XIX w., zgodnie z modą na nieregularną willę włoską, dwór rozbu-
dowano, dostawiając charakterystyczną wieżę – belweder (strona zach.), oraz skrzydła po 
obu stronach elewacji ogrodowej, z których lewe mieściło oranżerię226. Witold Gombro-
wicz w opowiadaniu Przygody zwierza się, że bartodziejski kolumnowy podjazd jest mu 
drogi227. Trzeba dodać, iż w latach 1920 – 1930 rzeczywiście miały miejsce przekształcenia 
budynku, jednak bliżej nieznane i nieudokumentowane. W analizie formy dworu (i całego 
założenia), z okresu międzywojennego, pomocnych jest kilka cennych zdjęć zachowanych 
w rodzinnym archiwum Edmunda Janowskiego i jego córki Danuty Pretzel228.

Dwór jest, a raczej był, ze względu na swą ruinę, obiektem murowanym, parte-
rowym na rzucie prostokąta, z niegdyś mieszkalnym poddaszem. Miał dwa skrzy-
dła po bokach elewacji ogrodowej, między którymi znajdował się taras ze scho-
dami niegdyś zdobionymi klasycystycznymi, kamiennymi wazami. W północnej, 
frontowej fasadzie do dziś zachował się trójosiowy portyk, z trójkątnym szczytem, 
destrukt, grożący zawaleniem. Na poziomie mansardy, nad wejściem głównym, 
zawieszony był balkon. Po bokach dworu późniejsze przybudówki: od wschodu 
piętrowa wieża i od zachodu dwukondygnacyjna wieża z klatką schodową. Daw-
niej mieścił się w niej stalowy zbiornik z wodą. Od południowo-zachodniej strony 
znajduje się również boczne wejście do oranżerii, poprzedzone małym tarasem. 
Dach budynku od frontu miał formę mansardową, od tyłu i nad dobudówką dwu 
i trójspadowy, zaś wieża nakryta była dachem czterospadowym. 

Wnętrze dworu miało dwutraktowy układ z sienią na osi. Oficyny to budynki 
parterowe, murowane, zwane niegdyś kawalerskimi. Wzniesiono je na rzucie pro-
stokąta i nakryto dachami pulpitowymi, zasłoniętymi z trzech stron attyką. Jedna 
z nich ma elewację pięcioosiową, rozczłonkowaną lizenami z arkadowymi płycina-
mi oraz empirowe drzwi. 

W yposażenie dworu nie zachowało się. W tej sytuacji cenny jest inwentarz z lat 
1841 – 1842 spisany po śmierci Ludwika Kuszewskiego229. Dowiadujemy się 

224 APR, HPR sygn. 60; W. Ćwierz, Inwentarz…, op. cit., s. 53–65.
225 Portyk – (łac. porticus) w architekturze antycznej rodzaj ganku lub obejścia kolumnowego w części 
wejściowej budynku. Formy portyków, stosowane od renesansu, zdefiniowane są przez klasyczny po-
rządek architektoniczny. W Polsce w XIX w. były one charakterystyczne dla dworów i pałaców.
226 P. i M. Libiccy, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 9–10.
227 Opowiadanie Przygody zostało napisane w 1930 r. i wydane w 1933 r. w zbiorze Pamiętnik z okresu 
dojrzewania. W tym wydaniu nosiło ono tytuł Na 5 minut przed zaśnięciem. W 1957 r. zostało włączone do 
tomu opowiadań Bakakaj.
228 Wojciech Ćwierz, te i inne fotografie mieszkańców dworu zamieścił na stronie internetowej http://
bartodzieje.pl/dwór.
229 APR, not. Michał Nalepiński.
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z niego, że dom urządzony był takimi przedmiotami jak: „Stoliczek owalny wykłada-
ny w promieniste wachlarze, stoliczek kwadratowy z szachownicą na wierzchu, 2 ko-
lumny drewniane czarne, z 2 figurami gipsowemi na brąz malowanemi, stół owalny 
z dwiema arfami z kamieniem marmurowym, komoda, kanapa i 6 krzesełek […] zielo-
ną morą oraz perkalikiem w zielone i ceglaste kwiatki pokryte, stolik do kart składany 
zielonym suknem wybity […], 2 obrazy przedstawiające jelenie i polowanie, obraz olej-
ny z wizerunkiem mężczyzny i 2 olejne obrazy gladiatorów, […], imbryk z porcelany 
saskiej z pokrywką i uszkiem stary,18 par filiżanek […] z porcelany saskiej stare, reszta 
zaś z porcelany rosyjskiej w różne kwiatki, imbryk do herbaty z pokrywką z massy 
szklanej, zewnątrz imitujący pacioreczki […], kubek z porcelany czeskiej białej, z czar-
ną cyfrą JK, koszyczek z gliny lubartowski, […] samowar z blachy mosiężnej, 3 lichtarze 
cynowe, młynek do kawy w kształcie flaszki okrągłej z drzewa”. 

Właścicielom dworu niewątpliwie dobrze służyły, m.in. w podróżach na Litwę, 
do rodziny żony Kuszewskiego, takie sprzęty jak: „powóz ciemno zielony malowa-
ny fabryki warszawskiej, suknem wewnątrz wybity, po wielu podróżach zrujno-
wany, oraz karetka 2 osobowa koloru żółtego, karmazynowym suknem wewnątrz 
wybita, stara, zrujnowana”.

O gród. Prawdopodobnie wraz z budową dworu założono na stoku skarpy ogród 
krajobrazowy, wykorzystując warunki terenowe i włączając pierwotne zadrze-

wienie nadrzeczne”230. Opada on tarasowato w kierunku sztucznego stawu i dalej ku 
Radomce. Występują w nim liczne drzewa egzotyczne: miłorzęby, choina, tulipanowce 
czy iglicznie. Znajdowały się tam także dęby i modrzewie, niektóre uznane za pomniki 
przyrody, mające od 300 do 500 lat. (I. Mosańska). Zachodnia i północna granica zespo-
łu dworskiego jest obsadzona licznymi drzewami wśród których przeważają kasztany, 
lipy i topole. W parku znajdują się ponadto stawy: jeden w formie księżyca, usytuowa-
ny na osi pałacu, wypełniony wodą, obecnie „modernizowany”, przy nim murowana 
lodownia, w której gromadzono lód. Drugi staw jest wyschnięty i zarośnięty. Na za-
chód od nich niegdyś znajdował się jeszcze jeden staw. 

„We wschodniej części parku […], w pobliżu dorodnych dębów będących po-
mnikami przyrody, znajduje się mogiła powstańców 1863 roku. Kilka głazów na 
niewyraźnie zarysowanym ziemnym kopczyku stanowi obecnie jedyne oznaczenie 
tego miejsca. Wcześniej, jeszcze około roku 1990 stał tam drewniany krzyż. Brak 
jest informacji źródłowych, które wyjaśniłyby okoliczności powstania tej mogiły 
[…] Wydarzenia powstania są jednak wciąż żywe w ustnych przekazach miesz-
kańców”231. Krzyż niedawno został przywrócony. Funkcjonuje tam także legenda 
o skarbie powstańczym, skrzyni z kosztownościami, ukrytym w parku, w pobliżu 
dworu, podczas ucieczki przed Rosjanami232.

230 Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Bartodziejach, oprac. pod kier. I. Mosańskiej, arch. WUOZR. 
231 W. Ćwierz, Miejsca pamięci narodowej w gminie Jastrzębia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje, Bartodzieje 2013, s. 14; S.A. Taczyk, Jastrzębia i okolice, Jastrzębia 2014, s. 49; S. Piątkowski, Księstwo 
Warszawskie i Królestwo Polskie (1809 – 1864), w: Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic, Jedlińsk 
2012, s. 132: „…mogiła z okresu powstania styczniowego znajduje się też na terenie parku podworskiego w Bar-
todziejach. Brak niestety jakichkolwiek danych na temat liczby i personaliów spoczywających w niej osób”.
232 W. Ćwierz, Miejsca pamięci…, s. 15; Z. Gierała, Baśnie i legendy ziemi radomskiej, 1997; J. Górska-Stre-
icher, Powiat radomski, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2015, s. 62.



1.  Mieszkańcy dworu w Bartodziejach. Fot. okres międzywo-
jenny

2.  Dwór w Bartodziejach od strony południowej. Fot. lata 
30. XX w.

3.  Wnętrze dworu w Bartodziejach. Fot. lata 30. XX w.
4.  Rzut dworu w Bartodziejach. Autor J. Pieczonka 1987, arch. 

WUOZR
5.  Dwór w Bartodziejach, od frontu. Lata 30. XX w. 
6.  Dwór w Bartodziejach od strony południowej. Fot. lata 

30. XX w.
7.  Od lewej Krystyna Konarska, Stanisław Kozłowski, Krystyna 

Janowska, Józef Janowski podczas rajdu konnego z Barto-
dziejów do Kozienic. Fot. lata 30. XX w.
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1.  Dwór z ofi cynami w Bartodziejach. Fot. W.M. Kowalik 2018
2.  Dwór w Bartodziejach, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2018
3.  Plan sytuacyjny założenia dworskiego w Bartodziejach. Autor J. Pieczonka 1987, arch. WUOZR
4.  Dwór w Bartodziejach, od strony południowej. Fot. W.M. Kowalik 2016
5. Dwór w Bartodziejach, widok z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020
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DĄBRÓWKA NAGÓRNA
(Dambrowka 1508, Dąbrowka Nagorna 1569, Dąbrówka Murowana XIX w.)233

gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, w dorzeczu Radomki, 
w pobliżu szosy E7.

Dzieje. Miała wielu posiadaczy – w XV w.: Powałów, Lewartów, Doliwitów, Ja-
ninów, Awdańców, Brochwiczów, Pomianów i Wieniawitów234; w czasach Jana 

Długosza dziedzicem był Jakób z Pakosławia h. Abdank; na przełomie XV i XVI w. 
znalazła się w rękach Jastrzębców, stając się gniazdem Dąbrowskich, w 1501 r. stano-
wiła własność Jana i Marcina Dąbrowskich. Adam Grodziński pisze: „Od Jakóba Dą-
browskiego przeszła, drogą zamiany, w 1510 r. do Leonarda Ninkowskiego”235, około 
poł. XVI w. była w rękach Broniewskich h. Lewart, a w XVII w. należała do Wilskich 
h. Półkozic, w II poł. XVIII w. było to dziedzictwo Kruszewskich236, a w końcu tegoż 
wieku Ignacego Mikułowskiego h. Drzewica, syna chorążego kowalskiego Wiktora 
Mikułowskiego i Teresy Polanowskiej, ostatniego w Rzeczypospolitej skarbnika ra-
domskiego237. Ignacy Mikułowski był dwukrotnie żonaty: z pierwszego małżeństwa 
z Teofilą Kroczowską miał syna Spirydiona, a z drugiego, z Julianną z Dunin Wąsowi-
czów sześcioro dzieci, w tym czterech synów. Umierając na początku XIX w. zapisał 
Dąbrówką Nagórną synom Spirydionowi i Józefowi. Do 1814 r. byli oni współwłaści-
cielami wsi, po czym Józef spłacił swego przyrodniego brata. Notabene, w kościele 
OO. Bernardynów w Radomiu znajduje się epitafium z portretami Antoniego Miku-
łowskiego h. Drzewica (ur. 1732 – zm. 1794), pisarza ziemskiego, sędziego kapturo-
wego, posła na sejm i jego żony Anny z Lubowiedzkich. Około 1790 r. w Dąbrówce 
Nagórnej przyszła na świat Marianna (zm. po 1817 r.), córka Ignacego i jego drugiej 
żony Julianny Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, żona hr. Leopolda de Verny (ur. ok. 1782 
w Jordanowicach – Grodzisku Mazowieckim – zm. po 1852 w Osieczku, powiat czer-
ski). Mieli oni córkę Lucynę z męża Suffczyńską i syna hr. Alexandra de Verny, ur. 
w 1817 r. w Mszczonowie. (Więcej o tej rodzinie pod hasłem Młodocin Większy)238. 
W 1819 r. od Józefa Mikułowskiego Dąbrówkę zakupił za 120 000 złp. Kajetan Kur-
dwanowski h. Półkozic, kapitan wojsk polskich, o kresowych korzeniach239. W końcu 

233 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 53.
234 M. Friedberg, Rozsiedlenie rodów rycerskich w województwie sandomierskim w wieku XV, w: Patkowski A. 
red., Pamiętnik Świętokrzyski 1930, Kielce 1931, s. 91.
235 A. Grodziński, Varia 1979–1983, mnps, b.d.
236 F. Siarczyński, op. cit., s. 28.
237 Dane te, z akt APR, HPR, sygn. 156, udostępnił mi Dariusz Kupisz.
238 A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, t. I, Warszawa 1880, przedruk i układ tekstu J.A. Wawrzak, 
Stoughton-Massachusetts, 2009 (wersja zdigitalizowana).
239 W dokumencie z 1819 r. zachowanym w APR, czytamy m.in.: „Józef Drzewica Mikułowski, wsi Dą-
brówka Nagórna […] dziedzic, jako sprzedający, a Kajetan Kurdwanowski, kapitan wojsk polskich, jako 
kupujący […] zawarli między sobą kontrakt o kupno i sprzedaż wsi Dąbrówki Nagórnej […]. Józef Mi-
kułowski, będąc tak z mocy testamentu przez niegdy Oyca swego Ignacego Drzewica z Mikułowic Miku-
łowskiego 16 grudnia 1802 roku […], stawszy się połowy wsi Dąbrówki Nagórnej dziedzicem, jak również 
z mocy późniejszego nabycia od brata swego Spirydiona Mikułowskiego drugiej połowy wsi Dąbrówki 
Nagórnej ustanowionego dziedzica, tęż drugą połowę podług transakcji 11 lipca 1814 r. odziedziczywszy”.



71

1831 r. w Dąbrówce Nagórnej zamieszkał Dionizy Czachowski h. Korab, później bo-
hater powstania styczniowego. Jego rodzicami byli Joanna z Krzyżanowskich i Józef 
Czachowski, właściciele Niedabyla i Starej Wsi, w powiecie radomskim, zaś żoną 
Eufemia z Kaliszów h. Jelita. Dąbrówkę Nagórną wziął on od Kurdwanowskiego 
w dzierżawę240. (W 2020 r. w miejscowym kościele parafialnym odsłonięto tablicę pa-
miątkową). Tam przyszły na świat jego dzieci: Piotr, Józefa i Wiktoria. Około 1839 r. 
D. Czachowski wyjechał do krewnych na Ukrainę. W aktach stanu cywilnego parafii 
Cerekiew Dionizy Czachowski występuje jako posesor (1832 r.) oraz dzierżawca i po-
sesor Gutowa (1833 r.)241. (Pochowany jest w kościele OO. Bernardynów w Radomiu). 
Po śmierci Kajetana Kurdwanowskiego w 1835 r., jak też zmarłej wówczas Wincen-
ty z Nowickich Kurdwanowskiej, właścicielki dóbr Czarna w powiecie kozienickim, 
otwarte zostało postępowanie spadkowe. W tymże roku majątek po zmarłym ojcu 
przejął Remigian Kurdwanowski, który odsprzedał go w 1840 r. Michałowi Kurdwa-
nowskiemu, ten zaś, dwa lata później, Ignacemu Leszczowskiemu h. Leszczyc. Po 
jego śmierci, w 1842 r. dobra objęły wdowa Anastazja z Roszkowskich Leszczowska 
i troje dzieci: Franciszek, Aleksander i Irena Leszczowscy. Kilka lat później wskutek 
decyzji rodzeństwa o przeprowadzeniu podziału majątku Dąbrówka Nagórna jego 
nabywcą został w 1848 r. Zenon Kwaśniewski, syn pułkownika wojsk koronnych 
Walentego Kwaśniewskiego i Eufemii z Potkańskich. Według S. Uruskiego w 1830 r. 
był oficerem artylerii Wojska Polskiego, a od lat 40. XIX w. radcą Dyrekcji Głównej 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Guberni Radomskiej. Pięć lat od zakupu 
majątku zmarł, zostawiając go trojgu dzieciom: Mieczysławowi, Anieli i Wandzie. 
W 1856 r. Dąbrówkę Nagórną zakupiła Antonina z Rozów Wolska, która w 1863 r. 
przekazała ją córce Agnieszce z Wolskich Biernawskiej, żonie Jana Biernawskiego 
h. Korczak. W kolejnych kilku latach nastąpiła parcelacja majątku i wyprzedaż, po 
czym dostał się on w ręce nieszlacheckich właścicieli (m.in. Stefana Aleksandrowa 
i Andrzeja Zielińskiego). Największą część dawnych dóbr, obejmującą folwark, nabył 
Jan Plenkiewicz. Kolejnymi właścicielami, zapewne od końca XIX w., była rodzina 
Wietrzykowskich h. Korab, dziedzicząca sąsiednią Cerekiew. A. Grodziński pisze, 
że „potem właścicielami Dąbrówki są Makulcowie i Wietrzykowscy. W 1907 r. […] 
Stefan Wietrzykowski posiada jeszcze na Dąbrówce 110,5 dziesięcin”. Dodajmy, że 
Jan R. Makulec był właścicielem tego majątku co najmniej do 1889 r.242. Świadczy 
o tym nekrolog jego matki Anny z Korffów, z którego wynika, że zmarła tam wła-
śnie, w majątku swojego syna. Ponadto ks. Jan Wiśniewski, regionalista i proboszcz 
w Cerekwi podaje, że właścicielami Dąbrówki w bliżej nieokreślonym czasie byli 
także Ciechoccy. Dodaje, że tamtejszy dwór, wzniesiony w końcu XIX w. przez Ste-
fana Wietrzykowskiego, poświęcił osobiście w 1901 r., w Wielką Sobotę. „Przenosząc 
się do Cerekwi p. Wietrzykowski majątek ten rozparcelował. Część z dworem na-

240 Katarzyna Wencel, Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Nagórna „W” na lata 2009–2016, załącznik do 
uchwały nr XLII/227/2009 Rady Gminy Zakrzew z dnia 4.12.2009 r.; S. Makarewicz, Ze starych metryk. 
Rodzina Dionizego Czachowskiego, Ave, nr 8 (35), Radom, 1994, s. 14; A. Sikorski, P. Mysłowski, Rodzina 
matki Chopina. Mit i rzeczywistość, Warszawa 2000.
241 R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski, 1810–1863, Warszawa 1983, s. 317–318.
242 Informacja od mec. Pawła Żerczyńskiego z Radomia, członka rodziny.
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był dr Jan Płachecki z Radomia, ożeniony z Celiną z Wietrzykowskich”243. W koń-
cu i ta część Dąbrówki uległa parcelacji, a nabywcą resztówki z dworem został Jan 
Badowski. W lokalnej publikacji czytamy, że „dworek” w Dąbrówce Nagórnej zo-
stał zbudowany przez Józefa Płacheckiego w poł. XIX w.244 Jest on prawdopodobnie 
przedstawicielem rodziny o nazwisku pochodzącym od gniazdowej wsi Płachty koło 
Pionek, pieczętującej się herbem Haubicki245. Płacheccy pełnili pomniejsze urzędy na 
Pomorzu (m.in. w XVIII w. Roch był regentem grodzkim pomorskim, a Władysław 
łowczym malborskim). Z kolei Tyburcy Płachecki miał synów: Fabiana, Józefa i Wła-
dysława walczącego w kampaniach Napoleona. Jego syn Ferdynand został wylegity-
mowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim, z herbem Haubicki246.

Przed I wojną światową właścicielem majątku został Jan Badowski h. Bończa?247. 
Część ziem rozparcelowano między „dworaków”, czyli służbę i okolicznych rolni-
ków. W czasie I wojny mieszkańcy dworu byli szykanowani przez Rosjan, a sam 
dwór został ograbiony. Przed II wojną podupadłe gospodarstwo dzierżawił mec. 
Henryk Kaliszczak. Podczas wojny był on prześladowany przez Niemców, a na-
stępnie Sowietów, którzy zmusili go do opuszczenia posiadłości. Wcześniej dał 
schronienie znanemu lekarzowi chirurgowi Tadeuszowi Orzeszko (ur. 1907), ze 
szpitala św. Kazimierza w Radomiu, żołnierza Związku Walki Zbrojnej, więźnia 
Auschwitz-Birkenau, skąd po wojnie powrócił do Radomia, Sprawiedliwemu 
Wśród Narodów Świata. Po wojnie dzierżawcą podworskiego majątku został Sta-
nisław Szymański z Kurczowa. Gospodarstwo zaczęło znowuż rozkwitać, choć 
dawny dwór był zdewastowany. W 1955 r. właścicielka Janina Badowska sprzedała 
posiadłość Arturowi Łubie, a w 1997 r. schedę po nim przejął jego syn Andrzej, 
który postanowił dokończyć rewaloryzację dworu.

Dwór usytuowany jest na niewielkim wyniesieniu terenu (ul. Radomska 39), 
po prawej stronie drogi Dąbrówka Nagórna – Stara Wieś – Dąbrówka Nagór-

na Pierwsza. Został wzniesiony w stylu klasycyzującym zapewne w poł. XIX w., 
przez J. Płacheckiego. Bliższą analizę jego formy uniemożliwia brak ikonografii. 
Modernizowany przez rodzinę Wietrzykowskich, jak też w latach 60. XX w.248 Jest 
to skromny, parterowy budynek założony na rzucie prostokąta, murowany z ce-

243 J. Wiśniewski (ks.), Dekanat radomski, Radom 1911; K. Smolińska, M. Piwowarczyk, Zakrzewska Ziemia. 
Cztery pory roku, Zakrzew 1912.
244 M. Rdzanek, K. Smolińska, E. Woźniak, M. Zamkowska, Ślady przeszłości na Zakrzewskiej Ziemi. Album 
najcenniejszych pamiątek przeszłości, Zakrzew 2004, s. 70.
245 Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1570 r., a dotyczy Pawła i Tomasza h. Jastrząb w Płachtach 
i Marcina w pomorskim Nowym Wiecu. Znanych jest kilku posłów: w 1697 r. Piotr, poseł na sejm elek-
cyjny, w XVIII w. Jan, Melchior, Karol i Wawrzyniec. 
246 Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851, s. 185.
247 Gniazdem rodowym było prawdopodobnie Badowo-Mściszki w powiecie żyrardowskim. Daniel Ba-
dowski udowodnił swoje pochodzenie w 1782 r. w sądzie grodzkim w Trembowli. Rodzina prawdopo-
dobnie posiadała też wieś Badowo Dańki w województwie skierniewickim, którą traktowano jako wieś 
rodową. Swoje szlachectwo udowadniał z herbem Doliwa w 1837 r. Marceli Badowski, dziedzic dóbr 
Sędziwoje, w gubernii augustowskiej; S. hr. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I. Warszawa 1904, 
s. 63; A. Boniecki, Herbarz Polski. t. 1. Warszawa, 1899, s. 71.
248 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2013–2016 Dla Gminy Zakrzew, s. 50; K. Wencel, Plan 
odbudowy…, op. cit., s. 5.



1.  Dwór w Dąbrówce Podłężnej, od frontu. Fot. 1952
2.  Portret Anny z Lubowieckich Mikułowskiej (zm. 1800) w kościele oo. Bernardynów 

w Radomiu. Fot. W.M. Kowalik 2020
3.  Dwór w Dąbrówce Nagórnej, od strony ogrodu. Fot. W.M. Kowalik, 2013
4.  Portret Antoniego Mikułowskiego (zm. 1794) w kościele oo. Bernardynów w Radomiu. 

Fot. W.M. Kowalik 2020
5.  Park i dwór w Dąbrówce Nagórnej. Fot. W.M. Kowalik 2020
6.  Dwór w Dąbrówce Nagórnej, od frontu. Fot. 2004
7.  Portret Dionizego Czachowskiego. Fot. J. Mieczkowski, II poł. XIX w.
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gły i otynkowany, siedmioosiowy, nakryty dwuspadowym dachem. Od frontu ma 
ganek pełny murowany, z wystawką z trójkątnym szczytem, z mieszkalnym pod-
daszem i balkonem obwiedzionym tralkową balustradą. Elewację parteru obiega 
profilowany gzyms (analogiczny nad oknami szczytowymi). W ścianie szczytowej 
znajdują się drzwi wejściowe, a na wysokości poddasza podwójne okno, w drugiej 
zaś ścianie na wysokości poddasza umieszczony jest balkon tarasowy z balustradą 
tralkową, podtrzymywany przez słupy, z oknami w szczycie i na parterze.

W jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek gospodarczy, 
murowany i piwnica-lodownia. 

Ogród, a raczej jego pozostałości stanowi skromne, acz urokliwe założenie, z po-
jedynczymi okazami starodrzewia, w tym pozostałością alei grabowej, z trze-

ma stawami, w tym jednym dużym z groblą, dzielącą go na dwie części, gdzie 
widuje się m.in. dzikie ptactwo. Od strony ul. Radomskiej prowadzi doń metalo-
wa brama osadzona na murowanych słupach, zapewne z II poł. XIX w.249. Stare 
ogrodzenie zostało rozebrane w 2011 r., zaś obecnie park ogrodzony jest jedynie 
częściowo. W jego obrębie zachowała się obora murowana z kamienia polnego, 
z zapadniętym dachem.W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajdują się łąki i sady.

GĘBARZÓW
(Gaborzow 1417, Gąborzow 1508, Gemborzow 1569, Gębarzew)250 
gm. Skaryszew, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, w pobliżu drogi 
krajowej nr 9, w obszarze krajobrazu chronionego Iłża–Makowiec. 

Dzieje. „W XV w. G[ębarzew] stanowił własność braci Jakuba i Mikołaja, h. Po-
wała (Ogończyk)”251. W 1819 r. Maksymilian Mirecki „nabył te dobra w części, 

w spadku po Kajetanie Mireckim, bracie, a w części od współsukcessorów Kata-
rzyny z Rogowskich Rychłowskiej i Eleonory z Rogowskich Jasińskiej”252. Jeszcze 
w tym samym roku nabył je Jan Mirecki, w 1848 r. odziedziczyły je po ojcu rodzeń-
stwo Natalia, Lucyna, Marianna, Cecylia i Ludwika Mireckie, w 1859 r. „dobra te, 
dawniej do jej dzieci należące, nabyła na publicznej licytacji, za sumę 41 405 rubli 
srebrem kop. 55” Ludwika Mirecka, od 1875 r. posiadają je: Natalia z Mireckich 
1v. Gajewska, 2v. Schummer, Lucyna z Mireckich Slewińska, Maria z Mireckich Sle-
wińska wdowa, Cecylia z Mireckich Zawadzka, Ludwika z Mireckich Borzęcka, po 
matce swojej Ludwice Mireckiej, od 1876 r. Władysław Schummer i Natalia z Mi-
reckich Schummer, od 1899 r. Gębarzów, jak też Chomentów Socha (i Bardzice?), 
należał do Gajewskich h. Ostoja?, począwszy od Jana Gajewskiego253, do 1933 r. 

249 Tamże, s. 50.
250 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 63.
251 SGKP, t. II, s. 539: „Folwark z wsiami Gębarzew, Magierów i Brody Gębarzewskie został nabyty 
w r. 1875 za rs. 54744”; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 32: „Ojczyzna Gęborzewskich, Rzuchowskich, 
potem i Podlodowskich, teraz Mireckich”.
252 APR, HPR, sygn. 5761.
253 Na cmentarzu parafialnym w Skaryszewie znajduje się grobowiec Gajewskich, z tablicą inskrypcyjną: 
„Jan Gajewski (obywatel ziemski) żył lat 61, zmarł 1923”.
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stanowy one własność, po połowie, Stanisława Gajewskiego i Janiny z Gajewskich 
Frycz, a od tegoż roku Stanisława Gajewskiego. 

W 1934 r. z majątku tego wyłączono 106 ha 7993 m2, w celu utworzenia folwarku 
„Baby”. Przed II wojną światową S. Gajewski prowadził stadninę koni dla wojska. Pod-
czas okupacji administrował swym majątkiem, przejętym na Ligenschaft. W 1945 r. 
od niego dobra przejął Skarb Państwa. Nastąpiła wówczas ich parcelacja i przejęcie 
przez Państwowy Fundusz Ziemi. W 1956 roku resztówka – park i zabudowania 
gospodarcze, przeszły pod zarząd Państwowego Gospodarstwa Rolnego (w latach 
1979–1980 zmieniło ono nazwę na Wojewódzki Ośrodek Postępu Technicznego 
w Łaziskach – Gospodarstwo Gębarzów)254. Obecnie stanowi własność prywatną. 

Dwór stary nie ma ikonografii czy też opisu, przez co nie jest znana jego forma. 
Usytuowany był w parku, na nieznacznym wyniesieniu terenu, w sąsiedztwie 

rzeczki Kobylanki, dopływie Modrzewianki, w pobliżu zachowanego do dziś za-
rośniętego pagórka, kryjącego sklepioną piwnicę-lodownię255. Wiadomo jedynie, że 
był to obiekt drewniany z oficyną, który uległ spaleniu w latach 1915–1916. Istnieje 
hipoteza, że w 1918 r. w jego miejscu wystawiono prowizoryczny, ceglany budy-
nek, który służył Gajewskim za tymczasowe mieszkanie. Pewne natomiast jest to, 
że około 1923 r. Gajewscy adaptowali na cele mieszkalne skromny, przypuszczalnie 
z końca XIX w., budynek magazynu owocowego, dostosowując go do potrzeb dwo-
ru. Przeznaczono go chyba jednak głównie na mieszkanie rezydentów, zarządców 
i najbliższej służby, zaś po 1945 r. dla pracowników PGR-u. Przed nim daje się jeszcze 
zauważyć pośród drzew owalny zajazd, zaś po jego zachodniej stronie usytuowa-
ny jest prostopadle murowany, parterowy budynek oficyny wzniesiony zapewne 
współcześnie z nim.

Zachowany do dziś budynek dworu usytuowany tuż przy szosie, przesłonięty 
drzewami i krzewami, jest murowany z cegły, otynkowany, parterowy, na rzu-
cie prostokąta, trójosiowy, z otworami okiennymi, także w ścianach szczytowych, 
z murowanym tarasem (pierwotnie z metalową balustradą, nie zachowaną) i sion-
ką dobudowaną do ściany wschodniej. Ma jednotraktowe, zdewastowane wnętrze 
z drzwiami płycinowymi i piwnice o kolebkowych sklepieniach.

Wyposażenie. Mamy o nim jedynie dane pochodzące z 1814 r., kiedy to wy-
kazano m.in.: „Stół dębowy okrągły z klapkami, stolik jesionowy z szufla-

dą, stolik lipowy, stolik składany zielonym suknem wybity, drugi stolik jesionowy 
z szufladką, 3 kanapki jesioniowe z wybiciem ciemnym suknem, 12 krzesełek or-
dynaryjnych jesionowych, 12 krzesełek cieńszej roboty z pokrowcami, 6 krzesełek 
z oryginalnymi nogami i 1 taborek z pokrowcami, biurko żelazem okute zdezelo-
wane, komoda jesionowa z bronzem stara, szafka winklowa, komódka zielono ma-
lowana, komoda staroświecka stara, szafka z podnóżkiem do klęczenia, stolik mały 
okrągły zdezelowany, zwierciadło z warcabnicą, zegar ścienny, 8 lusterek z lichta-
rzykami, 43 landszaftów różnej wielkości i różnych wyobrażeń pospolitych w ram-
kach za szkłem, 2 obrazki w pozłacanych ramkach i portret króla Stanisława, zbiór 
wyobrażeń numizmatycznych cesarzów rzymskich od Juliusza Cezara, aż do Fran-

254 K. Wiśniewska, T. Gryniewicz, Ewidencja parków i ogrodów. Gębarzów – park dworski, Kraków 1980.
255 Plan Odnowy Miejscowości Gębarzów na lata 2010–2017, Gębarzów 2010; K. Domagała, Karta ewiden-
cyjna, Dwór w Gębarzowie, 1996 r., arch. WUOZR.
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ciszka I, zwierciadło na drewnie popsute, lustro ścienne w gładkich ramach, obrus 
holenderski wielki nowy, […] dywan strzyżony stary, obicie na ścianę dywanikowe 
stare, dywan nowy kolorowy, koźla skóra wyprawiona pod nogi […] puzderko 
z 9 flaszkami na wino, szkatuła antyk, teka na papiery z zamkiem, kufer okrągły 
wielki, kufer okrągły mniejszy, kuferek płaski mały, parawanik, szafa sosnowa, 
książek 11 mniej do użycia zdatnych”. Ponadto takie przedmioty jak: „dwa pałasze 
i dwie szable zdezelowane, 2 pary pistoletów i para krucic […], kontusz ciemno 
sieraczkowy(?) i żupan, kontusz czarny i żupan racimorowy, kontusz oliwkowy 
i żupan bladoróżowy, kontusz brązowy i żupan zielony gredelorowy, kontusz sza-
firowy i żupan biały gredelorowy, kontusz stalowo-sieraczkowy i zupan błękitny, 
kontusz stalowy i zupan karmazynowy, żupan z hińskiej materii, pas haftowany 
stary, pas słucki jedno kolorowy, pas lity z czarnemi szlakami, pas na tle czarnym 
z biało odmienny, pas jedwabny w dwóch kolorach stary, pas stary”256.

Ponadto były tam powozy i zaprzęgi: kocz bomba z safianowymi poduszkami, 
bryczka kryta składana, z materacem i żelaznemi osiami, bryczki z budą i bryczka 
parokonna, kuta.

Nieliczne obiekty dworskie trafiły po II wojnie światowej do radomskich in-
stytucji. Mówi o tym choćby korespondencja ówczesnego starosty radomskiego257: 
„Ob. Ob. Trześniewski i Kowalczyk […] przewieźli własną podwodą kilkadziesiąt 
książek bardzo nadniszczonych z parcelowanego majątku w Gębarzowie. Książki 
te walały się na strychu pod sianem i śniegiem […], przekazaliśmy je do Instytutu 
Naukowo-Społecznego […]. Z tego samego majątku w Gębarzowie przewieźli ob-
raz olejny na płótnie, w ramie złoconej, przedstawiający głowę dziewczyny, pędzla 
A. Dulzeka, z 1903 r., który oddaliśmy do regionalnego Muzeum Ziemi Radomskie-
j”258. Do tego muzeum trafiły też obrazy: Panorama (uszkodzona, z dziurą w płótnie) 
i reprodukcje: Zygmunt August w Lublinie, Jan III Sobieski pod Wiedniem, Stanisław 
Rewera Potocki i Jan Długosz, dostarczone z posterunku MO w Gębarzowie.

Ogród znajduje się w południowej części wsi i ma charakter krajobrazowy259. 
Powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. Ma znaczne walory przy-

rodnicze, pomimo jego zubożenia, oraz przekształceń dokonanych w okresie 1916–
1945. W 1986 r. został wpisany do rejestru zabytków260. Ogród ten, o powierzchni 
3,5 ha, nieogrodzony, zachował dawne granice: z drogą, z polami ornymi, budyn-
kami folwarcznymi i rzeką Kobylanką (od strony pd.-wsch.). Jego kompozycję wy-
różnia dobrze zachowana aleja grabowa, posadzona po 1923 r. jako przedłużenie 
alei już istniejącej. Stanowi ona główną oś kompozycyjno-widokową. Przechodzi 
przez cały ogród, mając w drugiej swej połowie oryginalne poszerzenie w formie 
koła, stanowiące jakby naturalną altanę. Aleja ta, dziś gęsta ściana zieleni, zapewne 
była dawniej strzyżona. Dochodzi ona do stawu, z którym łączył się niegdyś dru-
gi staw, po którym zostało jedynie zarośnięte wgłębienie. Wszystkie zasilane były 

256 APR, HPR, sygn. 5761.
257 APR; Akta zabezpieczenia dóbr podworskich.

258 Niewykluczone, że malarz ten nazywał się H. Buszek.
259 K. Wiśniewska, T. Gryniewicz, Ewidencja…, op. cit., s. 1–8.
260 Plan odnowy miejscowości…, op. cit., s. 11. 



1.  Juliusz Kossak, Sobieski pod Wiedniem, oleodruk z majątku Gębarzów, zb. MJM. Fot. P. Rogólski
2.  Antoni Buszek, Głowa dziewczynki, pocz. XX w., z dworu w Gębarzowie. zb. MJM, Fot. W.M. Kowalik
3.  Dwór w Gębarzowie. Fot. W.M. Kowalik 2018
4.  Widok na relikty parku dworskiego w Gębarzowie, od fi gury św. Jana Nepomucena. Fot. W.M. Kowalik 2017
5.  Ofi cyna dworska w Gębarzowie. Fot. W.M. Kowalik 2018
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przez płynącą obok Kobylankę. Inna aleja, leszczynowa, stanowiła oś poprzecz-
ną. Ponadto zmieniono nieco układ ścieżek i dostosowano do zaadaptowanego na 
dwór budynku wraz z oficyną. Licznie występuje tam także topola bujna rosnąca 
m.in. nad brzegami stawów, lipy, akacje, jesiony, klony i modrzew, jak też krze-
wy, m.in. karagana syberyjska i śnieguliczka biała. W centrum zajazdu (i dawnego 
gazonu) znajdują się dwa drzewa ozdobne – platan i buk czerwony. Wiek najstar-
szych drzew to jedynie około 60–80 lat.W głębi ogrodu na grobli, nad rzeczką, po-
między stawami stoi interesująca, kamienna figura św. Jana Nepomucena, pocho-
dząca prawdopodobnie z końca XVIII w., niedawno poddana renowacji. Odsunięta 
nieco od rzeczki z powodu zagrożenia wylewami (powodowanymi przez bobry) 
stanowi charakterystyczny element i ozdobę tego założenia. 

GZOWICE – FOLWARK
(Gzowyvcze, Gzowicze 1569)261

gm. Jedlnia Letnisko, wieś usytuowana jest na wschód od Radomia, w sąsiedztwie 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w dorzeczu Pacynki i Gzówki, przy drodze 
wojewódzkiej nr 699.

Dzieje. Była to wieś królewska, wspomniana już w XV w. przez Jana Długo-
sza, przekazywana kolejnym dzierżawcom. W końcu XVIII w. została opisana 

tak: „Przywilejem królowej Zofii […] porównana w swobodach z innemi wsiami 
królewskimi, a zwłaszcza z Jedlnią”262. W tymże XVIII w. dzierżawcami Gzowic 
byli m.in. Jan Kempiński i Ignacy Łaszczyński, skarbnik ziemi wschowskiej. „Łasz-
czyński herbu Wierzbna w Wielkiej – Polszcze. Michał Łaszczyński miał za sobą 
Konstancję Koszut, pisarzową ziemską poznańską”263. W 1826 r. dobra te, w skład 
których wchodziły: „folwark i wieś Gzowice, z Wybraniectwem tamże, część wsi 
Piotrowic, Kolonia Dłutów i Młyn Redlice”, objął Skarb Publiczny Królestwa Pol-
skiego. Tym sposobem uzyskały one status dóbr rządowych. Wówczas to w Kan-
celarii Ziemiańskiej w Radomiu stawił się Leonard Zdzitowiecki, patron Trybunału 
Województwa Sandomierskiego, w celu uregulowania własności, jak też Daniel 
Roszkowski, dziedzic dóbr Piotrowic, z zastrzeżeniem dotyczącym statusu praw-
nego pastwisk264. Około 1881 r. w skład majątku wchodziło m.in. 370 mórg ziemi 
dworskiej265. W latach 1920–1921 r. Jan Rzeszowski, geometra radomskiego Urzędu 
Ziemskiego, wykonał pomiary i „plan gruntów folwarku państwowego Gzowice”, 
wykazując powierzchnię blisko 35 ha. W 1928 r. wyłączono z folwarku Gzowice 
dwadzieścia sześć parcel gruntu (153 ha) i założono dla nich oddzielne księgi hi-
poteczne pod nazwą „Kolonia Gzowice”. Ostatnim, przedwojennym właścicielem 

261 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 74.
262 F. Sobieszczański, Opis…, op. cit., s. 36, 37.
263 K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845, s. 222; Spis szlachty Królestwa Pol-
skiego z 1851 r. wymienia pod Łaszczyńskim de Verbno h. Wierzbna: Jakuba, Stanisława i Ignacego synów 
Józefa, Józefa syna Ksawerego, Feliksa, Annę z Tauberów wdowę po Kazimierzu, Ignacego syna Kazimierza. 
264 APR, HDP, sygn. 4, 5.
265 SGKP, t. II, 1881, s. 926.
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parceli, na której usytuowany był dwór, była rodzina Kwiatkowskich, w tym Jerzy 
(1928–1943 r.?)266. Obecnie nieruchomość stanowi własność prywatną Roberta Ku-
pidury.

W 1926 r. osadę młynarską „Gzowice” zakupili Michał Kadela i Stanisław Walczak.
W pobliżu dworu, przy drodze Jedlnia Letnisko–Niemianowice znajduje się uni-

katowa kapliczka z herbami Prus i Nałęcz, z 1649 r., fundowana przez właściciela 
Piotrowic Tomasza Zawiszę Kroczowskiego, sędziego grodzkiego radomskiego, 
uczestnika odsieczy wiedeńskiej i Annę z Jasieńca Tymińską. 

Dwór drewniany, o nieznanej ikonografii, znajdował się tam już w późnym śre-
dniowieczu. Opis dworu, z obiektami towarzyszącymi, znajdującego się tam 

w pierwszej poł. XVIII w., kiedy to należał do I. Łaszczyńskiego, przekazała lustracja 
z 1789 r.: „Dworek z drzewa tartego gontami pobity, o 4 izbach, gabinetem, kuchnią, 
porządny, wygodny i nowy. […]. Oficynka pierwsza, na boku, także nowa, z drzewa 
tartego, z 2 izbami, dach gontami pobity. Oficynka druga, naprzeciw, z drzewa tarte-
go, nowa dach gontami pobity. […], gorzelnia, szpiklerz, obora, stajnia”267. 

Dwór, zachowany do dziś, usytuowany jest na nieznacznym wyniesieniu terenu. 
Jest budynkiem parterowym, czteroizbowym, krytym dachem naczółkowym. Od 
strony szczytowej dają się zauważyć pozostałości werandy i tarasu, zaś z przeciw-
ległej strony dobudowany jest przedsionek. We wnętrzu zachował się XIX-wieczny 
piec z białych kafli z dekoracyjnym, floralnym gzymsem (z drzwiczkami, z odlewni 
w Bliżynie), jak też późniejszy drugi piec prosty, z białych kafli. Są tam również 
drzwi zdobione płycinami. Nie zachowały się natomiast niedawno zdemontowane 
dębowe parkiety.

Niepowodzeniem zakończyła się próba przeniesienia obiektu do Muzeum Wsi 
Radomskiej. Po jego oględzinach stwierdzono, że: „obecna forma architektoniczna 
budynku jest wynikiem wielu przeróbek, które dokonały się na przestrzeni historii 
użytkowania obiektu. Wnętrze dworu zatraciło pierwotny układ rozplanowania, 
a oryginalna forma budynku została w istotny sposób zmieniona. Zmieniły się tak-
że wymiary samego dworu. Dotyczy to również rozwiązań konstrukcyjnych dachu 
(więźby i pokrycia dachu). Obecnie obiekt pozbawiony jest tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych, a także drewnianych podłóg. Budynek jest w stanie stopniowego 
„demontażu”268.

Ogród. O „ogrodzie za dworkiem, nowo oparkanionym” wspomniano w lustra-
cji z końca XVIII stulecia. Na planie folwarku z 1921 r. widać spory (około 

8 ha) ogród, z łąkami, usytuowany w obrębie dworu. W rejestrze pomiarowym 
parcelowanego folwarku, wykonanym w 1922 r. przez J. Rzeszowskiego, wykaza-
nych jest około 20 innych ogrodów o bliżej nieznanej lokalizacji i charakterze, oraz 
zróżnicowanej powierzchni (od 2 do 8 ha)269. 

266 APR, HDP sygn. 4,5, Wypis aktu sporządzonego w kancelarii T. Żenczykowskiego notariusza w Kielcach 
w 1943 r.

267 A. Nierychlewska, Budownictwo obronne.., op. cit., s. 129–130.
268 Pismo MWR do wicestarosty radomskiego, z dnia 5.05.2014 r.; W konkluzji czytamy: „W związku 
z powyższym Muzeum Wsi Radomskiej nie jest zainteresowane pozyskaniem tego budynku do swoich 
zbiorów”.
269 APR, HDP sygn. 4,5.



1.  Dwór w Gzowicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Plan folwarku Gzowice 1921, J. Rzeszowski, odrys 1924, 

J. Zieleniewski
3.  Kapliczka z 1648 r. w Gzowicach Folwarku (pierwotnie w Pio-

trowicach) fundacji Tomasza Zawiszy Kroczowskiego. Fot. 
W.M. Kowalik 2013

4.  Herb Przyrowa na kapliczce z 1648 r. w Gzowicach Folwarku 
(pierwotnie w Piotrowicach) fundacji Tomasza Zawiszy Kroczow-
skiego. Fot. W.M. Kowalik 2013

5.  Piec w dworze w Gzowicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
6.  Herb Nałęcz na kapliczce z 1648 r. w Gzowicach Folwarku (pier-

wotnie w Piotrowicach) fundacji Tomasza Zawiszy Kroczowskie-
go. Fot. W.M. Kowalik 2013
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CHRUŚLICE
(Chroslycze 1508, Chroslicze 1569, Chroślicze)270

gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, przy drodze woje-
wódzkiej nr 733. 

Dzieje. Niegdyś była zaściankiem271 zamieszkałym licznie przez drobną szlachtę. Wśród 
nich prym wiodły rodziny: Burtkiewskich, Chruślickich h. Leliwa, Jaszewskich, Króli-

kowskich, Kwaśniewskich, Zdziechowskich, Lisickich272, Łopuszewskich, Osińskich, Osu-
chowskich, Plaskotów, Powierskich, Szellerów, Szymowskich, Wietrzykowskich, Wol-
skich i Żmijewskich. W 1789 r. współwłaścicielami Chruślic byli: Bartłomiej Zdziechowski, 
Wawrzyniec Osuchowski, Felicjan Kwaśniewski, Marcin Osiński, Chruślicki, Szymon 
Roszkowski, Bartłomiej i Andrzej Górscy, Mateusz Dominik i Wojciech Wietrzykowscy273, 
a na pocz. XIX w.: Walenty Kwaśniewski (od 1804 r. Lisiccy), Onufry Treyga (od 1807 r. 
Lisiccy), Feliks Szymański i Franciszka z Szymańskich Kołakowska (od 1803 r. Lisiccy Jo-
achim i Marianna). W okresie, kiedy Chruślice stanowiły własność Lisickich w dworze 
zamieszkiwał także Walenty Kwaśniewski. Swoją część sprzedał on w 1804 r., ale nabyw-
cami byli (skupujący stopniowo wieś) Joachim i Marianna z Kwaśniewskich Lisiccy. 

Walenty Kwaśniewski274, herbu Nałęcz (1752–1813), syn Felicjana Kwaśniewskie-
go, rotmistrza kawalerii narodowej, starosty nowosielskiego, był generałem brygady 
Księstwa Warszawskiego, uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzem Le-
gionów Dąbrowskiego i Napoleona Bonaparte, odznaczonym Orderem Virtuti Mi-
litari. Pisano o nim, że: „był to typ dawnych konfederatów, buńczuczny, dobry jeź-
dziec, zawołany do kufla, śmiały w boju, miłujący niewygodę, krzykacz ubóstwiany 
przez żołnierzy […], nie mówił obcymi językami, nie cierpiał magnatów, a wychwa-
lał szlachtę, […], każdego kto nie był Polakiem nazywał pludrem”275. 

Z „inwentarza papierów” z 1816 r., pozostałych w dworze po Kwaśniewskim, 
wynika, iż pozostawał on w relacjach, związanych m.in. z roszczeniami sądowy-

270 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 45.
271 Zaścianek – wieś zamieszkana przez ubogą szlachtę, nieposiadającą chłopów i często własnoręcznie 
uprawiającą ziemię. Wyróżniał ją patriotyzm, religijność, przywiązanie do tradycji rycerskich i ziemi.
272 W XVIII w. do Floriana Lisickiego, miecznika podlaskiego, należał majątek w Krzyżanowicach pod Iłżą.
273 Dane te otrzymałem od D. Kupisza; S. Guldon, S. Zieliński, Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego 
grosza powiatu radomskiego z 1789 r., w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II, 
Radom 1996, s. 233; APR, HPR, sygn. 112–114. Na stronie internetowej tej rodziny: www.wietrzykow-
ski.net zapisano: „Wietrzykowski Piotr (1810–1869) urodzony prawdopodobnie w rodzinnym majątku 
Chruślice, później zamieszkał z rodzicami w majątku Taczów k. Radomia, dzierżawionym przez ojca 
Macieja. Uczęszczał do Wojewódzkiej Szkoły XX Pijarów w Radomiu. W 1835 r. ożenił się z Józefą 
z d. Heryng, która wniosła mu w posagu majątek Sulistrowice (tam mieszkali do 1849 r.)”.
274 M. Spórna, Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich, Kraków 2006; Spis Kawalerów Orderu 
Virtuti Militari z 1792 r., AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego, sygn. 178, s. 133–134.
275 F. Gajewski, Pamiętniki Franciszka z Błociszowa Gajewskiego, pułkownika Wojsk Polskich (1802–1831), 
do druku przysposobione przez St. Karwowskiego, Poznań: Z. Rzepecki i Ska (1913–1920?); S. Uruski, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VIII, Warszawa 1911, s. 249: „Walenty, pułkownik wojsk koronnych 
1794, z żony Eufemii Potkańskiej, pozostawił syna Zenona, oficera artylerii w wojsku polskim 1830 r., 
dziedzica dóbr Dąbrówka Podłężna w pow. radomskim, radcę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
1842 […]. Felicjan, dziedzic Ostałówka i części Chruślic, rotmistrz kawalerii narodowej 1759, pułkownik 
wojsk koronnych 1769, starosta nowosielecki, z Antoniny Sudrawskiej, miecznikówny dobrzyńskiej”.
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mi z Zawadzkimi, Jagniatkowskimi, Prażmowskimi, Odrzywolskimi, Dobieckimi, 
Podlewskimi, Kajetanem Trembeckim, Franciszkiem Chlewickim, Franciszkiem Po-
tkańskim i Sierakowskim. 

Notabene, w inwentarzu tym jest także mowa o karecie „ciemnozielonej, po-
dwójnej, wysokiej, w środku suknem szaraczkowym wybitej, zdezelowanej, z la-
tarniami trzema mosiężnymi”.

W 1826 r. „Dobra Ziemskie wieś Chruślice […], z wszelkimi zabudowaniem dwor-
skim […], Joachima i Maryanny z Kwaśniewskich Lisickich, małżonków, na doma-
ganie się sukcesorów Stefana Odrzywolskiego […], na przymusowe wywłaszczenie 
i sprzedaż zajęte zostały”276. W 1830 r. Piotr Wolski skupił części Chruślic od Lisickich, 
w 1834 r. od Wietrzykowskich, w 1852 r. od Franciszka C. Janeckiego i w 1855 r. został 
właścicielem 2/3 wsi, a Aniela z Targowskich Wagnerowa byłą „pozorną właściciel-
ką” 1/3 wsi. Od 1860 r. majątek był w rękach: Adama Wolskiego, Emilii z Wolskich 
Targowskiej, Marii, Heleny, Zofii i Ignacego Radziszewskich, Anieli z Targowskich 
Wagnerowej, Euzebii z Janeckich Kochnowskiej, Wandy z Janeckich Zapałowskiej, He-
leny i Marianny Janeckich, Józefa Targowskiego. Od 1863 r. właścicielem całości była 
Aniela z Targowskich Wagnerowa, a od 1867 Julia Percherowiczówna (potem Julia 
z Percherowiczów Wagnerowa). W 1868 r. Chruślice – wieś i folwark, mórg 459, zostały 
sprzedane za 16098 rs277. W 1903 r. miała miejsce parcelacja gruntów, w wyniku któ-
rej właścicielami gruntów zostało 27 osób. Ostatnimi właścicielami majątku w części, 
gdzie znajduje się dwór, byli Tomaszewscy i Glibowscy, w tym obecnie tam gospoda-
rujący Henryk Glibowski. Podczas II wojny światowej zarządcą majątku, z niemieckie-
go nadania, był Stanisław Łęckowski (Łączkowski?) ze Śląska278. 

Dwór. W 1826 r. był to „dwór z drzewa w węgieł stawiany, gontami pobity, 
frontem na wschód wystawiony, obejmujący w sobie pokoi pięć, garderobę 

i sień”, z oficyną „z drzewa, gontami pobitą, z dwoma mieszkaniami, izbą, kuchnią 
i spiżarnią”279. Zdjęcia wykonane po II wojnie światowej, ze zbiorów Glibowskich, 
pokazują kolejny już dwór: murowany, o cechach klasycyzujących. Był to skromny 
budynek wzniesiony na nieznacznym wyniesieniu terenu, z cegły, otynkowany, 
parterowy, na planie prostokąta, siedmio lub ośmioosiowy, kryty dachem naczół-
kowym, z pełnym gankiem zwieńczonym naczółkiem z okulusem280. Od strony 
północnej znajdowała się dobudówka z sienią i piwnicami. Od strony frontowej 
(wschodniej) były niewysokie schody, poszerzone przez Niemców podczas II woj-
ny światowej, których relikty złożone są obecnie na podwórzu. Obiekt ten jest dziś 
mocno zrujnowany. Pozostały po nim jedynie fragmenty ścian szczytowych i ścia-
na działowa. Daje się jeszcze zauważyć dwutraktowy układ jego wnętrza281. 

276 APR, HPR, sygn. 115; Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa Sandomier-
skiego 7 grudnia 1826 r.

277 SGKP, 1880–1914, t. I, s. 648.
278 Informacja p. Henryka Glibowskiego. W okresie 1942–1943 we wsi istniał niemiecki obóz pracy przy-
musowej dla Żydów z Radomia. 
279 APR, HPR, sygn. 115.
280 Okulus (łac. oculus – oko) – kolisty bądź owalny niezamykany otwór w ścianie lub sklepieniu.
281 Ruina budynku zamyka posesję Henryka Glibowskiego na granicy z posesją Jerzego Witczaka.
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Po dawnym folwarku, w skład którego wchodziły niegdyś drewniane obory, staj-
nie, stodoły, chlewy i karczma, zachowały się jedynie dwie przebudowane obory.

Ogród. W 1826 r. dworowi towarzyszył „ogród włoski282, drzewami fruktowemi 
obsadzony […], który obejmował mniej więcej morgów trzy. Ogród warzywny 

poza dworem obejmował morgów dwie, przy stodołach były dwa ogrody warzyw-
ne, morg jeden”. Dziś zauważamy tam jedynie relikty w postaci trzech stawów, 
usytuowanych od strony południowej, w pobliżu cieku wodnego, gdzie rośnie kil-
ka starych topól. Dwa z nich usytuowane są po drugiej stronie szosy, wszystkie 
zaniedbane, porośnięte sitowiem.

W pobliżu dworu, przy szosie, zachowała się drewniana, prawdopodobnie 
XIX-wieczna kapliczka, z figurą św. Jana Nepomucena, być może fundowana przez 
właściciela majątku. Wcześniej stała ona nieco dalej, bliżej starej wsi Chruślice. 

JEDLNIA (POŚWIĘTNE)
(Gedlna 1410, Jedlna, Gyedlna, Jedlna 569)283

gm. Pionki, miejscowość usytuowana jest na północny wschód od Radomia, w ob-
rębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, przy drodze wojewódzkiej nr 737.

Dzieje. Niegdyś należała do dóbr królewskich, o czym wspomniał ks. Jan Dłu-
gosz. „Gruzy tylko pozostały królewskiego niegdyś pałacu”284. Jest tam miejsce 

zwane „zamczyskiem”, gdzie według tradycji miał się znajdować zamek służący za 
miejsce postoju królewskiego w czasie polowania w puszczy jedlińskiej285. W 1430 r. 
Król Władysław Jagiełło wydał w Jedlni przywilej, zapewniający szlachcie m.in. nie-
tykalność majątkową i osobistą, bez prawomocnego wyroku sądowego, i przywilej 
nadający szlachcicowi wyłączne prawo do zostania dostojnikiem kościelnym286. 

W I poł. XIX w. tamtejszy folwark był częścią dóbr donacyjnych Jedlnia (ekonomia 
kozienicka), darowanych przez cara w 1838 r. generał adiutantowi (pułkownikowi) Alek-
sandrowi Bezakowi: „prawem własności majoratu, na zasadzie postanowienia Najjaśniej-
szego Pana, z […] 1835 r., oraz aktu z […] 1841 r. w księdze wieczystej Dóbr Rządowych 
Kozienice”287. Dobra Ziemskie Jedlnia składały się wówczas z folwarku, wsi i sołectwa 
Jedlnia, z przyległościami oraz wsi Siczki i Jaroszki. Bezak, przybywszy w następnym 
roku do Jedlni, ustanowił administratorem tych dóbr T. Kaczkowskiego288. Wzniesiono 

282 Ogród włoski – ozdobny, kwaterowy, wywodzący się z tradycji renesansu włoskiego.
283 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 83.
284 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 41.
285 H. Sznuro, Grodziska w Radomskiem, „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. III, 1966, z. 1, s. 6–7.
286 J. Gacki, Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom, 1874, Wyd. Stowarzyszenie Jedlnia, Parafia 
św. Mikołaja w Jedlni i SKAUT.PL Dariusz Mariusz Zając, b.d.
287 APR, HPR, sygn. 6015. W dokumencie z 1864 r. czytamy: „Aleksander syn Pawła Besack, generał 
adiutant wojsk cesarsko rosyjskich, generał gubernator orenburski, właściciel majoratu Jedlnia […], stale 
w mieście Orenburg zamieszkały, czasowo w Warszawie, w mieszkaniu Krystiana Michalis pod nr 599”; 
M. Wdowski, Jedlnia i miejscowości okoliczne w Powstaniu Styczniowym, b.d.
288 Jedlnia. W niej My, praca zbiorowa uczniów Publicznego Gimnazjum w Jedlni pod kierunkiem I. Al-
berskiego, Jedlnia 2008, s. 9.



1.  Relikt dworu w Chruślicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
2. Front dworu w Chruślicach. Fot. lata 80–90. XX w.
3.  Portret konny gen. Walentego Kwaśniewskiego, fragment nn obrazu 

z pocz. XIX w. Źródło: www.google.com.napoleon.org.pl

4.  Dwór (fragment) w Jedlni Poświętne. Fot. W.M. Kowalik 2014
5.  Ruina dworu (fragment) w Jedlni Poświętne. Fot. W. M. Kowalik 2014
6,7.  Kafel z dworu królewskiego w Jedlni Poświętne. Fot. archiwalne
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wówczas hutę szkła i fabrykę fajansu. W 1869 r. kolejnym właścicielem stał się jego syn 
płk Mikołaj Bezak: „…prawem własności majoratu odziedziczywszy dobra te w spad-
ku po zmarłym ojcu swym, gen. adiutancie jako jedyny pozostały po nim syn”, po nim 
w 1898 r. posiadłość przejął jego syn Aleksander Bezak, a w 1919 r. majątek przeszedł 
na własność Państwa Polskiego. Jego dzierżawcą został wówczas Henryk Mierzejew-
ski, który w 1928 r. złożył wniosek o zamianę gruntów (bez budynków mieszkalnych 
i gospodarczych) kolonii Michałki w powiecie puławskim (dobra ziemskie Sioło Iwa-
nowskie), na majątek w Jedlni. Liczył on ponad 45 ha, wraz z budynkami, o warto-
ści szacowanej na kwotę blisko 93 000 zł. W 1930 r. nastąpiło wyłączenie z tych dóbr 
„parceli należącej do Marcina Mierzejewskiego, stanowiącej ośrodek „Jedlnia Dwór”, 
rozległości 45,5390 ha”. W 1932 r. zwrócił się on do Urzędu Ziemskiego w Kielcach 
o „zezwolenie na odsprzedaż z posiadanego obszaru dwóch placów żonie Teresie Mie-
rzejewskiej (1000 m2) i Marii i Józefowi Czabanom (606 m2)”.

W miejscowym kościele znajduje się tablica epitafijna poświęcona Stefanii 
z Pleszczyńskich Mierzejewskiej (ur. 1868 – zm. 1928)289. 

Dwór. A. Nierychlewska podaje, że pierwsze dwory pobudowano w II poł. 
XIV w. zapewne z inicjatywy Władysława Jagiełły, następnie je przebudo-

wano dla kolejnych władców290. Po nich znajdowano tam jedynie skromne po-
zostałości, w postaci m.in. kafli, w tym z wyobrażeniem anioła291. Lustracja dóbr 
z 1615 r. zanotowała dwa dwory, w tym „dom wielki gątami pobity…”. Nato-
miast w lustracji z lat 1660–1664 czytamy: „Był dwór przy tej wsi, który ogniem 
przez Kozaków jest zniesiony, w ostatku zrujnowany”. J. Gacki napisał zaś: „Dwa 
wzgórza, czyli jak je tu zowią kopce i trzecia górka, wszystkie śród łąk bagni-
stych, ręką ludzką usypane, przy których teraz dwór i fajanseryja stoją, miały 
służyć za posady dwóm zamkom królewskim, drewnianym bez wątpienia, bo 
dziś po nich i ślad nie został”292. 

Dwór zachowany, zapewne z końca XIX w., zrujnowany, usytuowany jest przy 
szosie Radom – Kozienice, w pobliżu kościoła parafialnego293. 

Jest to budynek drewniano-murowany, na ceglanym podmurowaniu, sześcio-
osiowy, z dachem naczółkowym (pokrytym eternitem), częściowo zapadniętym. 
Od wschodniej strony jest część murowana, piętrowa, przez co całość ma bryłę 
niesymetryczną. Od strony ogrodowej (wsch.) przybudowana jest drewniana sień. 
We jego wnętrzu zachowały się proste piece z białych kafli, drzwi białe płycinowe, 
w tym jedne z supraportą294, z płaskorzeźbioną dekoracją w formie wachlarza. 

289 Tablica epitafijna jej poświęcona znajduje się w miejscowym kościele parafialnym. Prawdopodobnie 
zachowały się jej wspomnienia, z których nie miałem możliwości skorzystć (informacja Wojciecha Pest-
ki, prezesa Stowarzyszenia „Jedlnia”). 
290 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 149–151; M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twar-
dowski, Radomskie – alfabet wykopalisk, Przewodnik Archeologiczny 1994, Radom 1994, s. 64–65.
291 Sprawozdanie Dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1908, Kraków, 1909, s. 11; W. Pestka, 
Jedlnia miodem słynąca (broszura), b.d.
292 J. Gacki, Jedlnia, w: Pamiętnik Religijno-Moralny, t. 10, 1846, s. 385–386.
293 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Pionki na lata 2011–2015, s. 35.
294 Supraporta (łac. supra portam – nad drzwiami) – naddźwiernik – dekoracja wnętrz pałacowo-dwor-
skich (i sakralnych) rozpowszechniona w okresie baroku, rokoka, klasycyzmu.
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Swą formą zda się on nawiązywać m.in. do wzornikowego Projektu dworu wiejskiego 
dla właściciela średniej zamożności, z 1876 r., autorstwa K. Chojnackiego i B. Żochowskie-
go, jak też Projektu dworku wiejskiego z 1882 r., wykonanego przez K. Kozłowskiego.

Z dawnego założenia dworskiego zachowała się długa stajnia (obora) zdobiona 
blendami295, z I poł. XIX w., a od strony południowej pojedyncze drzewa296. Tam 
też, w urokliwym otoczeniu cieku wodnego, mokradeł, łąk i pól znajdujemy stawy.

Warto jeszcze dodać, że obok kościoła usytuowany jest drewniany budynek 
„wikarówki” w tzw. stylu dworkowym, parterowy, z gankiem, z pocz. XX w. 

Blisko Jedlni, w Kozłowie (Dąbrowie Kozłowskiej), znajdował się dwór niezwy-
kły, o którym więcej pod hasłem Kozłów. 

KLWATY
(Kwarthy 1508, Krwathi 1569, Krwaty)297

gm. Jedlińsk, miejscowość usytuowana jest na północ od Radomia, w pobliżu drogi 
krajowej nr E7, w międzyrzeczu Radomki i Mlecznej. 

Dzieje. Wieś stanowiła własność wielu znanych rodów. Choć, chyba pierw-
szym odnotowanym w źródłach właścicielem wsi był w II poł. XV w. Msz-

czuj Powała, to różne opracowania wymieniają także inne nazwiska, trudne dziś 
do weryfikacji. F. Siarczyński pisze: „Klwaty lub Krwaty […]. Jachna dziedziczka 
Krwat, poszedłszy za mąż za Adama Firleja, wniosła mu tę wieś, skąd Firlejów 
dzielnica, wzięła Krwateckich nazwisko w wieku XIV, lecz wkrótce zgaśli. Potem 
dziedziczyli: Podlodowscy, Jeżowie, Gumowscy, Pękosławscy, Leżeńscy, Dunino-
wie”298. J. Wiśniewski zaś podaje: „Kiełczo, dziedzic Klwat i Lisowa (1414 r.) i Jan 
Firlej (1440 r.), Adam Firlej (1508 r.), Mikołaj F[irlej], Mikołaj Pękosławski z synem 
(1569 r.)”299. Jednym z dziedziców wsi był niewątpliwie Bartłomiej Gumowski h. To-
pór pochowany w 1584 r. w kościele O.O. Bernardynów w Radomiu. „Na nagrobnej 
inskrypcji czytamy: „Tu leży urodzony Bartlomiej Gumowsky ze Krwath Wielkich 
herbu Topory, z małżonką swą Helżbietą Zienkowską herbu Rawicz. Umarł w roku 
Pańskim 1584, żył lat 50, czego żałosny syn im ten nagrobek postawił i małżonce 
swojej Zofiey Dymitrowskiey herbu Prus, która umarła w roku Pańskim 1627”300. 
W 1655 r. dziedzicem „na Klwatach Większych był Jan z Leżenic Leżeński, syn 
Abrahama”. Być może w XVI i XVII w. właścielami wsi byli znowuż Powałowie, 
w 1747 r. Michał Ledóchowski h. Szaława, kasztelan wołyński, poseł na sejm (zmarł 
w 1783 r., pochowany w Kisielinie), w 1762 r. Michał Dunin, podczaszy owrucki, 

295 Niem. blende – ślepe okno, ślepa wnęka, o wykroju arkady lub okna, stosowana głównie w celach 
estetycznych.
296 Gminny Program…, op. cit., s. 35.
297 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 105.
298 F. Siarczyński, op. cit., s. 46.
299 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 248.
300 W. Kowalski, Corpus inscriptionum Poloniae. Województwo radomskie. Radom i Iłża wraz z regionem, t. 7, 
z. 1, Z. Guldon red., Warszawa 1992, s. 128; J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 112.
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a w 1789 r. Remigiusz Kurdwanowski301. W 1800 r. Józef Sołtyk dał 3000 zł reńskich 
rękojmi na Klwatach za Bonawenturym Łubą, ubiegającym się o urząd komorni-
ka. W 1828 r. Klwaty nabył Franciszek Sołtyk h. własnego (ur. 1783 Piastów – zm. 
1865 Piastów), syn kasztelana zawichojskiego Józefa i Józefy z Urbańskich, senator 
Królestwa Polskiego, sędzia pokoju i prezes Rady Dobroczynnej powiatu radom-
skiego, znany skrzypek, jak też kompozytor302. Uczył się m.in. w Paryżu, koncerto-
wał w Teatrze Narodowym i na dworach magnackich, w tym u Lubomirskich. Był 
żonaty z Melanią z Prażmowskich, a po jej śmierci z Józefą z Kołdowskich, z którą 
miał syna Marcelego i córki: Symforjannę, zamężną za Zenonen Krasuskim, i Laurę, 
której mężem był Karol Gordon de Huntley h. Bydant, dziedzic Lisowa. Dziedziczył 
także Wsolę, Piastów (który opuścił w 1863 r.) i Dorotkę, w krakowskiem. Od niego 
w 1841 r. Klwaty wraz ze Wsolą i Józefówkiem, zakupił Karol Gordon303, który już 
w następnym roku odstąpił je z powrotem F. Sołtykowi. W latach 1849–1850 dzie-
dzicem Klwat, majątku liczącego 182 ha, był Marcelli Sołtyk304, który pod koniec 
życia osiadł w Krakowie, zesłany stamtąd do guberni orenburskiej. Następnie: od 
1851 r. Jan Kanty i Wiktoria z Kwiatkowskich Plenkiewiczowie, którzy gospodaro-
wali tam do 1887 r., do 1894 r. Jan Kanty Plenkiewicz, od 1897 r. Leon, syn Jana i Ju-
lia z Wietrzykowskich Plenkiewiczowie305. Z inskrypcji nagrobnych na cmentarzu 
we Wsoli wynika, że w 1886 r. pochowana tam została Wiktoria Plenkiewiczowa, 
w 1888 r. Jan Nepomucen Plenkiewicz, a w 1894 r. Jan Kanty Plenkiewicz306. 

W końcu XIX w., jak czytamy w lokalnym periodyku, kiedy Klwaty należały do 
gminy Wielogóra, był tam folwark liczący 686 mórg ziemi, z destylarnią i młynem 
amerykańskim307. 

Ostatnim w kolejności właścicielem Klwat, do końca II wojny światowej, był 
Kazimierz Plenkiewicz, syn Leona, żonaty z Anną Marcinkowską (Plenkiewiczo-
wie związani byli także z innymi miejscowościami w regionie m.in. z Omięcinem 
i Wymysłowem).

Dwór późnośredniowieczny należał prawdopodobnie do Powałów. Fundatorem ko-
lejnego, usytuowanego na kopcu, jak też kaplicy mógł być Michał Ledóchowski. 

A. Nierychlewska podała, że badań nie prowadzono i nie jest znany żaden opis 
dworu. „W pobliżu dworu p. Michała Ledóchowskiego, podstolego wołyńskiego, 
na kopcu otoczonym wodą, stała już w 1747 r. kaplica”308. 

Informacja ta świadczy o jego obronności i o tym, że powstał on przed 1747 r. Budy-
nek zachowany do dziś został wzniesiony w 1898 r. zapewne przez Leona Plenkiewicza. 
W obecnym stanie jako własność prywatna, jest „dworem wybudowanym od podstaw, 

301 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół, op. cit., s. 256; A. Nierychlewska, Budownictwo obronne…, op. cit., s. 156–157.
302 Encyklopedia Powszechna S. Olgelbranda, t. 23, s. 822; E. Orman-Michta, PSB, t. 40, 2000–2001, s. 382.
303 APR, HPR, sygn. 5831 (Klwaty Wielkie), sygn. 1086 (Piastów).
304 Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 248, 394–395.
305 A. Grodziński, Varia 1979–1983, mnps, b.d., 1983.
306 A. Kotecki, Cmentarz we Wsoli, w: Spotkania z Zabytkami, nr 5, 1991.
307 Jedlińsk. Panorama gminy, nr 19/2009.
308 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 301.



1.  Dwór w Klwatach, przed przebudową. Fot. arch. WUOZR
2.  Dwór w Klwatach, od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2013
3.  Piec w dworze w Klwatach. Fot. W.M. Kowalik 2013
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ze względu na duży stopień zniszczenia. Odbudowany, a właściwie zbudowany od 
nowa w stylu staropolsko-zmodyfikowanym. Stylem nawiązuje do pierwowzoru. We-
wnątrz zmodyfikowano według potrzeb”309. Pierwowzór należy tu chyba rozumieć jako 
pierwotną formę budynku, przed „odbudową”. Jest to skromny obiekt: parterowy, pię-
cioosiowy, z umieszczonym centralnie na osi budynku „wielkim portykiem”310 kolumno-
wym, doryckim, z czterema kolumnami w części parterowej i dwoma na piętrze, na bal-
konie, wspierającymi wystawę. Poddasze, kryte dwuspadowym dachem, z wystawkami 
po obu stronach, przekształcone zostało dla celów mieszkalnych. Od strony ogrodowej 
znajduje się taras. Do jednego z boków dworu przylega nowa, oszklona weranda. 

Wnętrze. Zachowały się dwa piece: jeden secesyjny, zdobiony motywem błę-
kitnych kwiatów (unikatowy na tym obszarze), drugi zbudowany z prostych, 

białych kafli. Wnętrza te niewątpliwie ożywiłyby fortepian i skrzypce, oczywiście 
muzyką XIX stulecia, głównie Franciszka Sołtyka i jego krewnego Karola Sołtyka 
(1791–1831, syna Jana, dziedzica Słupi), skrzypka nadwornej kapeli cesarskiej,  au-
tora m.in. około 40 mazurów, przyjaciela F. Chopina311.

Ogród założony w poł. XIX w. ma ciekawy układ kompozycyjny. Jego central-
nym elementem był dwór, przed którym niegdyś znajdował się klomb. Na 

wschód od dworu prowadziły aleje, z których dość dobrze zachowała się aleja 
grabowa. Powierzchnia ogrodu (około 3 ha) w stosunku do pierwotnego obszaru, 
uległa uszczupleniu mniej więcej o połowę. W wyniku parcelacji pierwotnego za-
łożenia poza obecnymi granicami pozostały m.in.: staw, sad i niektóre aleje. Aleja 
biegnąca obok stawu, tworząca oś widokową, przecięta została przez ogrodzenie 
i nowo wytyczoną drogę. Aleja świerkowa za stawem dawniej kończyła się w sa-
dzie, gdzie obecnie są pola orne. Również aleja dojazdowa do dworu nie przebiega 
tak, jak pierwotnie, a ze starego drzewostanu pozostały nieliczne okazy.

KRZYŻANOWICE
(Crzizanouice 1372, Krziszanouicze 1411, Krzyzanowicze 1569)312

gm. Iłża, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, w dorzeczu Iłżanki i Mo-
drzewianki, przy drodze krajowej nr 9, w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dzieje. Pierwsza wzmianka o miejscowości, gnieździe rodziny Krzyżanow-
skich h. Dębno, pochodzi z 1359 roku, kiedy to była własnością Zbigniewa 

z Oleśnicy, łowczego krakowskiego313. Należała także do klucza dóbr iłżeckich bi-

309 T. Woźniczka, H. Rybińska, Ewidencja Dokumentacyjna Parku w Klwatach gm. Jedlińsk, arch. WUOZR, 
Radom 1989.
310 Wielki portyk, czyli portyk o wysokości kolumn równej dwóm kondygnacjom budynku.
311 O. Kolberg, Karol hrabia Sołtyk, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, nr 82, s. 43; Słownik muzyków polskich, 
t. 1–2, red. nacz. J. Chomiński, Kraków (1964–1967); W. Tomaszewski, Bibliografia warszawskich druków 
muzycznych 1801–1850, Warszawa 1992.
312 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 107.
313 S. Krzyżanowski, Wiadomość o rodzie Krzyżanowskich herbu Dębno, napisał Stanisław z Woli Sienieńskiej 
Dębno Krzyżanowski Dr. fil. i wielu towarzystw naukowych członek, wydanie i własność rodu Krzyżanowskich, 
w Odessie, 1875 r. (egz. w Bibliotece Głównej UMK, Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
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skupów krakowskich314, w XVI i XVII w. znowuż do Krzyżanowskich (w tym ich 
zięcia Stanisława Doleżki), następnie do Pakosławskich, Zawiszów, od 1688 r. do 
Bronisława (Przecława?) Lanckorońskiego h. Zadora, starosty skalskiego (Skała 
Podolska), od 1712 r. do Floriana Lisickiego, miecznika podlaskiego, od 1716 r. 
do Jana i Anny Zawiszów, od 1755 r. ich córki Ludwiki i jej męża Baltazara Jaksy 
Bykowskiego, cześnika żytomierskiego, od 1773 r. do Rocha z Chyszowa Rome-
ra h. Jelita?315, syna Tomasza i Jadwigi Popielówny, starosty, wojskiego, sędziego 
ziemskiego radomskiego, podczaszego radomskiego, elektora Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 

Chyszów, przez wieki siedziba Romerów, to dziś dzielnica Tarnowa. Stamtąd 
Romerowie przesiedlili się na przełomie XVI i XVII w. do Bieździedzy w powiecie 
jasielskim, gdzie do dziś zachował się dwór i tzw. Kaplica Romerowska316. 

„Czy wszakże gałąź Römerów w Krakowskiem i Galicyi osiedlona, dziś tytuł 
hrabiowski nosząca, a pisząca się z Chyżowa, którą Niesiecki od węgierskiego księ-
cia Gwilhelma Römera, ożenionego z Jadwigą, córką Kazimierza Wielkiego, wywo-
dzi, tym samym, co litewska i saska gałąź Römerów, herbem się pieczętuje, oraz czy 
i w jakim z nimi pozostaje związku genealogicznym […] rozstrzygnąć stanowczo 
nie możemy”317. 

To rodzina o średniowiecznych, saskich korzeniach, nobilitowana, herbu wła-
snego Romer (Scipiones, Jelita odmienne), osiadła wpierw w Inflantach, następnie 
na Litwie i Białorusi. Jej członkowie brali udział w wyprawach wojennych, m.in. 
Jana III Sobieskiego, i wydali artystów, m.in. Alfreda I. Römera (1832–1897), ma-
larza, rzeźbiarza, historyka sztuki (wnuka prezydenta Wilna Michała Römera)318. 

W 1801 r. został zawarty kontrakt sprzedaży Krzyżanowic między R. Rome-
rem, a Janem z Dobry Dobrzańskiem (vel Dobrzyńskim) h. Jelita319, synem Macieja 
i Franciszki Romerówny. Wymieniono w nim m.in.: „dobra z wszelkim zabudo-
waniem dworskiem, pałacem, oficynami, kuchnią, folwarkami, stajniami, gumna-
mi, oborami, browarami, karczmami, chałupami, i z tym wszystkiem, co tylko jest 
w pałacu dla ozdoby, lub wygody: sześć krzesełek haftowanych, tudzież srebro 
stołowe, osobnym regestrem wyszczególnione”. 

314 Ks. J. Wiśniewski, Dekanat Iłżecki, Radom, 1909–1911, s. 134; F. Siarczyński, op. cit., s. 52: „Majętność 
Romerów, a niegdyś ojczyzna Krzyżanowskich”; J. Szałygin, Karta ewidencyjna zabytków architektury i bu-
downictwa. Dwór w Krzyżanowicach, arch. WUOZR.
315 Cz. Knych, D. Knych, A. Knych, Romerowie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zapomniany ród niezwykłych 
ludzi, 2016, s. 9, 10.
316 L. Luchter-Krupińska, Nieistniejący dwór Romerów w Bieździadce koło Jasła. Przykład siedziby szlacheckiej 
z XVIII wieku, w: Dwór polski…, op. cit., t. VI, s. 137–150; Aleksander Romer odziedziczył drewniany, 
alkierzowy dwór, który rozbudował i wyposażył. Po nim przejął go syn Cyprian, który na przełomie 
XVIII i XIX w. pobudował nowy dwór, który przetrwał do 1990 r.
317 Cz. Knych, D. Knych, A. Knych, Romerowie w Małopolsce…, op. cit., s. 236.
318 Tamże., op. cit. W 2007 r. nastąpiło podpisanie aktu darowizny Archiwum Romerów Bibliotece Na-
rodowej, przez Adę Romer-Wysocką z Paryża, Teresę Romer z Kanady i Andrzeja T. Romera z Brukseli.
319 http://www.dobry.abajt.pl/dobrzynski/historia rodziny; Historia rodziny Dobrzyńskich herbu Jelita, 
oprac. Janusz Dobrzyński.
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Przez krótki czas właścicielem majątku był hr. Teofil Załuski h. Junosza, od któ-
rego w 1808 r. nabył go Kajetan Dobrzyński320, sędzia pokoju powiatu soleckiego, 
zięć R. Romera. Dziedzicem Krzyżanowic był też Wojciech Dobrzyński, sędzia po-
koju powiatu soleckiego. Ciekawostką jest, że ród Dobrzyńskich został umieszczo-
ny w Panu Tadeuszu Mickiewicza.

W 1824 r. do Krzyżanowic przybył z Petersburga senator Seweryn Potocki, w celu 
podjęcia działań egzekucyjnych dóbr. W sporządzonym na tę okoliczność inwenta-
rzu określono m.in. usytuowanie dóbr: „Wieś Krzyżanowice leży między: na wschód 
słońca Jedlanka Celechowskich, na południe wieś Starosiedlice Jana Gomulickiego, na 
południe wieś Bujak Pęcherzewskiego, na zachód wieś Gaworzyna Kazimierza Mło-
deckiego”. W 1833 r. K. Dobrzyński (ur. 1779 – zm. 1849) wydzierżawił na trzy lata 
Krzyżanowice Janowi Chociszewskiemu: „Ten przecież wcale w dobrach wydzierża-
wionych ani sam ani przez pośrednictwo niczyje nie rządzi, ani czynszu nie opłaca. 
Dziedzic zaś dopuściwszy się zaległości dla Towarzystwa Kredytowego zezwolił na 
zaprowadzenie w nich ze strony Towarzystwa w osobie Antoniego Pieniążka, który 
się mieni być rządcą Jana Chociszewskiego […]. Dobra szczycą się gorzelnią, browa-
rem, piecem wapiennym, młynem, cegielnią i hutą szklaną”321. 

W skład założenia wchodziły, oprócz dworu, m.in.: oficyna, za nią na wzgórku 
transet murowany, studnia, przy której stał żuraw, folwark frontem na południe usy-
tuowany, z drzewa, ze studnią i żurawiem, owczarnia wielka z drzewa, trzy stodo-
ły, stajnia, wozownia, spichlerz murowany, karczma ze stajnią, kuźnia murowana, 
z mieszkaniem dla kowala, browarek stary, browar z drzewa, trzy studnie za bro-
warem, wołownia z drzewa, dworek mieszkalny dla służących dworskich (z sienią, 
izbą z oknami, piecami, kominem, kominkiem, szabaśnikiem, pułapem, izbą z ko-
morą, dach słomą pokryty). Ponadto: „kościół parafialny, drewniany, pod tytułem 
Świętej Ottolii, zabudowania plebańskie, mający plebana JMci Xiędza Kozirodzkiego. 
Za dworem w bliskości rzeczonego kościoła stoi domek dworski, pierwszy domek 
z drzewa, drugi podobny do mieszkania ludzi dworskich i oficjalistów […] Wiatrak 
zwyczajem powszechnym wybudowany, a przy nim w bliskości domek młynarza 
z drzewa, słomą poszyty. W gruntach wsi Krzyżanowice znajduje się zarybiony staw, 
niektóre ryb gatunki obejmujący, wygodzie miejscowego dziedzica wystarczający”.

W 1834 r., na wniosek spadkobierców Bonawentury Wyrzykowskiego, wierzy-
ciela K. Dobrzyńskiego, dobra zostały zajęte na sprzedaż. W ich skład wchodziły 
wówczas, „prócz głównych dóbr Krzyżanowice, przyległości Maleń, Huta szklana 
pospolicie Krzyżanowska zwana”. Później również: Gaworzyna, Płudnica, Walen-
tynów, Kajetanów, Alojzów i Bujak (łącznie 1200 ha). W 1837 r. inż. gubernialny 
Ziemiecki wykonał „Mappę graniczną między dobrami ziemiańskiemi Krzyżano-
wicami i Starosiedlicami”, w związku ze sporem, zakończonym zawarciem układu. 
Z kolei w 1850 r. powstał „Plan sytuacyjny zamiany gruntów pomiędzy dziedzicami 
dóbr Krzyżanowice, a proboszczem tejże parafii”. W hipotece pod datą 1855 czy-

320 APR, Hipoteka Iłżecka, sygn. 1998 (dokument z 27.05.1834 r.); M. Rydel, Dwór – Polska tożsamość, Po-
znań 2012, s. 121–124: Józef Chrzanowski w swych wspomnieniach podaje nazwisko Józefa Dobieckiego 
jako właściciela Krzyżanowic od 1806 r., dodając, iż „Krzyżanowice nie były wówczas główną rezyden-
cją rodzinną, było nią w tym okresie Łopuszno, położone między Kielcami a Włoszczową”.
321 APR, Hipoteka ilżecka sygn. 1995; Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego I. Instancji Województwa 
sandomierskiego, z 22.02/6.03.1835 r.
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tamy o „dobrach ziemskich Krzyżanowice, składających się z wsi i folwarku Krzy-
żanowice, folwarku dawniej Huta, a teraz Dobrzyń zwanego, z kolonią Kajetanów, 
z prawem prezentowania proboszczóww Krzyżanowicach”322. Do 1856 r. właścicie-
lami Krzyżanowic była rodzina Brzosków, od 1857 r. Mateusz Dobiecki h. Ossoria323 
(wcześniej główną rezydencją Dobieckich było Łopuszno, położone między Kielcami 
a Włoszczową), od 1875 r. Michał Dobiecki (folwark Dobrzyń vel Huta), bracia Eu-
stachy i Józef Dobieccy, synowie Eustachego i Anny Dobieckich (reszta dóbr), od 
1883 Józef Dobiecki. Jego wnuk Józef Chrzanowski pisze324: „Gdy w latach 80. XIX w. 
obejmował tę posiadłość mój dziad Józef Dobiecki, była ona już o wiele mniejsza…”. 

Na początku XX w., jak pisze Zbigniew Dobiecki: „Dom, leżący na szosie Sando-
mierz–Opatów–Iłża–Radom, był jakby popasową stacją dla jadących z sandomier-
skiego i z opatowskiego do Radomia. Linii kolejowej Skarżysko–Nadbrzezie nie 
było […], toteż dużo osób korzystało z krzyżanowickiego noclegu. Gościnnie, po 
staropolsku przyjmowani, urozmaicali długie zimowe wieczory gwarami, wymia-
ną myśli […] Owe rozmowy nie ograniczały się do spraw gospodarczych, obejmo-
wały liczne tematy. Intelektualna atmosfera domu, którego dumą była śp. Matka, 
nadawała tym rozmowom ton, odpowiedni poziom”. 

Dwór krzyżanowicki gościł wiele interesujących osób. Bywali tu m.in.: ks. Lubec-
cy z Bałtowa, Karczewscy z Wielgiego i Karscy z Włostowa. Szczególny rodzaj gości 
stanowili Austriacy, podczas I wojny światowej: „22 sierpnia podmuch wojny owiał 
i Krzyżanowice. Wieczorem bez żadnej bitwy, wkraczają austriaccy ułani. Efektow-
ne mundury […] to przeważnie arystokracja. Między nimi Lobkovitz, Skrybendzki 
(brat pruskiego arcybiskupa) […] eleganccy, kulturalni. Śp. Matka tłumaczy im, że 
nie może udzielać kwatery w domu, na wojnie bowiem bywa różnie i Rosjanie mogą 
potem zastosować represje. Wobec czego oficerowie są umieszczani na tzw. „Folwar-
ku”, tj. w oficynie na podwórzu. Austriacy nie protestują […] Istny zaiste Wersal”.

W 1917 r. posiadaczami majątku zostali: Juliusz, Anna i Zbigniew Dobieccy, zaś 
w 1921 r. całość znalazła się w rękach Anny Dobieckiej (1892–1945), córki Józefa 
i Bronisławy z baronów Heydlów. Po ślubie z nią w 1925 r. współwłaścicielem Krzy-
żanowic został Henryk Chrzanowski325 h. Korab (1886–1951), prawnik. (Wsparł on 
wydatnie budowę miejscowego kościoła pw. św. Józefa, projektu A. Pinno i S. Ję-
drzejewkiego). Jego ojciec (ur. w Niedarach, koło Bochni), syn Konstantego i Marii 
z Bukowińskich, był bratem Władysława, gubernatora Bośni i Hercegowiny w la-
tach 90. XIX w.326. Z kolei synem Henryka i Anny był wspomniany Józef Chrzanow-
ski (ur. 1924), autor cytowanych pamiętników.

W 1929 r. wyłączono z tychże dóbr około 120 ha, na rzecz kolonistów i Spółdzielni 
Wytwórców Garncarskich w Iłży, pod nazwą Kolonia Krzyżanowice, w 1932 r. 16 ha na 
rzecz „Kolonii Polesisko”, w 1935 r. ponad 11 ha na rzecz „Pogranicza”, a w 1937 r. ponad 
34 ha na rzecz „Kolonii Krzyżanowice A”. W 1939 r. pozostało jedynie około 380 ha.

322 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 1995.
323 Tamże.
324 M. Rydel, Dwór – Polska tożsamość, Poznań 2012, s. 121–124.
325 Wraz z bratem Janem, był on również współwłaścicielem podradomskiego majątku Gózd.
326 J. Chrzanowski, Chrzanowski Henryk, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 7, 
Warszawa 2004, s. 10–11.
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W 1945 r. po zarekwirowaniu majątku przez władzę „ludową” Henryk Chrza-
nowski musiał go opuścić i zamieszkać najpierw w Radomiu, a po śmierci żony  
w 1945 r. w Krakowie, gdzie zmarł w 1951 r. (pochowany został na krzyżanowic-
kim cmentarzu). Ich syn Józef wyjechał w 1946 r. do Francji i ożenił się z Marią 
Skarbek-Borowską, z którą doczekał się dwóch synów – Dominika i Stefana. 

Dwór wraz z parkiem został wówczas upaństwowiony. W 1948 r. rozpoczął 
tam działalność Uniwersytet Ludowy, w latach 1951–1958 mieściła się tam szkoła, 
a później, do 1999 r., budynek służył chorym i niepełnosprawnym (m.in. jako Pań-
stwowy Zakład Specjalny Dla Dzieci i Dorosłych). Od tamtego czasu nie jest użyt-
kowany. Na terenie parku w innym, nowym budynku funkcjonuje Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. W 2006 r. Rada Powiatu w Radomiu podjęła uchwałę o przekazaniu 
dworu gminie Iłża, w celu urządzenia w nim filii tamtejszego muzeum, do czego 
jednak nie doszło327. W 2013 r. nieużytkowany i niszczejący budynek został zwró-
cony samorządowi powiatowemu, po czym w 2018 r. odzyskali go spadkobiercy328. 

Dwór stary, niezachowany (zapewne nie pierwszy), został wystawiony być może 
w XVIII w., ale nie później niż w 1816 r., czego dowodzi spisany wówczas in-

wentarz. W 1824 r. był to: „Dwór drewniany, jadąc drogą od miasta Skaryszewa i wsi 
Modrzejowic ku miastu Iłży, na lewą rękę ku południowi, na wzgórku, w dziedzińcu 
bez oparkanienia, na podmurowaniu stojący, zewnątrz i wewnątrz trynkowany, dwa 
narożniki przymurowane mający, przed którem zajazd kamieniem głazowym bruko-
wany. Obok usytuowana była officyna, idąc z dworu po prawej ręce, w dziedzińcu, na 
wschód słońca, z drzewa: pokojów trzy, z alkierzem i garderobą […], piece, kominy, 
kominki, pułapy pod dachem z gontów […]. W tyle na wzgórku, tranzet murowany 
[…], studnia […] żuraw […], folwark, frontem na południe, z drzewa”, oraz budynki 
gospodarcze, m.in. owczarnia, wozownia, karczma, kuźnia, browar, wołownia, dwo-
rek dla służących […]. Za dworem, blisko kościoła […] Świętej Ottolii, domek dworski 
z drzewa, domek drugi podobny, do mieszkania ludzi dworskich i oficjalistów służące 
[…], ogród włoski w tyle pałacu, czyli dworu […], wiatrak […], a przy nim domek”329.

W 1829 r. stał tam „dwór z drzewa, gontami pobity330, natomiast w 1834 r.: „dwór 
na wzgórzu, przy ogrodzie fruktowym, na podmurowaniu, z drzewa, w węgieł, gon-
tami pokryty, bez okien, drzwi, pustkami stojący, zdezelowany, pod tymże są piwni-
ce”331. W pobliżu znajdowały się: „folwark z drzewa, frontem na zachód dziedzińca 
dworskiego […], folwark stary zwany, z drzewa, w węgieł […], zdezelowany, repe-
racji potrzebujący, dom dworski zwany z drzewa […], izb sześć.”. W latach osiem-
dziesiątych XIX w. (1883 r.), jak pisze J. Chrzanowski, Apolonia Polanowska, ciotka 

327 Jego prawnym właścicielem stała się w 2010 r.
328 M. Daszkowska, Iłża traci dworek w Krzyżanowicach, w: „Echo Dnia”, 26.08.2013 r.; M. Daszkowska, 
Iłża traci dworek w Krzyżanowicach, w: „Echo Radomskie”, 30.08.2013 r., nr 35(77).
329 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 1998; O. Gregorek, Dwór w Krzyżanowicach…, op. cit., s. 61. 
330 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 1998. W „Opisaniu budowli dworskich folwarku Krzyżanowice”, 
z 1829 r. czytamy: „officyna drewniana gontami pobita, folwark drewniany gontami pobity, dom dla 
służących dworskich drewniany, gontami pobity, szpichlerz murowany, dwie stodoły, w słupach muro-
wanych, obory drewniane, browar i gorzelnia pod jednym pokryciem, murowane, wiatrak zdezelowa-
ny, przy temże dom drewniany, przy trakcie z Iłży do Radomia karczma zajezdna, drewniana”. 
331 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 1998.
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i opiekunka babki mojej Bronisławy z Heydlów Józefowej Dobieckiej w prezencie 
ślubnym dopomogła w unowocześnieniu krzyżanowickiego dworu, powiększono 
go o dwie przybudówki, nie zakłócając jego osiemnastowiecznego stylu. W tym też 
okresie w domu założona została kanalizacja i wodociągi. Dodaje ponadto: „Dom 
mieszkalny w Krzyżanowicach był typowy dla tamtych okolic, z charakterystycz-
nym łamanym dachem, krytym gontem, z dwoma dobudówkami, zlewającymi się 
w całość, na prawym skrzydle piętrowa, na lewym parterowa. W centrum, zwrócony 
na południowy zachód, ganek podparty na czterech kolumnach”332. 

Budynek murowany, zachowany do dziś, powstał prawdopodobnie na pozosta-
łościach lub miejscu tego starszego (alkierzowego?). Usytuowany jest na natural-
nym wzniesieniu – skarpie i otoczony parkiem. Zbudowany na planie wydłużone-
go prostokąta jest obiektem parterowym, z trzema ryzalitami w dłuższych ścianach, 
w tym środkowym od strony podjazdu, krytym dachem dwuspadowym. Został on 
przekształcony przez nadbudowę jednej kondygnacji nad bocznym ryzalitem od 
strony zachodniej oraz przybudówki – od strony wschodniej i południowej. Ele-
wacja ogrodowa również ma ryzalit, pierwotnie drewniany, obecnie rozbudowany, 
częściowo murowany, z daszkiem dwuspadowym i ze szczytem ozdobnie oszalo-
wanym deskami. Z tej to strony, na osi budynku znajdują się wysokie, betonowe 
schody prowadzące do parku. Z kolei na elewacji frontowej umieszczona jest ta-
blica kamienna z herbem Junosza i napisem: „Roch z Chyżowa Romer / Dziedzic 
Krzyżanowic i Malinia / Roku 1801 – Dnia 1 maj”333. 

O zlokalizowanym z tej strony portyku napisano: „Dobrze została udokumen-
towana forma portyku z okresu międzywojennego. Z ikonografii wynika, że ulo-
kowany był na dwustopniowym podeście, składał się z czterech kolumn pozba-
wionych baz, a zwieńczonych formą pierścienia; środkową arkadę […] wieńczył 
łuk koszowy, w odróżnieniu od dwóch pozostałych, zamkniętych rozciągniętymi 
łukami odcinkowymi. Arkadowanie wieńczył masywny gzyms stanowiący podsta-
wę dla trójkątnego naczółku. Wydatny tympanon sięgał do załamania połaci dachu 
łamanego […]. Portyk doskonale komponował się z budynkiem dworu, posiadał 
odpowiednie proporcje i doskonale podkreślał strefę wejściową, nadawał jej repre-
zentacyjnego i ‚dworskiego’ charakteru”334. 

Po II wojnie światowej dwór był gruntownie remontowany, m.in. zlikwidowano 
portyk, w miejsce którego powstała sześcienna bryła zamknięta dwuspadowym 
dachem, wykonano nowe pokrycie dachowe, jak też przebudowano trzytraktowe 
wnętrze z pozostałościami klatki schodowej z II poł. XIX w.335 

Wnętrze. W 1824 r. „w dworze tym znajduje się pokojów siedem, sala jedna, 
garderob cztery, sieni dwie, murowanie, kredens, narożnik i piwnic trzy […], 

według opisania inwentarzem z 19 lipca 1816 r. […], jako też kontraktu dzierżawne-
go przed pisarzem […] Floryanem Zakrzowskim w Radomiu, dnia 18 lipca 1822 r., 
między Dobrzyńskim, dziedzicem lokatorum, a Antonim i Kazimierzem Chorodyń-

332 M. Rydel, Dwór – Polska tożsamość, Poznań 2012, s. 121–124; J. Chrzanowski, Chrzanowski Henryk, op. cit.
333 M. Krzemiński, Z. Wiśniowska, Dokumentacja ewidencyjna parku w Krzyżanowicach gm. Iłża woj. radom-
skie, arch. WUOZR, Radom 1986; J. Górska-Streicher, Powiat radomski, Warszawa 2015, s. 97–98.
334 O. Gregorek, Dwór w Krzyżanowicach…, op. cit.
335 J. Szałygin, Karta ewidencyjna… Dwór w Krzyżanowicach, Radom, op. cit.
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skimi, braćmi konduktorami, czyli dzierżawcami, zawartego […]. Wchodząc do sie-
ni drzwi podwójne […], w sieni okna dwa, o dwóch kwaterach […], o szybach czter-
dziestu ośmiu, posadzka z kamienia, pułap z tarcic, drzwi pojedynczych dwoje”. 

Według inwentarza z 1874 r. na wyposażeniu dworu znajdowały się m.in.: „Na 
pokoju pierwszym lampa wisząca bronzowa ze szkłami stara, w pokoju drugim: 
13 krzesełek jesionowych z takąż kanapą wyplatane trzciną, szezląg z drzewa, komo-
da, lustro w złoconych ramach, 12 lanszaftów litografowanych. W pokoju trzecim: 
żyrandol bronzowy ze szkłami wiszącemi, dwie kanapki wyściełane morą czerwoną 
jedwabną, dwa lustra w złoconych ramach z firaneczkami axamitnemi, dwie pod-
stawki pod lichtarze palisandrowe. W pokoju czwartym: żyrandol bronzowy z kin-
kietami podwójnemi kanapka-kozeta, 12 krzeseł wyściełane adamaszkiem jedwab-
nym pokryte, 2 konsole rzeźbiarską robotą ozdobione machoniowe, 2 lustra większe 
w złoconych ramach, szezląg machoniowy skórą kozłową kryty, obraz olejno ma-
lowany w ramach złoconych przedstawiający starca zadumanego, 2 stoliki do kart 
palisandrowe, stół machoniowy owalny przed kanapę, lampa bronzowa ze szkłem 
stojąca. Na pokoju piątym: lanszafcik w ramach złoconych. W pokoju szóstym: szafa 
do książek, lustro małe w złoconych ramach stare, łóżka jesionowe stare”. 

W okresie międzywojennym, jak pisze Józef Chrzanowski: „Z ganku, od strony 
podjazdu, wchodziło się do obszernej, trochę mrocznej sieni. Na lewo znajdował się 
pokój stołowy, którego trzy okna wychodziły na zajazd, dalej w amfiladzie mieścił 
się gabinet matki, za nim gabinet ojca i kancelaria służbowa. Ze stołowego prowadził 
w głąb domu korytarz do kredensu, połączonego ręczną windą z kuchnią, znajdującą 
się w suterenach, tu znajdowały się drzwi do czterech pokoi gościnnych, w których 
okna wychodziły na park. W korytarzu mieściły sie też schody prowadzące do czte-
rech pokoi gościnnych na parterze. Z pokoju stołowego przechodziło sie też do tzw. 
czerwonego saloniku, okna jego też wychodziły na park; tapety i meble utrzymane 
były w tonie czerwonym. Jedną ścianę zajmowały litografie widoków Krakowa, wy-
konane przez Leona Wyczółkowskiego, nad kominkiem wisiał portret matki, malo-
wany przez Jacka Malczewskiego. W tym saloniku spędziliśmy zimowe wieczory. 
Na prawo od czerwonej salonki znajdował się duży salon, z którego wychodziło się 
na werandę, a z niej do parku. Na ścianach salonu wisiały stare portrety. Utkwił mi 
w pamięci portret mojej babki Józefowej Dobieckiej malowany przez Jacka Malczew-
skiego. Będąc dzieckiem bałem sie jej groźnego wzroku, o zmroku unikałem wcho-
dzenia do salonu, by nie przechodzić koło tego portretu. W czasie okupacji wszystkie 
portrety i meble z salonu, wraz z cenniejszymi: srebrem, porcelaną i innymi pamiąt-
kami rodzinnymi, wywieziono do Warszawy, by je uchronić przed grożącym im tu 
rabunkiem, gdzie bezpowrotnie przepadły w czasie powstania. Na prawo od sieni 
znajdował się „niebieski salonik”; meble i tapety utrzymane w nim były w tonie nie-
bieskawym, okna jego dawały widok na zajazd. Na ścianach wisiały portrety innego 
pradziadka Eustachego Dobieckiego, właściciela Łopuszna i jego synów, Eustachego 
i Józefa – mego dziadka,właściciela Krzyżanowic. Z niebieskiego saloniku prowadzi-
ły drzwi do sypialni rodziców położonej od strony parku i do dwóch pokoi w amfi-
ladzie od strony zajazdu, z których jeden był moim. Z tych pokoi przechodziło się na 
korytarz, z którego było wejście do łazienki, dużego pokoju i dalej na park”. 

Nadto Chrzanowski dzieli się takimi oto refleksjami: „Byłem zrośnięty z każ-
dym pokojem rodzinnego domu, z każdym szczegółem tego pokoju. Gdyby np. 
przesunięto z saloniku szafkę biblioteczną śp. Matki, czy fortepian z salonu, poczy-
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tywałbym to za niepotrzebną zmianę, za przestępstwo po prostu, psujące ustalony 
stan rzeczy. Tradycyjny zegar ścienny, od lat wydzwaniający godziny w stołowym 
pokoju, solidny bufet, szafa podręczna koło drzwi, ciemno zielony, majolikowy 
piec stanowiły nieodłączne akcesoria pokoju stołowego i jakby dany pokój stracił 
„duszę”, jeśli się tak można wyrazić, gdyby któreś z tych mebli przestawiono, czy 
zabrano. Pod zegarem stał mały stolik, na którym kładziono wazę z zupą. Obok 
niego stolik mniejszy na samowar, który nie mógł stać w innym miejscu dlatego, 
tak to sobie wyobrażałem, iż miejsce jego było już w hierarchii domu […] W pierw-
szym rzędzie było to bezgraniczne przywiązanie do gniazda, z którego się wyszło, 
pragnienie, aby ta oaza zacisza i miłości – dom rodzicielski, pozostawała aż do 
najdrobniejszych szczegółów nietknięta”.

Ogród założony został prawdopodobnie na pocz. XIX w., w 1824 r. został opisany 
następująco: „Ogród włoski w tyle pałacu, czyli dworu, różnego gatunku owoco-

we drzewa obejmujący, przez płatnego ogrodnika dozorowany, przez dziedzica utrzy-
mywany, za tymże ogrodem chałupa pruska? dla ogrodnika, z izbą, komorą, piecem, 
kominem etc. […], w ogrodzie szklanych kapeluszów 14”. W 1834 r. były tam: „ogród 
za dworem fruktowy żerdziami ogrodzony, graniczy na zachód z gościńcem radom-
skim, na wschód z gorzelnią, obejmuje w sobie ziemi morgów 4, w tymże znajdują 
się kwatery drzew fruktowych rodzajnych gruszek sztuk 74, jabłonek 135, śliwek 120, 
wiśni 50, szczepów rozsadzonych gruszek 30, jabłonek 22 […] Ogród warzywny przy 
browarze zwany, graniczy na zachód z ogrodem fruktowym na wschód z gorzelnią, 
mniej więcej morgów 3, Chmielnik graniczy na południu z ogrodem probostwa, na 
północ z wsią Krzyżanowice, mniej więcej morgów 4, ogród warzywny za folwarkiem 
zwany graniczy na wschód z droga iłżecka, na zachód z chmielnickim ogrodem”.

Józef Chrzanowski podaje, iż w latach 80. XIX w. (1883 r.) ciotka i opiekunka jego 
babki Bronisławy z Heydlów Józefowej Dobieckiej, Apolonia Polanowska, w prezen-
cie ślubnym zaplanowała i założyła dla niej park. Przed dworem znajdował się: „za-
jazd otoczony niskim żywopłotem; rósł tam olbrzymi kilkusetletni jesion, pod które-
go konarami znajdowała się altanka z ławkami rozłożonymi wokół potężnego pnia. 
Obok rósł też wiekowy kasztan i modrzew z gałęziami opadającymi do ziemi. Te 
trzy olbrzymy stanowiły jedną, majestatyczną całość […], unikaty natury, jak zresztą 
większość drzew w parku, zostały bezmyślnie wycięte”. Po II wojnie światowej: „po 
północno-wschodniej stronie domu znajdowała sie weranda, z której rozciągał się 
widok na schodzące w dół tarasami klomby i trawniki, przecinane żwirowanymi 
ścieżkami. Dookoła werandy na wiosnę stawiane były palmy, kaktusy i inne egzo-
tyczne rośliny przechowywane zimą w ogrzewanej cieplarni […]. Ścieżki z werandy 
prowadziły do cienistych altan parku, ukrytych w gąszczu drzew, w perspektywie 
widoczne były dwa sztuczne stawy. Układ parku był ciekawym połączeniem sta-
rodrzewia, z późniejszym, nowoczesnym rozplanowaniem pejzażu i nadaniu stylu 
całości. Oddzielony był od sady i ogrodu warzywnego gęstym murem starego drze-
wostanu i krzewów, od szosu oddzielał go szeroki szpaler grabowy”336. 

Obecnie powierzchnia tego parku wynosi 2 ha, z drzewami liczącymi do 
100 lat. Składa się z trzech części: przed dworem, gdzie rośnie dużo iglaków (cisy, 
świerki, jodły), jest to najbardziej zmieniona część parku. Druga część, za dworem, 

336 M. Rydel, Dwór – Polska tożsamość, Poznań 2012, s. 122–123 (informacje z pamiętnika Józefa Chrza-
nowskiego).
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charakteryzuje się przewagą starych drzew, natomiast trzecia to teren „dziki”, gdzie 
brak jest starodrzewia (najwięcej jest tam klonu pospolitego, kasztanowca i brzozy). 
Na terenie parku, od strony północnej, została zbudowana muszla koncertowa.

Od szosy iłżeckiej i drogi dojazdowej do bramy park oddziela rząd starych kasz-
tanowców. W ich sąsiedztwie usytuowana jest figura św. Floriana, ufundowana 
przez Kajetana Dobrzyńskiego.

Wieś Huta („Huta szklana pospolicie Krzyżanowska zwana”), dziś część Aloj-
zowa, na styku z Kajetanowem, w 1824 r. została opisana tak: „od Fabryki Szklanej 
z dawna tu zaprowadzonej bierze swoje nazwisko, leży pomiędzy Modrzejowicami 
i Krzyżanowicami […]. Dziedzic Kajetan Dobrzyński nowych budynków stawia-
niem tę kolonię rozszerza, Fabrykę Szkła swemi nakładami powiększa i osobistym 
tu z familią mieszkaniem wspiera i przozdabia. Wieś Chuta jednaż dziedzictwo 
z wsią Krzyżanowicami, o pół mili stąd położonej”337. 

Dwór, który tam się znajdował, niezachowany, o nieznanej ikonografii, w 1824 r. 
opisany został następująco: „Dwór nowo, porządnie, z drzewa wybudowa-

ny […] Z dziedzińca wchodząc do dworu przez zajazd kamieniem wybrukowany 
i galleryą o czterech słupach okrągłych, trynkowanych, drzwi faszowane, podwój-
ne, malowane, gwoździami nabijane stolarską robotą […], z zamkiem, antabami, 
szufrygami, w guście francuzkim, do przepokoju, w którym nad drzwiami okno 
podługowate, o trzech szybach, po bokach zaś dwa okna półkolne, w drzwi osa-
dzone […], podłogi i pułap z tarcic, kominek szafiasty, murowany cegłą […], ściany 
i sufit wyklejone?, pobielane, troje drzwi podwójnych […], z prawej i lewej strony 
do pokojów, […] zaś do sali […] czwarte drzwi pojedyncze z tarcic […], na górę 
z wschodami prowadzące […]. Z tego przepokoju na prawą rękę pierwsze drzwi, 
okno […] do pokoju gościnnego, w którym podłoga z tarcic, sufit płótnem wyklejo-
ny, ściany wyklejone? papierem i wybielone, okien podwójnych […], po szyb sześć 
mające, kominek, piec murowany, piece dwa przed kominkiem, posadzka z cegły. 
Z tego pokoju drzwi do gabinetu, w którym piec murowany razem i kancelarie 
ogrzewający, okna podłoga sufit i drzwi jak wyżej do kancelarii […], z kancelarii 
i przez gabinet do gościnnego pokoju, zwracając się na prawą rękę, drzwi poje-
dyncze do pokoju sypialnego pierwszego […], podłoga z tarcic, ściany papierem, 
sufit płótnem wyklejone i pobielone. Z tego pokoju drzwi podwójne […] do sali 
w środku dworu będącej, dwa podłużne i podwójne okna z okiennicami, posadzka 
taflowa, piec murowany i kominek, ściany papierem, sufit płótnem klejone, z sali 
drzwi do przedpokoju, oraz drzwi do pokoju pannińskiego, we wszystkich innych 
pokojach podobne okna […], kominek, ściany sufit […] do gabinetu, a stamtąd inne 
znowu drzwi na ogród […], drzwi do pokoju jadalnego i stąd do przepokoju wcho-
dzi się […], drzwi pojedyncze zamykane na górę, z tego przedpokoju, gdzie także 
pokoje letnie mieszkalne znajdują się, w tym całym dworze wszystkich kominków 
sześć, pieców cztery, komin z fundamentu murowany nad dach wyprowadzony 
[…], dach gontami pobity, piwnic murowanych sklepionych dwie, oraz szyja zamy-
kana z drzwiami, na ogród wychodzącemi, okowanemi”. 

Ogród w 1824 r. wyglądał następująco: „W tyle dworu jest nowo założony ogród, 
nie zupełnie jeszcze utworzony i wykarczowany jako też rowami osuszony, od 

frontu […], z boków dworu […] sztachetkami w słupy obwiedziony, a z tyłu i po 

337 Po 1819 r. 1 mila = 8534,31 metra.
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1.  Bronisława z Heydlów Dobiecka z dziećmi Anną, Janem, Zbigniewem. Fot. ok. 1903
2.  Dwór w Krzyżanowicach, widok od frontu. Fot. z lat 30. XX w.
3.  Portret Józefa Dobieckiego i Bronisławy z d. Heydel. Fot. przed 1915, w zbiorach Chrzanowskich
4.  Dwór w Krzyżanowicach, widok od frontu. Muzeum Wsi Radomskiej. Fot. B. Polakowska, ok. 1980
5.  Tablica upamiętniająca Rocha Romera, na ścianie dworu w Krzyżanowicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
6.  Plan dworu w Krzyżanowicach w okresie międzywojennym, wykonany na podstawie rysunku Józefa Chrzanowskiego, 

oprac. O. Gregorek
7.  Dwór w Krzyżanowicach, widok od frontu. Fot. z lat 30. XX w.
8.  Jacek Malczewski, Portret Bronisławy z Heydlów Dobieckiej, ok. 1880, zbiory MJM. Fot. P. Rogólski
9.  Dwór w Krzyżanowicach, widok od strony parku. Fot. W.M. Kowalik 2013
10.  Plan Krzyżanowic z końca XIX w. APR
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10
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bokach żerdziami w kołki zabezpieczony. W ogrodzie tymże mały domek, czyli 
oranżeria z kominem, nad dach […], pod dachem z gontów, choiną ogajony, na 
skład ogrodowizny używany, a przy nim mały inspekt nowo założony”. 

W skład założenia wchodziły ponadto: „Stodoła nowa z drzewa, na przeciw 
frontu dworu, w tyle dziedzińca, pod lasem położona […], a w środu spichrz […]. 
Idąc z dworu przez dziedziniec po prawej ręce stoi folwark i razem kuchnia, w środ-
ku którego dwoje drzwi przeciwleżnych do sieni, komin murowany […]. W tem 
folwarku izb trzy, komora, z drzwiami oknami i kominkami, piwnicą. Na boku 
folwarku z drzewa, z dwojgiem drzwi, tranzet w słupy, pod gontem, z podłogą. 
Studnia obok folwarku, z wielkim kołem między czterema słupami, dach gontami 
pobity […], w bliskości druga studnia […] do pojenia koni, bydła. Naprzeciw fol-
warku dwie stajnie: nowa z drzewa, w środku wozownia […] podłogi, pułapy […] 
dom drewniany, o czterech izbach i czterech komórkach na mieszkanie służących 
dworskich, z kominem murowanym, z piecami, kominami […] idąc dalej domów 
pięć, nowo z drzewa zbudowanych, niedokończonych […], karczma z drzewa po-
dobnież niedokończona […],z mieszkaniem. Fabryka szkła, czyli Huta gdzie się 
szkło w różnych gatunkach i efektach wyrabia, z kikunastu mieszkaniami?”. 

W 1829 r. na zabudowania dworskie Kolonii Huty Krzyżanowskiej składały 
się: „dwór z drzewa, dranicami pokryty, kuchnia z drzewa gontami pokryta, dom 
dla służących z drzewa, gontami pokryty, wozownie i stajnie drewniane, stodoła, 
obora, huta szklana drewniana, cztery budy na mieszkania dla hutników, karczma 
z drzewa”. Z kolei w 1834 r. był tam: „Dwór z drzewa, w węgieł, wewnątrz i ze-
wnątrz szabrowany, gontami pokryty, obejmuje 5 pokoi, 3 gabinety i sień, pokoje 
malowane. Budynek ten nowo wystawiony, w dobrym stanie, w dziedzińcu które-
go opodal jest kuchnia z drzewa, gontami pokryta […], stajnie, wozownie […], dom 
czworaki zwany z drzewa, gontami pokryty, domów dla fabrykantów hutniczych, 
w węgieł wystawionych 8, cegielnia przy granicy Jedlanki, dom murowany z cegły, 
piec wapienny do palenia wapna”.

Folwark Malenie w „Opisaniu budowli dworskich folwarku Maleń” z 1829 r. 
posiadłość scharakteryzowano lakonicznie: „folwark drewniany gontami pokryty, 
stodoła, obora, karczma, czyli browarek z drzewa, browar. Na Maleniu jest 3 garn-
carzy to jest Tomasz i Wojciech Kryzeleski i Szymon Malarski?, którzy wyrabiają 
garnki, mają domy dworskie”.

MAKÓW
(Makow 1569)338

gm. Skaryszew, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, w sąsiedztwie dro-
gi krajowej nr 9. 

Dzieje. Od XV w. była wsią królewską339, należącą do starostwa radomskiego, 
przekazywaną kolejnym dzierżawcom, pełniącym zwykle urząd starosty ra-

338 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 118; F. Siarczyński., op. cit., s. 55: „Maków […] W gruntach 
dobrych, z lasem i dworem […] Przywilejem Stefana króla, uwolniona ta wieś od robocizn zbytnich 1578 r.”.
339 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Zespół rezy-
dencjonalny i folwarczny w Makowie, arch. WUOZR, 1994. 
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domskiego. W XVI w. byli to: Piotr Firlej z Dąbrowicy i Jan Lutomirski, w XVII w. 
majątek dzierżawili m.in. Mikołaj Podlodowski, a przed 1772 r. Michał Świdziński340. 

W lustracjach z 1554 r. i 1567 r. znajdujemy opis folwarku złożonego z zabu-
dowań drewnianych, takich jak dom i spichlerze, ogrodu i sadu. Podczas najaz-
dów szwedzkich w XVII w. wieś i folwark zostały spalone, a potem odbudowane. 
Lustracja z 1765 r. mówi o pałacu „postawionym z pruska” (konstrukcja słupo-
wo-ramowa, z wypełnieniem ceglanym)341. W 1825 r. majątek, stanowiący wła-
sność rządową, został wydzierżawiony Piotrowi Chojeńskiemu, który wykupił go 
w 1835 r.342. To on dokonał przebudowy całego zespołu, wznosząc budynki muro-
wane w miejsce dotychczasowych drewnianych. Powstały: późnoklasycystyczny, 
murowany dwór, stanowiący główną bryłę zachowanego do dziś budynku oraz 
spichlerz, lamus i browar. Ich datowanie jest różne: spichlerza XVIII/XIX w., la-
musa I poł. XIX w., pozostałych – II poł. XIX w. W 1848 r. Maków stał się własno-
ścią Józefa Skorupskiego, dzierżawcy dóbr Skaryszewa i burmistrza tego miasta 
w latach 1820–1840, zmarłego w 1854 r. (pochowanego w kaplicy pw. św. Józefa 
na tamtejszym cmentarzu), w 1854 r. jego żony Eleonory Skorupskiej i córki Józefy 
Załęskiej. Inskrypcja na nagrobku znajdującym się na cmentarzu skaryszewskim 
informuje ponadto, że spoczywa tam Maryanna Skorupska córka dziedziców Ma-
kowa, zmarła w 1834 r., w wieku 12 lat343.

W II połowie XIX w. współwłaścicielem dóbr został Józef Gorzkowski, kolej-
ny mąż Józefy Załęskiej, który gospodarował tam w latach 1860–1898344. Wówczas 
nastąpiła rozbudowa dworu. W 1897 r. majątek nabył Karol Czarnowski, pocho-
dzący z Olszan na Ukrainie (absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Ki-
jowie)345. Administrował on kilkoma cukierniami, których był udziałowcem. Jego 
żoną została 16 letnia Eleonora z Rościszewskich (ur. 1866), córka Franciszka Ro-
ściszewskiego i Walerii Zborowskiej (właścicieli majątków: Koszara, Tymoszówska 
i Bandurowa w powiecie czechryńskim, gubernia kijowska). Była ona patriotką, 
działaczką społeczną i filantropką, przewodniczącą Towarzystwa Zjednoczonych 
Ziemianek. We Wspomnieniach… E. Czarnowska pisze m.in.: „Mieszkaliśmy w ma-
jątku naszym w Makowie pod Radomiem, gdzie oboje zamiłowani do pracy na roli 
w gospodarstwie, ogrodzie i w kierunku społecznym mieliśmy spokojną i miłą eg-
zystencję ludzi niezależnych, a już wciągniętych w stosunki towarzyskie wszędzie. 
Wieś Maków odnosiła się do dworu z życzliwością i zaufaniem. Toteż powstała 
tam ochronka nie tylko dla dzieci służby folwarcznej, ale i dla dzieci gospodarzy 
miejscowych […]. W 1904 r. odbywały się wyścigi konne w Radomiu […] Hrabia 
August Zamojski z Różanki, Hrabia Juliusz Tarnowski z Końskich oraz Książę Ma-

340 Wykaz starostów podaje D. Kupisz, w: Powiat radomski…, op. cit., s. 18–19, 41–42.
341 Budownictwo rozpowszechnione głównie w średniowieczu w Europie zachodniej i środkowej, oraz 
w poł. XVIII w. wraz z ekspansją pruską na polskie ziemie północno-zachodnie. 
342 APR, HPR, sygn. 624.
343 M. Giermakowski, Skaryszewska nekropolia, Skaryszew 2013, s. 175–176.
344 W 1884 r. wg danych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego majątek Maków liczył ogółem 1697 
mórg, z czego grunty orne i ogrody obejmowały 1104 m, łąki 26 m, pastwiska 38 m, lasy 489 m, nieużytki 
i podwórze folwarczne 40 m.
345 M. Sikorska, Eleonora Czarnowska (1866–1950), w: Archiwariusz Zamojski 2014, Zamość 2014, s. 121.
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ciej Radziwiłł ze Staszowa, poznawszy mego Męża w pracy społecznej w Radom-
skim, wystąpili z propozycją objęcia zarządu Ordynacji Zamojskiej”346. 

Niedługo potem Karol Czarnowski przyjął propozycję ordynata Maurycego Za-
moyskiego objęcia stanowiska Głównego Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej. Mał-
żonkowie opuścili więc Maków i przeprowadzili się do Zwierzyńca. Zmarli, nie 
doczekawszy się potomstwa, Karol w 1920 r., a Eleonora w 1950 r. Pochowani są na 
Powązkach. W 1913 r. nowymi i ostatnimi właścicielami Makowa zostali Maria (sio-
stra Eleonory, mieszkająca wówczas w Kijowie) i Jan (brat Karola) Czarnowscy347. 
Tenże, jak podaje M. Sikorska, zbudował tam gorzelnię. Notabene, jego teść, Franci-
szek Rościszewski, był w Guberni Kijowskiej prekursorem gorzelnictwa i posiadał 
trzecią co do wielkości gorzelnię i rektyfikację w Rosji.

Wkrótce Czarnowscy wraz z dziećmi, wyjechali do Warszawy, gdzie Jan został 
wiceprezesem Ziemiańskiego Towarzystwa Kredytowego oraz wiceprezesem Towa-
rzystwa Spirytusowego. A. Grodziński pisze: „Maków, własność Jana Czarnowskie-
go, który piastował szereg godności w centralnych instytucjach ziemiańskich w War-
szawie (prezes Związku Ziemian, prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego itd.). Czarnowski wraz z żoną Marią, z Rościszewskich, czas okupacji przebył 
w Makowie. W latach 1930–1945 mieszkał on i pracował w Warszawie, a w majątku 
gospodarował rządca. Po przejęciu Makowa na cele reformy rolnej w 1945 roku Czar-
nowscy przenieśli się do Radomia, gdzie Jan Czarnowski zmarł 1 stycznia 1949 r., 
pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach. Po jego śmierci Maria i Eleonora 
Czarnowskie przeniosły się do Chotomowa, koło Warszawy i tam wkrótce zmar-
ły”348. W swych Wspomnieniach zaś podaje: „Nie mogę nie wspomnieć też państwa 
Janów Czarnowskich z Makowa. Byli to ludzie na najwyższym poziomie, wyróż-
niający się kulturą osobistą i ogładą towarzyską, a przy tym wyjątkową dobrocią, 
którą promieniowali […] Pani Maria z domu Rościszewska, niedaleka krewna Karola 
Szymanowskiego, była wielką miłośniczką muzyki. Nasuwa się pytanie czy Szyma-
nowski swoich zdolności nie odziedziczył właśnie po Rościszewskich. Siostra pani Ja-
nowej, pani Eleonora była żoną rodzonego brata pana Jana – Karola Czarnowskiego, 
długoletniego plenipotenta ordynacji Zamoyskich”349. 

M. Sikorska zaś pisze, że „odkrycie po trzech ćwierćwieczach wspomnień tej 
nieprzeciętnej kobiety [Eleonory] stało się bezpośrednim impulsem do pracy nad 
scenariuszem filmu dokumentalnego. Film ten, jeśli powstanie, zmierzy się z posta-
cią, która całym swym życiem walczyła o niepodległą i mądrą Polskę”350. 

Majątek po II wojnie światowej zmieniał użytkowników, którymi byli m.in.: Pań-
stwowy Fundusz Ziemi, Gminna Szkoła Spółdzielczo-Rolnicza i GS „Samopomoc 
Chłopska”. Od 1957 r. dwór i park znalazły się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej 

346 E. Czarnowska, Wspomnienia o pracy społeczno-kulturalnej w Ordynacji Zamojskiej (1904–1920), w: Ar-
chwariusz zamojski 2014, Archiwum Państwowe w Zamościu, Zamość 2014, s. 127.
347 Piastował szereg godności w centralnych instytucjach ziemiańskich w Warszawie (m.in.prezes 
Związku Ziemian, prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego); A. Grodziński, Losy zie-
mian powiatu radomskiego w czasie wojny i okupacji (1939–1945). Zeszyty Naukowe MWR, 1986.
348 A. Grodziński, Varia 1958–1978, mnps, Radom, b.d., s. 67; A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit.
349 E. Czarnowska, Wspomnienia, op. cit., s. 138–139.
350 M. Sikorska, Eleonora…, op. cit., s. 126.
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w Makowie. W zespole pofolwarcznym utworzono Zakład Zbytu i Przetwórstwa 
Owocowego. W 1959 r. nastąpił kolejny podział dawnego majątku: szkoła otrzymała 
dwór, park i dawny lamus, a przetwórnia budynki na terenie podwórza folwarcz-
nego. Przebudowane wówczas zostało wnętrze gorzelni, przeznaczone na magazyn 
skór. W 1981 r. zespół dworski (rezydencjonalny i folwarczny) w Makowie został 
wpisany do rejestru zabytków. Niestety, budynki zachowane w południowo-zachod-
niej części założenia, o interesującej, unikatowej dla tych stron formie, a więc gorzelnia 
z arkadowym portykiem kolumnowym i spichlerz z gankiem kolumnowym są za-
niedbane i opuszczone. Teren zajmowany przez Przetwórnię Owocowo-Warzywną 
zamyka długi budynek służący w I poł. XX w. jako stajnia cugowa. Między współcze-
śnie wzniesionymi obiektami magazynów i chłodni zachowało się kilka pofolwarcz-
nych budynków. Nie przetrwały natomiast dwa drewniane czworaki robotników 
folwarcznych oraz dom dla robotników sezonowych, prawdopodobnie z początku 
XX w., usytuowane od strony południowo-wschodniej założenia351.

Obecnie budynek dworu użytkuje szkoła podstawowa. W 2013 r. była ona go-
spodarzem sympozjum poświęconego zabytkom powiatu radomskiego, zorganizo-
wanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. 

Dwór. Wspomniana lustracja z 1765 r. mówi o pałacu „niedawno postawionym 
z pruska, w którym […] pokojów trzy, alkowa […], kaplica […], gabinetów dwa. 

Z drugiej strony […] dwa pokoje, trzeci w przysionkach i garderoba. Na górze pałacu 
sala i pokojów dwa. W dziedzińcu, na rogach z bramą, narożniki dwa”. Te ostatnie to 
małe oficyny wzniesione z cegły surówki. Później obiekt ten określany był terminem 
dwór. W 1783 r. Aleksander Potkański, dzierżawca Makowa od 1772 r., wybudował 
w tym samym miejscu i tej samej wielkości co poprzedni, nowy, drewniany, tynkowa-
ny dwór352. Według lustracji z 1789 r. wiadomo, że był to „dwór z drzewa rżniętego, 
gontami pobity […]. Pokojów 13, sala, kuchnia. Ogród dworski różną drzewiną wy-
sadzany, […]. Folwark w drugim dziedzińcu stary, z 2 izbami, alkierzem i spiżarnią”. 

Dwór zachowany do dziś został wzniesiony przez P. Chojeńskiego w okresie 
między 1835 a 1848 rokiem353. W latach 1860–1898 J. Gorzkowski przeprowadził 
jego rozbudowę w postaci części piętrowej z wieżyczką i połączenia z oficyną. Po 
drugiej stronie budynku dodano oranżerię, elewacje uzyskały charakter neorene-
sansowy, zaś pokoje ozdobiono stiukami354. 

Dwór jest obiektem murowanym z cegły, otynkowanym, założonym na rzucie 
prostokąta: dziewięcioosiowym, jednokondygnacyjnym, w partii ryzalitów dwukon-
dygnacyjnym, z centralnie umieszczonymi płytkimi ryzalitami w elewacjach wzdłuż-
nych. Pokryty jest dachami dwu i czterospadowymi, z facjatkami. Od strony wschod-
niej ma łącznik dwukondygnacyjny z wieżyczką, poprzez który jest połączony z muro-
waną, parterową oficyną. Obecnie oba obiekty tworzą zwartą całość. 

351 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Zespół rezy-
dencjonalny i folwarczny w Makowie, arch. WUOZR, 1994. 
352 Budynek dworski powstał na miejscu XVII wiecznego dworu, który został całkowicie spalony około 
połowy XVII w.; A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 169.
353 G. Chodkowski, G. Putkowski, Karty zielone dworu, spichlerza, lamusa, oficyny, gorzelni, arch. WUOZR, 1959; 
J. Darowicz, Szkoła-dwór. Ekspertyza techniczna, 1974/1977; J. Górska-Streicher, Powiat radomski, op. cit., s. 98–100.
354 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna…, op. cit.
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Jest to budowla interesująca, znamienna dla podstawowych tendencji architek-
tury XIX w. w Polsce. Niewiele podobnych obiektów zachowało się do dziś, dlatego 
też należy go otoczyć szczególną opieką355.

Wyposażenie. We wnętrzu zachowały się nieliczne stiukowe dekoracje. W Mu-
zeum im. J. Malczewskiego w Radomiu są dwa portrety, które znalazły się tu 

w wyniku akcji „zabezpieczenia dóbr podworskich”. Pierwszy z nich to „Portret sta-
rej kobiety” malowany przez Marię Nostitz-Wasilkowską (1858–1922)356, absolwentkę 
Akademii w Petersburgu, specjalizującą się w salonowym malarstwie portretowym 
(malowała osoby m.in. z otoczenia cesarskiego). Drugi portret przedstawia bliżej nie-
znaną kobietę. Oba (dzięki życzliwości Adama Zielezińskiego dyrektora Muzeum) 
powróciły na moment do dawnego dworu w 2013 r. na czas odbywającego się tam 
Sympozjum poświęconego dziedzictwu kulturowemu.

Ogród. Około 6 hektarowe założenie, usytuowane w zachodnim krańcu wsi, 
pozostaje w granicach z poczoczątku XIX w. 

„Zespół dworski, wraz z parkiem, z zabytkowym dworem i budynkami gospo-
darczymi, o wyraźnie zachowanej kompozycji z XVIII i XIX w., jest cennym zabyt-
kiem kultury polskiej z tego okresu”357. 

Układ założenia opierał się na środkowej osi dworu, która od frontu pokrywa-
ła się z kierunkiem głównego wjazdu, a od północy z główną aleją regularnego 
ogrodu. Od zachodu ogród został zamknięty aleją wychodzącą na osi środkowej 
spichlerza. W I poł. XIX w. (po 1835 r.) P. Chojeński przekształcił powiązany z dwo-
rem ogród w krajobrazowy park angielski. (Na usypanym pagórku wzniósł ośmio-
boczny budynek lodowni). W obecnej formie został on jednak ukształtowany głów-
nie w II poł. XIX w., poprzez kolejne przemiany regularnego ogrodu dworskiego 
z końca XVIII w., a następnie ogrodu angielskiego z I poł. XIX stulecia. Kompozycja 
parku oparta jest na osi północ-południe, która, przechodząc przez środek dworu, 
pokrywa się od północy z główną aleją, a od południa z kierunkiem dawnego do-
jazdu od wsi oraz na osiach poprzecznych. W jego południowej części znajduje się 
budynek dworu, do którego dojazd prowadził pierwotnie od strony wsi. Po pół-
nocnej stronie dworu znajduje się wnętrze dawnego ogrodu kwiatowego, określa-
nego mianem „salonu ogrodowego”. Uległ on zniszczeniu poprzez przekształcenie 
w boisko sportowe358. W parku widać fragment z wyraźnym, regularnym układem, 
który znaczą stare drzewa w alejach. Zachowały się rodzime gatunki drzew i krze-
wów, przeważnie lip i klonów359, oraz ruiny murowanej lodowni z II poł. XIX w. 
Bardzo zatarte są ślady kolistego zajazdu i klombu, przed południową elewacją 
dworu, gdzie obecnie jest obszerny trawnik. 

355 M. Gucwa, Maków – dwór i zespół dworski. Dokumentacja naukowo-historyczna, arch. WUOZR, Kielce 1980.
356 Studia rozpoczęła w Krakowie, kontynuowała w ASP w Petersburgu (u P. Czistiakowa), którą ukoń-
czyła w 1885 r. Później przeniosła się do Warszawy. Brała udział w wystawach w Berlinie, Moskwie 
i Warszawie. Posługiwała się najchętniej pastelą.
357 K. Wiśniewska, T. Gryniewicz, Ewidencja parków i ogrodów. Maków – park dworski – pow. 6,5 ha, gm. 
Skaryszew, arch. WUOZR, Kraków 1979/1980.
358 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna…, op. cit.
359 A. Domagała, Zespoły pałacowo-dworsko-parkowe z XVIII–XIX wieku na obszarze obecnego województwa 
radomskiego, „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. XXXII, z. 1–2, Radom 1997, s. 60.



1.  Portret kobiety z dworu w Makowie, pocz. XX w., autor nn. Zbiory 
MJM. Fot. W.M. Kowalik 2012

2.  Dwór w Makowie, widok od strony parku. Fot. K. Wiśniewska 1979
3.  Maria Nostitz-Wasilkowska, Portret kobiety, z dworu w Makowie, 

1894. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik
4.  Gorzelnia dworska w Makowie. Fot. W.M. Kowalik 2013
5.  Dwór w Makowie, widok od strony parku. Fot. W.M. Kowalik 2013

1

3

5

2

4



106

MILEJOWICE
(Mylleyowycze, Mylyeyowycze 1508, Milieiowicze 1569)360

gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest kilka kilometrów na zachód od Radomia, przy 
drodze wojewódzkiej nr 740. 

Dzieje. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z XV w., kiedy to nale-
żała do Andrzeja Gościszewskiego herbu Brochwicz361, nazwana też była „Oj-

czyzną Milejowskich”362. Posiadali ją także Golczewscy, Kochanowscy, Kłopoccy 
i Burdzińscy363, w XVIII w. Cebulscy, od 1772 r. Aleksander Kłopocki h. Rawicz, 
rotmistrz wojsk koronnych i jego synowie. W 1789 r. w dokumencie wykazującym 
ofiary na wojsko, czytamy: „Wieś Milejowice, dziedziczna W. Aleksandra Kłopoc-
kiego, w posesyi tegoż zostająca”364. W 1801 r. w jej posiadanie weszli Strzembo-
szowie herbu Jastrzębiec, poczynając od Franciszka, szambelana króla Stanisława 
Augusta365. 

Tenże „umierając w 1810 r. przekazał kościołowi cerekwickiemu obraz na bla-
sze miedzianej wyobrażający Zdjęcie z krzyża. Autor tej informacji ks. J. Wiśniewski 
dzieło „pokazał profesorowi Józefowi Brandtowi z Orońska”366. 

Hipoteka jako pierwszego właściciela wymienia Józefa z Domajewic Strzem-
bosza367. Dobra te nabył on, poczynając od 1812 r., m.in. od Julianny Zbrożkowny, 
od sukcesorów Wincentego Grabowskiego, Wiktorii z Strzemboszów Pieniążkowej 
i Aleksandra Strzembosza (1817 r.). Kolejna rodzina zamieszkująca w Milejowicach, 
to Andrzej i Eufemia z Trojanowskich Wodzińscy368. W 1835 r., w związku z udzia-
łem Józefa Strzembosza w powstaniu listopadowym, dobra milejowickie stały się 
własnością Skarbu Królestwa Polskiego, który „objął je na własność wskutku kon-
fiskaty majątku zarządzonej postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa 
z dnia 28 czerwca 1835 roku”. Ponownie w ręce Strzemboszów, a ściślej, Karoliny 
z Duninów Wąsowicz (wdowy), majątek przeszedł w 1861 r. Wyceniony był wów-
czas na 18 000 rs. W 1873 r. Milejowice stały się własnością Napoleona Strzembosza, 
powstańca styczniowego (w oddziale Langiewicza), prezesa Dyrekcji Szczegóło-
wej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (zm. 1915 r.), następnie zaś jego syna 
Karola369. W 1917 r. za sumę 100 000 rubli nabył je Mieczysław Jaczniakowski (ur. 

360 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 125.
361 F. Siarczyński, op. cit., s. 57.
362 Tamże.
363 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 41.
364 S. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., 1996, s. 232.
365 W XVII w. Strzemboszowie wznieśli w Zameczku k. Opoczna dwór, przebudowany w XVIII i XIX w.
366 J. Wiśniewski, Dekanat Radomski, op. cit., s. 33: „Znakomity malarz w liście do mnie pisał: Winszu-
ję kościołowi cerekwickiemu posiadania tak ślicznego dzieła. Obraz według mojego zdania należy do 
szkoły holenderskiej…”. Była to rozbudowana kompozycja złożona z siedemnastu postaci.
367 APR, HPR, sygn. 1785, 1786.
368 Tamże, dokument z 1823 r.
369 W SGKP, 1885, t. VI, czytamy: „Milejowice 460 mórg ziemi dworskiej […] i folwark”.
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1869 r. w m. Czeczelna, w sandomierskiem, zm. w 1930 r.), syn Marcelego i Kornelii 
prawdopodobnie z Kwarcińskich370. 

W skład dóbr, liczących łącznie 359 morg 281 prętów, wchodziły: grunty orne 
(290morg), łąki, pastwiska, sad owocowy (4 morgi), ogrody warzywne (3 morgi) 
i stawy(13 morg). Przyłączono do nich wówczas osadę Marysinek. W 1925 r.: „Mie-
czysław Jaczniakowski, wobec zadłużenia majątku (w Tow. Kredytowym Ziem-
skim i u Wietrzykowskich) pragnie sprzedać w drodze parcelacji część należących 
do niego dóbr Milejowice […] Do sprzedaży projektuje się około 22 morgów gruntu 
ornego położonego w dwóch kawałkach przy szosie i granicy wsi Milejowice oraz 
guntów wsi Bielicha, przy czem z tego kawałka projektuje się odciąć około dwóch 
morgów pod budowę szkoły powszechnej, tudzież na północy pół majątku Milejo-
wice przy granicy wsi Bielicha i lasów skarbowych”371. 

Po jego przeprowadzeniu część gruntów nazwano milejowickimi: Kazimierów-
kiem (własność Kazimierza Gotkowicza) i Antoniówką (własność Antoniego Ode-
ra), według planów sporządzonych przez geometrę Bolesława Puszczyńskiego372. 
Właścicielami części dóbr zostali także Feliks i Maria Kosierkiewicz, od których 
w 1936 r. nabył je, za 89 tys. zł, Wacław Parniewski herbu Godziemba. Wywodził 
się on z Wołynia, o czym świadczą nagrobne inskrypcje na cmentarzu cerekwickim. 
(Notabene, w Radomiu znany był dr Włodzimierz Parniewski, ur. w 1893 w Jeka-
terinburgu – zm. w 1987 r. w Radomiu, oficer I Korpusu Polskiego na Wschodzie).

W spisanym wówczas inwentarzu czytamy, że w majątku znajdowały się na-
stępujące budynki: „dom mieszkalny murowany, kryty dachówką, stodoła na słu-
pach, stodoła drewniana, spichlerz murowany, chlewy murowane, stajnia muro-
wana, obora nowa murowana, wozownia, ośmiorak częściowy, studnia z pompą”. 

Wacław Parniewski był wówczas właścicielem m.in.: bryczki i wolantu. Brycz-
kę później zakupił Zygmunt Guliński z Zakrzewskiej Woli, z przeznaczeniem dla 
spokrewnionego z nim ks. Hieronima Cieślakowskiego, mieszkającego wówczas 
w Opatowie373. 

Podczas okupacji przez pewien czas w dworze tym przebywał Andrzej Wajda, 
później słynny reżyser. Przed kilku laty odwiedził on to miejsce jako gość obecnego 
właściciela Marka Hernika. Ponadto w Milejowicach stacjonował pułk kawalerii 
niemieckiej. W 1945 r. dobra te przejął Skarb Państwa w ramach tzw. reformy rol-
nej. Wówczas „Plan klasyfikacyjny rozparcelowanego majątku Milejowice” wyko-
nał Edmund Kędzierski. Nastąpiła grabież i przejmowanie majątku dworskiego. 
Znamienna jest korespondencja Starostwa Powiatowego w Radomiu skierowana 
do Urządu Gminy w Zakrzewie: 

„Po otrzymaniu pisma z dn. 20.05.45 r. zarządzam natychmiastowe przewiezie-
nie obrazu przedstawiającego kobietę trzymającą w ręku cytrę, malarza I. Bardau, 
z folwarku Milejowice, do Starostwa Powiatowego w Radomiu”374.

370 Genealogia Polska: GENPOL.COM, wpis Marka Kwarcińskiego.
371 APR, HPR, sygn. 1785, 1786.
372 APK, OUZ, sygn. 4022.
373 Informacja udzielona przez jego syna także Zygmunta Gulińskiego. 
374 APR, HPR.
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Po wojnie utworzono tam państwowe gospodarstwo rolne. W 1956 r. budynek 
dworu przekazano Zakładom Mięsnym w Radomiu (na tuczarnię), zaś dawny fol-
wark rozbudowano. Obecnie część parku zajęta pod budynki hurtowni oraz dawny 
dwór stanowią własność lokalnego przedsiębiorcy. 

Dwór został wzniesiony zapewne przez Strzemboszów w II poł. XIX w.375. Sta-
nowi główny element założenia dworsko-parkowego, z aleją dojazdową i czę-

ściowo zachowanym układem wodnym. W decyzji z 2015 r. wpisującej go do reje-
stru zabytków czytamy, że układ przestrzenny założenia jest czytelny w zakresie 
kompozycji i funkcji. W obrębie dawnej części gospodarczej powstały nowe, niskie 
budynki gospodarcze o neutralnej architekturze i kolorystyce. 

W decyzji konserwatorskiej czytamy: „Dwór, choć posiada typowy repertuar 
rozwiązań architektonicznych, stosowanych w budownictwie dworskim w II poł. 
XIX w., jest jednym z niewielu obiektów zabytkowych tego typu i przykładów au-
tentycznej architektury ziemiańskiej z tego okresu w regionie radomskim. Posiada 
również wartości naukowe jako dokument zastosowanych rozwiązań kompozycyj-
nych, funkcjonalnych, stylistycznych oraz materiałowych”376. 

Jest to skromny, parterowy budynek, murowany z cegły, posadowiony na podmu-
rówce, otynkowany, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z płytkimi ryzalita-
mi na zakończeniu dłuższych boków, siedmiooosiowy, z gankiem czterokolumnowym 
na osi środkowej, nakryty dachem dwuspadowym, poprzedzony kolistym podjazdem, 
z klombem. Libiccy piszą: „dwór z kolumnowym gankiem, poprzedzającym wejście, 
złożonym z dwóch par toskańskich kolumn, zwieńczonych trójkątnym naczółkiem, 
[…] wzniesiony pod koniec XIX lub na początku XX w. Ganek o nie najlepszych pro-
porcjach, który niewątpliwie nadaje budynkowi charakter ziemiańskiej siedziby, dobu-
dowany został najprawdopodobniej w okresie międzywojennym. Dom opuszczony, 
u progu ruiny, ostatno pogłębionej pożarem, wymaga pilnie prac remontowych”377. 

Wnętrze dworu ma układ dwutraktowy, amfiladowy z sienią od frontu, zakłóco-
ny częściowo przez wtórny podział. Zachowały się drewniane schody z balu-

stradą tralkową, prowadzące na poddasze, częściowo drewniane podłogi i oryginal-
ne drzwi wewnętrzne, drewniane, płycinowe. Główne drzwi wejściowe dwuskrzy-
dłowe (z naświetlem), opracowane snycersko, są zdemontowane i leżą na ziemi. 

Jedną z analogii formalnych do tego obiektu można wskazać dwór Bąkowskich 
w Kraśnicy koło Opoczna. 

Ogród, a raczej jego „zdziczałe resztki”, o powierzchni użytkowej 2,8 ha, znajduje 
się w złym stanie378. Powojenni użytkownicy doprowadzili do prawie całkowitego 

375 W.M. Kowalik, S.O.S. dla dworu Strzemboszów w Milejowicach, w: Pałace i dwory XIX wieczne powiatu 
radomskiego w świetle ostatnich badań. Materiały źródłowe na Sympozjum w dworze makowskim po-
święcone dziedzictwu kulturowemu powiatu radomskiego w dniu 5 września 2013 r., Radom 2013 (zb. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu).
376 Decyzja nr 504/2015 w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, z dnia 12.06.2015 r. W decyzji generalnego konserwatora zabytków dr M. Gawin 
z 18.05.2016 r. czytamy: „nieruchomość jako siedziba rodu Strzemboszów ma wartość naukową, stanowi 
świadectwo zaangażowania właścicieli ziemskich w działalność polityczną i niepodległościową”. 
377 P. i M. Libiccy, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 226–227.
378 T. Woźniczka, H. i S. Rybińscy, Ewidencyjna dokumentacja w Milejowicach, gm. Zakrzew, arch. MWUOZ, 
Radom 1989.



1. Jastrzębiec herb Strzemboszów
2.  Dwór w Milejowicach, widok od frontu. 

Fot. W.M. Kowalik 2020
3.  Plan majątku Milejowice, po 1945, 

APK. Fot. W.M. Kowalik
4.  Nagrobek Napoleona Strzembosza, 

na cmentarzu w Cerekwi. Fot. W.M. 
Kowalik 2013

5.  Aleja prowadząca do dworu w Milejo-
wicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
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zniszczenia szaty roślinnej i dawnego układu. Zachowało się niewiele starych drzew, 
które świadczą o jego dawnym pięknie. Niegdyś drzewostan charakteryzował się m.in. 
dużą liczbę iglaków i pomnikowymi drzewami liściastymi (prawdopodobnie dębami). 
Wzdłuż drogi dojazdowej do dworu rosną jeszcze stare kasztanowce i jesiony. W alei 
prowadzącej do dworu, od strony bramy, przy której niegdyś usytuowany był staw 
z wyspą, zachowały się fragmenty szpaleru grabowego. Również obok klombu ocalało 
kilka starych kasztanowców i robinia, spotykamy także wierzby. 

OBLAS
(Gaczcouicz 1413, Gackouicze 1416, Gaczkowycze 1508, Gaczkowice 1569)379 
gm. Przytyk, miejscowość usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w do-
rzeczu Radomki, przy drodze wojewódzkiej nr 740. 

Dzieje. Z nazwą miejscowości jest trochę zamieszania. Nazwa Oblas dotyczyła tyl-
ko wsi włościańskiej, gdyż obszar dworski w księdze hipotecznej figurował jako 

Gaczkowice, choć potocznie nazwy Oblas używano także dla majątku, pisze A. Gro-
dziński, były jego właściciel380. Miejscowość, dla której używano także nazwy Wola 
Oblas, należała do Bończyców–Sochów–Gaćkowskich jako część dóbr Gaczkowice 
(pierwotnie Gaćkowice). W XVI w. Gaczkowice należały do Podlodowskich, Karwic-
kich381, Bończa Kunickich, a w XVII w. do Dunin Karwickich. „W końcu XVIII lub na 
pocz. XIX w. Gaczkowice i o miedzę położone Krzyszkowice stały się własnością Kra-
sińskich i weszły do klucza dóbr Łaziska. Gaczkowice, jako folwark okazał się niepo-
trzebny i został zlikwidowany, a jego grunta orne włączono do majątku Krzyszkowi-
ce. Część dóbr Gaczkowice nazywana Oblasem miała 1348 morgów”. Właścicielami 
Oblasu-Gaczkowic, który wszedł do klucza Łaziska, byli: Ignacy Krasiński382 (1789), 
jego żona 2v. kasztelanka radomska Agnieszka Potkańska, ich córka Anna Krasińska 
(stryjeczna siostra Jana, ojca gen. Wincentego Krasińskiego) 1v. żona Kazimierza Wa-
lickiego, starosty sochaczewskiego, 2v. za generał-majorem Mikołajem z Opllów Bro-
nikowkim383. Córka Bronikowskich Amelia (ur. 1804 – zm. 1896), pochowana wpierw 

379 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 61.
380 A. Grodziński, Varia 1958–1978, mnps, b.d., s. 38, s. 2: „Gniazdem rodziny Grodzińskich h. Paprzyca vel 
Kuszaba była wieś /majętność/ Grodno, położone w parafii Grochów powiatu łęczyckiego. […] Ojcem pierw-
szego znanego nam pokolenia był Stanisław Grodziński właściciel, wg księgi grodzkiej łęczyckiej w 1593 r. 
– Rogożowa. […], z linii tej w XVIII w. żył Walenty Witalis Grodziński (1791–1864), właściciel Dębowej Góry 
i Dąbrowic w pow. skierniewickim, ożeniony: 1v. z Magdaleną Łubieńską h. Pomian, 2v. z Zefiryną Dzierz-
bicką h. Topór. Z pierwszej żony miał syna Władysława (1823–1908), mojego dziadka, właściciela Zakrzowa 
i Jaszowic w powiecie radomskim, radcę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego od 1861 r., prezesa tego To-
warzystwa od 1880 r. aż do zgonu, ożenionego z Lucyną Kamocką h. Jelita (1834–1914), Michał (1873–1934) naj-
młodszy z siedmiu synów dziadka Władysława, prawnik-adwokat, współwłaściciel Oblasu, kapitan rezerwy, 
audytor sądu wojskowego w 1920 r., radca Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowegow Warszawie, prezes 
Związku Ziemian w Radomiu, był ożeniony z Felicją z Helbichów, która wniosła duży posag”.
381 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 412; F. Siarczyński, Opis.., op. cit., s. 61, Dziedziczyli tu 
Podlodowscy, Karwiccy, teraz Krasińscy.
382 Z.Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 258.
383 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 40.
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w Mniszku, a następnie w Opinogórze), żona Romana hr. Załuskiego, odziedziczyła 
Oblas – Gaczkowice oraz Łaziska, Krzyszkowice i część na Jarosławicach Dolnych. Te 
jej dobra przez wiele lat z sukcesami dzierżawił dr Rudolf Dołasiński (ur. 1798 – zm. 
1885)384. Amelia Załuska swe majątki przepisała hr. Adamowi Krasińskiemu, wnu-
kowi poety Zygmunta Krasińskiego, ordynatowi na Opinogórze. Była ona pierwszą 
romantyczną miłością wieszcza. W jednym ze swych listów do niej pisał m.in.: „Już 
wczoraj widziałaś, żeś mię w końcu przybiła tym jednym słowem Nieszczęśliwa byłam 
i jestem, na które nic do odpowiedzenia nie miałem. Wszystkie kazania ono rozcina 
jakby przeznaczenia ostrzem […] Kocham Cię. Twój Zyg(munt)”385. 

W jej nekrologu zapisano m.in.: że była ona „ostatnią wielką damą w dawnym 
stylu”386. 

Od hr. A. Krasińskiego w 1907 r. Oblas, wraz z Krzyszkowicami, kupił Adam Hel-
bich (1841–1918) z Konar, dla swej córki Felicji (1880–1964), żony Michała Grodziń-
skiego (1873–1934). M. Grodziński był współwłaścicielem majątku Oblas – Gaczkowi-
ce, prawnikiem i rolnikiem, prezesem Banku Ziemiańskiego w Radomiu. (Gniazdem 
rodowym Grodzińskich herbu Paprzyca vel Kuszaba było Grodno w łęczyckiem)387. 
W związku z tym, że obleski majątek (w 1914 r. około 800 ha), jako dawny folwark 
leśny klucza Łaziska, nie miał dworu, zamieszkał on w leśniczówce388. Błędna jest 
więc informacja w jednym z czasopism, że jakoby stojący tam wcześniej drewniany 
dwór został wraz z innymi budynkami w 1915 r. spalony przez cofające się wojska 
rosyjskie389. Wówczas to, co jest faktem, została także wycięta duża część starodrze-
wu. Drzewo i rozebrane budynki wykorzystano do budowy bunkrów390. A. Grodziń-
ski pisze, że wycięto kilkadziesiąt hektarów strodrzewiu i młodników, rozebrano 
wszystkie budynki gospodarcze, z których pozostały jedynie mury obór, stodół i spi-
chlerza, i mieszkania fornali: dwa czworaki i sześciorak. W 1916 r. M. Grodziński po 
zwolnieniu z niewoli niemieckiej powrócił do zrujnowanego majątku. Odbudował 
go, adaptując na dwór budynek administracyjny i zakładając stawy. Jego żona Feli-
cja, współwłaścicielka Oblasu, a właścicielka majątku Młódnice, po przejęciu Oblasu 
w 1911 r. od dzierżawcy włączyła się w jego zagospodarowywanie, zakładając m.in. 
park i sad wokół nowego dworu. W czasie pobytu męża w wojsku i niewoli podczas 
wojny prowadziła samodzielnie administrację majątku391. Od 1925 r. zarządzał nim 

384 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 412.
385 M. Hłyń, Fragmenty korespondencji Wincentego i Zygmunta Krasińskich z lat 1842–1846. Pamiętnik Biblio-
teki Kórnickiej, z. 23, 1993, s. 230–231.
386 „Gazeta Lwowska”, 1896, nr 64. 
387 Ziemianie w portrecie i fotografii, w: „Wiadomości Ziemiańskie”, nr 17, 12.03.2004; E. i M. Slascy, Grodziń-
ski Władysław, Grodziński Michał, w: Ziemianie Polscy XX wieku, t. III, cz. 2, Warszawa 1994, s. 65–66, 68–69; 
Tamże, H. Slaska, Grodziński Feliks, Grodzińska Bronisława z Arkuszewskich, s. 66–68; Tamże, E.M. i H. Slascy, 
Grodziński Adam, s. 70–72.
388 E. Slaska, M. Slaski, Helbich Adam, w: Ziemianie…, op. cit., s. 72–73.
389 B. Wyciszkiewicz, Portret z dworkiem w tle, w: „Nowy Tygodnik Radomski”, Radom, b.d.
390 J. Pieczonka, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dworu w Oblesie, arch. WUOZR, 1988.
391 A. Grodziński, Losy ziemian powiatu radomskiego w czasie wojny i okupacji (1939–1945), Zeszyty Nauko-
we Muzeum Wsi Radomskiej, 1986.
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jej syn Adam Grodziński, właściciel majątku Młódnice i współwłaściciel majątku Ob-
las – Gaczkowice. W 1925 r., po ukończeniu studiów rolniczych, zarząd gospodarstwa 
w Oblasie objął syn Michała i Felicji – Adam Grodziński. Przeprowadził poważne 
inwestycje: przebudował dwór, założył chmielniki, zbudował suszarnię chmielu, wo-
dociąg i kanalizację392. W 1933 r. ożenił się on z Krystyną Cywińską, córką Juliusza, 
właściciela Piotrowinia nad Wisłą (ich dzieci to: Juliusz, Maria Magdalena, Wojciech, 
Anna Maria)393. Był absolwentem SGGW w Warszawie, ze specjalizacją ichtiologia, 
współtwórcą gospodarstwa rybnego w Oblesie, historykiem z zamiłowania, autorem 
publikacji poświęconych Ziemi Radomskiej, m.in. Losów ziemian powiatu radomskiego 
w czasie wojny i okupacji394. 

Życie w majątku urozmaicały m.in. popularne polowania. O jednym z nich A. Gro-
dziński pisze395: „Polowaliśmy w pięć strzelb wczesną jesienią z okazji pierwszej wi-
zyty Pawła Kozłowskiego, ciotecznego brata mojej żony. Jednego dnia padło wtedy 
247 sztuk, króliki i same pióra: kuropatwy, kaczki i inny drobiazg błotny. Strzelali 
[także] Wojciech Heydel z Brzózy i Michał Boniecki z Potworowa, który przywiózł ze 
sobą młodego Platera z Osuchowa, też dobrego myśliwego”. Wspomina on jeszcze: 
„…zloty wieczorne kaczek. Zawsze miałem chętnych na spędzenie wieczoru przy 
groblach. Szczególnie liczyć mogłem na Radomiaków przyjeżdżających na każde 
moje zaproszenie. Była ich nierozłączna trójka: wuj Wojciech Antoszewski, który po 
sprzedaży Bieniędzic osiadł w Radomiu, Karol Strzembosz, który też nie utrzymał się 
przy Milejowicach i sprawował w Radomiu różne funkcje w organizacjach ziemiań-
skich […] i wreszcie rejent Franciszek Falkiewicz społecznik i działacz Ligi Obrony 
Przeciwlotniczej. Nie byli to strzelcy wyborowi, ale za to ogromnie zapaleni”.

Grodziński zaprzyjaźniony był z wieloma rodzinami ziemiańskimi, m.in. baro-
nów Heydlów z Brzózy i hrabiów Zamoyskich w Trzebieniu396. Pisze on we Wspo-
mnieniach: „Z Brzózy pojechaliśmy kiedyś do Trzebienia zaproszeni przez Stani-
sława Zamoyskiego, tego co parę lat potem zginął tak tragicznie pilotując własną 
awionetkę […]. Byliśmy mile przyjmowani przez obojga Zamoyskich. Pani Maria 
także Zamoyska z domu, córka hr. Maurycego, ordynata, brała żywy udział w po-
lowaniu […]. Polowanie, choć udane i przyjemne, było właściwie niczym w po-
równaniu do interesującego wieczoru jaki spędziliśmy potem. Zamoyski niezwykle 
ciekawie opowiadał o swojej wyprawie myśliwskiej do Afryki […]. Nasi gospoda-
rze mieszkali w domu administracyjnym. Pałac stał wtedy niezamieszkały. Przyj-
mowano nas bez specjalnych szyków prawie po rodzinnemu”.

W 1939 r. Oblas liczący 755 ha (w tym większość lasów), miał troje właścicieli: 
Felicję z Helbichów (1880–1966), wdowę po Michale Grodzińskim (1873–1934) i jej 

392 B. Wyciszkiewicz, Portret z dworkiem…, op. cit.
393 Ich kuzynką była Izabela Cywińska, reżyser filmowy i teatralny, minister kultury w latach 1989–1991.
394 J. Pieczonka, Karta ewidencyjna…, op. cit.
395 A. Grodziński, Polowanie, w: „Wiadomości Ziemiańskie”, Warszawa, nr 32, 2007.
396 B. Wernichowska, Opowieści polskich dworów, Wydawnictwo Krakowskie, 2013, s. 14–23: „W Trzebie-
niu często bywała generalicja II Rzeczypospolitej. Powszechnie wiadomo było, że nie tylko gościnność 
Zamoyskich i tereny łowieckie są powodem przyjazdów. W Trzebieniu miały powstać obiekty o strate-
gicznym znaczeniu…”.
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dzieci: Adama Grodzińskiego (ur. 1900 r.) i Elżbietę397 (ur. 1901 r.), żonę Ludwika 
Slaskiego h. Grzymała, właściciela Turnawca, w pow. pińczowskim. 

A. Grodziński prowadził m.in. hodowlę koni dla wojska. Tuż przed wybuchem 
wojny został powołany do komisji poborowej, przejmującej konie i wozy dla mo-
blizującego się wojska, a we wrześniu 1939 r. zajmował się rozmieszczaniem na 
terenie powiatu radomskiego ludności uciekającej przed frontem398. 

W lutym 1941 r. A. Grodziński został wraz z rodziną zmuszony do opuszczenia 
Oblasu, na skutek zajęcia tamtych terenów dla Luftwaffeubungsplatz399. Administra-
torem skonfiskowanego majątku został Ukrainiec Krasnomowiec, który za swe niecne 
czyny został zastrzelony przez partyzantów. Notabene, jak podał A. Grodziński, jego 
„kochanką była córka zdolnego radomskiego architekta Prokulskiego, który dziesięć 
lat przedtem projektował przebudowę dworu w Oblesie”. Jednocześnie z rodziną 
właściciela musieli wyjechać przebywający we dworze wysiedleńcy400. Grodzińscy 
wyjechali do Piotrawina, gdzie zamieszkali ich rodzice. „Oprócz nas na Piotrawinie 
przebywali jeszcze inni wysadzeni z siodła przez wojnę: stryj Ignacy Cywiński z ciot-
ką Filomeną, słabo mówiącą po polsku Belgijką, ciotka Helcia Józefowa Cywińska”. Po 
wojnie miała miejsce próba powrotu Grodzińskich do domu. A. Grodziński wspomi-
na: „Jechaliśmy […] z naiwną nadzieją, że mimo znanych już tez Manifestu Lipcowe-
go będziemy mogli w naszym domu zamieszkać na stałe. Po drodze dowiedzieliśmy 
się, że rządca Kustowski z żoną i synkiem ulotnili się przed wkroczeniem wojska 
sowieckiego. Sam Kustowski podobno wsiadł do czołgu i odjechał z ostatnim od-
działem niemieckim. Nie zastaliśmy również rodziny Dymitriewów […], dwór był ze 
wszystkiego ogołocony. W moim gabinecie stały tylko piętrowe wyrka niemieckie […] 
a w salonie pod ścianami ławy […]. Wreszcie przyszedł dzień decydujący. Przyjechał 
z Radomia zastępca komisarza ziemskiego Kawecki celem zorganizowania w Oblesie 
akcji przeprowadzenia reformy rolnej […]. Poradził po pierwsze abyśmy się przenieśli 
ze dworu do rządcówki, gdyż nasza obecność jest za ostentacyjnie eksponowana […]. 
Rodzina przeniosła się do nowego lokum […] w drewnianym domku na uboczu”. 

Niedługo potem A. Grodziński został zatrudniony w Urzędzie Ziemskim ra-
domskiego starostwa. Wraz z żoną zamieszkał w wynajętym mieszkaniu na ul. Pod-
jazdowej 29, które urządził meblami, przywiezionymi z Oblasu. „Wtedy kiedy 
przymusowo wyjeżdżaliśmy z Oblasu w 1941 r. zostały one dane na przechowanie 
i do użytkowania dalekiemu krewnemu naszych kuzynów Daszewskich z Orońska 

397 M. Slaski, Slaska Elżbieta z Grodzińskich h. Paprzyca, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, 
t. III, cz. 5, Warszawa 2000, s. 155.
398 A. Grodziński we Wspomnieniach podaje: „W październiku, jeszcze przed przyjazdem wysiedleńców 
z Reichu, niepodziewanie zajeżdża przed ganek bryczka i wysiada z niej dwóch nieznajomych […] dzi-
wacznie ubranych. Byli to […] pułkownicy: Karcz (przed wojną inspektor I Brygady Kawalerii, zginął 
w Oświęcimiu) i Szostek-Radziwiłłowicz (z I Pułku Szwoleżerów, dawny beliniak, komendant pierw-
szego oddziału AK w powstaniu warszawskim). Nie chcąc iść do niewoli, zrzucili kompromitujące ich 
mundury i przebrali […], chcieli się dostać do Warszawy […] Wyjeżdżali z Oblasu w lepszej już formie 
i nastroju […] przebrawszy się w moje garnitury. Nie można powiedzieć, aby ich obecność nie stwarzała 
nam trudności i niepokoju, gdyż część domu zajęta była na kwaterę dla wojskowych niemieckich”. 
399 Do majątku już nie powrócił, ponieważ w 1945 r. został on objęty tzw. reformą rolną; E. Slaska, 
M. Slaski, Slaska H., Ziemianie polscy…, op. cit.
400 A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit, (m.in. Grobelscy z Pomorza i T. Cybichowski).
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[…]. Owe biedermaiery służą nam dotychczas”. Zapisał on ponadto, że w tymże 
1941 r.: „zabrać nam było wolno rzeczy osobiste, meble i inne przedmioty znajdu-
jące się w dworze, 2 konie z wozem, źrebaka i 2 krowy. Całe umeblowanie salonu 
i gabinetu stylowymi, antycznymi meblami z obrazami, pozłacanymi świecznikami 
z brązu, lustrem w bogatej oprawie itp. wywieźliśmy […] do Warszawy […]401. 

 Wszystkie te cenne przedmioty zostały zniszczone, względnie zaginęły w War-
szawie w czasie powstania i reszty wojny. Pozostał jedynie fortepian. Z czasów 
przedwojennych w moim obecnym mieszkaniu w Radomiu znajdują się tylko 2 fo-
tele, 4 krzesła w stylu biedermeierowskim, szezląg i stolik”. 

W dawnym dworze od końca wojny do 1984 r. mieściła się filia Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Przytyku, później był on nieużytkowany, a od 1988r. zajmowało go 
Przedsiębiorstwo „Las” z Radomia402. Następnie właścicielami zostali m.in. Józef 
i Maria Lipińscy, a w 2004 r. Janusz Marynowski (współpracownik Krzysztofa Pen-
dereckiego), który budynek ten częściowo wyremontował. Obecnie znajduje się 
w innych, prywatnych rękach. 

Dwór. A. Grodziński pisze: „…nie było w Oblesie budynku dworu. W XIX w. była 
to część dóbr należących do hr. Krasińskich […], którzy mieli siedzibę w Łazi-

skach. W Oblesie mieszkał tylko ich rządca w murowanym, czteroizbowym domu, 
stojącym naprzeciwko wjazdu na podwórze folwarczne. W tym właśnie domku po 
pierwszej wojnie zamieszkali moi rodzice, wtedy już właściciele majątku i dobudowali 
dla wygody obiekt, gdzie mieściła się kuchnia, kredens oraz dwa pokoiki dla służby”403. 

Odnośnie do budynku zachowanego do dziś Katalog Zabytków błędnie podaje, 
że jest to „dawny dwór z pocz. XIX w., gruntownie przebudowany w XX wieku”404. 
Do jego charakterystyki dodano, iż jest on murowany, parterowy, prostokątny, 
dwutraktowy, że od frontu i tyłu ma nowsze wystawki w dachu, ganki z balkona-
mi, że kryty jest dachem łamanym, gontowym, a w części bocznej ma nowszą przy-
budówkę. Z kolei P. i M. Libiccy piszą, że dwór ten „wpisuje się w klasycyzujący 
nurt stylu polskiego i choć jego plan nie ma centralnego charakteru, to bliski jest on 
dworom w Kurczowej Woli i Sochaczewie – Chodakowie”405. Sięgnijmy ponownie 

401 We Wspomnieniach Grodziński pisze: „Kiedy w 1941 r. Niemcy wyrzucali nas z Oblasu, całe cen-
niejsze umeblowanie zostało zapakowane do ogromnego wozu meblowego Hartwiga i wywiezione do 
Warszawy. Ten wartościowy, a w ówczesnym naszym położeniu podwojnie cenny dobytek, został po-
dzielony i wzięty na przechowanie przez rodzinę i znajomych. Rzeczy najcenniejsze, a więc obrazy, 
brązy, porcelanę, dywany […] itp. złożyliśmy w mieszkaniu pani Kiedrzyńskiej na ulicy Mazowieckiej 
10 […]. Reszta pojedynczych sprzętów, a przede wszystkim moje biurko z pamiątkami i papierami ro-
dzinnymi, znalazło pomieszczenie w Instytucie Ociemniałych i Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży, 
gdzie ciotka Celina Raczyńska prowadziła gospodarstwo instytutowe. Fortepian zabrali na przecho-
wanie państwo Wacławowie Ostrowscy na ulicę Wspólną. Gros jednak mebli oddaliśmy Stanisławom 
Kossakowskim. Za wyjątkiem fortepianu, który wprawdzie z pękniętą płytą rezonansową, ale ocalał 
w całkiem rozgrabionym mieszkaniu, choć sami państwo Ostrowscy zginęli od bomby, wszystko inne 
przepadło, spalone w czasie powstania 1944 roku. Po wielu latach, […] pani Maria Kossakowska, pisząc 
do mojej żony w innej sprawie dodała taki passus: „tak nam się dobrze i ładnie mieszkało z waszymi 
meblami! Śliczny różowy salon, piękny jadalny i wszystko przepadło”. 
402 J. Pieczonka, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Dwór w Oblesie, Radom 1988.
403 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 5.
404 KZSP, t. III, z. 10, pow. radomski, 1961, s. 15.
405 P.i M. Libiccy, op. cit., s. 262; zob. też: E. Slaska, M. Slaski, H. Slaska, Ziemianie…, op. cit.
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do wspomnień A. Grodzińskiego, poczynając od I wojny światowej: „Jedna rząd-
cówka miała przynajmniej dach nieuszkodzony. Ten stary, murowany czworak, 
stojący przy drodze naprzeciwko gumna, z czasem został ulepszony, dobudowano 
część kuchenną i gospodarską, aż wreszcie już ja, w latach trzydziestych, całkowicie 
go przebudowałem na podstawie projektu arch. Prokulskiego. Dobudowałem wte-
dy piętro i rozkład pokoi na parterze został zmieniony. Od południa przybył bal-
kon i wejście pod filarami, między którymi było centralnie wejście do przedpokoju. 
Od strony parku był taras wsparty na przedsionku. Dom dostał wtedy wodociągi 
i kanalizację, czego jeszcze w tych czasach w wielu dworach ziemiańskich brako-
wało. […] całość miała charakter dworu dziewiętnastowiecznego”406. 

Do przebudowy dworu Grodziński przystąpił po uzyskaniu środków z ubez-
pieczenia, po spaleniu młocarni. We Wspomnieniach407 czytamy: „Postanowiłem 
je zużytkować na przebudowę dworu, który gwałtownie wymagał przynajmniej 
gruntownego remontu […]. Zresztą ten stary budynek, tylko prowizorycznie był 
po wojnie przystosowany do pełnienia funkcji mieszkania rodziny właścicieli bądź 
co bądź dużego majątku […]. arch. Prokulski z Radomia pomysłowo wkompono-
wał pierwsze piętro do murów starego parterowego domu i całość wyszła w stylu 
staropolskim, z łamanym dachem, z kolumnowym gankiem od południa i tarasem 
od strony parku. Aby zachować tradycyjny styl dom był kryty gontem. Ten gont 
osikowy sprowadziłem aż z za Przysuchy. […] aby murować ściany pierwszego 
piętra trzeba było zdjąć dach nad całym budynkiem. […]. Przyszła jedna i druga 
gwałtowna burza z ulewą i zrozpaczony musiałem patrzeć jak sufity rozpłynęły się 
po prostu i odleciały. A co gorsze okazało się, że niektóre belki, choć modrzewiowe, 
były w murze zmurszałe i trzeba było je wymienić. Było to akurat po tej sławnej 
zimie stulecia. W Puszczy Kozienickiej wymarzły najstarsze, najpotężniejsze jodły 
[…]. Potrzebną ilość wspaniałego budulcu sprowadziłem własnymi końmi […] 
Ciekawie została też rozwiązana technicznie sprawa fundamentu, który okazał się 
za słaby, aby móc utrzymać piętro […]. Zmieniony też został częściowo na parte-
rze rozkład pokoi, a na piętrze powstało pięć nowych pokoi i zaplecze sanitarne. 
Z grubsza dało się to wykończyć w jednym sezonie budowlanym […]. Budynek 
nie został jednak z zewnątrz otynkowany i na piętrze nie postawiono pieców. Te 
wykończeniowe roboty wykonane zostały dopiero w dwa lata później, kiedy żeniąc 
się, pragnąłem młodą panią wprowadzić do ładnego i wygodnego domu. Jednocze-
śnie stan zdrowia ojca pogarszał się tak bardzo, że zmuszony był zrezygnować ze 
stanowiska, jakie piastował w Towarzystwie Kredytowym w Warszawie. Rodzice 
zlikwidowali mieszkanie na Smolnej i zamieszkali w Oblesie, właśnie na tym no-
wym piętrze. […] Wygodnie było mieszkać w tym „domku ciasnym, ale własnym”. 
Porównując bowiem z innymi dworami ziemiańskimi trzeba go określić jako nie-
wielki, choć miał przecież kilkanaście pokoi mieszkalnych, nie mówiąc o różnych 
pomieszczeniach gospodarskich. Było to minimum konieczne dla odpowiedniej 
reprezentacji i określenia pozycji społecznej ziemianina o pewnym stopniu zamoż-
ności […]. Niewielki owalny zajazd, z płaczącym jesionem pośrodku, był od strony 
północnej. Wchodziło się do dużego, wygodnie umeblowanego przedpokoju, z któ-

406 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 79.
407 Tamże, s. 79.
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rego po prawej stronie do jadalnego, po lewej do salonu. Był też gabinet właściciela, 
sypialnia z łazienką i dwa pokoje gościnne. Na piętrze, gdzie się wchodziło po 
krętych schodach, były 4 pokoje i także łazienka, ubikacja i ubieralnia […] Dom 
nie zdążył jeszcze dostać patyny starych siedzib, ale umeblowany był estetycznie 
częściowo antykami i nie robił wrażenia zaniedbanego. 

Wnętrze. „Część mebli, przede wszystkim tych salonowych, było już co naj-
mniej cztery pokolenia w mojej rodzinie. Były to mahonie po pradziadkach 

Łubieńskich, a częściowo po Fryderykach Lesslach, rodzicach mojej prababki Hel-
bichowej, żony doktora Adama. Szczególnie miłe dla oka były dwa miniaturowe 
krzesełka, z których jedno inkrustowane masą perłową w stylu Ludwika XV-ego 
i komódka inkrustowana, na której stały ciężkie kandelabry z brązu, pozłacane. 
Na ścianach kilka pejzaży akwarelą jednego z mistrzów starej szkoły francuskiej. 
Jadalny i gabinet z czarnego dębu. Były to meble wyprawowe mojej matki. W go-
ścinnych pokojach stały mahoniowe łóżka i nocne stoliki z marmurowymi blatami, 
wszystko to przepadło w czasie wojny”.

Ogród usytuowany jest od strony północnej i zachodniej strony dworu, przy czym 
jego część została zamieniona na pola uprawne. A. Grodziński pisze: „Park 

i ogród kwiatowy w latach międzywojennych był sadzony na „gołym polu”, a przy-
legał do chmielnika oraz ogrodu owocowego. Zasadzono kępy świerków, brzózek, 
jesionów, a także pojedynczo stojące lipy i dwa obok siebie modrzewie jako pamiąt-
kę po tak samo uplasowanych modrzewiach w Konarach, majątku mojego dziadka 
Adama Helbicha, odległym o 6 km od Oblasu, gdzie urodziła się moja matka. W Ob-
lesie w 1917 r., na pamiątkę stulecia śmierci Tadeusza Kościuszki, zasadziłem trzy 
dąbki i o dziwo rozrosły się tak bardzo do tej pory, że konserwator zabytków uznał 
jednego z nich za pomnik przyrody […]. Granice ogrodu i sadu otoczone były i są 
jeszcze częściowo grabowymi szpalerami […]. Otoczenie dworu i folwarku zostało 
całkowicie zniszczone. Między budynkiem dworu i podwórzem folwarcznym była 
wspaniała aleja ze starych kasztanowców; teraz po niej nie ma śladu. Takie samo 
kompletne zniszczenie nastąpiło przy szerokiej drodze ciągnącej się na zachód od 
dworu, obsadzonej starymi brzozami. Obecnie nie ma ani jednej sztuki”408.

Na wprost parku i dworu, po drugiej stronie szosy, znajduje się piętrowy, mu-
rowany spichlerz, z I poł. XIX w., z belkowymi stropami wewnątrz409.

PIASTÓW
(Pastow 1411, Pasthow 1414, Pyaszthow 1508, Pyasthow 1569)410

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, nad rzeką Radomką, 
w pobliżu lotniska sportowego i szosy warszawskiej nr E7. 

Dzieje. Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1395 r., kiedy to właścicielem 
był Pakosław z Piastowa411. W XV w. dziedziczyli ją Slizowie (Szlizowie, Ślizo-

408 A. Grodziński, Varia 1979–1983, mnps, b.d. 1983.
409 KZSP, op. cit., s. 15.
410 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 150. 
411 A. Nierychlewska., Budownictwo…, op. cit., s. 175.



1.  Portret Adama i Ewy Grodzińskich. Fot. wł. Marii Lipińskiej
2.  Portret Felicji z Helbichów Grodzińskiej, 2v. Ostrowskiej. Fot. ze zbiorów Marii Lipińskiej
3.  Portret Michała Grodzińskiego. Fot. wł. Marii Lipińskiej
4.  Dwór w Oblesie w trakcie przebudowy, widok od strony parku. Fot. ze zbiorów Marii Lipińskiej 1931
5.  Serwantka XIX w. z dworu w Oblesie. Wł. rodziny Lipińskich
6.  Dwór w Oblesie, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2020
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wie) h. Habdank, w XVI w. Katarzyna Dąbrowska, jej córki Anna Ożarowska i Urszu-
la Branicka, Mikołaj Broniowski, Leonard Piaskowski, w XVII w. Adam Kochanowski, 
sędzia ziemi lubelskiej, Krzysztof Siemieński i Stanisław Witowski, fundator kościołów 
w Jedlińsku i Wysokim Kole. „Portret Stanisława Witowskiego, naturalnej wielkości, 
był we wsi Piastowie u Franciszka Sołtyka, dziedzica Piastowa, a drugi jego portret 
był własnością kościoła jedlińskiego”412. W 1750 r. Piastów należał do Kajetana Sołtyka 
h. Sołtyk (ur. 1715 – zm. 1788)413, biskupa kijowskiego i krakowskiego, a w 1759 roku 
Feliksa Sołtyka (ur. ok. 1727 – zm. 1780), syna Józefa kasztelana lubelskiego414, „staro-
sty zwinogrodzkiego, pułkownika husarskiego w regimencie Czapskiego królowej Ja-
dwigi, orderów św. Stanisława, Lwa Reńskiego kawaler. Dziedzic ten dwór postawił 
w Piastowie”, w 1780 r. stanowił własność Józefa Sołtyka, kasztelana warszawskiego 
i zawichojskiego, w 1789 r. „Wieś Piastów, dziedziczna JW. Józefa Sołtyka, kasztelana 
zawichostkiego, w posesyji tegoż zostająca”415, w 1812 r. „J. Wielmożnego Franciszka 
Hrabiego Sołtyka na Seym walny Królestwa Polskiego z powiatu radomskiego posła”, 
który to Piastów „nabył na własność na publicznej sprzedaży, w trakcie działów mająt-
ku Józefa Sołtyka, między synów po nim pozostałych, 29 maja 1828 r…”416. W 1824 r. 
majątek został przez niego wydzierżawiony Filipowi Kołdowskiemu, „Sędziemu Po-
koju Powiatu Radomskiego i na Seym walny Królestwa Polskiego deputowanemu, 
w dobrach dziedzicznych Lisowie mieszkającemu”417. Ostatnim z Sołtyków dziedzi-
cem Piastowa (i Wsoli) został w 1860 r. Marcelli Sołtyk. Na pocz. XX w.: „Pod chó-
rem (kościoła we Wsoli) wiszą portrety: ks. biskupa Ignacego Sołtyka, Józefa Sołtyka 
kasztelana zawichojskiego, Józefy z Urbańskich Sołtykowej, Feliksa Sołtyka starosty 

412 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 95; F. Siarczyński, op. cit., s. 65; „Z dworem murowanym i ogro-
dem […]. Dziedziczyli tu Slizowie, Ożarowscy, Zieleńscy, Sienieńscy, Witowscy. Dotąd Sołtykowie”.
413 P. Biliński, Żywoty sławnych Biskupów Krakowskich. Kajetan Sołtyk herbu własnego, „Tygodnik Salwator-
ski”, nr 29/291, 16 lipca 2000; A. Kwaśnik-Gliwińska, Gobeliny w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, 
s. 188–189, s. 193. W Muzeum Narodowym w Kielcach (d. pałac biskupów krakowskich, gdzie zmarł 
K. Sołtyk) znajduje się gobelin o nieznanej proweniencji, przedstawiający apoteozę biskupa (klejnotu 
rodowego Sołtyków – czarnego orła), z warsztatu francuskiego tkacza F. Glaizea.
414 H. Gmiterek, Józef Franciszek Sołtyk, w: PSB, t. XL, wyd. 2000–2001, s. 383.
415 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 256.
416 APR, HPR, sygn. 1086–1088; R. Fidos, Dobra Chlewiska w czasach Stanisława i Romana Sołtyków, w: Z dziejów 
powiatu szydłowieckiego, pod red. G. Miernika, Szydłowiec 2010, s. 47–56; „Pałac w Chlewiskach był miej-
scem spotkań towarzyskich i politycznych. W 1811 r. przebywał tu Julian Ursyn Niemcewicz. Chlewiska 
odwiedził zarządzający hrabstwen szydłowieckim Anny z Zamoyskich Sapieżyny Stanisław Staszic […]. 
Sołtykowie, jak przystało na magnacki ród, utrzymywali w Warszawie przy ul. Miodowej salon literacki […] 
w 1826 r. Chlewiska nabył […] Roman Sołtyk, syn Karoliny z Sapiehów i Stanisława Sołtyków, jako adiutant 
gen. Sokolnickiego brał udział w bitwach pod Smoleńskiem i […] w trakcie debat sejmowych był jednym 
z niewielu posłów, którzy postulowali uwłaszczenie wszystkich chłopów za odszkodowaniem dziedziców 
[…] Mianowany generałem […] budził podziw swoją patriotyczna postawą […]”. Był jednym z pionierów 
górnictwa i hutnictwa. Jego dobra zostały skonfiskowane przez cara, po powstaniu listopadowym.
417 APR, not. Zakrzowski, 1823, akt nr 63: „JW. Franciszek Sołtyk zeznaje jako dziedziczne dobra swoje 
wieś Piastów […], ze wszystkiemi jej dochodami, zasiewami, budynkami dworskimi, z domem miesz-
kalnym, z wszystkimi meblami tam będącemi […], z zasiewami ozimemi […] młynem i propinacją, 
polem, łąkami czynszami, daninami, z browarem, gorzelnią, garncami, kotłem i statkami browarnemi 
[…], z ogrodem włoskim i fruktowym, na rok jeden, zaczynający się w roku przyszłym 1825 kończący 
się. JW. Filipowi Kołakowskiemu […], za sumę roczną 10 tys złotych polskich..”.
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zwinogradzkiego […]418. Pomniki […]: 1. owalny, marmurowy z napisem: „J.W. Józe-
fa Sołtyka, żywszego kasztelana zawichojskiego, kawalera orderów polskich, zmar-
łego 9 grudnia R.P. 1803 w wieku życia swego 58. […]. Na grzebalnym cmentarzu 
wyróżnia się mauzoleum ciosowe rodziny Sołtyków i de Huntly Gordonów, Józefy 
Zawadzkiej, generałowej wojsk polskich zm. 1846 i in.”419. W 1877 r. dobra te nabył 
adwokat Wincenty Grobicki h. Trąby (1827–1893), syn Marcina ze Ślepowoli i Elżbiety 
Proszkowskiej, żonaty z Anną Zielińską h. Ciołek (1828–1904), a ich dzieci to: Aleksy, 
Jakub, Piotr, Zofia, Leonia i Ludmiła. Adwokat, m.in. w Wydziale Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych, asesor Sądu Kryminalnego Guberni Warszaw-
skiej, radca w Rządzie Gubernialnym. Miał on trzech braci, z których Aleksander był 
właścicielem Odrzywołka i Wilkowa (ojcem gen. brygady Jerzego), a Andrzej – mająt-
ku Ślepowola (k. Grójca) i Ługowice, (k. Czerska)420. W kościele wsolskim ma on swój 
nagrobek: „biały, marmurowy pomnik z portretem [i inskrypcją]: „Wincentemu Gro-
bickiemu, dziedzicowi dóbr Piastowa i Wsoli 1828–1893 żona i dzieci”. Schedę po nim 
przejął jego syn dr Aleksy Grobicki (1860–1923), lekarz ceniony w okolicy i Radomiu, 
leczący ludzi biednych za darmo421. Jednocześnie wzorowo prowadził on 402-hekta-
rowy majątek. Był ponadto znanym działaczem samorządowym i opiekunem zakła-
dów dobroczynnych. Wspierał działalność muzealniczą, m.in. w 1905 r. przekazując 
naramienniki z brązu Muzeum Narodowemu w Krakowie. Zmarł jako kawaler, swój 
majątek zdążył przekazać siostrzeńcowi Janowi L. Makulcowi, synowi Jana Romual-
da i Leonii z Grobickich, współwłaścicieli majątków Dąbrówka Nagórna i Owadów422. 
W 1920 r. walczył on jako ochotnik z bolszewikami. W 1930 r. pisał, w związku z re-
formą rolną, do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach: „Obszar całego ma-
jątku wynosi 488,8 ha, w tym: 181 ha stawów, rzek i dzikich wód (mokradeł), 28 ha 
sadów i terenów zabudowanych, 7 ha lasu ochronnego, posadzonego na piaskach, 
252,8 ha ziemi ornej, 20 ha dróg i nieużytków […] równocześnie nadmieniam, że ma-
jątek mój Piastów jest w wysokiej kulturze rolnej […] Przed 1914 r. była prowadzona 
na dużą skalę uprawa buraków cukrowych i po 1925 r. choć w mniejszym zakresie 
[…] Z powyższych względów proszę […] o pozostawienie w całości majątku Piastów 
[…] Jestem gotów oddać na parcelację ziemię daleko od folwarku 28 ha, a nawet już 
scalającej się wsi Piastów zaofiarowałem”423. 

418 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 95; portrety niezachowane.
419 Tamże.
420 A. Raniszewski, Słownik ziemian polskich, t. III, cz. 6, s. 41, podaje: „Wincenty Grobicki, właściciel 
majątku Wsola (672 ha) i Piastów (402 ha), zakupionych w 1853 r. Wybudował tu dwa lamusy służące 
za spiżarnie, które zachowały się do dzisiaj, oraz czworaki i dwie stodoły”. P. Żerczyński, Historia ro-
dzin Grobickich, Makulców i Dzikowskich, w: Jankowska A. red., Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów 
z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic, Radom 2016, s. 269–287, podaje, że „ród Grobickich 
wywodzi się z Grobic, w powiecie czerskim, gdzie w 1476 r. Jan z Grobic otrzymał od księcia Konrada 
różne przywileje dla swych dóbr. Jednym z jego potomków był Wincenty Szymon Grobicki”.
421 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit.; Do Grobickich h. Trąby należały też dwory i majątki w: Ślepowoli 
gm. Mogielnica, Wilkowie, gm. Błędów, Odrzywołek, Wilków i Lipie (pow. grójecki), Nietulisko Małe 
(pow. opatowski) i w łomżyńskiem.
422 A. Makulec, Makulec Jan Leon, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 5, Warszawa 
2000, s. 86.
423 APK, OUZ, sygn. 652, 4441.
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W 1939 r. sprzedał Ministerstwu Spraw Wojskowych ponad 112 ha 8329 m2 

gruntu pod lotnisko. W 1941 r. został aresztowany przez radomskie Gestapo, wy-
wieziony do obozu w Skarżysku, a po kilku tygodniach do Oświęcimia, skąd już 
nie powrócił. Majątek został wówczas skonfiskowany. Żona J. Makulca, Maria 
z Dzikowskich (zaślubieni w katedrze wawelskiej), z dwojgiem dzieci Aleksym i Ja-
dwigą, była zmuszona przez Niemców wyprowadzić się z Piastowa i zamieszkać 
w wynajętym domu w Firleju-Kurdwanowie, gdzie przebywała do końca okupacji 
i gdzie też zmarła424. W latach 1945–1946 majątek Piastów został przejęty od Jana 
Makulca na rzecz Skarbu Państwa i rozparcelowany. W 1948 r. dokonano dalszego 
podziału gruntów. Park z dworem i stawami przejęło Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie, a 300 ha wydzielono na potrzeby wojska (lotnisko). Obecnie dawny ma-
jątek wraz z dworem stanowi własność Agencji Rolnej Skarbu Państwa. 

Dwór stanowi główny element założenia, powstałego zapewne w II poł. XVIII w., 
prawdopodobnie na późnośredniowiecznych pozostałościach, z inicjatywy Felik-

sa Sołtyka, starosty zwinogródzkiego. Usytuowano go na wyniosłej piaszczystej łasze, 
wśród bagien, otoczonej stawami, być może stanowiącymi pozostałości fosy, w pobli-
żu rzeki Radomki. Około 1830 r. (a także później) został gruntownie przebudowany 
w stylu klasycystycznym, co spowodowało znaczne zatarcie jego cech stylowych425. Jak 
podaje Katalog Zabytków Sztuki w Polsce zabudowania są zgrupowane półkoliście wokół 
pozostałości owalnego gazonu426. Od północy, na osi założenia, znajduje się dwór, a po 
jego bokach dwa skośne, szczytowo ustawione lamusy. Dalej, ku południowi, usytu-
owano dwie prostopadłe do dworu oficyny, zaś na południe od wschodniej oficyny 
budynek stajni i wozowni. Dwór jest drewniany, zapewne sosnowy, o konstrukcji zrę-
bowej, tynkowany na trzcinie, parterowy, prostokątny, z murowanymi, kwadratowy-
mi alkierzami ujmującymi tylne naroża i z dobudówką od tyłu, z lat 1940–1945. Dachy 
mają formę dwuspadową, osobne dla alkierzy, w miejsce pierwotnego, wspólnego. 
Od frontu znajduje się ganek z drzwiami i oknami, wcześniej, „otwarty na trzy strony 
arkadami filarowymi, zwieńczony trójkątnym szczytem”. Wnętrze dwutraktowe, z sie-
nią i salonem na osi, jest przekształcone. Do tego opisu należy wnieść sprostowanie: 
oficyna zachodnia uległa spaleniu już w I poł. XIX w. Natomiast jeszcze po II wojnie 
światowej w obrębie parku znajdowały się: murowana stajnia, po stronie zachodniej, 
i wozownia, jak też niezachowane murowane czworaki. Libiccy piszą: „Jest to więc 
układ o dopełniających się funkcjach: dom przeznaczony do mieszkania i reprezentacji, 
oficyny mieszczące kuchnię, pralnie, mieszkania służby i pokoje gościnne oraz lamu-
sy – w zależności od okoliczności skarbczyki, składy, a w razie zagrożenia również 
refugium – miejsce schronienia”427. Lamusy, o interesującej, barokowej formie mają trzy 
kondygnacje (piwnica, parter, poddasze), sklepienia kolebkowe, kolebkowo-krzyżowe 
(lub kolebkowe z lunetami), z dachami dwuspadowymi, i zwieńczone są szczytami 
o falistym wykroju. Mają one zabytkowe drzwi żelazne, okute w skośną kratę428.

424 A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit.
425 Przebudowy obiektu miały też miejsce w latach 1940–1945 i 1950–1952; M. Szalla, (fot. S. Michalew-
ski), Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dworu w Piastowie, arch. WUOZR
426 KZSP, Powiat radomski, red. J.Z. Łoziński i B. Wolf, t. III, z. 10, s. 18–19.
427 P. i M. Libiccy, Dwory i pałace…, op. cit., s. 300–301.
428 KZSP, op. cit., s. 18–19.



121

Wnętrze. W zachowanym inwentarzu z 1823 r. ujęto m.in.: „zegar ścienny stary, 
cztery obrazy Matki Boskiej malowane, 2 małe obrazki Matki Boskiej ma-

lowane [..], obraz Świętego Józefa malowany, […], obraz Świętej Magdaleny ma-
lowany […], kopersztych Xięcia Poniatowskiego litografowany […], 7 sztuk ko-
persztychów rożnych litografowanych, 4 lustra w ramach politurowanych, lustro 
w ramach złoconych”429. 

Z kolei w opisie dworu, dotyczącym okresu międzywojennego, czytamy m.in.: 
„Przez oszklony spory ganek wchodziło się do dużego przedpokoju […]; drzwi 
oświetlały wytapetowany duży pokój. Wprost wejścia prowadziły do salonu, na 
prawo szło się do gościnnego, o dwóch oknach, pokoju. Na lewo był pokój ba-
wialny o 2 oknach z kominkiem, nad którym wisiały fotografie […] Robespiera, 
Dantona, oraz Dziewicy Orleańskiej i Napoleona. Z bawialnego pokoju wchodziło 
się do sypialnego pokoju matki mojej. Dawniej sypiała tu Babcia Grobicka. Drugie 
drzwi z bawialnego prowadziły do stołowego pokoju […] Ze stołowego małe drzwi 
[…] prowadziły do kredensu, pokoiku dla kucharki i pokojówki. Z Kredensu drzwi 
prowadziły do sieni skąd szło się do spiżarni […]. Ze stołowego drzwi prowadziły 
do dużego salonu, z którego było wyjście przez oszklone 2 drzwi na taras, a na 
wprost […] szło się do gabinetu, też o 2 oknach. Wprost prowadziły do sypialnego 
moich braterstwa, a na prawo do dziecinnego. Z sypialni braterstwa szło się też do 
olbrzymiej, 2 okiennej łazienki, z dużą wanną i różnymi sanitarnymi urządzeniami. 
Umeblowanie przedpokoju stanowiło biurko, kufer gdański, stolik z wazonem peł-
nym pawich piór […]. Tapeta była w kolorze czerwonym, z przymieszką żółtego, 
o deseniu tureckim (?). U sufitu był szlak z portretów królów Polskich, darowa-
ny przez matkę Wujowi przy wyprowadzce z Owadowa. Portrety te odziedziczył 
mój ojciec po swym ojcu dyr. Banku Polskiego. […] Jak wspomniałam już wisiały 
w Owadowie w naszym panieńskim pokoju „górce”. Zapewne po reformie rolnej 
gdyśmy opuścicli przymusowo Piastów stały się łupem służby folwarcznej. […] 
Kilka rogów jelenich i bawolich dopełniało wystroju ścian przedpokoju. W jadal-
nym stał kredens po Dziadkach Grobickich (jest u bratowej), b. pakowny, dębowy. 
Duży stół rozsuwany, zawsze białym obrusem nakryty, 12 krzesełek, 2 z siedzi-
skiem i oparciem wyplatanymi specjalna trzciną, oraz portrety dziadków Makulców 
i Grobickich, stolik pomocnik […]. W salonie oprócz palisandrowego fortepianu, na 
którym Babcia Grobicka grywała Chopina, stało 2 garnitury mebli, każdy składa-
jący się z rozłożystej kanapy, 2 foteli i 6 krzeseł. Między drzwiami wychodzącymi 
na taras stała mahoniowa konsola z lustrem, w złotych ramach i zegarem z brązu, 
przykrytym szkłem”430.

Ogród o charakterze krajobrazowym, angielskim, został założony prawdo-
podobnie w II poł. XVIII w., może już na przełomie XVIII i XIX w., później 

wzbogacany o kolejne elementy431. To kompleks w powiecie radomskim najbardziej 
rozległy i urokliwy, mimo zaniedbania. Fachową pieczę nad nim sprawował aż 
przez blisko pięćdziesiąt lat, do około poł. XIX w., ojciec ks. Jana Kloczkowskiego, 

429 APR, Akta not. Zakrzowskiego, 1823, sygn. 63.
430 Opis sporządziła Wanda Hann, członek rodziny.
431 E. Domagała, Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Piastowie gm. Jedlińsk, Ośrodek Rzeczo-
znawstwa i Doradztwa Rolniczego Zespół Rzeczoznawców SITR w Radomiu, arch. WUOZR, 1984.



1.  Portret dr. Aleksego Grobickiego. Fot. z albumu Grobickich i Makulców. Wł. P.T. Żer-
czyńskiego. Reprodukcja ze zbiorów MJM

2.  Portret Jana R. Makulca. Wł. P.T. Żerczyńskiego. Reprodukcja ze zbiorów MJM
3.  Portret Wincentego Grobickiego, koniec lat 80. XIX w., Fot. wł. Pawła Żerczyńskiego
4.  Portret ślubny Marii z Dzikowskich i Jana L. Makulca. Fot. 1930
5.  Dwór w Piastowie, widok od strony stawu i ogrodu. Fot. W.M. Kowalik 2012
6,7.  Dwór w Piastowie, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2015
8.  Drzwi lamusa dworskiego w Piastowie. Fot. W.M. Kowalik 2012
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proboszcza jedlińskiego, urodzonego w Piastowie (w 1812 r.), zatrudniony przez 
Franciszka Sołtyka432. Park ma powierzchnię 13 ha (w tym 0,6 ha wód), choć nie-
kiedy podaje się 15 ha, może licząc wraz z pagórkowatą częścią leśną. Znajdujemy 
tam m.in. poprzeczne aleje lipowo-klonowe i szpalery strzyżonych grabów, łączące 
poszczególne części założenia ze stawami i dworem. Można go podzielić na trzy za-
sadnicze części: zadrzewioną, trawiastą i wodną, na którą składają się cztery stawy, 
z których w dwóch znajduje się woda. (Być może stanowią one pozostałość dawnej 
fosy)433. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 100–150 lat. Wyjątek stanowi dąb 
rosnący obok lamusa – 300 lat […]. Dużo drzew wymaga wycinki, a jeszcze więcej 
zabiegów konserwatorskich. Z krzewów najliczniej jest reprezentowana śniegulicz-
ka434. (Łącznie dokumentacja parku wymienia 43 gatunki).

Z uwagi na cenne walory historyczne i krajobrazowe park został uznany za za-
bytek i wpisany do rejestru w 1957 r. (nr 751/A) i w 1986 r. (nr 333/A). 

W 2015 r. znaczne straty poczyniła w nim burza, powalając wiele drzew.

PRĘDOCIN
(Prandocino 1401, Prandoczin 1470–1480, Prandoczyn 1564–1565, Prędocin 1827)435 
gm. Iłża, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, blisko Iłży, w dorzeczu 
Iłżanki. 

Dzieje. W XV i XVI w. należała do biskupstwa krakowskiego i często była wy-
dzierżawiana okolicznej szlachcie436. W 1825 r. nastąpiła zamiana dóbr Sielpia 

Michała Kochanowskiego na Prędocin. „Dobra Sielpia odstąpione przez JPana Ko-
chanowskiego na rzecz Skarbu, mają być zajęte na własność Rządu […]. W zamian 
oddać ma Skarb JPanu Kochanowskiemu Dobra Prędocin i Rzechów, dotąd do Eko-
nomii Iłżeckiej należące, w przestrzeni morgów 3,366, prętów 18”437. Chodziło tu 
o dobra „Sielpia z przyległościami Młyny Dziebułtowskie Piekło i Niebo w powie-
cie koneckim”438. Od 1828 r. Prędocin i Rzechów z lasem należały do Józefy z Ko-
chanowskich Babskiej, która nabyła je od „współrodzeństwa, sukcesorów i spadko-
bierców, po niegdy Michale Kochanowskim439” (także byłym dziedzicu Ninkowa, 
w szydłowieckiem). W 1830 r. Prędocin objął Jan Kochanowski za sumę 18900 rubli 
srebrnych. Po owdowieniu w 1839 r. zawarł on małżeństwo z Barbarą z Jabłonow-
skich, wdową po Stanisławie Choromańskim, objął także dobra Trojanowice i Stra-

432 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 115.
433 Tamże.
434 E. Domagała, Dokumentacja…, op. cit., s. 7–12.
435 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 297.
436 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 68: „Wieś duchowna. Do klucza i parafii Iłżeckiej”.
437 Sąd Rejonowy w Lipsku, Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga hipoteczna dóbr Prędocin, nr 253, t. I–II.
438 Tamże.
439 Tamże.
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szową Wolę440. Po jego śmierci w 1846 r. „majątek przeszedł na własność pięciorga 
jego dzieci: Romana, Jana, Lucyny Duczeniowej, Tekli Gostyńskiej i Pauliny […], 
z których siostry trzy piąte części dóbr sprzedały bratu Romanowi Kochanowskie-
mu […], Jan zaś Kochanowski przy swojej jednej piątej części dóbr, a Józefa z Ko-
chanowskich Babska przy własności całych dóbr Rzechowa pozostali”. Od 1847 r. 
dobra posiadali Józefa Babska i bracia Roman i Jan Kochanowski, od 1851 r. Roman 
i Jan Kochanowscy, od 1860 r. Ignacy Herniczek (w czterech piątych częściach) i Jan 
Kochanowski (w jednej piątej), od 1862 r. Ignacy Herniczek (zm.1896), który był 
dziedzicem także Jedlanki, od 1893 r. Stanisław Herniczek h. Kotwicz, który miał 
syna Jana Ignacego441. Dzierżawcą majątku, w czasie, kiedy powstawało tam zało-
żenie dworskie z ogrodem i folwarkiem, był bliżej niepoznany Mokijewski. 

Według tradycji rodzinnej Herniczkowie wywodzili się z Czech lub też stanowi-
li gałąź polskiej rodziny Kotwiczów442. 

W okresie międzywojennym S. Herniczek przekazał administrację 675 hekta-
rowym majątkiem swojemu synowi Józefowi. W 1939 r. dobra te, w tym las (Gut 
Prendocin), o pow. 92,28 ha, przeszły w zarząd Ligenschaftsverwaltung – Radom443. 
J. Herniczka osadzono w radomskim więzieniu, z którego został zwolniony w na-
stępnym roku. Współwłaściciele dworu – Aniela (zm. 1943 r.) i Stanisław (zm. 
1944 r.) Herniczkowie zostali z niego eksmitowani, ale mogli dalej mieszkać na te-
renie majątku. Mieli oni synów: Józefa, Wincentego, Ignacego i Wacława. W 1942 r. 
na administratora posiadłości Niemcy wyznaczyli Jana Górskiego z Wielkopolski, 
a w 1945 r., w ramach tzw. reformy rolnej, majątek został upaństwowiony i odda-
wany później w zarząd m.in.: Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star” w Sta-
rachowicach, PGR-u w Starosiedlicach i „Igloopolu” Dębica444. Obecnie zaś jest 
dzierżawiony, stanowiąc własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Sam dwór jest 
niezamieszkany i zaniedbany (przez pewien czas pomieszkiwał w nim art. malarz 
Sobierajski, syn byłego administratora dworskiej gorzelni).

Dwór, poprzedzony owalnym podjazdem, usytuowany jest w centralnej czę-
ści parku. Jest to budynek modrzewiowy, stanowiący: „Znakomity przykład 

oryginalnej, niepowtarzalnej architektury drewnianej w regionie radomskim. 
Odznacza się bogactwem form architektonicznych i wyjątkowym na tym terenie 

440 Zakupił on pozostałe po Tekli Pomianowskiej ruchomości, m.in. porcelanę saską.
441 Akt urodzenia (w Jedlance) Jana Ignacego Konstantego Herniczka z 5.08.1866 r. Jego matką była Wan-
da z Kiewliczów, chrzestnymi – Konstanty Herniczek i Tekla Kiewlicz, świadkami Kazimierz Skrzetuski 
i Marianna Kiewlicz. Kopię tego aktu udostępnił mi p. Zygmunt Guliński jr, niegdyś współwłaściciel 
Zakrzewskiej Woli, mieszkający w Radomiu. Wiadomo też, że Antoni Herniczek, powstaniec stycznio-
wy, więziony w Radomiu, posiadał majątek w Siennieńskiej Woli. Sylwester i Stanisław Herniczkowie, 
właściciele Bronowic k. Góry Puławskiej, którzy w czasie wojny mieszkali w Warszawie przy Marszał-
kowskiej 25, zostali rozstrzelani w czasie powstania 5 sierpnia 1944 r. (A. Grodziński, Varia…, op. cit., 
s. 90–91). 
442 W. Jasieński (B.K), Herniczek Kazimierz Franciszek, w: Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1994.
443 P. Kacprzak, Nadleśnictwo Marcule, 2012, s. 58.
444 APK: sygn. 317/II WAP Kielce; akta Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Rolnej na województwo 
kieleckie 1944–1945, w tym sprawy parcelacji w pow. radomskim i iłżeckim oraz protokół przejęcia na 
rzecz państwa majątku Prędocin gm. Krzyżanowice (8.02.1945); T. Śledzińska, M. Kozyra, T. Książek, 
Ewidencyjna dokumentacja parku w Prendocinie gm. Iłża woj. radomskie, arch. WUOZR, Radom 1988.
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detalem snycerskim, czerpiącym zwłaszcza z dawnego budownictwa rosyjskiego 
[…]. Nawiązuje architektonicznie do willi w typie szwajcarskim, wznoszonych na 
terenie zaboru rosyjskiego po poł. XIX w. oraz stylistycznie, głównie w zakresie 
dekoracji i detalu architektonicznego, do rozwiązań stosowanych w architekturze 
drewnianej w Rosji tego okresu. Jest to budynek […] na rzucie prostokąta, z licz-
nymi ryzalitami […], od wschodu skrajnymi, tworzącymi piętrowe skrzydła wraz 
z przybudówką parterową i schodami. Od północy przylega murowany taras. Od 
zachodu znajduje się prostokątna dobudówka murowana z II poł. XX w.Budy-
nek przykryty jest dachami dwuspadowymi z wysuniętymi okapami oraz dachem 
wielospadowym nad ryzalitem centralnym […] W obrębie elewacji występuje bo-
gaty detal architektoniczny i dekoracja snycerska naśladująca elementy architektu-
ry murowanej […] pola podokapowe udekorowane są płaskorzeźbionym […] fry-
zem składającym się z prostokątów i wieloliści […] Architektoniczne obramienia 
otworów okiennych i drzwiowych posiadają ozdobne naczółki […], z wykorzysta-
niem ornamentu kostkowego, motywu esownicy, przerywanych gzymsów oraz 
akroterionów. Układ wnętrza jest dwutraktowy z pomieszczeniami w amfiladzie. 
Wyróżniają się dwa portale XIX wieczne nawiązujące do zewnętrznej dekoracji 
architektonicznej”445. 

 P. i M. Libiccy uważają, że: „dwór ten równie dobrze mógłby stanąć na najdal-
szych, syberyjskich krańcach Imperium Rosyjskiego jako okazały miejski dom lub 
podmiejska dacza”446. 

Ogród można podzielić na trzy części: „Od strony wiejskiej tzn. na południo-
wym zachodzie część gospodarcza, z budynkami gorzelni i stodoły, część 

środkowa z dworem z podjazdem i część północno wschodnia, gdzie jest właści-
wy park ze starodrzewiem i powierzchniami przeznaczonymi współcześnie na 
użytkowanie rolne”447. Dawny jego układ został po II wojnie światowej znacz-
nie naruszony. Owalny podjazd obsadzono drzewami, głównie lipami. Właściwy 
park obejmuje część północno-wschodnią, ponad czterohektarową, ze starodrze-
wem oraz gruntami ornymi tam, gdzie dawniej był sad. Zlokalizowanych jest 
tam kilka budynków gospodarczych, w tym szklarnia. W tej części dawny układ 
parku jest dobrze zachowany – drzewostan zróżnicowany wiekowo, ze znaczną 
ilością starodrzewu, widoczne są aleje grabowa i lipowa448. W części południowo-
wschodniej założenia znajduje się dawny folwark, z dużymi budynkami gorzelni 
i stodoły.

W 1957 r. założenie zostało wpisane do rejestru zabytków. W „Gminnym Pro-
gramie Opieki nad Zabytkami” czytamy, że „park nie istnieje, a na jego terenie są 
dosyć gęsto rosnące drzewa i krzewy”449.

445 Decyzja nr 463/2014 wojewódzkiego konserwatora zabytków, w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabyt-
ków, z dnia 6 maja 2014 r., arch. WUOZR.
446 P. i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 322.
447 T. Śledzińska, M. Kozyra, T. Książek, Ewidencyjna dokumentacja parku…, op. cit.
448 Tamże.
449 „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Iłża na lata 2010–2013”.



1.  Dwór w Prędocinie, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Dwór w Prędocinie, widok od strony ogrodu. Fot. W.M. Kowalik 2013
3.  Popiersie Ignacego Herniczka, na grobowcu rodzinnym, na cmentarzu w Krzyżanowicach, sygn. Lubowiecki Warszawa. 

Fot. W.M. Kowalik 2013
4.  Budynki gospodarcze w Prędocinie. Fot. W.M. Kowalik 2017
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RADOM – JEŻOWA WOLA 
(Woźnicka Wola, Pawłowa Wola)450

gm. Radom, dawna wieś Jeżowa Wola, usytuowana nad rzeką Mleczną, stanowi 
dziś południowo-zachodnią dzielnicę Radomia, w sąsiedztwie drogi krajowej E7. 
W pobliżu, w dzielnicy Pruszaków, znajduje się Muzeum Wsi Radomskiej.

Dzieje. W XVIII w. zapisano: „Jeżowa Wola […] od Jeża, dziedzica, wzięła to nazwi-
sko; była potem w dziedzictwie Tymińskich, teraz Gomulińskich [vel Gomoliński-

ch]”451. W innym zaś miejscu czytamy: „Do 1788 r. wieś Wola Jeżowa i Kończyce stano-
wiły własność majora Piotra Gomolińskiego h. Jelita, którego żoną była Józefa z Tysz-
ków, następnie jego syna Konstantego, mocą kontraktu, za sumę 48 tysięcy złp”452. 
„Majątek ten był własnością Konstantego Saryusza Gomulińskiego. Po śmierci dziedzi-
ca w latach 20., dobra odziedziczyła jego już dorosła i zamężna córka Barbara Korycka. 
W 1853 r. odsprzedała ona Jeżową Wolę swemu mężowi Mieczysławowi. W 1860 r. ko-
lejną, a zarazem ostatnią przed wybuchem powstania styczniowego właścicielką dóbr 
stała się Karolina Malczewska”453. Dodajmy tu, że przynależały do nich wieś i folwark 
Jeżowa Wola i folwark „Pająk”. W 1861 r., jak podał K. Potkański w Puszczy Radomskiej, 
Jeżowa Wola stanowiła własność Edwarda Potkańskiego i Anieli z Malczewskich. Od 
1869 r. właścicielami byli Antonina i Paweł Dobrzańscy, następnie ich dzieci: Wojciech 
i Konstancja Słomska (od 1876 r.), Władysław Silnicki i bracia Władysław i Franciszek 
Kuźniccy (od 1880 r.), Franciszek Kuźnicki (od około 1882 r.), Zygmunt Krzemiński (od 
1885 r.), jego syn Marian (od około 1892 r.) oraz Natalia Rakowska (od 1894 r.)454. Wieś 
stanowiła własność także rodziny Brześciańskich. 

„W roku 1906 […] została otworzona pierwsza szkoła ludowa w gminie Kowa-
la, we wsi Jeżowa Wola, przez byłych właścicieli tejże wsi p.p. Wiktora i Ksawerę 
Brześciańskich, którzy przez wielki patriotyzm dla kraju i umiłowanie ludu pol-
skiego nie szczędzili sił i trudów, by wyrwać ich z pęt ciemnoty”455.

W 1928 r. Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach udzielił Wiktorowi Brześciań-
skiemu zezwolenia na przeniesienie własności nieruchomości „Jeżowa Wola A”, 
rozległości 50,9 ha, (o wartości 90 tysięcy zł), na Stanisława W. Gawrońskiego, wła-
ściciela pobliskiego rozparcelowanego majątku Kończyce456. W rękach Gawrońskich 

450 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 42.
451 Tamże, s. 42.
452APR, not. P. Wolski, sygn. 4, 12. 
453 S. Piątkowski, Kowala. Wieś powiatu radomskiego i jej okolice od czasów najdawniejszych do schyłku XX 
wieku, b.d., s. 9–60.
454 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., b.d.; APR, HPR, sygn. 5796; J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 42, 
podaje, że wieś należała m.in. do Pawła Jeża, Malczewskich, Mikiety i Brześciańskich.
455 „Nasze Drogi”, R. 4: 1930, nr 5, s. 146–147, przedruk w: Kowala w powiecie radomskim. Przeszłość. Teksty 
źródłowe. 21 sierpnia 1863 roku., pod red. S. Zielińskiego, Kowala 2014.
456 APK, OUZ, sygn. 4991; na grobowcu Gawrońskich na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu 
znajduje się m.in. tablica z inskrypcją: „Inż. Stanisław Gawroński/rotmistrz kawalerii/wielki patriota 
i działacz społeczny/uczestnik obrony Warszawy we wrześniu 1939 r./Jeden z pierwszych organizato-
rów ruchu oporu na ziemi radomskiej/Aresztowany w w 1941 r./W grobowcu złożona jest urna z pro-
chami ziemi z obozu zagłady w Oświęcimiu”.
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h. Rawicz, rodziny wywodzącej się zapewne ze wsi Gawrony w sandomierskim457, 
w tym Zofii Gawrońskiej (ur. 1902 – zm. 1979), Jeżowa Wola pozostawała do 1938 r. 
Po aresztowaniu S. Gawrońskiego w 1941 r. majątek przejął Liegenschaft (We-
rmacht). Zarządzał nim miejscowy volksdeutsch o nazwisku Serbib, który zmusił 
domowników do opuszczenia zajmowanego przez nich mieszkania. S. Gawroński 
został przewieziony do Skarżyska, gdzie był torturowany, a następnie zamordo-
wany w Oświęcimiu. Jego synowie – Jerzy i Zygmunt Gawrońscy (1924–1996) byli 
członkami Armii Krajowej458. Drugi z nich, oficer odznaczony za waleczność krzy-
żem AK, po wojnie żołnierz podziemia, uczestnik akcji rozbicia więzienia w Ra-
domiu, został uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa (UB). Po zwolnieniu, wraz 
z bratem, pracował w resztówce majątku Jeżowa Wola459. 

Obecnie dawny dwór znajduje się w rękach tej rodziny.

Dwór niezachowany, zapewne barokowy, należący do Gomolińskich, w 1811 r. zo-
stał opisany tak460: „Dojeżdżając do dworu są wrota proste. Po lewej stronie dwór 

na południe stojący z drzewa budowany, bardzo stary, pod gontem, reperacji potrze-
bującym, do którego wchodząc sień […]. Po lewej stronie sieni są najprzód dwa pokoje 
duże obok siebie, jednym piecu […], dwóch kominkach, czterech oknach, w obydwu 
pokojach obicie […], w pierwszym pokoju naprzeciwko jest alkierz o jednym oknie, 
w drugim naprzeciwko garderoba takaż o jednym oknie […]; z drugiego pokoju na 
prawej stronie jest izdebka dla służących z kominem i piecem ceglanym, o jednym 
oknie […], zaś po prawej stronie sieni jest izba czeladnia o dwóch oknach i spiżarnia 
o jednym oknie […], komin murowany, w czeladni […] ceglany […]. Za tym domem 
jest […] ogródek mały”. Na wyposażeniu dworu były m.in.: „kredens jesionowy oku-
ty, biurko olszowe, komoda czarna, kanapa jesionowa, 6 krzeseł jesionowych, 2 karły 
takież, kufer gdański, stolik okrągły olszowy, stół dębowy okrągły, stół taflowy sosno-
wy duży, lustro arkuszowe w czarnych ramkach, landszaft, srebra: łyżek różnych pięć 
i łyżeczek od kawy trzy, cyna: 2 lichtarze, wiedeńskiej porcelany par 8 (?)”.

Wśród budynków gospodarczych był m.in. „spichlerz duży na palach […] oraz 
browar, niedaleko dworu stojący, z drzewa, stary”, oba pod gontem.

Dwór zachowany do dziś, stosunkowo skromny, parterowy został wybudowa-
ny w bliżej nieustalonym czasie. Jego klasycyzująca forma wskazuje, iż mogło 

to mieć miejsce w I poł. XIX w.461 Jest on murowany z cegły i otynkowany, na rzu-
cie wydłużonego prostokąta: siedmioosiowy, z boniowanymi narożami, z dachem 
dwuspadowym krytym blachą (niegdyś dachówką). Od frontu jest ganek wsparty 
na dwóch kolumnach o cechach toskańsko-doryckich, z dwoma takimiż półkolum-
nami flankującymi główne drzwi, zdobiony po obu stronach boniowaniem462. Ga-
nek ten poprzedzają niskie schody. 

457 S. hr. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907, s. 262–267.
458 A. Grodziński, Varia 1958–1978, mnps, b.d. 
459 J. Sekulski, Encyklopedia Radomia. Nowe wydanie, Radom 2012, s. 86.
460APR, not. P. Wolski, sygn. 4, 12.
461 W zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie zachowało się jego zdjęcie, zapewne z pocz. XX w.
462 Kolumna w porządku (stylu) doryckim, o greckiej proweniencji, pokryta żłobieniami, bez bazy. 
Z niego w Italii wykształcił się porządek toskański, z kolumną o gładkim trzonie z bazą.



1.  Stanisław Gawroński rotmistrz kawalerii, 
obrońca Warszawy, zm. 1941, zdjęcie 
nagrobne, na cmentarzu rzymskokato-
lickim w Radomiu. Fot. W.M. Kowalik

2.  Rodzina Gawrońskich na ganku dworu 
w Jeżowej Woli, od lewej: Stanisław 
Gawroński, Władysław Pruszak. Fot. 
1937, wł. Tomasz Pruszak

3.  Zygmunt Gawroński, 1924–1996, ofi cer 
Armii Krajowej. Zdjęcie nagrobne na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Rado-
miu. Fot. W.M. Kowalik 2018

4.  Front dworu w Jeżowej Woli. Fot. z lat 
30. XX w.

5.  Front dworu w Jeżowej Woli. Fot. W.M. 
Kowalik 2012
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W 1941 r. rozbudowę budynku, bliżej nieudokumentowaną, mieli zlecić Niem-
cy. Współcześnie zaś od zachodniej strony ściany szczytowej dobudowano po-
mieszczenie o charakterze przedsionka. W latach 2017–2020 obiekt został poddany 
generalnemu remontowi, polegającemu m.in. na wymianie więźby dachowej. 

Ogród. Jego relikty, z nielicznymi starymi drzewami, znajdują się od południo-
wej strony dworu. W inwentarzu z 1811 r. czytamy: „obok dworu ogród wło-

ski duży, drzew […] dosyć czynią, płotem, częścią parkanem obwiedziony”. Idea 
ogrodu włoskiego czerpała z tradycji renesansu, polegającej głównie na stosowaniu 
regularnych układów kwaterowych.

RADOM – KRYCHNOWICE
(Kossowo, Kosów)463 
Obecnie jest to dzielnica Radomia, zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta. 

Dzieje. Majątek Krychnowice, niegdyś należący do dużego majątku ziemskiego 
„Kossowo”, po raz pierwszy na mapie został zaznaczony dopiero w 1926 r.464. 

Kosów zaś stanowił własność, m.in: w 1759 r. Antoniny z Czeskich Boskowej, 
w XIX w.: Antoniego Zabierzowskiego h. Ostoja, Antoniny z Sienkiewiczów Za-
bierzowskiej, Szymona Niecieckiego h. Poraj z Nieciecza i jego syna Ludwika oże-
nionego z Anną z Dutkowskich. W 1926 r. majątek został podzielony pomiędzy 
dzieci L. i A. Niecieckich: Stanisława, Wandę i Krystynę. Ta ostatnia, absolwentka 
szkoły ss. Benedyktynek w Staniątkach, w wieku 19 lat poślubiła w 1926 r. Wacła-
wa Ekierta, urzędnika kolejowego w Radomiu. W posagu otrzymała część (około 
200 ha) zwaną później od jej imienia Krychnowice465. Z jej inicjatywy po 1930 r. 
został wzniesiony dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi i park. W 1939 r. 
majątek ten, słynący z hodowli koni arabskich i krów rasy Simmentaler, przejęli 
niemieccy okupanci466. (Liegenschaft – posiadłość rolna administrowana przez peł-
nomocnika – treahändera, podlegała Wermachtowi). A. Grodziński pisze, że męża 
K. Ekiert – Wacława „aresztowało gestapo 24 stycznia 1941 r. Został on przewiezio-
ny razem z dużą grupą więźniów do Skarżyska, skąd […] przeniesiono go do obo-
zu w Oświęcimiu”, gdzie wkrótce zmarł467. Krystyna Ekiert (2v. Wędrychowska) 
z dziećmi Iwoną i Jackiem zamieszkała wówczas w Radomiu. 

Po II wojnie światowej majątek uległ nacjonalizacji i parcelacji. Po 1960 r. po-
wstał tam szpital psychiatryczny. Dawny dwór, po przebudowie, służył pacjentom 
jako klub i sklep, obecnie zaś jest nieużytkowany.

Dwór został zbudowany w latach 1930–1933 z inicjatywy K. Ekiert. Po wojnie 
poddany był gruntownej restauracji i przebudowie, szczególnie wewnątrz. Jest 

463 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 165.
464 T. Woźniczka, Ewidencja dokumentacyjna parku w Krychnowicach, arch. WUOZR, Radom 1992.
465 Tamże, s. 48.
466 A. Grodziński., Losy ziemian powiatu radomskiego w czasie wojny i okupacji (1939–1945). Zeszyty Nauko-
we Muzeum Wsi Radomskiej, 1986; A. Grodziński, Varia 1958–1978, mnps, b.d.
467A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit.; O śmierci K. Ekierta żona została poinformowana telegraficznie 
5 marca 1941 r.
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2.  Ks. Bronisław Ekiert (ur. 1875 – zm. 1959), prałat kapituły opatowskiej. Zdjęcie nagrobne na cmentarzu rzymskokatolic-
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to budynek eklektyczny, o charakterze willowym, wykazujący cechy „stylu dwor-
kowego”, piętrowy, z czerwonej cegły, czym miał prawdopodobnie nawiązywać 
do tradycji gotyku. Charakterystyczny, kolumnowy ganek wspiera taras, co zdaje 
się odwoływać do tradycji polskiego, klasycystycznego dworu. Budynek nakrywają 
dachy o zróżnicowanych formach, z gotycyzującą wieżyczką. W holu wyłożonym 
marmurową posadzką znajduje się sufit ozdobiony podwieszonym belkowaniem. 
Stąd też prowadzą przejścia do wszystkich pomieszczeń parteru i na klatkę scho-
dową.

Ogród powstał po 1935 r. także z inicjatywy K. Ekiert. Położony jest przy szo-
sie prowadzącej do Kowali i stanowi rozległe założenie, o powierzchni około 

19 ha468. Od dawnego wjazdu przy ul. Krychnowieckiej, w kierunku wschodnim 
biegła długa aleja jesionowa. Rozgałęziała się ona na dwie strony – północną, wy-
sadzaną grabami, biegnącą do dworu, przed którym był duży klomb obsadzany 
bylinami i różami, i południową, która kończyła się na podwórzu gospodarczym, 
okolonym budynkami gospodarczymi m.in. spichlerzem, wozownią i stajnią. W do-
kumentacji parku czytamy ponadto: „Większe skupiska starodrzewia można było 
spotkać na wschód od dworu, szczególnie wiązy, graby, kasztanowce i topole […]. 
Po rozbudowie szpitala uległ zupełnemu zatarciu dawny układ parku, na rzecz 
układu komunikacyjnego między budynkami szpitalnymi. W latach 1960–1992 na 
terenie zespołu wybudowano kilkanaście budynków […]. Z dawnych alei zacho-
wały się jedynie fragmenty: pierwszy prowadzący na północ od dworu […] i drugi 
prostopadły do niej (przy ul. Krychnowickiej)”469.

RADOM – PRUSZAKÓW
(Muzeum Wsi Radomskiej) – dwór z Brzeziec (gm. Białobrzegi)
Brzeźce (Brzesczie 1354, Brzesce 1576, Brzescze, Brzyscze 1576, Brzyście nad Pilicą 
1827, Brzeście 1880)470

Brzeźce to wieś o charakterze letniskowym usytuowana na północ od Radomia, 
w powiecie białobrzeskim, w pobliżu drogi E7, w dolinie rzeki Pilicy. 

Dzieje. Na jej gruntach odkryto trzy cmentarzyska z okresu rzymskiego (kultury 
przeworskiej) z II–IV w. (w tym m.in. grób wojownika wyposażony w broń 

i ozdoby z brązu)471. „Było to zapewne ważne miejsce etapowego osadnictwa nad-
rzecznego ludu prasłowiańskiego”472. Od poł. XIII w. obszar ten stanowił część 
mazowieckiego księstwa czerskiego, a od poł. XIV w. także tzw. Zapilcza (obszar 

468 T. Woźniczka, Ewidencja…, op. cit., s. 48.
469 W.M. Kowalik, Radom – historia i zabytki, recenzja prof. R. Brykowski, Radom 1998, mnps w zbiorach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; K. Ekiert, Ziemianie polscy XX wieku. 
Słownik biograficzny, praca zb., pod red. A Arkuszewskiego i J. Leskiewiczowej, t. III, cz. 3, Warszawa 1996, s. 48.
470 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 86.
471 Radomskie – Alfabet wykopalisk…, op. cit., s. 16–20.
472 S. Matysiak, Zwyczaje i obrzędy w Brzeźcach nad Pilicą, Wieś Radomska, t. 6, Radom 2001, s. 287; B. Balke, 
Kultura przeworska w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Iłżanki, Warszawa 1991.
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między Pilicą a Radomką). Jak podaje S. Matysiak473 pierwsze źródłowe wzmianki 
o wsi Brzeźce pochodzą z I poł. XV w., a pierwszymi znanymi właścicielami byli, 
do końca XVI w. Brzescy Żegota, zamożna szlachta sandomiersko-chęcińska (sko-
ligacona m.in. z Potkańskimi i Kochanowskim). Pierwszym znanym z imienia był 
Mikołaj Brzeski, zaś Feliks Brzeski to wojewoda mazowiecki, starosta ciechanow-
ski, a w 1526 r. namiestnik królewski (viceregens) na Mazowszu. Brzeźce sprzedali 
zapewne na pocz. XVII w. i przenieśli się do Kamienia. Później, do końca XVII w. 
wieś należała do Kożuchowskich474, w poł. XVIII w. do Baranowskich m.in Floriana, 
krótko do Aleksandra Fontany (syna arch. Jana Kantego)475, około 1780 r. do Marci-
na i Urszuli Wolskich, w 1789 do Rogowskiego476, od 1792 r. do Józefa Zapolskiego 
h. Pobóg „szambelana Jego Królewskiej Mości”, żonatego z Józefą z Badachow-
skich477, który nabył Brzeźce za kwotę 99 tys. złp. Ponadto zakupił on od Ignace-
go Wąsowicza, Jana Fontany i Wincentego Zaborowskiego pobliską wieś Szczyty. 
Bagniewscy byli ponadto w posiadaniu majątków Lesznowola i Okęcie. Od 1839 r. 
właścicielami majątku Brzeźce byli: Teodor Werycha Darowski, Ludwika z Darow-
skich, Jaonna z Darowskich Lachodowiczowa, Aleksandra z Puzynów Romerowa, 
Wirginia Puzynianka i Palmira Puzynianka, od 1840 r. Józef Ostroróg Sadowski, 
radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego478, który nabył Szczyty za kwotę 
208 tys. złp., a następnie je wydzierżawiał, sam mieszkając w Warszawie (w la-
tach 1889–1894 sędzia gminny w Białobrzegach), od 1850 r. Kazimierz i Paulina 
Sadowscy (spadek po ojcu), od 1864 r. Kazimierz Sadowski479, po nim Warszawskie 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. W 1891 r. zadłużony majątek wraz ze Szczy-
tami i Bożem zakupił Adolf Bagniewski h. Bawola Głowa–Pomian (ur. 1841 – zm. 
1912), syn Dionizego, powstańca listopadowego, i Tekli z Majewskich (rodziców 
także Juliusza i Ludwika, powstańców styczniowych, sybiraków oraz Wojciecha, 

473 „Gazeta Białobrzeska”, grudzień 2001, nr 130.
474 M. Jurecka red., Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik, Radom 2005, s. 25–27; Kożuchowscy pieczę-
towali się herbami: Bogorya, Doliwa, Poraj i Roch. Franciszek Kożuchowski h. Doliwa (ur. 1730 – zm. 
1787), cześnik kaliski był również konsyliarzem konfederacji radomskiej w 1767 r. i konfederacji barskiej 
województw poznańskiego i kaliskiego.
475 S. Zieliński podaje, że „w latach 1765–1766 architekt warszawski Jakub Fontana nabył sześć wiosek w po-
wiecie grójeckim naprzeciwko Brzeziec po lewej stronie Pilicy. Jego syn Jan Kanty, także architekt nabył do 
tego w 1784 r. dobra Brzeźce. Wybudował w nich piękny drewniany dwór z kolumnowym gankiem […] 
oraz założył park.[…] W 1792 r. od syna Jana Kantego Fontany, Aleksandra, nabył Brzeźce z majdanem 
Jędrzejów i Szczyty szmbelan królewski Józef Zapolski”, w: S. Matysiak, Zwyczaje i obrzędy…, op. cit., s. 289. 
476 B. Czwojdrak, Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa 
w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2002.
477 APR, HPR, sygn. 25 (dokumenty Brześc, m.in. testament Józefy Zapolskiej).
478 S. Matysiak, Brzeźce nad Pilicą w powiecie białobrzeskim. Rys historyczny, wierzenia, zwyczaje,obycza-
je, wspomnienia, w: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, rocznik 2005/2009, Białobrzegi, b.d., s. 67–68; 
M. Modzelewski, Wrażenia podróży po Radomskiem w 1876 roku, oprac. S. Zieliński, „Radomir”. Kwartal-
nik PTTK, nr 2, Radom 1989, s. 25–52. 
479 R. Jordan-Walawski, PSB, t. 34, s. 309; Na cmentarzu powązkowskim jest epitafium, gdzie czytamy: 
„Tu spoczywa ś.p. Józef hr. Ostroróg-Sadowski herbu Nałęcz, prawnik, literat, publicysta syn hr. Kazi-
mierza właściciela dóbr Brzeście z przyległościami w ziemi radomskiej i Wandy z Rudkowskich herbu 
Pobóg ur. w Brześciach 8.V.1871 r. zm.w Warszawie 17.II.1909 r.”.
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poległego w 1863 r.). Posiadał on majątki Boże, Szczyty i Biejkowska Wola, łącznie 
o areale 1200 ha. Jego żoną była, od 1867 r. Zofia ze Szwejcerów z Rzeczycy, z którą 
miał dziewięcioro dzieci: Zofię i Wincentego (zmarłych w dzieciństwie), Zygmunta, 
Stefanię480, Witolda (Michała) i Juliusza (legionistę poległego nad Nidą w 1915 r.), 
Leona, Feliksa i Bogusława481. A. Bagniewski był kolekcjonerem amatorem – po-
siadał zbiór obiektów archeologicznych, w większości broń i narzędzia kamienne, 
pochodzące głównie ze Szczytów i Brzeźc, ponadto listy królów polskich, począw-
szy od Kazimierza Jagiellończyka, które zaginęły w 1945 r. W 1909 r. Brzeźce po 
ojcu odziedziczył Leon Bagniewski (ur. 1881 w majątku Boże – zm. 1949), który 
w 1913 r. poślubił Marię Sulimierską. W 1920 r. walczył z bolszewikami, później 
był sędzią pokoju w Białobrzegach. W 1932 r. założył stadninę koni wyścigowych 
krwi angielskiej, jak też hodowlę tzw. remontów – koni półkrwi arabskiej, głównie 
do służby w kawalerii, a w 1935 r., do spółki z zięciem H. Broszkiewiczem, stajnię 
wyścigową. Podczas okupacji udostępnił lamus na salę widowiskową, w którym 
przedstawienia patriotyczne dawał zespół złożony z członków ZWZ-AK, wśród 
których był Bronisław Dembowski h. Jelita (poźniej biskup, reprezentant Kościoła 
przy „okrągłym stole”), kuzyn Bagniewskich, syn Henryki rozstrzelanej w Ravens-
brück. „Ostatnimi mieszkańcami i właścicielami dworu była rodzina Bagniewskich: 
Leon i Maria z Sulimierskich, z trójką dzieci: synem Janem i córkami: Krystyną 
i Wandą. Ponadto stałe miejsce w rodzinie, w charakterze tzw. rezydenta, mia-
ła Frederowa, dawniejsza niańka i wychowawczyni dzieci Bagniewskich […]. In-
nym rezydentem był mieszkający w lamusie osobnik zwany profesorem, Litwin 
lub Białorusin […], dawny nauczyciel ich dzieci”482. W 1944 r. Bagniewscy wyje-
chali do Warszawy, a w dworze zainstalowali się Niemcy. A. Grodziński pisze, 
że L. Bagniewski: „podczas powstania warszawskiego […] został wywieziony ra-
zem z żoną Marią i zięciem Henrykiem Broszkiewiczem do Oświęcimia. Syn Le-
ona – Jan Bagniewski, wraz z żoną Krystyną z Eysymonttów i siostrą Krystyną 
Broszkiewiczową zostali aresztowani przez gestapo w 1943 r., w ramach akcji od-
wetowej okupanta wobec inteligencji polskiej w powiecie radomskim i osadzeni 
w więzieniu w Radomiu, a następnie przeszli obozy koncentracyjne w Oświęci-
miu, Ravensbrück i Dontmergen483” – wszyscy uwolnieni w 1945 r. Po odzyskaniu 

480 Jej córka Henryka była matką Bronisława Dembowskiego, bpa włocławskiego, w: J. Bagniewski, Zie-
mianie polscy XX wieku, t. III cz. 1, Warszawa 1992, s. 6; Ziemianie polscy XX wieku. Słownik Biograficzny, 
op. cit., t. 1, 1992; M.J. Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), 2020.
481 Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 1, Warszawa 1992, s. 6–7 (oprac. J. Bagniew-
ski); Siostra Witolda (Michała) Stefania miała cztery córki, w tym: Barbarę, później znaną architekt, Zofię – 
s. Katarzynę w klasztorze w Laskach, artystkę rzeźbiarkę i Henrykę, rozstrzelaną w Ravensbruk, której sy-
nem był m.in. bp Bronisław Dembowski; R. Wielgomas, Bagniewscy, w: „Gazeta Białobrzeska” nr 14, 1991.
482 S. Matysiak, Brzeźce…, op. cit., s. 80; Autor urodził się 15 sierpnia 1920 r. we wsi Boże Duże. Był człon-
kiem ZWZ-AK. Jego ojciec Jan pracował w majątku Bagniewskich jako karbowy.
483 „Drugą córkę Leona Bagniewskiego – Wandę Sarnecką, po upadku powstania warszawskiego, w którym bra-
ła udział, wywieziono do obozu jeńców wojennych w Oberlangen, skąd uwolniona została w 1945 r. przez IDP. 
gen. Maczka. Maria i Krystyna Bagniewska oraz Krystyna Broszkiewicz zostały przewiezione w końcu wojny 
z obozu w Ravensbruck, w ramach akcji Czerwonego Krzyża […] do Szwecji […]. Eugenia Bagniewska – brato-
wa Leona, wdowa po Juliuszu, poległym w legionach w 1915 r., właścicielka majątku Boże w powiecie kozienic-
kim, aresztowana przez gestapo w 1943 r. i osadzona w więzieniu Radomiu, została wywieziona do Oświęcimia, 
gdzie zmarła” (A. Grodziński, Losy ziemian w czasie wojny i okupacji (1939–1945), w: Varia 1958–1978, s. 59).



135

wolności L. Bagniewski udał się pieszo do Brzeziec, aby dowiedzieć się, że nie jest 
już właścicielem tamtejszego majątku, liczącego wówczas 238,74 ha, który przejął 
Skarb Państwa484. Majątek rozparcelowano pomiędzy służbę folwarczną i rolników 
wsi. Budynek dworu zaadaptowano na szkołę podstawową pod zarządem Związ-
ku Samopomocy Chłopskiej, w której zmieszkała nauczycielka i kilka rodzin dział-
kowiczów. W 1947 r. jeden z nich rozebrał piec kaflowy, niewątpliwie interesujący, 
z zamiarem sprzedaży i schował w piwnicy. Dach dworu był dziurawy i podczas 
deszczu lało się do wnętrza, co pogębiało dewastację485. Wyposażenie, w tym sporą 
bibliotekę, wywieziono do Radomia486. W 1984 r. budynek został zdemontowany 
i przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej, co ocaliło go przed unicestwieniem.

Dwór zachowany, zapewne już kolejny, powstał w bliżej nieznanym czasie, przy-
puszczalnie w II poł. XVIII w. (lub już w XIX w.). Nie zachowała się pierwotna 

ikonografia, co utrudnia jego bliższą charakterystykę, tym bardziej że był on re-
montowany i przebudowywany. Usytuowany w centrum parku, na osi wschód-
-zachód, z frontem od strony zachodniej, staropolskim zwyczajem z południową fasa-
dą zorientowaną na godzinę 11.00, tak aby słońce oświetlało wszystkie ściany domu487. 
Był to budynek parterowy na planie wydłużonego prostokąta, z modrzewia, w kon-
strukcji węgłowej, ośmioosiowy, z portykiem kolumnowym w tzw. wielkim porządku, 
z czterema smukłymi kolumnami, przechodzącymi przez dwie kondygnacje (parter, 
poddasze), umieszczonym niesymetrycznie (wzniesionym przez Bagniewskich w la-
tach 20. XX w.), z balkonem na wysokości poddasza, z werandą od strony ogrodu 
(jak widać na przedwojennym zdjęciu), oszalowaną, częściowo oplecioną pnącą ro-
ślinnością, z trzema wąskimi, ostrołukowymi oknami. W ścianie szczytowej, południo-
wej, znajdował się ganek i wejście gospodarcze (do kuchni, spiżarni). Budynek wień-
czył wysoki, czterospadowy dach, kryty gontem. W latach 1984–1985 złożono go już 
w zmodyfikowanej formie w Muzeum Wsi Radomskiej488. Po pełnej konserwacji i pra-
cach adaptacyjnych został oddany do użytku w 1986 r.489. Trudno jednak dziś określić, 
ile pozostało w nim oryginalnej materii. „Dwór jako zabytek architektury mieszkalnej 
klasy ziemiańskiej […] został zrekonstruowany w Muzeum z przeznaczeniem na cele 
wystawowe. Zaadaptowano do tego celu obszerny strych, realizując w ten sposób, 
chyba bezwiednie, wcześniejszy zamysł ostatniego właściciela dworu, urządzenia na 
strychu jakichś pokoików mansardowych. Poczyniono nawet w tym kierunku jakieś 
prace, jednak zamysłu, z niewiadomych przyczyn, nie zrealizowano. Niezgodnie jed-
nak z pierwowzorem dodano budynkowi trzeci komin, którego wcześniej nie było. 

484 APK sygn. 317/IIWAP Kielce; akta pełnomocnika rządu ds. reformy rolnej na woj. kieleckie 1944–1945, 
w tym protokół przejęcia majątku Brzeźce Leona Bagniewskiego (6.02.1945); APR, HPR, sygn. 22,23; w latach 
20. XX w. z majątku wyłączono ponad 180 ha, na których powstały „Błonia Brzeskie” i „Kolonia Brzeźce”. 
485 Pismo inspektora szkolnego do Powiatowego Zarządu Związku Samopomocy Chłopskieju w Rado-
miu, z 15 11.1947 r., w zbiorach S. Matysiaka. Za możliwość wykorzystania tego dokumentu i innych, 
dotyczących dworu, ze zbiorów rodzinnych dziękuję pani Jadwidze Łukasiak z Brzeźc, córce S. Matysiaka. 
486 S. Matysiak, Brzeźce nad Pilicą…, op, cit., s. 73.
487 S. Matysiak, Brzeźce nad Pilicą…, op. cit., s. 77.
488 Muzeum Wsi…, op. cit., s. 25–26; Karta dokumentacji architektonicznej budownictwa ludowego Ziemi Ra-
domskiej, oprac. J. Pieczonka, fot. B. Polakowska, 1984 r., w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej.
489 S. Rosiński, Ratujmy zabytki – Dwór z Brzeźc, WIK „Kontakt” styczeń 1985, nr 1/74.
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Dodać też należy, że na początku lat dwudziestych ganek dworu od strony zachodniej, 
frontowej miał nieco inny wygląd, był niższy i całkowicie obudowany. Potem jego wy-
gląd uległ zmianie, został przebudowany i przybrał wygląd obecnie znany. W trakcie 
przebudowy skromny, typowy, przeszklony ganek zastąpiono gankiem wspartym na 
czterech słupach, zwieńczonym dwuspadowym daszkiem, krytym gontem, z platfor-
mą widokową w jego szczytowej części. Muzeum w chwili rekonstrukcji dworu nie 
znało poprzedniego wyglądu ganku, więc odbudowano go w znanej ostatnio posta-
ci”490. Z dokumentacji z okresu rozbiórki wynika, że był on zbudowany z bali modrze-
wiowych połączonych w narożnikach na „jaskółczy ogon”, ze śladami dranic, na które 
nakładany był tynk (we wnętrzach, na ścianach i suficie, nakładany na maty słomiane). 
W ścianach znajdowały się okna (łącznie było ich szesnaście) o konstrukcji skrzynko-
wej, trójdzielne, dwuskrzydłowe, osadzone we framudze słupowej. W dachu widoczne 
są dziś okienka, tzw. wole oczka.

Autorstwo projektu dworu przypisuje się architektowi z rodu Fontanów, ale 
jest z tym pewne zamieszanie. Wymaga to pogłębionych badań, tym bardziej że 
podobnie rzecz się ma z dworem w Brzeźcach, koło Góry Kalwarii. Chodzi głównie 
o arch. Jana Kantego Fontanę (ur. 1731 – zm. 1800), burgrabiego zamku królewskie-
go w Warszawie, który w 1784 r. „został administratorem ekonomii kozienickiej 
i nabył wieś Brzeszcze w grójeckiem”491, w 1782 r. po F. Placidim objął kierownic-
two prac przy pałacu królewskim w Kozienicach, a w 1790 r. wybudował dwór 
drewniany w tamtejszej Bażanciarni492.

Wnętrza dworu to dawniej: „trzynaście pomieszczeń mieszkalnych i użytko-
wych, w tym m.in.: salon i salonik, pokój stołowy i sypialnie i cztery inne po-

koje o ogólnym przeznaczeniu. Podłogi z desek układane w swoistą mozaikę. W na-
rożu budynku od strony południowo-zachodniej był mały pokoik zamieszkany przez 
rezydentkę dworu, dawną nianię dzieci Bagniewskich. Skromne pomieszczenie było 
przeznaczone na łazienkę […], pokoje posiadały skromne, ale praktyczne umeblowa-
nie […] Była też spora biblioteka o dość zróżnicowanej tematyce księgozbioru […], 
a w salonie fortepian, też zabrany do Radomia. […] Salon, stanowiący paradny pokój, 
służył do przyjmowania gości[…] Kancelaria był to nieduży pokoik, w którym pra-
cował dziedzic […]. wszystkie pomieszczenia były ogrzewane piecami kaflowymi, 
zimą jedynie część z nich […]. Kuchnia to było obszerne pomieszczenie, z wejściem 
z sieni przez ganek, z dużym paleniskiem, gdzie przygotowywano posiłki dla pań-
stwa i nielicznej służby (lokaj, kucharka, drobiarka) […] Dwór nie miał bieżącej wody 
i nie był skanalizowany.Wodę czerpano z betonowej studni493. 

Co się tyczy wyposażenia, to w 1817 r. Józef Zapolski „oświadczył, że wchodząc 
w śluby małżeńskie […] wiele było, tak w czasie zamężścia jako i później, żoninych 
mebli, lecz to przez rewolucje, to przez ogień zniszczone zostało”. Według spisane-
go wówczas inwentarza w dworze znajdowały się m.in.: „Lustro w ramach drew-

490 S. Matysiak, Brzeźce…, op. cit., s. 79–80.
491 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 79.
492 J. Szczepański, Architekci i budowniczowie…, op. cit., s. 52; Z. Rewski, Fontana Jan Kanty, w: PSB, t. VII, 
s. 55; S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 79–80; P. i M. Libiccy, Dwory i pała-
ce…, op. cit., s. 27.
493 S. Matysiak, Brzeźce…, op. cit., s. 77; Muzeum Wsi…, op. cit., s. 26.
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nianych biało lakierowanych, 4 lustra w ramach pozłacanych, 7 luster z lichtarzami 
do oświecenia pokojów, zegar bijący marmurowy na białym postumencie, zelandor 
z 4 lichtarzami, 9 landszaftów wielkich za szkłem na papierze wyrażające ściany 
Herkulesów, ramy mahoniem fornirowane, 2 kopersztychy wyrażające jeden przy-
jęcie Woltera, a drugi Russa na Polach Elizejskich, ramy czarne, 2 obrazy wyra-
żające widowisko szwaycarskie oleyno malowane, ramy wyzłacane, 2 landszafty 
angielskie większe, figura marmurowa biała rzekę oznaczająca w bronzie wyzłaca-
nym, 3 figurki porcelany z różnemi osóbkami, serwantka o 4 półkach machoniem 
fornirowana, 2 komodki olszowe, klawicymbał stary zepsuty, 3 kanapy, 8 krzesełek 
karłów safianem zielonym mocno wytartym i poduszkami wysciełanemi z drzewa 
jesionowego, bilard bez billów i lichtarzy z kijami, fuzyjka nadwichnięta ptasznicz-
ka, wiatrówka zepsuta, kufer od landary okuty stary, srebro-cukierniczka, dwie 
solniczki, waza wyzłacana 2 półmiski, blat, encyklopedia w 96 tomach a w 3 tomach 
z kopersztychami w jęz. francuskiem, Opisanie Rossyi przez Gener Manszteyma”. 

Po drugiej stronie kaplicy stał „domek w ogrodzie”, gdzie znajdowała się biblio-
teka, złożona z około tysiąca tomów: dzieł pisarzy XVIII w., głównie francuskich, 
zacząwszy od encyklopedii oraz diariusze sejmów i pisma periodyczne z czasów 
sejmu konstytucyjnego (polskich autorów reprezentował ks. Maciej Dogiel)494.

Obecnie w budynku dawnego dworu widzimy jedynie piece kaflowe i stylowy 
kominek. 

Ogród został założony prawdopodobnie w II poł. XVIII w. w stylu krajobrazowym, 
angielskim495. W tym około czterohektarowym założeniu (obecnie obszar pomię-

dzy ulicami Piaskową, Parkową i Gówną) centralnym elementem był dwór, usytuowa-
ny na osi wjazdowej do parku, do którego biegły wszystkie alejki. Na zróżnicowany 
drzewostan składały się m.in.: lipy, klony, dęby, jawory, olchy, akacje, białodrzewy, 
wiązy i graby. Były wśród nich choćby okazy jesionu (dominujące) wyrastające grupo-
wo po kilka drzew z jednego pnia, na przykład w kształcie liry. P. Zięba pisze: 

Przed dworem stał wiąz stary, jak pomnik ze spiżu,
Potężne lipy w ogromnym parku,
A na nich tysiące pszczół brzęczących…
Dalej stała kaplica z zawalonym stropem,
Otoczona morwami dookoła jak płotem,
W ołtarzu święty Wojciech z wiosłami,
A cała kaplica zawalona starociami,
Sadzawka wśród olch ukryta,
A nad nią święty Jan pod daszkiem.496

Kaplica klasycystyczna, zapewne z przełomu XVIII i XIX w., w prostej, szlachetnej 
formie, na rzucie prostokąta, z czterokolumnowym portykiem, z czasem utraciła religij-
ną funkcję. W 1876 r. M. Modzelewski pisał: „Obok ogrodu była kaplica, dziś spichlerz”. 
Na pocz. lat 50. XX w. budynek ten, już prawie bez dachu, został rozebrany, a pozyska-
ne materiały – cegłę i kamienie przekazano na budowę kościoła w Białobrzegach. 

494 S. Matysiak, Brzeźce…, op. cit., s. 67, w: M. Modzelewski, Wrażenia…, op. cit.
495 A. Bolek, Powiat…, op. cit., s. 101.
496 P. Zięba, 1992, w: Wieś Brzeźce. Rys historyczny i czasy najnowsze, oprac. Stanisław Matysiak, Brzeźce 
1993, mps, w zbiorach rodziny; S. Matysiak, Brzeźce nad Pilicą…, op. cit.
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Opisując stan parku Modzelewski konstatuje: „W ogrodzie wszystkie drzewa 
karłowate. Szambelan wiele razy sadzić kazał, ale grunt nieodpowiedni owoco-
wym drzewom. Las by tu wysokopienny wyrósł”. S. Matysiak zaś podaje: „Od 
strony wschodniej były przed dworem urządzone kwietniki, a między nimi zawsze 
czysto utrzymane alejki, prowadzące do sadzawki i w głąb parku. Od strony za-
chodniej były przed dworem dwa trawiaste klomby. Jeden okrągły, nieduży, tuż 
przed frontonem dworu, drugi duży, w kształcie elipsy, ciągnął się aż do bramy, 
dziś już nieistniejącej, przy obecnej ulicy Piaskowej. Od strony północnej dwór 
przylegał do parku, pociętego licznymi, zawsze czysto utrzymywanymi alejkami 
spacerowymi. W głębi parku od strony wschodniej znajdowała się sadzawka, którą 
zasilał w wodę przepływający przez park rów. W latach trzydziestych sadzawkę 
oczyszczono z mułu i hodowano w niej karpie. W sadzawce, na sztucznej wysepce 
obłożonej kamieniami, tuż przy brzegu od strony południowej, pośrodku karło-
watych olch, stała niby to kapliczka – cztery drewniane słupki, zwieńczone cztero-
spadowym daszkiem, z drewnianym krzyżem w szczycie, kryta gontem, a w niej 
rzeźbiona w drewnie figura św. Jana Nepomucena w stroju kapłańskim […]. We-
dług miejscowych przekazów figurę tę postawili tu w czasie pierwszej wojny świa-
towej żołnierze austriaccy z jakiejś jednostki frontowej, chwilowo tu stacjonującej 
[…] spróchniała i rozlatująca się, dotrwała na tym miejscu do lat pięćdziesiątych, aż 
całkiem się rozpadła497. 

Park został pozbawiony dworu wrośniętego w krajobraz wsi, „wyrwanego z ko-
rzeniami” ze swego naturalnego środowiska. Zrozumiały jest więc żal wierszopisa: 

Ogromna blizna po nie wygojonej ranie:
Tu stał pałac stary od lat z modrzewia,
Wyrwany siłą, zabrany wbrew (swej) woli do miasta498 
Ogrodnikami w Brzeźcach byli m.in.: Wojciech Kozłowski (1798 r.), Antoni Szcze-

kowski (1812 r.), Ignacy Grotowski (1818 r.)499, a podczas II wojny światowej Piotr Zięba.
Lamus, nazywany „domkiem w ogrodzie”, użytkowany przez właścicieli także 

jako dom mieszkalny, częściowo spichlerz, a także szkółka został rozebrany w la-
tach 60. XX w. Zbudowany był z cegły i gliny, a w szczytowej ścianie miał żelazne 
cyfry 1876, oznaczające zapewne rok budowy500.

Należy wspomnieć także o śladach bliżej nieznanej budowli w obrębie parku, 
odkrytych podczas utwardzania ul. Głównej, którymi powinni się zająć archeolo-
dzy. „Dokopano tu się fundamentu, stanowiącego pozostałość jakiejś dawniejszej 
budowli […], a może to pozostałość po dawnym dworze? Wykopano tu trochę 
cegły dużego formatu, używanej w średniowiecznym budownictwie. Reszta fun-
damentów znajduje się zapewne pod parkiem, w miejscu niedużego pagórka, na 
którym rośnie kilka jesionów, naprzeciw zagrody Stanisława Matysiaka”501.

497 S. Matysiak, Brzeźce…, op. cit., s. 77–78.
498 Autor wiersza Piotr Zięba, syn Antoniego i Anny z Matysiaków, urodzony w 1922 r. w Brzeź-
cach. Mieszkał w dworskiej oficynie z Bronisławem Dembowskim.
499 S. Makarewicz, Stromiec 750 lat parafii, Radom 1992.
500 Tamże, s. 74.
501 S. Matysiak, Brzeźcie nad Pilicą…, op. cit., s. 81; Tenże, Brzeźcie…, wersja I, mnps, 1993, w zbiorach rodziny.
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Znaczne straty w parku nastąpiły w okresie okupacji niemieckiej. W 1992 r. hu-
ragan powalił pięć ogromnych, wiekowych jesionów i piękną, nie mniej starą lipę. 
Ówczesny stan zadrzewienia parku w stosunku do stanu sprzed 1939 r. oceniany był 
na co najmniej o połowę mniejszy. W większości zatarte zostały dawne aleje. Park 
do dziś stanowi siedlisko dzikiego ptactwa, m.in. wilg, dzięciołów, dudków i sów.

Jego zadbana, ogrodzona pozostałość  (własność prywatna) wpisana jest do re-
jestru zabytków województwa mazowieckiego. 

Szczyty, obecnie Kolonia Szczyty (nr 90/6), są zlokalizowane w sąsiedztwie 
Brzeźc, na południe od drogi krajowej nr 48 Białobrzegi–Kozienice. Zarys ich dzie-
jów przedstawił W. Marciniak, podając m.in., że w średniowieczu (XI–XIII w.) ist-
niało tam grodzisko, zapewne z dworem obronnym, prawdopodobnie rodu Szczyt-
skich h. Doliwa502. (Stąd wywodził się legendarny rycerz Jan Szczytski h. Doliwa). 
W 1908 r. pisano: „Między Stromiecką Wolą, na zachód od wsi Stromiec, leży fol-
wark Szczyty, własność Wgo Bagniewskiego. Na polach tego folwarku jest pole, 
zwane „cmentarzysko”; tu przy oraniu dobywają brązy jak bransoleta, tuleja od 
dzidy czy strzały (Bronzy te zachowano u Wgo Bagniewskiego w Bożem, częścią 
zaś w Radomiu, w prywatnych zbiorach starszego pana Bagniewskiego). Przy za-
budowaniach folwarcznych ku zachodowi, niedaleko Pilicy (prawy brzeg), zalega 
grodzisko, zwane kopiec. […] Przy usuwaniu wielkich starych drzew z usypiska 
natrafiono podobno na urny”503. W 1792 r. Szczyty od Aleksandra Fontany zakupił 
szambelan Józef Zapolski. Tamże w 1907 r. Witold (Michał) Bagniewski, działacz 
niepodległościowy i społecznik, wystawił „dworek w stylu zakopiańskim”, wzoro-
wany na projektach Witkiewicza, otoczony urokliwym parkiem. Dodajmy, że był 
on utalentowanym malarzem amatorem, zdobył nagrodę na wystawie w Zachęcie, 
zaprojektował meble i detale architektoniczne do dworu szczytnieńskiego504. 

W 1911 r. ks. Jan Wiśniewski podał, iż tamtejsza „młoda dziedziczka jest pra-
wnuczką T. Kościuszki”, co należy sprostować. Chodzi bowiem o Lucję Bagniewską 
z Wisłockich, żonę ówczesnego dziedzica Michała Bagniewskiego, która była pra-
wnuczką siostry T. Kościuszki, Anny Estkowej 505. Mieli oni dwóch synów Tadeusza 
(absolwenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), który po śmierci ojca w cza-
sie okupacji zarządzał majątkiem i Jerzego (absolwenta Szkoły Morskiej w Gdyni). 

W 1920 r. modrzewiowy, dwukondygnacyjny dwór spłonął częściowo (góra 
skrzydła) wraz z pamiątkami rodzinnymi (wśród których była metryka T. Ko-
ściuszki), po czym został odbudowany, ale już w skromniejszej formie, bez charak-
terystycznych zdobień506. 

Innym elementem tego interesującego założenia jest budynek mieszkalny, drew-
niany, z elementami stylu zakopiańskiego, usytuowany pomiędzy dworem, a ce-
glanym spichlerzem.

 

502 W. Marciniak, Szlakiem grodzisk…, op. cit., s. 81–93.
503 M. Wawrzeniecki, Sz. Jastrzębowski, Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, 1908.
504 K. Bagniewska, Witold Michał Bagniewski i jego najbliżsi, w: „Białobrzeska Gazeta” nr 04 (74), kwiecień 2018.
505 K. Bagniewska, Witold Michał Bagniewski…, op. cit.; W. Marciniak, Szlakiem grodzisk…, op. cit., s. 83; 
A. Bolek, Powiat białobrzeski. Przewodnik turystyczny, Białobrzegi 2010, s. 78.
506 K. Bagniewska, Witold Michał Bagniewski…, op. cit.
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RADOM – PRUSZAKÓW
(Muzeum Wsi Radomskiej) – dwór z Pieczysk (gm. Chynów)
Pieczyska (Pyecziska 1452, de Pyeczyska 1506)507

Wieś Pieczyska położona jest na północ od Radomia, w powiecie grójeckim. 

Dzieje. Stanowiła własność m.in.: Tryczów (fundatorów miejscowego kościoła) 
w XV w. i Mniszewskich508 w XVI i XVII w. W 1788 r. dobra ziemskie Pieczyska 

nabyła od ks. Hieronima Sanguszki, za 233 600 złp, Faustyna z Zielińskich 1v. Rut-
kowska 2v. Wessel509. Jej córka Konstancja (ur. 1772 – zm. 1850) była żoną gen. Woj-
ciecha Strasza h. Odrowąż, szambelana Stanisława Augusta, konfederata barskiego, 
któremu Kościuszko powierzył misję organizatora powstania w powiecie radom-
skim510. Po śmierci Faustyny w 1823 r. dobra te odziedziczyli na mocy testamentu 
„po swej respective Matce i Babce”: Marian Rutkowski, Konstancja z Rutkowskich, 
wdowa po gen. W. Straszu511, dzieci po Szymonie Rutkowskim: Antoni, Józef, Joan-
na i Emilia Rutkowscy i dzieci po Janie Rutkowskim: Józefa i Joanna. 

W 1828 r. nastąpiła zamiana części gruntów majątku z parafią pieczyską: „JW. 
Konstancja Eleonora z Rutkowskich Straszowa Jenerałowa, porozumiawszy się 
z proboszczem miejscowym i dla jego jedynie dogodności postanowiła wydzielić 
w zamian inne grunta bliżej probostwa położone…”. Na ten cel m.in. „dziedziczka 
przeznaczyła dom podwójny obok szpitala we wsi Pieczyska […], wraz z dwiema 
stodółkami, oborą i ogrodem warzywnym…”. Stosowną mapę sporządził geometra 
Szymon Radecki. Ponadto K. Straszowa podpisała z Konstantym Mireckim umowę 
dzierżawy Pieczysk, na okres 1847–1853. W 1854 r. dobra te (do których należały 
wsie Wola Pieczyska, Żyrów, Barcice, Słonawa, część wsi Słonawka, część Żyrów-
ka, karczma Zadębiec) dostały się w ręce Konstantego Lipskiego „na publicznej li-
cytacji w drodze działów […] pomiędzy sukcesorami niegdy Konstancyi Eleonory 
Straszowej […], za rubli srebrem 45 540”. Tenże wydzierżawił dobra na dziewięć lat 
Leonardowi Czapskiemu i Franciszkowi Ostrowskiemu. Następnie w 1855 r. stały się 
one własnością Konstantego Lipskiego i Konstantego Łączyńskiego (folwark i wieś 
Żyrów), od 1856 r. Feliksa Brodzkiego i Konstantego Łączyńskiego, od 1856 r. Feliksa 
Brodzkiego i Zygmunta Łączyńskiego (Żyrów i Żyrówek), w tymże roku także Fe-
liksa Brodzkiego, który „nabył je za rubli srebrem 48 000”. Od 1860 do 1866 r. dobra 
(folwark Wólka z częścią wsi Wola Pieczyska) były w dzierżawie Walerii z Okęckich, 
wdowie po Henryku hr. Ostroróg, zamieszkałej w Woli Pieczyskiej. W 1861 r. nabył je 
Adam Tański (później powstaniec styczniowy) i jego rodzina. Prowadził on interesy 
m.in. z fabryką Cukru Czersk. Zapewne w 1862 r. w Pieczyskach urodził się artysta 
malarz oraz konstruktor lotniczy i pionier szybownictwa, zwany ojcem polskiego lot-

507 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 226.
508 W 1603 r. Adam Mniszewski, starosta i kasztelan litewski, ufundował kościół w Pieczyskach.
509 Archiwum Państwowe w Warszawie – Oddział w Grodzisku Maz., Hipoteka w Grójcu, sygn. 767–771, 
819, 978, 979, 1050, 1130.
510 Ich epitafia z I poł. XIX w. znajdują się w kościele parafialnym w Pieczyskach. 
511 PSB, t. 44 s. 215. Michał Strasz z Białaczowa (ok. 1740–1824) był podsędkiem radomskim, posłem 
sandomierskim, prezesem Trybunału Cywilnego w Radomiu. Straszowie byli spokrewnieni bądź skoli-
gaceni m.in. z rodzinami Sołtyków (Klwaty, Piastów) i Rutkowskich (Sycyna, Kroczów).
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nictwa, Czesław Tański. Jego rodzicami byli Adam Tański i Celina z Żołdowiczów, 
uczennica malarza Aleksandra Lessera. Edukację pobierał wpierw w domu, następ-
nie w Szkole Rysunków W. Gersona w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium512 (w pracowni A. Wierusz-Kowalskiego) i w paryskiej Akademie Julian. 
Malował pejzaże, sceny rodzajowe, batalistyczne i portrety. 

W 1892 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie wystawiło Pieczyska 
na sprzedaż przymusową, przez licytację publiczną. W 1893 r. ich właścicielem zo-
stał Karol Troczewski. W 1917 r. po śmierci Jana Jasińskiego, współwłaściciela ma-
jątku Pieczyska (połowy osady karczemnej), ogłoszono postępowanie spadkowe. 
W 1921 r. hipoteka jako współwłaścicieli wymienia: Jana Romańskiego, Andrzeja 
Strzeleckiego, Józefa Freja, Józefa Zwęglińskiego, Józefa Kiełczewskiego, Mariannę 
Czerską, Józefa Małachowskiego, Franciszka Białasa i Mariannę Kuklewską. 

W latach 30.XX w. dwór w Pieczyskach, usytuowany w sąsiedztwie kościoła, 
stał się własnością tamtejszej parafii i został zaadaptowany na potrzeby plebanii. 

Dwór wzniesiony około 1780 r., w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce513 został 
opisany jako plebania: „Wzniesiona w XVIII w., drewniana, konstrukcji zrę-

bowej, oszalowana. Parterowa, na planie prostokąta. Układ wnętrz dwutraktowy. 
W pomieszczeniu z sionki na lewo kominek z piaskowca, z XVIII w. Dach naczół-
kowy, kryty słomą i papą. Krucyfiks barokowy XVIII w.” W 1981 r. budynek został 
przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej, w dzielnicy Pruszaków, gdzie został 
zestawiony dwa lata później514. Trudno określić, ile pozostało z jego oryginalnej 
substancji. Zbudowany z bali modrzewiowych, pięcioosiowy. W dokumentacji wy-
konanej tuż przed demontażem budynku czytamy: „Szalunek ścian z desek piono-
wych, dach dwuspadowy naczółkowy z półszczytem z desek pionowych, poszycie 
dachu słomą, w półszczycie trójdziałowe okno poddasza”515. Obecnie otynkowany, 
z dachem gontowym, z jednym kominem. W obu ścianach frontowych znajdują się 
wejścia, poprzedzone symetrycznie usytuowanymi gankami (wcześniej był jeden?, 
z drewnianą podłogą), z ozdobnymi kolumnami. Ganki te łączy centralnie uloko-
wana sień „na przestrzał”. Po obu stronach sieni umieszczone są pokoje; z jednej 
gabinet i salon, z drugiej zaś – jadalnia i sypialnia. Z tyłu jadalni znajduje się kre-
dens, a za sypialnią sień gospodarcza516. 

W dawnym dworze urządzono wystawę obrazującą XIX-wieczne wnętrza 
mieszkalne. Widzimy tu m.in. modne wówczas meble w stylu biedermeier i Ludwi-
ka Filipa, zastawy stołowe (w tym serwis obiadowy rosyjskiej firmy „Kuzniecow”, 
bawarskie filiżanki do kawy, czeskie kieliszki, jak też samowar z Tuły), obrazy, 
sztychy, w tym francuskie, ze scenami myśliwskimi i wschodnie dywany (z Afgani-
stanu i Turkiestanu). Za najcenniejszy zabytek uważany jest fortepian umieszczony 
w salonie, pochodzący z początku XIX w., wykonany w firmie Bucholtza.

512 I. Królewska, Akademia Sztuk Pięknych…, w: H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku 
monachijskicm w latach 1828–1914 (materiały źródłowe), wyd. II, Kraków 1994, s. 13.
513 KZSP, t. X, pow. grójecki, oprac. I. Galicka, H. Sygietyńska, ISPAN, Warszawa 1971, s. 56.
514 Karta dokumentacji architektonicznej budownictwa ludowego Ziemi Radomskiej, wyk. J. Pieczonka, fot. J. Pie-
czonka, A. Sznuro, 1981.
515 Tamże.
516 Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik, pod red. M. Jureckiej, Radom 2005, s. 26–27.
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Z uwagi na związki z Czesławem Tańskim naturalne byłoby urządzenie w nim 
ekpozycji poświęconej tej niezwykłej postaci.

Ogród nie istnieje, mówić możemy jedynie o jego reliktach w postaci kilku sta-
rych drzew i stawu w sąsiedztwie nowej plebanii.

RADOM–WOŚNIKI
(de Vosczinky 1411, de Wosczinki 1416, Woscznyky 1508, Woznyky 1564–1565, 
Woszniki 1569, Wośniki 1827)517

Wośniki – niegdyś podradomska wieś, usytuowana jest w południowo-zachodniej 
części Radomia, nad rzeką Mleczną, w sąsiedztwie drogi krajowej nr E7.

Dzieje. Pierwotna nazwa Woszczniki powstała w średniowieczu, zaś obecna 
przyjęła się dopiero w I poł. XIX w518. Była to wieś służebna radomskiego zam-

ku, należąca do wielu rodzin519. W źródłach pojawiła się po raz pierwszy w 1411 r.520. 
Należała wówczas do Jana z Wośnik (Jaschone de Vosczinky), a w latach 1416–1441 
do Mikołaja (Nikolae de Woschniki). Kolejnym potwierdzonym właścicielem wsi 
był Hieronim z Wośnik (Jeronimus de Woscznyky). A. Michalska, zaznaczając, 
że nie znalazła archiwaliów potwierdzających jej tezę, łączy Hieronima z Wośnik 
z Hieronimem Podlodowskim h. Janina. Z faktu, że kolejnym, wzmiankowanym 
w 1569 r. Panem na Wośnikach był Jan Podlodowski (dworzanin królewski, kaszte-
lan żarnowski, następnie radomski), wydaje się prawdopodobne, że i wcześniej wieś 
mogła należeć do tej rodziny. Nie można wykluczyć, że Podlodowscy, jeden z naj-
bardziej zamożnych rodów na tych terenach, byli inicjatorami budowy rezydencji 
w Wośnikach521. W niektórych opracowaniach spotyka się nazwisko Kochanowskich 
jako właścicieli wsi w XVI w., lecz kwestia ta budzi, chyba niesłusznie, pewne wąt-
pliwości522. Od 1569 do 1731 r. Wośniki należały do rodu Jeżów h. Drzewica. Urszula 

517 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa radomskiego, 1994, s. 391.
518 Cennym źródłem do dziejów wsi był bliżej nieznany, niezachowany, dokument z 1410 r., przechowy-
wany w dworze w okresie międzywojennym.
519 A. Michalska, Badania architektoniczno-historyczne dworu w Wośnikach koło Radomia, Łódź 2005 (praca 
zespołowa). W artykule członkiń Koła Krajoznawczego Szkoły na Wacynie, zamieszczonym w piśmie „Ku 
Słońcu”, w 1931 r. czytamy: „Folwark często zmieniał swych właścicieli. Na pocz. XVI w. należał do Pod-
lodowskich, z których pochodziła żona wielkiego poety Jana Kochanowskiego. W jakiś czas potem spoty-
kamy w aktach nazwisko Kochanowskiego jako spadkobierców Wośnik. Możemy więc przypuszczać, że 
wniosła ten majątek do rodziny Kochanowskich. W 1763 r. dwór był własnością podczaszego Galickiego, 
a już w 1776 r. folwark przeszedł w posiadanie majora w[ojsk] p[olskich] Saryusz Gomolińskiego. Obecnie 
folwark i dwór należy do pp. Pruszaków, którzy z pietyzmem odnoszą się do pamiątek przeszłości”.
520 A. Michalska, Badania…, op. cit., s. 13.
521 J. Grabowski, I. Sygowska, B. Konarski, K. Konca, Dokumentacja historyczno-architektoniczna dworu zlo-
kalizowanego w Radomiu ul. Wośnicka 123, ARCHITRAW,  Warszawa 2010, s. 33–34, zlec.: Autoryzowana 
Stacja Obsługi M. Romanowski, arch. WUOZR.
522 A. Michalska w dokumentacji Badania…, op. cit., s. 13, pisze: „W trakcie poszukiwań nie natrafiono 
na familię Gronczewskich czy też Galickich. Podobnie ma się sprawa z Kochanowskimi […] W żadnym 
z zachowanych aktów […] nie wymienia się Wośnik jako własności Korwinów. Trudno stwierdzić na 
jakiej podstawie wysnuto hipotezę, jakoby wieś należała do Piotra Saryusza Gomolińskiego”.
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Pietrzak podaje: „Historię dóbr Wośniki można odtworzyć jedynie częściowo. Jest 
ona ściśle związana, poprzez wspólną własność, czy też spory graniczne z dzieja-
mi […], dóbr Kończyce i Wola Jeżowa, Żakowice i Taczów i ich właścicielami […]. 
W 1606 r. Marcin Jeż z Wośnik zastawia znaczna część gruntów w Kończycach na 
rzecz Kacpra Rzuchowskiego (Zuchowskiego). W 1623 r. dokonuje się dział mająt-
ku […] między synami zmarłego Marcina Jeża, dziedzica dóbr Wośniki i Brudnów 
z przyległościami: Stanisławem (otrzymał Brudnów i Wolę Brudnowską), Bernar-
dem (Plec i Kończyce) i Jerzym (Wośniki) Jeżami”523.

Później dobra wośnickie były w rękach Bukowieckich h. Ogończyk524. W końcu 
XVIII w. ks. F. Siarczyński pisał o Wośnikach: „Dziedzictwo Bukowieckich, a ojczy-
zna domu Woźnickich”525. Jan Bukowiecki nabył je około 1755 r. (wskazuje się też 
datę 1767) od Olszowskich vel Olszewskich h. Nieczuja. 

 „Dobra Wośniki od sukcesorów Jana Ogończyk Bukowieckiego, miecznika po-
wiatu radomskiego (wdowy Agaty z Kroczowskich i synów: Wawrzeńca, szambe-
lana JKM, Wojciecha, chorążego Gwardii Koronnej i Aleksandra) nabył w czerwcu 
1789 r. Franciszek Józef z Kienicy Kiernicki h. Kierdeja, syn Tomasza i Petroneli 
z Krupków Przecławskich, żonaty z Marcjanną z Włodeckich, stolnik malborski. 
Sprzedał je następnie w 1804 r. za sumę 120 375 złp synowi Ksaweremu z Kierni-
cy Kiernickiemu […], po śmierci którego w Wośnikach 25 kwietnia 1821 r. dobra 
odziedziczyły dzieci jego i Apolonii ze Szczepkowskich, 2v. Czajkowskiej: Konstan-
ty, Wincenty(urodzony w Wośnikach w 1816 r.) i Helena”526. 

W 1832 r. udzielający pożyczki współwłaścicielom dóbr Aleksander Zakrzew-
ski, były dziedzic Młodocina Mniejszego, otrzymał dobra wośnickie w dziewięcio-
letnią dzierżawę zastawną, poddzierżawiając je różnym osobom i wychodząc z niej 
w grudniu 1834 r. odkąd posiadaczem zastawnym stał się Grzegorz Asłanowicz, 
b. pułkownik wojsk rosyjskich, który w 1835 r. zrzekł się swych praw na rzecz Ka-
zimierza Rybczyńskiego, oficera wojsk polskich, naczelnika urzędu powiatowego 
w Radomiu. Dzieci Ksawerego i Apolonii Kiernickich sprzedały swoje części Wo-
śnik żonie K. Rybczyńskiego Emili z Dzimińskich, do której wyłącznie Wośniki na-
leżały od 1840 r. Następnie przeszły one w ręce: od 1847 r. Antoniny Rybczyńskiej 
i Kazimierza Rybczyńskiego, od 1858 r. Antoniny z Rybczyńskich Gautier (żony 
Marcelego Gautier, urzędnika Biura Rady Administracyjnej) i K. Rybczyńskiego, 
od 1861 r. Antoniny Gautier, od 1862 r. Edwarda Brzozowskiego, dziedzica dóbr 
Taczów (zm. w 1889 r.), od 1890 r. Franciszka Brzozowskiego, a od 1892 r. Eufemii 
Brzozowskiej. Ta w październiku 1896 r. sprzedała je inż. Władysławowi Prusza-
kowi (synowi Aleksandra, prawnukowi Franciszka K. i Amalii (Amelii) z Hiblów 

523 U. Pietrzak, Inwentarz zespołu (zbioru) Akta dóbr Wośniki ze zbioru rodziny Pruszaków z lat 1793–1879, 
APR, Radom 2008; Tamże: Inwentarz wsi Wośnik po śmierci Sebastiana Olszowskiego i Katarzyny Strzałkow-
skiej, przy wprowadzaniu w posiadanie Księdza Krakowskiego i Olszowskich: opis zabudowań, ruchomości, 
zwierząt, powinności dworskich, 1711 r.; Inwentarz fundo wsi Wośnik spisany y weryfikowany die 4 julij 
Anno 1713: folwark, obora, spichlerz, stajnia, sprzęty w lamusie, ogrody, poddani, bydło; Inwentarz we-
ryfikowany wsi Wośniki Jakuba Olszowskiego: folwark, browar z wyposażeniem, powinności, 1733 r. 
524 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 236; J. Wiśniewski, op. cit., s. 42.
525 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 92.
526 U. Pietrzak, Inwentarz zespołu (zbioru). Akta dóbr Wośniki ze zbioru rodziny Pruszaków z lat 1793–1879, 
APR, Radom 2008; APR, HPR, sygn. 1217.
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Christiani), ur. w 1871 r. w Pizzie) z linii senatorskiej. Jego rodzina, wywodząca się 
z Prus Królewskich, zamieszkiwała od końca XVIII w. Mazowsze527. Był on właści-
cielem m.in. Kończyc koło Radomia (w latach 1914–1921) i być może, częściowo, 
Malczewa528. Tomasz A. Pruszak pisze: „W. Pruszak i jego siostra Maria wycho-
wywani byli przez matkę Helenę i jej drugiego męża Józefa Brandta, wybitnego 
malarza batalistę, ponieważ ojciec zmarł, gdy mieli po kilka lat529”. W. Pruszak 
wykształcenie wyższe zdobył w Zurichu i Monachium, gdzie w 1895 r. uzyskał dy-
plom inż. rolnika. Jego żoną była Helena z Pinków (1875–1944) malarka-amatorka, 
córka art. malarza Hipolita Pinko. Mieli oni dzieci: Macieja, Aleksandrę (żonę Jerze-
go Gombrowicza) i Józefa ppor. WP. Pruszakowie h. Leliwa byli skoligaceni także 
z Gombrowiczami530 i Brandtami. Ks. J. Wiśniewski zapisał, że w 1901 r. ochrzcił 
syna W. Pruszaka – Macieja. W uroczystości uczestniczył m.in. Józef Brandt, dzie-
dzic pobliskiego Orońska, ojczym W. Pruszaka. Dziedzice Wośnik utrzymywali też 
kontakty z tak znanymi postaciami, jak Jacek Malczewski czy Fryderyk Chopin. 

O gościnności Pruszaków świadczy m.in. sprawozdanie członkiń Kółek Gospodyń 
przy Towarzystwie Rolniczym w Radomiu, m.in. pań Brześciańskiej i Walewskiej531. 
Czytamy w nim, że z Wacyna uczestnicy wycieczki wyruszyli do Wośnik na pięciu 
wozach nadesłanych przez Pruszaków, że obejrzano „prześliczny ogród”, gdzie skosz-
towano owoców, zasiadając do gościnnego podwieczorku przy ogromnych stołach 
ustawionych przed gankiem, w cieniu starych drzew. W 1926 r. W. Pruszak w obszer-
nym opisie swojego majątku zawarł m.in. takie informacje: „Przedstawia on figurę 
wieloboku nieforemnego, wydłużonego ze wschodu na zachód […] Właściwy majątek 
Wośniki i majątek Kończyce, dokupiony w 1919 r. […] Wośniki posiadają ogólnego 
obszaru około 318 ha: gruntu ornego około 229,98 ha, łąk około 14 ha, stawów rybnych, 
wyłącznie zwierciadła wody 23,79 ha, ogrodów owocowych i warzywnych 11,2 ha, la-
sów, zagajników i inne kultury około 33,59 ha. Majątek Kończyce A posiada 129,38 ha, 
w tym gruntu ornego 33,59 ha i stawów rybnych 10 ha […] Naturalny przyrost materia-
łu kupieckiego i hodowlanego osiągany na stawach wynosi ogółem 6000 kg”. 

Renomę miało m.in. żyto wośnickie i pszenica zwana Konstancja Wośnicka. 
Właściciel gospodarstwa był często nagradzany, m.in. w 1912 r. złotym medalem 
na drugiej wszechrosyjskiej wystawie nasion i maszyn w Petersburgu.

W Wośnikach znajdowały się wówczas takie budynki jak: „dom mieszkalny, murowa-
ny, piętrowy kryty dachówką, w stanie bardzo dobrym, ubezpieczony na sumę 30810 zł, 
lodownia drewniana, dziesięciorak murowany, ośmiorak murowany, kuchnia czeladnia 
z mleczarnią […], obora dworska murowana, chlewy czeladnie, chlewy dworskie muro-
wane, stodoła na murowanych słupach, szopa na narzędzia, spichlerz murowany, piętro-

527 T.A. Pruszak, Pruszak Władysław Aleksander h. Leliwa, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficz-
ny, t. III, cz. 4, Warszawa 1998, s. 130, oraz informacje Witolda Stachury.
528 W 1870 r. dwór wośnicki zajmował 796 mórg gruntu ornego, 348 – ogrodów, 80 – łąk, 51 – pastwisk, 
279 – lasu, 12 – wody. Za Pruszaków majątek słynął m.in. z ogromnego sadu czereśniowego i stawów. 
529 T.A. Pruszak, Pruszak Władysław…, op. cit., s. 130.
530 A. Pruszakowa, M. Pruszak, w: Ziemianie polscy XX wieku, pod red. J. Leskiewiczowej, t. III, cz. 1, 
Warszawa 1992, s. 124; A. Pruszakowa (S.G.), Pruszak Maciej, tamże, s. 124; T.A. Pruszak, Pruszak Wła-
dysław Aleksander, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 4, Warszawa 1998, s. 130–131.
531 „Przegląd Sejmikowy” z 5.08.1926.
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wy, wozownia drewniana, kuźnia, stajnia z pustaków, dom mieszkalny rządcy drewnia-
ny, kurniki dworskie, drewniane, chlewy rządcy murowane, gajówka drewniana, obórka 
i chlewiki drewniane, budynek murowany przy szosie (mieszkalny), dawna karczma”532.

Ostatni właściciele majątku Anna i Maciej, syn Władysława i Heleny Pinko, Pru-
szakowie opuścili dom w 1939 r., wysiedleni przez Niemców. M. Pruszak, uczestnik 
wojny 1920 r., przeniósł się wówczas z rodziną do majątku Wsola, własności jego 
siostry Aleksandry Gombrowiczowej. A. Grodziński pisze533: „Właścicielowi Ma-
ciejowi Pruszkowi, z rodziną kazano się usunąć 20 grudnia tego roku. Przez zimę 
i wiosnę mieszkał w majątku swej siostry Aleksandry Gombrowicz we Wsoli. Od 
24 czerwca 1940 r. objął administrację majątku Janowice, w powiecie tarnowskim, 
nad Dunajcem”534. W hipotece pod datą 1945 r. czytamy: „czyni się wzmiankę, że 
dobra te darowane aktem z dnia 25 lipca 1938 r. Maciejowi Pruszakowi, a ostatnio 
przepisane bezprawnie, jako bezpańskie na rzecz Generalnego Gubernatorstwa, 
ulegają przepisaniu na poprzedniego właściciela tychże dóbr Macieja Pruszaka”, 
po czym już w następnym miesiącu przejmuje je Skarb Państwa i następuje par-
celacja gruntu. Na bazie 120 hektarowego majątku utworzono Liceum Gospodar-
stwa Wiejskiego535, a w 1957 r. Roczną Szkołę Ogrodniczą. Do niedawna obiekt był 
w dyspozycji Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, obec-
nie zaś stanowi własność prywatną i jest w trakcie prac zabezpieczających.

W 2006 r. spadkobiercy A. i M. Pruszaków przekazali do radomskiego Archi-
wum Państwowego akta majątku Wośniki, z wypisami z akt grodzkich z XV (naj-
starsza data 1421 r.) i XVI w. i z materiałami kartograficznymi (unikatowe tego 
rodzaju dla siedzib dworskich regionu radomskiego)536. 

Dwór. W Wośnikach istniał obszar rezydencjonalny, oddzielony od gospodarczo-
produkcyjnego, podzielony na: dwór, podjazd (na północ od dworu), park (na 

południe od dworu) i tzw. ogród domowy (na południowy-wschód od dworu)537. 
Dwór usytuowany na wzniesieniu, nad rzeczką Mleczną jest obiektem stosunkowo 

okazałym, o piętrowej formie, stąd też niekiedy bywa nazywany pałacem538. Obecna 
jego bryła stanowi efekt kilku faz budowlanych, począwszy zapewne od XV w., po-
przez przebudowy XVI i XVIII-wieczne i rozbudowy w XIX i XX wieku. Ten fakt po-
woduje pewne trudności interpretacyjne co do określenia jego stylu, o czym dalej. 

Budynek ceglany, tynkowany, frontem zwrócony ku północy, założony jest na rzu-
cie prostokąta z ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Elewacje mają po-

532 APK, OUZ, sygn. 4445, 4052–4054.
533 A. Grodziński, Varia 1958–1978, Radom, b.d., s. 77–79.
534 Tam aresztowany 7 stycznia 1941 r. jako jeden z 40 zakładników, poddawany torturom, ale w końcu 
zwolniony. 
535 Szkołę oddał do użytku gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko i wojewoda Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk.
536 U. Pietrzak, Inwentarz zespołu (zbioru) Akta dóbr Wośniki ze zbioru rodziny Pruszaków z lat 1793–1879, 
APR, Radom, 2008; D. Dębski, Akta podworskie trafiły do radomskiego Archiwum Państwowego. Na jednej 
z kart jest data 1421, w: „Życie Radomskie”, 2.06.2006.
537 T.A. Pruszak, Zespół dworsko-folwarczny w Wośnikach koło Radomia w latach 1896–1939, s. 461–471, w: 
Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII Seminarium Oddział Kielecki SHS i Dom 
Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 16–18.10. 2003, Warszawa 2004.
538 W.M. Kowalik, Dwór w Wośnikach „ojczyzna” Woźnickich, w: „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 1 (33)/2007.
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dział ramowy przez dwie kondygnacje oraz gzyms koronujący. Po bokach są partero-
we, nierównoramienne skrzydła, XIX-wieczne przybudówki, a od frontu XX-wieczny 
przedsionek (analogia m.in. do dworu w Oblasie). Nakryty jest w części piętrowej da-
chem czterospadowym, zaś ryzality i skrzydła boczne dwuspadowym. 

Wewnątrz, na osi przyziemia, zlokalizowana była obszerna na szerokość bu-
dynku i długa na przestrzał, sień z belkowym stropem (zachowanym), którą znie-
kształcono w XX w. przez wydzielenie od zachodu klatki schodowej i małych po-
mieszczeń. Po bokach sieni zastosowano układ dwutraktowy. Przyziemie i piwnice 
części budynku, na zachód od sieni, w tym być może pozostałość wieży w narożu 
zachodnim korpusu głównego, od strony ogrodowej, to pozostałość starego dwo-
ru. Wchodząc tam z sieni, widzimy renesansowe, kamienne, profilowane odrzwia 
z II poł. XVI lub pocz. XVII w. z drzwiami żelaznymi, okutymi w skośną kratę. Ka-
mienne schody, ujęte sklepieniem, prowadzą do sklepionej kolebkowo izby, z lu-
netami, z ostrołukową wnęką w ścianie północnej, okapem kominka i oknem od 
strony południowej, zabezpieczonym starą, kutą kratą. 

Wiedzę o modyfikacjach formy obiektu, niekiedy trudno weryfikalną z uwagi na 
brak wiarygodnych źródeł, czerpiemy z kilku opracowań. „Z dokumentów łacińskich 
z XV w. dowiadujemy się, że już w 1410 r. został wybudowany dwór murowany. Był 
to budynek piętrowy, z drewnianymi dobudówkami. Część drewniana nie docho-
wała się, uległa spaleniu. W XVIII w. właściciel dworu major Saryusz Gomuliński 
zbudował nowy dwór w stylu Stanisława Augusta539, starą średniowieczną budowlę 
czyniąc lewem skrzydłem budynku. Z zewnątrz część ta uległa zmianie (zostały po-
większone okna), w celu ujednostajnienia z całością gmachu. Wnętrza nie zmieniono. 
Dziś jeszcze wnętrze tej części dworu charakteryzuje nam budowle średniowieczne. 
Piwnice i lamus znajdujący się na parterze do dnia dzisiejszego mają sklepienie ostro-
łukowe. Ciężkie, żelazne drzwi prowadzą do lamusa, gdzie zachowało się stare, śre-
dniowieczne, zakratowane okno w obramowaniu kamiennem. Tak się przedstawia 
parter. Na piętrze spotyka się pokoje małe, ze ścianami nierównemi o kątach ostrych 
[…] Cegły użyte w budowli są grube. Grubość murów wynosi 2 metry”540. 

W Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce czytamy, że „dwór został zbudowany na prze-
łomie XVIII i XIX w. przez Bukowieckich, w stylu klasycystycznym, z wykorzystaniem 
pozostałości budowli z II poł. XVI, lub pocz. XVII w.”541. Wiedzę tę niejako podsu-
mowują, weryfikują i poszerzają o wyniki najnowszych badań autorzy dokumentacji 
wykonanej w 2010 r.: „Badania architektoniczne, oraz kwerenda archiwalna i ikono-
graficzna, pozwalają na podjęcie próby rekonstrukcji wyglądu dworu wośnickiego od 
jego powstania do chwili obecnej. […] Pod względem stylistycznym można wskazać 
na trzy fazy jego rozwoju: gotycko-renesansową, barokową i eklektyczną. […] Według 
P. Prackiej siedziba rycerska istniała tu już w 1410 r. […]. Dane te jednakże nie zostały 

539 Odrębność stylu stanisławowskiego, za króla Stanisława Augusta, polega na synkretyzmie elemen-
tów klasycznych i barokowych, co przejawiało się m.in. w bogactwie zdobień. Główni jego reprezentanci 
to architekt królewski Dominik Merlini i Jan Kamsetzer; W. Tatarkiewicz, Sztuka Stanisława Augusta 
a klasycyzm, w: Klasycyzm. Studia nad sztuka polską XVIII i XIX wieku, Wrocław 1968.
540 P. Pracka, Monografia wsi Wośniki, w: „Ku Słońcu”, Miesięcznik Młodzieży Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego w Radomiu, r. 6 (1931), nr 10, s. 2.
541 K. Szczepkowska, E. Krygier, J. Łoziński, R. Brykowski, W. Kalinowski, KZSP, Powiat. Radomski, t. III, 
z. 10, Warszawa 1961, s. 57; D. Jankowski, Karta ewidencyjna, arch. WUOZR, 2000.
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potwierdzone w obecnie dostępnych źródłach”542. Najstarszą, późnogotycką budowlę 
rozpoznano w partii piwnic i na dwóch kondygnacjach zachodniej części obecnego 
budynku. „Na podstawie przeprowadzonych badań architektonicznych, analizy rzutu 
i układu wnętrza pierwotnej partii dworu wośnickiego można wnioskować, że należał 
on do grupy tzw. zamków z wieżami mieszkalno-obronnymi, zwanymi donżonami, 
czy kamienicą wielką. Tego typu rezydencje powszechnie występowały na terenie całej 
ówczesnej Rzeczypospolitej, od XIV do końca końca XVI w. Analogię dla kamienicy 
wośnickiej może stanowić dwór w Łopatkach” (w sieradzkiem)543. 

Dodać tu chyba należy siedzibę Podlodowskich w pobliskim Żukowie544. Zapewne 
na przełomie XVI i XVII w. wośnicki obiekt, przypuszczalnie jego wnętrza, został prze-
kształcony, zapewne przez Jeżów. „Radykalne przekształcenie dworu wośnickiego 
prawdopodobnie miało miejsce w II poł. XVIII w. Istniejący gotycko-renesansowy za-
mek-wieża został włączony w strukturę nowego budynku, który rozbudowano o oko-
ło 2/3 szerokości wcześniejszego i nadano mu oprawę skromnego pałacu, w stylistyce 
klasycyzującego baroku. Koncepcja rozbudowy budynku oparta została na zasadzie 
trójdzielności: część środkowa – trójprzęsłowa, była szersza od dwuprzęsłowych bocz-
nych […] Partia środkowa, organizująca kompozycję budynku, została zaakcentowana 
w jego rzucie i bryle. Tą część budynku wysunięto przed lico ściany północnej i połu-
dniowej o około 30 cm, nadając jej formę pseudoryzalitu. Pseudoryzalit, jak pozostałe 
części budynku, dwukondygnacyjny, nakryto własnym, stromym dachem dwuspado-
wym, którego szczyt góruje nad elewacjami podłużnymi. Istotne zmiany nastąpiły we 
wnętrzu dworu… […] Przekształcenie gotycko-renesansowego zamku-wieży w baro-
kowy pałac prawdopodobnie było inicjatywą rodziny Bukowieckich herbu Ogończyk 
[…]. Stylistycznie pałac reprezentuje powszechny na terenach Rzeczypospolitej Polskiej 
typ barokowej rezydencji, charakteryzującej się zwartą, trójczłonową bryłą, ożywioną 
centralnym pseudoryzalitem, (częściej ryzalitem), o klasycyzującym wystroju architek-
tonicznym elewacji. Przykładem tego typu rozwiązań może być np. pałac w Chorosz-
czy. Kolejne przekształcenie pałacu miało miejsce w I poł. XIX wieku […] Większe pra-
ce we dworze prawdopodobnie zostały przeprowadzone między 1894 a 1919 r., przez 
kolejnego właściciela majątku Władysława Pruszaka […]; na przełomie XIX i XX w. 
zmianie uległa elewacja frontowa (północna) budynku, a także organizacja i oprawa 
wnętrza. Przekształcenie elewacji polegało na dostawieniu na osi głównej niewielkiego, 
nieproporcjonalnego w stosunku do całości przedsionka, na którym oparto taras […] 
Układ i podział wnętrza dworu […]. zasadniczo zachował się do chwili obecnej […]. 
Zapewne w czasie tego remontu elewacje dworu otrzymały zachowaną oprawę archi-
tektoniczną […]. W takiej postaci dwór przetrwał do 1939 r. […]. Do 1944 r. we wnętrzu 
budynku wprowadzono zmiany, m.in. wyburzono ścianę działową między pokojami 
na piętrze, we wschodniej części dworu, czyniąc w tym miejscu obszerny salon. W sa-
lonie, pośrodku ściany wschodniej wystawiono kominek”545.

542 P. Pracka, Monografia…, op. cit., s. 2; J. Grabowski, I. Sygowska, B. Konarski, K. Konca, Dokumenta-
cja…, op. cit., s. 33.
543 Tamże, s. 35.
544 T.J. Horbacz, Z. Lechowicz, Żuków – renesansowy palais-donjon, w: „Z Otchłani Wieków”, t. 48, nr 1–3, 
1982, s. 41–49.
545 J. Grabowski, I. Sygowska, B. Konarski, K. Konca, Dokumentacja…, op. cit., s. 38.
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Wspomniane cechy klasycystyczne stylu stanisławowskiego wośnickiego dworu 
przypominają niezachowany XIX-wieczny pałac gen. Młokosiewicza w Omięcinie (po-
wiat szydłowiecki). Pierwowzoru jednak należałoby upatrywać w kręgu oddziaływa-
nia Franciszka Rauscha546 i jego naśladowców – eksjezuity Piotra Świtkowskiego i pija-
ra Cypriana Zapolskiego, tłumacza Rauscha547. Istnieje także przypuszczenie, poparte 
badaniami przeprowadzonymi w 2005 r. przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Warszawie, że na formę tego dworu mogła mieć wpływ twórczość 
arch. Józefa Pioli548. Świadczyć o tym ma forma pałacu w Nakomiadach koło Kętrzyna. 
P. Podgarbi pisze: „Nieporównywalnie mniejszy i skromniejszy dwór w Wośnikach 
w Radomiu nie został wprawdzie zaprojektowany z takich rozmachem jak ten w Na-
komiadach, lecz nosi podobne cechy rysunku elewacji, sposobu przekrycia i rozwiąza-
nia frontonu. Bliskość stolicy i działającego tam Józefa Pioli pozwala na przypuszcze-
nie, że jego projekty mogły mieć wpływ na obecny kształt dworu wośnickiego. Takie 
skojarzenie mogłoby przesunąć dotychczas podawaną datę jego powstania z przełomu 
XVIII i XIX w. na czas wcześniejszy. W tej postaci jest to jedynie hipoteza […] lecz sta-
nowi interesujący i bardzo prawdopodobny punkt do dalszych badań”549. 

W trakcie tych badań odkryto m.in. pozostałości renesansowego dworu. 
Z. Lechowicz konstatuje, iż: „Skrzydło zachodnie budynku dworskiego uchodziło 

dotyczczas w literaturze za późnorenesansowe (XVI–XVII-wieczne) […] W odsłonię-
tych partiach lica stwierdzono obecność kilku elementów technik murarskich pozwa-
lających wiązać je ze schyłkiem epoki murarstwa gotyckiego, takich jak nieregularny 
wątek gotycki, opracowana szeroka spoina, malowanie spoin”[…] Ruchomy materiał 
zabytkowy […] pochodzi ze schyłku średniowiecza i czasów nowożytnych. Tak też 
należy widzieć progi chronologiczne siedziby rycersko-szlacheckiej w Wośnikach”550. 

Znaleziono tam wówczas kilkaset artefaktów, takich jak naczynia ceramiczne, 
kafle piecowe i wyroby szklane.

Inne projekty, niezrealizowane, rozbudowy dworu powstały w XX w. – jeden 
prawdopodobnie w okresie międzywojennym, a drugi w 1996 r. 551. 

Ten niezagospodarowany i zdewastowany budynek objęty jest ochroną kon-
serwatorską. „Ze względu na różną wartość historyczną, artystyczną i naukową 
poszczególnych części dworu, wprowadza się dwie formy ochrony konserwator-
skiej: ścisłą i pośrednią. Ścisłą […] zostaje objęty korpus główny budynku, obej-
mujacy część gotycko-renesansową i barokową, pośrednią natomiast przybudówka 
wschodnia i zachodnia oraz przedsionek”552.

546 F. Rausch, Elementa architecturae ad structuras oeconomicas applicarae…, 1779.
547 W.M. Kowalik, Dwór w Wośnikach…, op. cit., s. 20.
548 Józef Piola (ur. w Valsoldzie – zm. 1715 w Warszawie), pochodził z pogranicza Włoch i Szwajcarii. 
Reprezentował klasycyzujący nurt baroku. W Polsce przebywał od 1693 r. służąc królowi i Rzeczypo-
spolitej. Projektował m.in. kościół oo. Paulinów w Warszawie.
549 P. Podgarbi, Badania architektoczniczo-historyczne dworu w Wośnikach, op. cit., s. 29.
550 Z. Lechowicz, Badania architektoniczno-historyczne dworu w Wośnikach, op. cit., s. 43, 48.
551 Projekt remontu, rozbudowy i modernizacji dworu z XVII/XVIII w. Radom–Wośniki, 1996, Zespół Szkół 
Agrotechnicznych – Wośniki: autor: arch. J. Kapusta.
552 J. Grabowski, I. Sygowska, B. Konarski, K. Konca, Dokumentacja…, op. cit., s. 47.
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Wnętrza. T.A. Pruszak, opierając się na wspomnieniach Anny Pruszak i zbio-
rach rodzinnych dotyczących lat 1936–1939, opisał je następująco553: „Z przed-

sionka zewnętrznego wchodziło się do przedpokoju, wokół którego położone były 
dwa pokoje zajmowane przez Helenę i Władysława Pruszaków, pokój ogrodniczki, 
przedsionek oraz izba ze sklepieniem kolebkowym, klatka schodowa i kuchnia. Na 
piętrze znajdowały się: gabinet Macieja Pruszaka z biblioteką, salon, pokój jadal-
ny, z wyjściem na taras nad przedsionkiem, sypialnia, garderoba oraz pokój niani 
i dziecka. W salonie stał piec, kanapa, mahoniowy stół i krzesła, duże lampy nafto-
we z abażurami, wisiały też obrazy. Wyposażenie jadalni stanowił długi stół, krze-
sła, kredens i niski piec. Była tam też winda łącząca jadalnię z kuchnią.” 

Ze Spisu umeblowania sprzedanego przez Macieja Pruszaka Kazimierzowi Domańskiemu 
w 1931 r. wynika, że były tam m.in.: dwa garnitury mebli wyściełanych, orzechowych 
i mahoniowych, jak też meble gdańskie dębowe: kredens rzeźbiony i stół rozsuwa-
ny, stoliki do kart, biblioteczki, biurka i komody (mahoniowe i jesionowe), pianino, 
marmurowe kolumny ze świecznikami mosiężnymi, lustra w złoconych ramach, lu-
stro stojące w mosiężnej oprawie z lichtarzami oraz takie przedmioty, jak: 52 obrazy 
olejne, akwarele i rysunki, niestety bliżej nie opisane (to jeden największych zbiorów 
tego rodzaju dzieł sztuki w regionie), lampa porcelanowa z japońskimi widokami 
i zegar w mosiężnym postumencie 554. S. Iwaniak podaje, że całe wyposażenie dworu 
zostało zrabowane przez Niemców podczas wojny, a po jej zakończeniu nie było już 
tam żadnych mebli, obrazów, ani książek. Coś tam jednak chyba pozostało, gdyż 
wiadomo, że w 1945 r. również sowieci dopuścili się rabunków. W jednym z ówcze-

553 T.A. Pruszak, Zespół…, op. cit.
554 Pełny spis: „Kredens rzeźbiony jasny o 5 drzwiczkach i 2 szufladkach, stół dębowy rozsuwany i 17 krzeseł 
także dębowych wyplatanych jasnych, szafka dębowa jasna o 1 szufladce i 2 połowach drzwiczek, lodownia 
drewniana mała malowana, stół dębowy ciemny o 2 szufladach, biurko mahoniowe o 3 szufladach z suknem 
bordo i fotel mahoniowy wyściełany kryty skórą, stół dębowy gdański rozsuwany ciemny i 6 krzeseł maho-
niowych krytych skórą, garnitur mebli wyściełanych orzechowych składający się ze stolika okrągłego, kana-
py, 2 foteli i 4 krzeseł krytych zielonym pluszem, biurko stojące o 1 szufladce u góry i gablotka mahoniowa 
za szkłem, pianino czarne firmy „Johner”? stare, garnitur mebli mahoniowych wyściełanych składający się 
ze stołu podłużnego, kanapy, 2 foteli i 6 krzeseł krytych materiałem zielonkawym, stolik do kart rozkładany 
z zielonym suknem, kanapa i 2 fotele mahoniowe wyściełane kryte niebieskim materiałem, komoda maho-
niowa o 3 szufladkach i lustro ścienne w mahoniowych ramach stare, 2 szafy biblioteczne mahoniowe za 
szkłem stare, 2 stoliki do kart orzechowe z suknami bordo i 6 krzeseł ciemnych rzeźbionych krytych skórą, 
szafa bieliźniarka mahoniowa z lustrem z szufladką stara, szafa jesionowa na ubranie jasna o 2 szufladkach, 
komoda mahoniowa o 3 szufladkach, 2 słupki marmurowe szare kolumnowe z 2 świecznikami mosiężnymi, 
stół dębowy rozsuwany ciemny i 10 takich samych krzeseł wyplatanych starych, kredens dębowy gdański 
rzeźbiony ciemny o 2 szufladkach i 2 połowach drzwi stary, szafka orzechowa o podwójnych drzwiach 
z galeryjką stara, łóżko żelazne, łóżko mahoniowe stare, łóżka jesionowe, stoły dębowe 3, biurko mahoniowe 
stare, szafka dębowa z przegródkami i 2 parami drzwiczek, fotel mahoniowy kryty kilimem z drzewa czar-
nego, krzesła palisandrowe wyściełne, bardzo zniszczone, krzesełka drewniane zwyczajne, szafa ubraniowa 
malowana na biało Stara, stolik dębowy z 2 szufladkami z półeczka na spodzie stary, kanapka mahoniowa 
kryta zielonym pluszem stara, stolik mały na 1 nóżce, dwa lustra stare w zloconych ramach, lustro stojące 
w mosiężnej oprawie z lichtarzami, stolik do kart jesionowy rozskładany z zielonem suknem, wieszadło 
dębowe duże ciemne u dołu otwierane, umywalka drewniana wyściełana,4 taborety wyściełane i 2 szafki 
nowe wszystko malowane na biało, kryte jasną materią i stół mahoniowy owalny stare, lampa stołowa porce-
lanowa kolorowana z japońskiemi widokami i abażurem, zegar w mosiężnym postumencie stary, 52 obrazy 
olejne, akwarele, rysunki i reprodukcje różnej wielkości w różnych ramach, szafki jesionowe na ubranie, łóż-
ko mahoniowe, umywalnia dębowa z kompletem, fotele orzechowe kryte gobelinem, biblioteczka jesionowa, 
komody jesionowe stare, kanapa kryta gobelinem stara, umywalnie żelazne malowane stare z kompletem”.
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snych dokumentów czytamy, że w majątku u mieszkańców folwarku znajdują się 
meble i obrazy ze dworu555. Wówczas to, w ramach tzw. zabezpieczenia dóbr pod-
worskich, obraz „Poranek na Polesiu” R. Wąsowicza, z wyposażenia dworu, znalazł 
się w Muzeum Regionalnym w Radomiu (obecnie Muzeum Jacka Malczewskiego). 
Natomiast „pełnomocnik ds. reformy rolnej por. Rostkowski zabrał obraz nieustalo-
nego autorstwa, przedstawiający pejzaż z brzozami. […] a część umeblowania, jako 
nieprzedstawiająca wartości zabytkowej ani artystycznej, pozostawała w swobod-
nej dyspozycji Urzędu Ziemskiego”556. Ponadto na wyposażeniu dworu były boga-
te ekwipaże: kareta, powóz, wolant, lando, wolant, amerykan, bryczka parokonna, 
bryczki jednokonne, polówki i sanie wyjazdowe557.

W 1945 r. wnętrza dworu adaptowano na potrzeby nowo utworzonego Liceum 
Gospodarstwa Wiejskiego, jak też w 1957 r., po utworzeniu Rocznej Szkoły Ogrod-
niczej, kiedy to w „pałacu urządzono kancelarię, kuchnię, jadalnię, bibliotekę i sale 
sypialne dziewcząt”558.

Ogród. T.A. Pruszak pisze: „Na południe od dworu rozpościera się interesujący 
park z rzadkimi gatunkami drzew (m.in. miłorząb), o planie regularnym, pow. 

2,20 ha, do którego schodzi się po starych, betonowych schodach […]. Park poprze-
dzał prostokątny taras ziemny, którego środek wypełniał owalny klomb kwiatowy, 
otoczony od wschodu i zachodu prostokątnymi trawnikami. Na tarasie ziemnym 
rosły orzechy włoskie, modrzewie, morwa, a bliżej dworu lipy i kasztanowce […]. 
Park przecinała szeroka aleja grabowa, wytyczona dokładnie na osi dworu, prowa-
dziły do niej schodki umiejscowione pośrodku południowej strony tarasu. Poniżej 
tarasu, po obu stronach alei grabowej, znajdowały się okrągłe klomby kwiatowe 
[…]. Park składał się w dużej części z połaci trawników, poprzecinanych alejkami. 
Był stosunkowo bogaty w różne gatunki drzew i krzewów […]. Przy końcu alei, po 
jej zachodniej stronie, znajdował się nieregularny zarośnięty staw. Wzdłuż wschod-
niej granicy parku położony był, służący rodzinie właściciela, „ogród domowy”, 
który przecinały alejki […]. Nieco dalej znajdowały się inspekty i ogród warzywny. 
Na środku ogrodu rósł, i rośnie do dzisiaj, kilkusetletni dąb. Teren parku i ogrodu 
domowego otoczony był alejką obramiającą oraz, w przeważającej części, pasem 
drzew i krzewów.[…] Przed frontonem dworu znajdował się prostokątny klomb, 
zakończony od północy małym, trójkątnym klombikiem. Na klombie rosły buksz-
pany, a wzdłuż obu jego dłuższych boków ciągnęły się podłużne trawniki ze szpa-
lerami kasztanowców. Klomb i szpalery otaczała droga podjazdowa, obramowana 
od wschodu, północy i zachodu trawnikiem, pasem drzew i krzewów”559.

Część gospodarczą scharakteryzował następująco: „W II poł. lat 30. XX wie-
ku […] część gospodarcza […] położona była wokół terenu podjazdu i oddzielona 
od niego pasem drzew i krzewów oraz ogrodzeniem. Od strony wschodniej stały: 
domek ogrodnika, niedaleko wschodniej przybudówki dworu, i domki fornalskie 

555 Pismo Starostwa Powiatowego w Radomiu z 18 maja 1945 do Milicji Obywatelskiej w Radomiu.
556 Sprawozdanie z 17.07.1945 r.: APK Zespół Akt UWK II, sygn. 2161.
557 Spis inwentarza majątku Wośniki na dzień 19 listopada 1925 r., APR, not. M. Kozłowski, sygn. 1222.
558 Zespół Szkół Ogrodniczych im. prof. Józefa Brzezińskiego Radom–Wośniki w latach 1945–1995. Złoty Jubile-
usz, pod red. Z. Banaszkiewicz, Radom 1995.
559 T.A. Pruszak, Zespół…, op. cit.



1.  Plan dóbr Wośniki 1932. APR  
2.  Plan Wośnik 1904, na podstawie pomiarów 1895. APR
3.  Widok na dwór w Wośnikach. Fot. pocz. XX w.
4.  Helena i Władysław Pruszakowie z córką Aleksandrą i synem Maciejem. Fot. w zbiorach MJM
5.  Józef Brandt, Studium konia. Obraz z dworu w Wośnikach, w zbiorach MJM. Fot. P. Rogólski 
6.  Talerz z dworu w Wośnikach, Davenport, XIX w. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski
7.  Rafał Wąsowicz, Poranek na Polesiu, 1915. Obraz z dworu w Wośnikach, w zbiorach MJM. Fot. P. Rogólski 
8.  Aleksander Sarnowicz, Polowanie w zimie, 1903. Obraz z dworu w Wośnikach, w zbiorach MJM. Fot. P. Rogólski 
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1.  Portret konny Macieja Pruszaka, Fot. lata 20. XX w. 
2.  Przed dworem w Wośnikach, po lewej Anna i Maciej Pruszakowie, po prawej 

Helena Pruszak, lata 30. XX w. Zbiory T. Pruszaka
3.  Projekt rozbudowy dworu w Wośnikach. Lata 30. XX w. (niezrealizowany). Autor 

nieznany
4.  Rzut dworu w Wośnikach. Archiwum WUOZR
5.  Plan założenia dworskiego w Wośnikach, sprzed 1939, część rezydencjonalna. 

Rys. T.A. Pruszak
6.  Dwór w Wośnikach, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2015
7.  Dwór w Wośnikach, widok od ogrodu. Fot. W.M. Kowalik 2019
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– prawdopodobnie cztery, usytuowane wzdłuż wschodniej granicy podjazdu […], 
w tym rejonie stały też murowane stajnie. […] na północ od podjazdu znajdowało 
się wybrukowane podwórze gospodarcze. W części północno-zachodniej wznosił 
się długi, murowany spichlerz, który częściowo pełnił funkcje powozowni. Stały 
tam: kareta, brązowy powóz, dwukółka […], duże i małe sanie. W drewnianej ofi-
cynie z werandą, umiejscowionej na zachód od podjazdu, mieszkał wspomniany 
już malarz Władysław K. Szerner. Po jego śmierci oficynę przeznaczono na domek 
gościnny. Były tam cztery pokoje dla gości, specjalnie urządzone na ten cel przez 
Annę Pruszak. Tam też ona to organizowała i reżyserowała przedstawienia dla 
mieszkańców wsi, w których grali pracownicy majątku”.

RADOM – WÓLKA KLWATECKA
(ul. Klwatecka 111), dawna wieś Wólka Klwatecka (gm. Jedlińsk) usytuowana jest 
w granicach administracyjnych Radomia, na północ od miasta, w pobliżu szosy 
warszawskiej E 7. 

Dzieje. Powstała prawdopodobnie po 1669 r., kiedy to znajdującą się po sąsiedz-
ku Klwatkę odziedziczył Hieronim Kurdwanowski, wojski radomski, a po nim 

jego syn Franciszek, starosta czernichowski560. Pierwsza informacja o tej wsi pocho-
dzi już z XV w., a mówi o tym, że w 1458 r. Jan Przekuja z Kiełbowa Kiełbowski 
zamienił z Potkańskimi wieś Bukowiec na Klwatkę561. 

„W sposób nie do końca jasny przebiegały przemiany własnościowe Klwatki, 
nazwanej później Szlachecką. Wieś ta należała prawdopodobnie przez całe XVI stu-
lecie do Powałów herbu Ogończyk. W źródle z 1508 r. jako jej właściciel notowany 
jest Jakub Powała, z 1537 r. bracia Jakub i Krzysztof Powałowie. W nieznanych 
okolicznościach Klwatka trafiła na pewien czas w ręce rodu Firlejow, by w XVII w. 
stać się własnością kolejnej rodziny pieczętującej się herbem Półkozic, a mianowi-
cie Kurdwanowskich. W dawnym powiecie radomskim jej reprezentanci posiadali 
folwarki i wsie w okolicach Białobrzegów i Błotnicy”562. 

A. Grodziński zaś podaje: „Dopiero od pocz. XVII w., kiedy Klwatka stała się po-
siadłością Kurdwanowskich, wiadomości są obfitsze i pewniejsze. W 1824 r., przy 
regulacji hipoteki Klwatki Remigian Kurdwanowski oświadcza, że dobra niniejsze 
od lat 300 (?), poczynając od Seweryna Kurdwanowskiego, były zawsze w posiada-
niu i dziedzictwie niezaprzeczonym Kurdwanowskich i dopiero za rządu austriac-
kiego zostały sprzedane na publicznej licytacji. O Sewerynie Kurdwanowskim, 
h. Półkozic, dzidzicu Lendy, wojskim czerskim, który w 1592 r. zapisał sumę żonie 
swojej Jadwidze Trzebieńskiej, a w 1613 r. otrzymał wójtostwo radomskie, wiemy, 
że był także dziedzicem Radzanowa563 w 1628 r. i Klwowa, gdzie fundował kaplicę 

560 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 42.
561 A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, s. 22.
562 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 41–42.
563 W dworze w Radzanowie (obecnie powiat białobrzeski) w 1680 r. urodził się Jan Szczepan Kurdwa-
nowski (zm. w 1780 r. w Lunéville), polski i francuzki fizyk, członek Pruskiej Akademii Nauk, dworza-
nin króla Stanisława Leszczyńskiego, podpułkownik armii francuskiej. 
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św. Anny, a w 1635 r. nabył część Jasionny, Borki i Klamy […] Był również dziedzi-
cem części Trzebienia i Wilczej Woli. Podpisał w 1637 r. elekcję Władysława IV. […] 
Zmarł w 1643 r. pozostawiwszy wdowę Zofię z Kurozwęk Męcińską i z niej syna 
Pawła. Tenże – konsyliarz nacji polskiej na uniwersytecie w Padwie w 1639 r. […] 
w 1650 r. został miecznikiem krakowskim, a w 1658 r. kasztelanem zawichosckim. 
Po śmierci żony Anny z Ruszczy Branickiej, podkomorzanki krakowskiej, został 
w 1669 r. księdzem. Córki jego: Zofia […], Anna […] Synowie: Jan Franciszek – 
jezuita, który wystąpił z zakonu i w 1684 r. został najwyższym pisarzem skarbu 
koronnego, a w 1713 r. biskupem maroneńskim i sufraganem warmińskim, Woj-
ciech Kazimierz i Hieronim. Hieronim przy działach majątku ojcowskiego dostał: 
Klwatki, Wymysłów, Wólkę Taczowską i Wolę Taczowską […] Był on wojskim 
radomskim. Z żony Katarzyny Ledóchowskiej […] pozostawił córki: Mariannę za 
Teodorem Chrzanowskim i Teresę za Stanisławem Wodzińskim i synów: Józefa 
Wawrzyńca, Pawła i Franciszka. Jego synem pewnie był także Tomasz – kanonik 
przemyski, pisarz Wielki Koronny po stryju biskupie Janie w 1716 r. […] deputat 
na Trybunał 1724 r., który w 1720 r. został pozwany o zajęcie Klwatki przez Zu-
zannę z Podowskich, wdowę po Andrzeju Ledóchowskim, podstolim wołyńskim 
[…]. Józef Wawrzyniec, syn Hieronima, wstąpił do Benedyktynów sieciechowskich 
w 1693 r. i z przeora wybrany został opatem (zatwierdzony dopiero w 1739 r.). 
Paweł – wojski halicki w 1725 r, dzierżawca Puchaczowa od benedyktynów sie-
ciechowskich […] Z żony Rozalii Magnuskiej pozostawił syna Kajetana, chorążego 
pancernego, elektora Stanisława Augusta z ziemi halickiej, w końcu generała ma-
jora wojsk koronnych 1774 r. i posła czernichowskiego na sejm czteroletni 1788 r. 
[…], który zmarł w 1841 r. W roku 1774 Kajetan sprzedał stryjowi Remigianowi 
część Klwatki i Woli Klwateckiej564. Franciszek, trzeci syn Hieronima, kapitan wojsk 
koronnych, żoną Marianną z Jarockich i synami: Remigianem, Tomaszem i Pawłem 
kwitował w 1743 r. Wężyka Rudzkiego. Remigian, plenipotent hetmana Branickie-
go w 1772 r., nabył część Klwatki i Woli Klwateckiej od stryjecznego bratanka, gen. 
Kajetana. (Żył jeszcze w 1815 r.). Paweł współzałożyciel Klwatki, żonaty z Marią 
Olbrycht w 1783 r., zmarłą w Radomiu w 1835 r., w 79 roku życia, miał syna księ-
dza Remigiana […] który w 1837 r. odziedziczył po ojcu Dąbrówkę Nagórną. Zmarł 
w 1846 r. Drugi syn Pawła – Kajetan, dziedzic Ligęzowa, zmarł bezżennie w 1835 r. 
[…]. Sukcesorom Pawła brat jego Remigian przyznał i zabezpieczył na Klwatce 
z przyległościami 37.445 złp, czyli 9361 złotych reńskich […] W Księdze Wieczystej 
Klwatki, założonej w 1824 r., wpisany jest pod nr I jako właściciel Remigian Kur-
dwanowski, który nabył Klwatkę w 1803 r. od Teodora Błońskiego, regenta grodz-
kiego radomskiego i stężyckiego. Należy się domyślać, że jest to ten sam Remi-
gian Kurdwanowski, który w 1824 r. oświadczył o nieprzerwanym dziedziczeniu 
Klwatki przez jego rodzinę. Składając to oświadczenie miał lat 49 […].Okoliczności 
wskazują, że pewnie był synem jednego z braci Pawła Kurdwanowskiego – Re-
migiana lub Tomasza. Ow Remigian, dziedzic Klwatki w XIX stuleciu, żonaty był 
z Wincencją Nowicką (łowczanką), zmarłą w 1835 r., z którą miał sześcioro znanych 
nam dzieci. Jedna z jego córek, nieznana z imienia, była żoną Tomasza Hassma-

564 S. Piątkowski podaje, iż w 1774 r. to Franciszek Kurdwanowski odsprzedał części Klwatki Szlachec-
kiej i Wólki Klwateckiej stryjowi Remigiuszowi, który posiadał je prawdopodobnie przez pewien czas 
wespół z Filipem Błońskim; Jedlińsk…, op. cit., s. 42; APR, HPR, sygn. 5849, 1824–1842.
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na, regenta kancelarii ziemiańskiej województwa sandomierskiego. Syn Jan Nepo-
mucen, ur. 1811 r., kupuje w 1835 r. Wolę Powalinę (kiedyś dziedzinę Powałów), 
która była jedną z nomenklatur dóbr klwateckich, a w 1842 r. resztę majątku za 
34.800 rbs. W 1837 r. Jan Niepomucen zawarł małżeństwo z Teresą Pawełecką, cór-
ką Wincentego i Teodory z Troszczyckich, urodzoną w Opatowie, zmarłą w 1878 r. 
i miał z nią Wincentego Remigiana, ur. 1839 r., Kajetana, zm.1843 r. i Wilchelma 
Pawła Remigiana, ur. 1844 r.”565.

W przeciwieństwie do wielu majątków ziemskich, które w czasach Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809–1864) ulegały częstym zmianom wła-
snościowym, sytuacja dóbr Klwatka Szlachecka, do których należały, oprócz wsi 
i folwarku o tej nazwie, także Wymysł, Wola, Powalina, Kurdwanów i Żyła, a od 
1854 r. wyodrębniony folwark Cegielnia, była stosunkowo stabilna. Majątek ten 
pozostawał ciągle własnością Kurdwanowskich – najpierw Remigiusza, a od 1842 r. 
jego syna Jana Nepomucena. Miało to niewątpliwie wpływ na wzrost wartości 
dóbr, szacowanej na ponad 130 tys. zł.566. Długie dziedzictwo Kurdwanowskich 
dobiegło końca u schyłku XIX w.567. 

„Bardzo interesująco przedstawiała się historia Klwatki Szlacheckiej, jednego 
z nielicznych majątków ziemskich powiatu radomskiego, który w okresie zabo-
rów stał się własnością osób narodowości żydowskiej. Po upadku powstania stycz-
niowego właściciel Klwatki Jan Nepomucen Kurdwanowski zaczął sprzedawać 
różnym nabywcom duże działki wydzielone z tych dóbr. […] W latach 70. z dóbr 
Klwatka Szlachecka wyłączono niewielką majętność o nazwie Przytułki vel Ce-
gielnia. W 1879 r. Jan Nepomucen Kurdwanowski sprzedał ją Florianowi i Marii 
Adamczewskim, a w 1889 r. jej właścicielem został Marcin Żurowski […] Wśród 
właścicieli wspomnianych działek znaleźli się początkowo Jan Biernawski, oraz 
Chana i Abram Blejwasowie. Z biegiem czasu jednym z najważniejszych nabyw-
ców stał się wybitny radomski przedsiębiorca i działacz społeczny Izaak Bekerman, 
który w 1891 r. został właścicielem całego majątku. W ciągu następnej dekady wy-
dzielił on majętność Firlej, w której stworzył spójny i dochodowy zespół zakładów 
przemysłowych, czego konsekwencją był bardzo duży wzrost wartości zarówno 
tego majątku, jak i samej Klwatki. Po śmierci Izaaka Bekermana w 1901 r. majątek 
odziedziczyli jego synowie: Leon (40%), Piotr (40%) i Jakub (20%). W 1911 r. Klwat-
ka Szlachecka, jak i Firlej stały się własnością Szmerka Bramsa. […]. W sierpniu 
1918 r. nowym właścicielem dóbr stał się Abram Mordka Den”568. 

Dodać należy, iż w 1923 r. prawa spadkowe do części majątku należącego do 
rodziny Abrama Blejwasa zostały sprzedane Dawidowi Potażnikowi i Jekowi Lej-
bowi Glottowi569. 

W latach 70. XX w. Rada Gminy Jedlińsk wyraziła zgodę, aby Wólka Klwatecka, 
wraz z Firlejem i Wincentowem, została przyłączona do Radomia.

565 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 40–44.
566 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 79.
567 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 40–44.
568 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 149.
569 Tamże, APR, HPR, sygn. 5849.
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Dwór. Informacja o niezachowanym dworze klwateckim pochodzi z końca 
XVIII w. 570. Zachował się natomiast dwór zapewne XIX-wieczny, choć nie moż-

na wykluczyć jego wcześniejszej metryki, usytuowany tuż za miedzą, związany 
z folwarkiem Przytułki vel Cegielnia, w Wólce Klwateckiej. Obiekt ten, niefigurują-
cy w żadnych rejestrach, został odkryty przez autora tej książki w 2017 r., podczas 
jednego z ostatnich objazdów weryfikacyjnych. Ledwo widoczny z drogi i to jedy-
nie w postaci zrujnowanego szczytu poddasza, porośnięty przesłaniącą go roślinno-
ścią, nadającą mu jakby romantyczny charakter. Jest to budynek murowany, ceglany 
(o grubości ścian dochodzącej do 1,5 m.), parterowy, założony na planie prostokąta, 
o wymiarach ok. 17×10 m. Ganek usytuowany centralnie, na osi strony frontowej, 
wsparty jest na trzech arkadach, wtórnie zamurowanych i opatrzonych drzwiami 
wejściowymi, i dwóch kolumnach ceglanych, tynkowanych, o jońskich głowicach, 
z czerwonego i szarego piaskowca. W jego głębi, na styku ze ścianą osadzone są dwie 
półkolumny. Na przeciwległym szczycie widoczny jest okulus przesłonięty kutą kra-
tą. Od północnej strony budynku znajduje się dobudowana sień. 

Wnętrze dworu ma oryginalne, unikatowe dla tego terenu rozwiązanie w po-
staci sklepień krzyżowych z gurtami, czyli pasami dzielącymi pola sklepien-

ne, i zachowanym jednym zwornikiem. W obiekcie są dwie długie, równoległe do 
siebie, kolebkowe piwnice. W pobliżu dworu zachowały się niektóre, przebudowa-
ne budynki gospodarcze.

Ogród jest przetrzebiony, zachował się staw, grobla i resztki starodrzewu, 
wśród nich charakterystyczne dęby. Od strony północno-wschodniej dworu, 

znajdowała się unikatowa, drewniana kaplica. Jeszcze w czasach powojennych była 
użytkowana w celach religijnych, przez parafię św. Jana Chrzciciela w Radomiu. 
Niestety, w 1971 r. została spalona i pozostało po niej jedynie miejsce zarośnięte 
krzewami. Szczęśliwie w radomskim archiwum zachowało się kilka jej fotografii, 
przekazanych przez mjr. Michała „Brzęka” Osińskiego. 

STAROSIEDLICE
(Starossedlicze 1411, Staroszyedlicze, Stharosiedlicze 1569)571

gm. Iłża, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, przed Iłżą, w pobliżu 
drogi krajowej nr 9.

Dzieje. Od 1569 r. majątek, z folwarkiem rycerskim, należał m.in. do Starosie-
dlickich h. Habdank i Stanisława Rzuchowskiego572. W 1733 r. właścicielem Sta-

rosiedlic i tamtejszego dworu był Jan Roch Romer, miecznik podolski, a w 1789 r. 
Piotr Sariusz Gomoliński, major wojsk królewskich573. W 1801 r. od niego, swe-

570 F. Siarczyński, Opis powiatu…, op. cit., s. 46.
571 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 188.
572 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencyjna dokumentacja parku przydworskiego w Sta-
rosiedlicach gm. Iłża, woj. radomskie, arch. WUOZR, Radom 1989; J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewi-
dencyjna zabytków i architektury i budownictwa. Zespół dworsko-folwarczny w Starosiedlicach, arch. WUOZR, 1994. 
573 D. Kupisz, Wioski parafii Iłża i Krzyżanowice w XVI–XVIII w., w: Piątkowski S. red., Miasto w nowej 
odsłonie. Monografia Iłży, Iłża 2014.



1.  Plan folwarku Klwatki Szlacheckie, z nomenklaturą Wólka, 1871 
2.  Kaplica dworska w Wólce Klwateckiej. Fot. z lat 60. XX w., 

M.T. Osiński, APR
3.  Dwór w Wólce Klwateckiej. Fot. z lat 60. XX w. APR
4.  Wnętrze dworu w Wólce Klwateckiej. Fot. W.M. Kowalik 2018
5.  Dwór w Wólce Klwateckiej. Fot. W.M. Kowalik 2017
6.  Widok na dwór w Wólce Klwateckiej. Fot. W.M. Kowalik 2017
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go ojca „dobra ziemskie Starosiedlice, z częścią lasu w granicach krzyżanowskich 
Kąty zwanego i wolnym łamaniem kamienia we wsi Krzyżanowicach, w powie-
cie soleckim”, nabył Jan Gomoliński (za 67 800 złp.)574. W dokumencie z 1821 r. 
czytamy m.in.: „Między Wielm. Piotrem Saryusz Gomolińskim bywszym majorem 
Wojsk Kor. Dóbr wsi Starosiedlice, w cyrkule radomskim leżącej, dziedzicem, oy-
cem z jednej, a Wielm. Janem Saryusz Gomolińskim wspomnianego Wielm. Piotra 
Saryusz Gomolińskiego i Wielm. Józefy z Różańskich obojga rodziców żyjących 
małżonków synem, niegdy zaś WW Jana i Heleny z Romerów Gomolińskich pod-
stolich wieluńskich wnukiem, a zaś niegdy WW Piotra i Zofii z Szwykowskich Go-
molińskich małżonków prawnukiem, z drugiej strony, stawa wiecznej sprzedaży 
względem tychże dóbr kontrakt, czyli wiecznie trwać mające ustanowienie w na-
stępujący sposób, iż Wielm. Pan Piotr Gomoliński pomienioną wieś Starosiedlice 
swoją dziedziczną, stosownie do działu we wsi Kończycach r.b. sporządzonego 
[…], ze wszystkimi do tej wsi przyległościami i przynależytościami, budynkami 
dworskimi i chłopskimi, browarami, karczmami, poddanemi, kmieciami, zagrod-
nikami i komornikami, tak na gruncie znajdującemi się jak i zbiegłemi […], tudzież 
polami, rolami, ogrodami, sadami, łąkami błoniami, pastwiskami, ługami, borami, 
lasami i lasem zwanym Kąty w granicach wsi Krzyżanowic zostającem, do dóbr 
Starosiedlic z dawien dawna używanem, z jego obszernością jak zostać powinien, 
oraz z wolnym łamiania kamienia we wsi Krzyżanowicach, za kościołem św. Otolii 
tam egzystujacem, z mocy prawa dóbr Starosiedlic stającego […] nie mniej pasieka-
mi, stawkami, sadzawkami, strumieniami […] rzeczonemu Janowi Saryusz Gomo-
lińskiemu synowi swemu daję, daruje sprzedaje wiecznym sposobem nie odwoła-
nej donacyi rezygnuję, a to same wartości tej wsi wyrównującą i stanowioną sumę 
77 800 tys. złotych polskich, którą to sumę Jan Gomoliński, syn, Wielm. Piotrowi 
Gomolińskiemu, ojcu, takowym wypłaca sposobem…”. 

W 1839 r. majątek po swoim stryju odziedziczyła Barbara z Gomolińskich Koryc-
ka, w 1853 r. nabył go Andrzej Zieliński, w tym samym roku zakupił go (za 18 600 
rubli sr.), Paweł Sztorc vel Sztorz, dziedzic dóbr Owadowa. (Jego żoną była Eleonora 
z Jasińskich, a córką Paulina, związana z Tymienicą, Suchodolskich). W 1853 r. skoń-
czyła się trzyletnia dzierżawa Starosiedlic przez Józefa Garzewskiego, obywatela 
krajowego, zamieszkałego w dobrach Rataje. W 1874 r. właścicielem Starosiedlic (za 
sumę 31 725 rubli sr.), z wyłączeniem karczmy pod Bujakiem, oraz gruntu po wycię-

574 Sąd Rejonowy w Lipsku, Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Hipoteczna, sygn. 285, t. I, II, III. Tam 
też znajduje się odpis testamentu Jana Saryusz Gomolińskiego, spisanego 24.12.1832 r., w którym czy-
tamy m.in.: „…aby ciało moje było zawiezione do parafii cerekiewskiej i tam na smętarzu obok mojej 
familii w ziemi pochowane. Po wtóre mając majątek mój ze wsi Starosiedlic […], tę wieś wraz z lasem 
Kąty bratonce? mojej rodzonej Barbarze z Gomolińskich Koryckiej, żonie Antoniego Koryckiego, po zga-
słem życiu moim przeznaczam i daruję na wieczne czasy, wraz z majątkiem mojem wszelkim ruchomem 
[…], po trzecie chcąc dać pamięć zasług w mym życiu czyniącym Mateuszowi Krupskiemu, służącemu 
lat trzydzieści u mnie, złotych polskich dwa tysiące zapisuję, Teofilowi Magierowskiemu, synowi memu 
krzesnemu złotych polskich tysiąc zapisuję, Pannie Juliannie Magierowskiej, siostrze Teofila trzy tysiące 
złotych polskich, siostrze mojej Mariannie z Gomolińskich Dąbrowskiej Antoniego Dąbrowskiego żonie, 
corocznie aż do jej zgonu życiu po złotych polskich czterysta. Na exekutorów testamentu tego zapra-
szam przyjaciół moich WW. Antoniego Chomętowskiego i Józefa Jasińskiego, mieszkających w Chomę-
towie, w Chomętowie Puszcz…”.
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tym lesie, które pozostawały własnością Sztorca575, został Juliusz Skiwski. W 1877 r. 
Leon Konopacki opracował plan folwarku Nart, oddzielonego od dóbr Starosiedlice 
(folwark graniczył ze wschodu z dobrami Krzyżanowice, a z zachodu – Gaworzyna). 
Około 1880 r.? Starosiedlice nabyła (za sumę 38 700 rs) Maria z Kuroszów Reklewska, 
a w 1884 r. Henryk Baer (za 42 310 rs.), zaś w I poł. XX w. właścicielami byli Mikla-
szewscy h. Ostoja (właściciele klucza Pakosław)576. Ich córka była żoną kpt. Jerze-
go Kamińskiego vel Kamieńskiego h. Rawicz?. W 1917 r. – Sławomir Miklaszewski 
i Witold Jaszowski nabyli dobra od Walerego Kiniorskiego w równych częściach (za 
42 000 rs.), a w 1925 r. S. Miklaszewski zakupił także część Jaszowskiego577. W 1926 r. 
Starosiedlice, obciążone pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, zostały 
wystawione na sprzedaż, aczkolwiek dalej majątek (292 ha) pozostawał posiadaniu 
S. Miklaszewskiego. Po raz kolejny został wystawiony na sprzedaż w 1932 r.578. Pod-
czas wojny przeszedł pod nadzór Wermachtu. Ważnym jego elementem była wów-
czas hodowla koni na potrzeby wojska. W 1945 r. został upaństwowiony, przejęty 
od Sławomira Miklaszewskiego przez Skarb Państwa i częściowo rozparcelowany. 
W 1948 r. dawny majątek przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne Starosiedlice, 
dwór zaadaptowano na mieszkanie dyrektorskie, a następnie na pomieszczenia biu-
rowe579. W latach 60. XX w. majętek przeszedł pod zarząd Zakładów Metalowych 
w Skarżysku, a później powrócił do PGR, w drugiej połowie lat 80. XX w. wszedł 
w skład Kombinatu „Igloopol”, zaś w 1994 r. jego właścicielem została Agencja Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa. 

Przez pewien czas dawny dwór służył jako biblioteka i miejsce spotkań młodzie-
ży oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie stanowi własność prywatną.

Dwór z ogrodem, tworzące niewielką, rezydencjonalną część założenia, był jed-
nym z jego trzech zasadniczych elementów, obok folwarku i kolonii mieszka-

niowej robotników folwarcznych. 
Od bramy głównej (druga brama jest od południa) prowadzi dojazd do okrą-

głego klombu, obsadzonego żywopłotem, usytuowanego przed dworem. Dwór jest 
prawdodopodobnie najstarszym budynkiem całego założenia580. Został wzniesiony 

575 J. Janczykowski, R. Techmański, Dwór w Starosiedlicach – Dokumentacja historyczna, mnps, Arch. WUOZR, 
Warszawa 1979; Hipoteka Majątku Starosiedlice: Aneks nr 1: „Juliusz Skiwski i Paweł Sztorc posiadają te 
dobra prawem własności: Stosownie do decyzji z dnia 7 czerwca 1853 r. tytuł własności tych dóbr usta-
lony był na rzecz Pawła Sztorc, który kontraktem kupna i sprzedaży z dnia 24 czerwca / 6 lipca 1874 r. 
w księdze wieczystej opisanym z dóbr tych wyłączył sobie grunt po wyciętym lesie przeszło 4 i pół włók 
małopolskich, oraz karczmę pod Bujakiem, z gruntem przy szosy, w przybliżeniu morgów małopolskich 
45, i to przy własności jego pozostało, a całą resztę tych dóbr włók 23,5 miary małopolskiej […] sprzedał 
Juliuszowi Skiwskiemu za sumę rubli srebrnych 31 725…”. 
576 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna…, op. cit. 
577 J. Janczykowski, R. Techmański, Dwór…, op. cit.: Aneks nr 2: Występuje tu imię Stanisław, a nie 
Sławomir: „Stanisław Andrzej 2-ga imion Miklaszewski posiada całe dobra […]: ponieważ poprzednio 
posiadali je tenże Miklaszewski i Witold Stanisław Jan 3-ga imion Jaszowski, w równych częściach…”.
578 J. Pieczonka, Karta ewidencyjna zabytków i architektury i budownictwa dworu w Starosiedlicach, arch. WU-
OZR, Radom 1987.
579 Tamże.
580 J. Janczykowski, R. Techmański, Dwór w Starosiedlicach – Dokumentacja historyczna, mnps, arch. WU-
OZR, Warszawa, 1979.
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przypuszczalnie w 1863 r. dla rodziny Sztorców vel Sztorzów581. Nie ma zgodności 
co do czasu jego powstania. Według autorów tzw. karty białej dworu wzniesiony 
został w roku 1802, a w latach 60. XIX w. przebudowany przez Miklaszewskich, 
według Księgi środków trwałych pochodzi z 1879 r., a według autorów Inwentaryza-
cji konstrukcyjnej z II poł. XIX w.582. Istnieje też hipoteza, że mógł powstać jeszcze 
w końcu XVIII w. lub na pocz. XIX w., a w II poł. XIX w. ulec przekształceniu za 
sprawą Miklaszewskich. Remontom poddawany był także później, w okresie mię-
dzywojennym i po II wojnie światowej. 

Ustawiony szczytowo do drogi wiejskiej, zwrócony jest elewacją frontową na po-
łudniowy-wschód, w kierunku dawnego podwórza folwarcznego. Jest to budynek 
parterowy, ceglany, otynkowany, założony na planie prostokąta. Od frontu ma ar-
kadowy ganek, zwieńczony trójkątnym tympanonem, od tyłu zaś trójosiowy ryzalit 
z tarasem otworzonym na ogród. Dłuższe elewacje są siedmioosiowe, krótsze za-
opatrzone w galerie, a wszystkie obwiedzione profilowanym gzymsem. Przykryty 
jest czterospadowym, dość płaskim dachem, pierwotnie krytym zapewne dachów-
ką. Układ wnętrz jest dwutraktowy z salonem na osi głównej od strony ogrodowej.

Niektórzy uważają, niesłusznie, że po, co prawda niezbyt szczęśliwej odbudo-
wie, dwór przypomina stojącą tu wcześniej siedzibę, to jednak zatracił on wartość 
historyczno-artystyczną583. Autorzy dokumentacji historycznej charakteryzują go 
następująco:

„Dworek w Starosiedlicach reprezentuje prowincjonalny typ dworku o moty-
wach neorenesansowych. Znajdujemy tam wiele reminiscencji ówczesnej architek-
tury monumentalnej. Ryzalit od strony ogrodu, łączący w renesansowy sposób ar-
chitekturę z przyrodą, arkadowy portyk od frontu, niski dach, czy boczne galerie 
dowodzą tych wpływów. Jest to jakieś swoiste, na pewno nieco nieporadne, prze-
tworzenie form monumentalnej architektury. Na pewno nie jest to zabytek najwyż-
szej klasy. Należy jednka stwierdzić, że jest to obiekt bardzo interesujący, a niektóre 
jego elementy są bardzo oryginalne (ewenementem są boczne galerie), niezwykle 
rzadko spotykane w architekturze dworskiej XIX wieku. Jednym z nielicznych 
obiektów, gdzie podobne galerie istniały jest dwór w Lipiu [własność m.in. ks. Po-
nińskich i Stenhagenów], w województwie częstochowskim. Jednocześnie dwór 
w Starosiedlicach jest reprezentantem swoistego stylu, co podnosi jego wartość”584. 

W II poł. XIX w. w skład majątku wchodziły ponadto zabudowania folwarczne, 
w tym: stajnie, magazyn zbożowy, obory i kuźnia. Jedna ze stajni, spichlerz i obora 
datowane są na około 1890 r. Zachowały się także kuźnia i stodoła (przebudowana 
na magazyn) zapewne z przełomu XIX i XX w. oraz studnia.

Ogród założony na przełomie XVIII i XIX w. miał charakter krajobrazowy. Obec-
nie zajmuje część środkową i zachodnią założenia, z centralnie usytuowanym 

dworem. Zachował się w formie reliktowej (około 1 ha), o nieregularnej, trape-
zowatej formie, z nielicznymi starymi drzewami, zubożony przez wycinki m.in. 

581 Tamże.
582 J. Kaczurba, A. Nowak, J. Skworz, Karta ewidencyjna…, op. cit.; J. Pieczonka, Karta ewidencyjna zabyt-
ków i architektury i budownictwa dworu w Starosiedlicach, arch. WUOZR, Radom 1987. 
583 P. i M. Libiccy, op. cit., s. 402.
584 J. Janczykowski, R. Techmański, Dwór w Starosiedlicach. Dokumentacja…, op. cit., s. 3–4.



1.  Galeria boczna dworu w Starosiedlicach. Fot. B. Polakowska, 
lata 80. XX w. 

2.  Rzut parteru dworu w Starosiedlicach, autor. J. Pieczonka 
1987. Arch. MWUOZ

3.  Plan sytuacyjny zespołu dworskiego w Starosiedlicach, auto-
rzy: Kaczurba, Nowak, Skworz 1994

4.  Dwór w Starosiedlicach, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2016
5.  Dwór w Starosiedlicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
6.  Dwór w Starosiedlicach, widok od ogrodu. Fot. W.M. Kowalik 2016
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modrzewi, jesionów i brzóz. Jednocześnie dosadzono dużo topól, zniekształcając 
pierwotny skład gatunkowy. Z dawnego układu zachowały się kasztanowce oka-
lające podjazd pod dwór oraz wysadzone wzdłuż drogi do wsi kilka dębów (obok 
studni) i kilka robinii. Układ kasztanowców przed dworem wskazuje, że podjazd 
był wyraźnie ograniczony drzewami. Inaczej też wyglądał klomb585. Modyfikacji 
uległa aleja spacerowa, biegnąca od tarasu dworu do dawnego sadu i warzywnika. 
Na ich miejscu postawiono budynki mieszkalne i gospodarcze mieszkańców wsi. 

Ogród był, a może jeszcze jest miejscem gniazdowania ciekawych gatunków 
ptaków, m.in. grubodziobów, słowików i różnych gatunków pokrzewek, występu-
jących głównie w krajach śródziemnomorskich i północnej Afryce.

STRZAŁKÓW
(Sthralkow 1508, Strzalkow 1569)586 
gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na południowy zachód od Radomia, nad rze-
ką Dobrzycą, przy drodze krajowej nr 12.

Dzieje. „Strzałków […] z dworem […]. Gniazdo imienia Strzałkowskich, herbu 
Ostoja; dziedziczyli też: Niedobylscy, Podlodowscy, Chlewiccy”587. Miejscowość 

wymieniona jest po raz pierwszy w 1508 r. jako wieś należąca do Stanisława Zasady588, 
w 1569 r. była własnością zbiorową trzynastu posiadaczy, w końcu XVIII w. należała 
do Jankowskich h. Nowina589, w tym w 1783 r., do Konstantego, syna gen. Józefa Jan-
kowskiego, chorążego powiatu radomskiego. Konstanty był m.in. kapitanem wojsk 
koronnych, posłem województwa sandomierskiego, szambelanem króla Stanisława 
Augusta590. Miał on kolejno dwie żony. Z pierwszą Francuzką Maryanną de la Mag-
dalaine miał córkę Maryannę, żonę Józefa Tomkowicza, szambelana J.K.Mci., secundo 
voto z Anną Duninowską miał syna Józefa. W 1789 r., jak czytamy w wykazie ofiar na 
wojsko, „wieś Strzałków z przyległościami Zabłocie i Szabas, dziedziczna W. Konstan-
tego Jankowskiego, w posesyi tegoż zostająca”591. W 1802 r. M. Tomkowicz została 
właścicielką dóbr strzałkowskich. Po jej śmierci, zapewne w 1840 r., dziedziczyły wnu-

585 T. Woźniczka, L.Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencyjna dokumentacja…, op. cit.
586 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 192.
587 F. Siarczyński, op. cit., s. 85.
588 Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Strzałkowie, p. zb. pod kier. E. Gałczyńskiej, arch. WUOZR.
589 K. Niesiecki w Spisie szlachty Królestwa Polskiego podaje herby: Jankowskich: Jastrzębiec, Junosza, 
Korab, Nowina, Ogończyk, Poraj. Najwięcej jest Jankowskich h. Nowina.
590 Jego ojcem był, wg Niesieckiego (t. 4, s. 440): „Józef na Jankowie Jankowski, syn Antoniego, najpierw 
stolnik, a potem chorąży powiatu radomskiego, pułkownik w regimencie łanowym, generał wojsk ko-
ronnych, za Augusta III króla, komendant fortecy zamojskiej […], komisarz wojskowy na trybunale 
w Radomiu. Ten z Aleksandrą Kwaśniewską, Stanisława Kwaśniewskiego, pułkownika w pancernej 
chorągwi, córką, z Anny z Jan[k]oskich, spłodził trzech synów: Ignacego, Kajetana, Konstantego. […] 
Kajetan, wojski radomski, Konstanty […] podkomorzy nadworny J.K. Mci […]”.
591 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 253.
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ki Antoni Heliodor Jankowski i Aniela Potkańska592, dzieci Zofii z Tomkowiczów Jan-
kowskiej, żony płk. Antoniego Jankowskiego z 1 Pułku Strzelców Konnych. W dworze 
mieszkał wówczas gościnnie dr Rudolf Dołasiński (zm. 1885), lekarz wojskowy 2 Dy-
wizji Piechoty (dowodzonej przez gen. I. Krasińskiego), przyjaciel płk. Jankowskie-
go i hr. Amelii Załuskiej. Był on dzierżawcą majątków z klucza Łaziska: Chronowa, 
Mniszka, Wawrzyszowa, Laskowej Woli i Rogowej. Następnym właścicielem mająt-
ku został w 1842 Jan Cetnarowicz, zaś w 1853 r., na mocy jego testamentu, Ludwika 
z Rutkowskich Moszkowska593. W 1865 r. nabył go Maciej Jabłoński h. Bończa?, który 
przypuszczalnie był budowniczym dworu i założycielem ogrodu594. W 1881 r. majątek, 
liczący 381 ha, odziedziczył Mieczysław Jabłoński, od którego w 1912 r. zakupili go 
Wojciech i Wiktoria z Lipińskich Descours595. Żoną W. Descoura była Ewa z Lipiń-
skich, z którą miał pięcioro dzieci: Romanę, Ewę, Jana, Adama i Andrzeja. Ze Strzał-
kowa herbu Góra Złotoskalista (Descour) pisali się Piotr, Ewa, Wojciech, Stanisław 
i Adam596. Protoplastą polskiej gałęzi tej rodziny o francuskich korzeniach był Joachim 
Jean Descours, młody oficer, który w 1730 r. wyemigrował do Polski.

W 1940 r. majątek został przejęty pod zarząd niemiecki, a na początku 1941 r. 
włączony do Luftwaffeubungsplatz. W. Descours wraz z rodziną został wysiedlony 
i przeniósł się na wieś, wydzierżawiając część gospodarstwa chłopskiego. W 1943 r., 
sam powożąc w drodze powrotnej z Radomia, zginął najechany przez samochód 
niemiecki597. W 1945 r. majątek przejął Skarb Państwa598 na potrzeby Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego (od 1949 r.) i Państwowego Ośrodka Maszynowego (w la-
tach 50. XX w.). Nad dworem i ogrodem „opiekę” sprawowała także Gromadzka 
Rada Narodowa w Wolanowie. W 1961 roku część terenu przyznano Zakładom 
Mięsnym pod budowę masarni, a dawny spichlerz Przedsiębiorstwu Handlu We-
wnętrznego599. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.

Dwór został wzniesiony prawdopodobnie w II poł. XIX w. W 1919 r. częściowo 
zniszczył go pożar, szczególnie pierwszą kondygnację. Restaurację i rewaloryza-

cję przeprowadzono w latach 1920–1923. Po II wojnie światowej zamieszkany przez 
kilka rodzin, lecz nie remontowany budynek ulegał destrukcji. Dopiero w ostatnich 

592 Ona to, na mocy podziałów familijnych między nią a bratem Antonim Heliodorem, została wyłączną 
właścicielką Strzałkowa.
593 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Rada Opiekuńcza Szpitali, 1811–1906. Inwentarz 
zespołu PL, 1/224, tytuł: A.t.s. Legatu Jana Cetnarowicza (dziedzica Strzałkowa, dla szpitala św. Kazi-
mierza w Radomiu) 1853–1862, poszyt, k. 26.
594 W Spisie szlachty Królestwa Polskiego…, op. cit., s. 81, wymieniony jest Maciej Jabłoński h. Bończa, s. Ignacego.
595 Dokumentacja ewidencyjna parku…, op. cit.; H. Łuniewski, Deskours Wojciech, w: Ziemianie polscy XX 
wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 3, Warszawa 1996, s. 40; Internetowa strona założona przez Stowa-
rzyszenie Rodziny Deskurów – www.deskur.org/historia; do października 2011 r. w Muzeum Diece-
zjalnym w Kielcach czynna była wystawa Rodzina Deskurów. Bogu i Ojczyźnie.
596 Indygenat wystawiony przez króla Stanisława Augusta otrzymali w 1766 r. Jan Descour, kapelan 
gwardii pieszej Wielkiego Księstwa Litewskiego, Michał Descour, chorąży oraz Paweł i Hieronim, syno-
wie Piotra Descour, oberszterlejtnanta gwardii, za zasługi wojenne.
597 A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit.
598 Dokumentacja ewidencyjna parku…, op. cit.
599 Tamże.
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latach właściciel przeprowadził poważne prace, z pewnymi modyfikacjami jego for-
my600. Interesującą i trafną charakterystykę budynku podają P. i M. Libiccy: „Oryginal-
ny dwór z drugiej połowy XIX wieku, parterowy, nakryty dachem czterospadowym, 
ze skrajnymi ryzalitami zamkniętymi trójkątnymi szczytami daszków. Pomiędzy ryza-
litami poprzedzający wejście czterokolumnowy podcień. Forma dworu w Strzałkowie 
jest daleką pochodną „wariantu” Poggio – Reale Sebastiana Serlia – szesnastowiecznej 
willi z arkadowymi loggiami ujętymi bocznymi ryzalitami – aneksami. Ten typ miał 
ogromny wpływ na ukształtowanie się nie tylko niedużych wiejskich rezydencji, ale 
również wielkich pałacowych założeń nowożytnych w całej Europie”601. 

Wyposażenie. Pewne wyobrażenie o nim daje inwentarz z 1852 r. spisany po śmier-
ci J. Cetnarowicza, w którym wykazano m.in.: „Stoliczek o jednej nodze i 2 pod-

nóżki z drzewa mahoniowego, a przytem kanapa, krzesła i fotele, czarną włosiennicą 
pokryte, sofa, 12 krzesełek czarnych wyściełanych adamaszkiem, lustro w ramach zło-
conych, stolik jesionowy składany do kart suknem zielonem wyklejony, stolik czarny 
z suknem zielonym do pisania, ekranik do komina na płótnie, szafka czarna na książki, 
szafa czerwona, kufer okuty zielono malowany, szkatułka drewniana suknem wybita 
na srebro służąca, krzesła czerwone malowane z poręczami, portret X.J. Poniatowskiego 
w czarnych ramach olejno na płótnie, portret Napoleona za szkłem, Turczynka olejno 
malowana, Pan Jezus krzyżową robotą za szkłem, obraz św. Jana haftowany, obraz św. 
Genowefy krzyżową robotą i lanszaft wyobrażający widok, Gierasimowa602.” 

W rozdziale W powozach bryczkach i zaprzęgach ujęto: „kocz z fordeklem, walizą, 
kufrem, suknem brązowym wybity, bryczka wybita suknem zielonym, sanie rosyj-
skie czerwono malowane”.

Ogród o powierzchni około 4,5 ha, został założony w III ćw. XIX w.603. W jego 
południowo-wschodniej części znajduje się dwór, jak też inne zabudowania 

gospodarcze. Prowadząca do dworu aleja grabowa zatraciła swój pierwotny cha-
rakter. Po jej prawej stronie znajdował się niegdyś interesujący drzewostan skła-
dający się z jesionów, kasztanowców i klonów. Po lewej zaś stronie urządzony był 
kort tenisowy. Dawniej przed dworem znajdował się mały okrągły klomb (gazon), 
a wokół dworu kwietniki głównie z różami, malwami i peoniami. Od dworu w kie-
runku zachodnim do sadu prowadziła aleja grabowa do dziś dobrze zachowana604. 
W kierunku północnym zaś biegła aleja brzozowa prowadząca do czterech stawów. 
(Jeden z nich obecnie bez wody i zarośnięty). Pod starymi dębami ustawione były 
ławki. Obecnie drzewostan składa się z drzew przeważnie w wieku do 120 lat, 
w tym z pojedynczych egzemplarzy starodrzewu. Wokół granic parku zachowały 
się dorodne jesiony, które wyznaczają jego obszar605. 

600 J. Batkowski, Karta ewidencyjna dworu, 1993, (Fot. S. Michalewski), arch. WUOZR.
601 P.i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 413.
602 W historii sztuki znani są rosyjscy malarze: Aleksander Gierasimow (ur. 1881 – zm. 1963) i Siergiej 
Gierasimow (ur. 1885 – zm. 1964).
603 Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Strzałkowie, b.d., praca zbiorowa pod kier. E. Gałczyń-
skiej, arch. WUOZR.
604 Wymieniona wraz z dworem w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.
605 Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Strzałkowie, op. cit.



1.  Dwór w Strzałkowie. Fot. sprzed II wojny światowej, w zbiorach 
rodziny Deskurów 

2.  Tablica nagrobna Jana Cetnarowicza 1852, cmentarz w Wola-
nowie. Fot. W.M. Kowalik 2013

3.  Przed dworem w Strzałkowie. Fot. z lat 30. XX w., w zbiorach 
rodziny Deskurów

4.  Dwór w Strzałkowie, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 1990
5.  Dwór w Strzałkowie, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2013
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SUSKOWOLA
(Suska Wolia 1564–1565, Wolia Wilcza Nowa alias Suska 1569, Suska Wola 1827, 
Suskowola 1890)606

gm. Pionki, wieś usytuowana jest na północny wschód od Radomia, przed Pionka-
mi, w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego (dawnej Puszczy Kozienickiej). 

Dzieje. A. Nierychlewska podaje, że: „do poł. XIV w. miejscowość stanowiła 
własność szlachecką, następnie przeszła w ręce królewskie. W 1462 r. posse-

sorem był Hińcza z Rogowa, kasztelan sadomierski”607. D. Kupisz zaś pisze, iż 
w XV w. starostwo radomskie „pozyskało od szlachcica Jana Potkańskiego Suchą 
i Susko Wolę, w zamian na Trablice i Klwatkę Królewską”608. W 1544 r. dzierżaw-
cami wsi byli: Piotr Firlej z Dąbrowicy, wojewoda lubelski i Jan Lutomirski, staro-
sta radomski, od 1612 r. Stanisław Witowski, przed 1760 r. objęli ją małżonkowie 
Jan Fryderyk Jaszewski i Franciszka z Boroskich, od 1760 r. małżonkowie Walenty 
z Piętek Sobolewski h. Ślepowron, podkomorzy ziemi warszawskiej (poseł, szam-
belan i kasztelan czerski, którego domniemany portret, pędzla M. Bacciarellego, 
znajduje się w Muzeum XX. Czartoryskich) i Kunegunda z Nowickich609. Od końca 
XVIII w. do 1812 r. Suskowola stanowiła własność m.in. Walentego Sobolewskiego 
(raczej do 1800 r.) i Skarbu Państwa, zaś dzierżawcami majątku byli Teodor Kosicki, 
Antoni Figietty i Piotr Wien (Win)610. W 1838 r. ukazem carskim majątek, w skład 
którego wchodził tak zwany majorat Krasna Dąbrowa i Suskowola, został przeka-
zany za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego carskiemu gen. majorowi 
Aleksandrowi Obruczewowi611, „osobnikowi zdemoralizowanemu, cieszącemu się 
złą sławą”. Ogólna powierzchnia donacji Suskowola przekazana gen. Obruczewo-
wi wynosiła 7929 mórg i 89 prętów, w tym lasy ponad 1000 mórg (wydzielone 

606 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 191.
607 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 214–215.
608 D. Kupisz, Powiat radomski…, op. cit., s. 16.
609 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 214–215; M.J. Minakowski, Wielka genealogia Minakowskie-
go (Wielcy.pl); D. Dukwicz, Stanisław Sobolewski z Piętek h. Ślepowron, PSSB, 1999–2000, t. XXXIX, s. 593: 
„W 1760 r. Jan Fryderyk Jaszewski wraz z żoną odstąpili Sobolewskiemu prawa do Suchej, Suskiej Woli 
i Płachty w pow. radomskim”. Mowa tu o S. Sobolewskim, ojcu Walentego, podkomorzym warszawskim 
i pośle na sejmy; E. Danowska, Walenty Sobolewski h. Ślepowron, PSB, 1999–2000 t. XXXIX, s. 593; Autorka ta 
pisze, że prawdopodobnie to Walenty, wymieniony jako szambelan królewski, otrzymał na sejmie w 1775 r. 
wsie: Suchą i Suska Wolę jako „nadgrodę zasłużonym”. W 1784 r. zakupił on od wojewody podlaskiego Józe-
fa Ossolińskiego pałacyk przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w którym zamieszkał. Miał czterech 
synów: hr. Ignacego (1770–1846), Macieja (1781–1809), Józefa (1780–1788) i Stefana (1780–1811). 
610 S. Piątkowski, Dobra ziemskie Suskowola w pierwszej połowie XIX wieku. Przemiany własnościowe i gospo-
darcze, w: Szkice z dziejów Pionek, t. II, Miasto i Region, praca zb. pod red. S. Piątkowskiego i M. Wierz-
bickiego, Pionki 2001: „Pod względem gospodarczym dobra suskowolskie zaliczane są do typowych 
majątków ziemskich Królestwa Polskiego”.
611 APR, HPR, sygn. 452; P. Kacprzak, Nadleśnictwo Marcule, 2012, s. 80. A. Obruczew był dowódcą 
2 Brygady 11 Dywizji Piechoty Wojsk Carsko-Rossyjskich w Mohylewie i prezesem Komisji Śledczej 
w Kijowie. Wpis w Księdze Wieczystej z 1846 r.: „Aleksander Obruczew, prawem własności majoratu 
na zasadzie ukazu Najjaśniejszego Pana z dnia 14/16 marca 1838 r. i aktu z dnia 8/20 sierpnia 1846 r. 
w księdze Dóbr Rządowych poprzednio Zwoleń dziś Koszary zwanych spisanego”. Tym samym uka-
zem został obdarowany gen. lejt. Piotr Szabelski, który otrzymał donacje Jasieniec i Białobrzegi.
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z leśnictwa Zwoleń i Kozienice). Folwark Suskowola oprócz „domu mieszkalne-
go dla dzierżawcy” obejmował: browar, gorzelnię, owczarnię, stodoły, suszarnię, 
kuchnię, stajnie z wozownią, chlewek, oborę, kurniki, spichlerz, tzw. wystawkę na 
wozy fornalskie, cegielnię, studnię z bali, z żurawiem, wszystkie drewniane. Plany 
tych dóbr wykonali w 1830 i 1840 r. geometrzy Hippolit Kossowski i Aleksander 
Kulczycki612. Następnie majątkiem administrowali Franciszek Mirecki, Karol Wa-
gner, Rajzacher i Siwicki (1857 r.). W 1857 r. plenipotentem Obruczewa został Kon-
stanty Chodnikiewicz, z Rządu Gubernialnego Radomskiego. Podczas powstania 
styczniowego dzierżawcą majątku był Florian Silnicki, jeden z organizatorów kon-
spiracji jedlniańskiej, uczestnik spotkań w dworze Józefa Wolskiego w Kozłowie. 
(Wraz z Józefem Roszkowskim, administratorem dóbr Jedlnia, Narcyzem Figiettym 
z Klwatki i Agrypinem Konarskim, kapucynem z Warszawy). W 1866 r. folwark 
obejmował 413 mórg613. Wówczas to „Dobra Ziemskie Susko-Wola składające się 
z wsi i folwarku tegoż nazwiska, tudzież folwarku i wsi Suchy, oraz wsiów Rudy, 
Trupień, Laski Miron, Płachty, Młynisko, Męciszew, Wąsosz, Linów, z lasami […] 
przeszły na własność włościan wsiów: Susko-Wola, Sucha, Trupień, Laski, Miroń, 
Płachty, Menciszew i Linów, gruntów mórg 5426 prętów 47…”614. W 1868 r. Susko-
wolę „prawem własności majoratu odziedziczył” Atanazy Obruczew, syn Aleksan-
dra, w 1883 r. Aleksander Obruczew, drugi syn Aleksandra, a w 1899 r. „prawem 
donacji” Włodzimierz Obruczew. 

W latach 1898–1899 w obrębie majątku suskowolskiego został wystawiony po-
mnik obeliskowy, zwieńczony rosyjskim orłem, gloryfikujący cara Aleksandra III, 
rozebrany pod koniec I wojny światowej, po ucieczce Obruczewa do Rosji615. Pod-
czas I wojny światowej w tamtejszym majątku miał siedzibę sztab główny wojsk 
polskich z Józefem Piłsudskim na czele. W relacji z bitwy pod Laskami i Anielinem 
(22.10.1914 r.), spisanej przez jednego z jej uczestników w maju 1915 r., czytamy: 
„Przez Czarną bataljon idzie ku Suskowoli, gdzie we dworze stał nasz sztab. Tu za-
trzymuje się na godzinny biwak. W pełnym pogotowiu pozwolono zjeść żołnierzom 
połowę rezerwowych porcji […] i rozdano z kuchen polowych czarną kawę…”616. 

Około roku 1914/1915, jak podaje Jakub Wojtaszewski617, majątek został odda-
ny w dzierżawę urzędnikowi carskiemu i oficerowi o nazwisku Danielczuk, nato-
miast jego zarządcą był wówczas niejaki Pachlerski vel Paklerski, który po 1917 r. 
powrócił na Ukrainę. W 1919 r. dobra te przeszły na rzecz Państwa Polskiego. 
W 1928 r. z folwarku Suskowola wyłączono dziewiętnaście parceli o powierzchni 
ponad 134 ha i urządzono dla nich oddzielne księgi hipoteczne pod nazwą Kolonia 

612 APR, HPR, sygn. 452, Akt Podawczy dóbr darowanych Suskowola w Guberni Radomskiej położonych na 
rzecz Generał-Majora Aleksandra Obruczew, z 16/28 listpada 1844 r., Protokół opisania granic donacyi Suska 
Wola w Guberni Sandomierskiej Obwodzie Radomskim, z 11/23sierpnia 1844 r., Rejestr pomiarowy zbiorowy 
dóbr darowanych Suskawola, z 17 stycznia 1844 r. 
613 SGKP, t. XI, s. 602.
614 APR, HPR, sygn. 452, 22, HDP sygn. 21.
615 Tę informację zawdzięczamy badaniom Jana H. Walusia, pochodzącemu z Pionek współzałożycielo-
wi płockiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.
616 http://www.wielkawojna.az.pl.
617 Dziennikarz serwisu internetowego Pionki24. 
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Susko-Wola. W 1931 r. część majątku państwowego Suskowola (ośrodek o pow. 
1 ha 6755 m2) nabył Józef Okulski, który w 1936 r. odsprzedał go Antoniemu Okul-
skiemu618. Część majątku objęła także (na zasadzie reparacji) rodzina Fetkowskich, 
w tym Jan Fetkowski h. Ostoja?, legionista prawdopodobnie z kresów podolskich, 
zmarły w latach 60. XX w. (Podarowali oni grunt pod budowę szkoły w Suskowoli). 
Podczas II wojny światowej w majątku kwaterę mieli Niemcy. Ostatnią osobą opie-
kującą się dworem (i jego właścicielem) była Antonina Januchta. 

Dwór. A. Nierychlewska stwierdza, że suskowolskie dwory nie istnieją. Pierw-
szy z nich, zniszczony w poł. XVII w, pobudował zapewne Stanisław Witow-

ski lub jego syn. „W I poł. XVII w. istniał w tej wsi dwór, który podczas potopu 
został spalony igne od Kozaków absumptus… Natomiast dwór z II poł. XVIII w. wy-
stawił Walenty z Piętek Sobolewski, wraz z żoną Kunegundą. Lustracja mówi, że 
„jest rezydencja w tej wsi, która przez ur. posesora de novo restaurowana, z przy-
budowaniem dla większej wygody, drewniana […], z piecami gdańskiemi dobre-
mi, oknami, drzwiami, obiciami i całem zamknięciem porządnym i do mieszkania 
wygodnym”619. S. Piątkowski620 natomiast pisze, że dominującą, zapewne w XIX w., 
budowlą w folwarku Suskowola był przez długi czas dwór przeznaczony dla dzier-
żawcy. Zbudowany z sosnowego drewna, kryty był gontowym dachem i miał ga-
nek. W bliżej nieokreślonym czasie spłonął w pożarze. Hipoteczny jego opis brzmi 
następująco: „Folwark Suskowola – dom mieszkalny dla dzierżawcy. Piwnica przy 
ogrodzie fruktowym massiw z cegły murowana, dach gontem pokryty, w średnim 
stanie”621. W pobliżu dworu usytuowana była „oficyna z dziedzińcem, czyli miesz-
kanie dla ekonoma i wójta gminy, z drzewa sosnowego, tartego, na przyciesiach 
podmurowanych cegłą, z dachem gontowym”. 

Dwór zachowany, usytuowany na terenie tzw. cyganówki, w otoczeniu par-
kowym, jest budynkiem ceglanym (pierwotnie tynkowanym), zrujnowanym. Nie 
wiadomo, kto go wystawił i kiedy. Można założyć na podstawie jego cech formal-
nych, że pochodzi z II poł. XIX w. Jest wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, 
z piętrowym ryzalitem z trójkątnym szczytem w części środkowej, ośmioosiowy, 
z przybudówką od strony zachodniej, pozbawiony elementów ozdobnych. 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale figuruje w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków. 

Dwór, niezachowany znajdował się także w folwarku w Suchej. Był to budynek, 
zapewne klasycystyczny: „z drzewa rżniętego w węgieł, na przyciesiach i podmuro-
waniu z cegły, z wystawką przed domem na 4 słupkach, o dachu słomą pokrytym”.

Ogród suskowolski w XIX w. wspomniany został jako owocowy, choć zapewne 
z czasem wzbogacono go w inne drzewa, krzewy i kwiaty. Dziś możemy mówić 

jedynie o jego reliktach. Jest nieogrodzony, choć wiadomo, że niegdyś był oparka-
niony, ma ładne stawy, w których, według lokalnych opowieści, zostały zatopione 
czołgi. Niezachowały się mostki, które rozebrano i sprzedano, aby wesprzeć budowę 
fabryki prochu w Zagożdżonie. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. 

618 APR, HPR, sygn. 452.
619 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 214.
620 S. Piątkowski, Dobra ziemskie…, op. cit.
621 APR, HPR, sygn. 22, Opisanie budowli w dobrach darowanych Susko-wola znajdujących się, 1844 r.



1.  Józef Peszka, „Portret Macieja Sobolewskiego” (1724–1800), Muzeum Narodowe w Warszawie. Źródło: httppl.wikipedia.org. 
2.  Józef Peszka, „Portret hr. Walentego F. z Piętek Sobolewskiego” (1765–1831), po 1790. Muzeum Narodowe w Warsza-

wie. Źródło: www.sejm-wielki 
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WRZESZCZÓW
(Wrzeschew 1508, Wrzeszczow, Wrzesczow ok. 1520, 1569, Wrzeszczew)622

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w dorzeczu 
Radomki, przy drodze wojewódzkiej nr 740.

Dzieje. „W pierwszej połowie XV w. znaczne połacie gruntów nad Radomką posia-
dał Andrzej Ciołek-Żelechowski, podkomorzy i starosta sandomierski. W 1458 r. 

jego synowie, Mikołaj i Andrzej, podzielili się kilkudziesięcioma wsiami otrzymany-
mi w spadku. Pierwszy z nich objął wówczas w posiadanie m.in. Wrzeszczów, Do-
maniów, Dębę i część Glinic. Mikołaj zaczął się […] pisać Ciołkiem z Wrzeszczowa, 
ale – jak się zdaje – zmarł bezpotomnie, bo w 1491 r. dziedzicem wspomnianych dóbr 
był jego bratanek Jan Ciołek z Wrzeszczowa […] Po 1569 r. z rąk Katarzyny Gnie-
woszowej Wrzeszczów i Glinice przejął Jan Gniewosz, zapewne słynny rotmistrz 
Stefana Batorego, dowodzący chorągwią nadworną husarii królewskiej, liczącą 150 
kawalerzystów. Brał udział w kampaniach wojennych przeciw Iwanowi Groźnemu, 
a w 1581 r. odznaczył się podczas szturmu na Psków […] Na przełomie XVI i XVII w. 
Wrzeszczów znalazł się w rękach Lasockich z Glewa, stąd miejscowy kościół stał się 
nekropolią tej rodziny, której pamiątką są zachowane do dziś epitafia. W pierwszej 
połowie stulecia odziedziczył go Stanisław, podkomorzyc czerski, zmarły w 1642 r. 
Jego żona, Katarzyna Głębocka, wyszła ponownie za mąż za Maksymiliana Ossoliń-
skiego, podskarbiego nadwornego i kasztelana czerskiego. Po śmierci drugiego męża 
(1655) zamieszkała we Wrzeszczowie […], a należały do niej również Dęba, Doma-
niów, Wólka Domaniowska, Gliniec, Wyganów i Wir”623.

Katarzyna Ossolińska, wdowa po zmarłym w 1655 r. Maksymilianie, kasztelanie 
czerskim, utrzymywała wraz z córką dość pokaźny dwór we Wrzeszczowie, „zło-
żony z jedenastu osób comitatus nobilis, oraz sześciu służby szlachty. Obsługiwało 
ich 21 czeladzi plebejuszy”624. 

„Znaczniejszy kompleks zabudowań dworskich musiał w XVII w. istnieć we 
Wrzeszczowie, choć były one raczej drewniane. W tamtejszym dworze mieszka-
ła dziedziczka kilku okolicznych wsi Katarzyna Ossolińska, kasztelanowa czerska 
[…]. Towarzyszyła jej w 1662 r. córka, 11 służby szlacheckiej, 21 plebejskiej i 6 po-
sługaczek. W bramie prowadzącej na podjazd mieszkało 6 osób, zapewne rodziny 
straży, a 7 w browarze przy folwarku”625. 

Później dobra te „przypadły Remigianowi K. Lasockiemu, potomkowi Katarzy-
ny Głębockiej z pierwszego małżeństwa, który w 1663 r. powrócił z zagranicznych 
studiów i rozpoczął działalność polityczną. (Posłował na sejm, objął urząd cześnika 
łomżyńskiego). Żenił się trzykrotnie, a zmarł w 1695 r. we Wrzeszczowie. Dwa 
lata później dobrami wrzeszczowskimi podzielili się jego trzej synowie. Ostatecz-
nie przypadły one Marcinowi z Glewa Lasockiemu, który w 1714 r. sprzedał je 

622 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 236.
623 D. Kupisz, Średniowiecze, w: D. Kupisz, S. Piątkowski, Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 
roku, Radom 2018, s. 22, 37, 38.
624 W. Kowalski, Szlachta powiatu…, op. cit., s. 91.
625 D. Kupisz, Czasy nowożytne XVI–XVIII w., w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 58.
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Cieciszewskim”626. Ta ostatnia informacja wymaga weryfikacji, bowiem wiadomo 
z innego źródła, że w 1714 r. właścicielem Wrzeszczowa był Stanisław Morsztyn 
h. Leliwa, poeta, poseł, wojewoda mazowiecki i sandomierski, bohater bitwy cho-
cimskiej, ożeniony z Konstancją Oborską, kasztelanką warszawską627. D. Kupisz 
pisze, że zgromadził on magnacką fortunę, a nad Radomką posiadał wraz z żoną: 
Wrzeszczów, Wolę Wrzeszczowska, Glinice, Dębę, Domaniów, Wólkę Domaniow-
ską, Wyganów, Młodynie i część Jakubowa (1714 r.)628. W dobrach swych Konstan-
cja Oborska założyła szpital dla ubogich mieszkańców majątku629. W 1783 r. nale-
żały one do Antoniego Kosickiego h. Łuk?, kapitana wojsk koronnych630, następnie 
do Dunin-Wąsowiczów h. Łabędź631 (zapewne od 1814 r.), w tym Cypryana Duni-
na Wąsowicza, podczaszego radomskiego, Kawalera Orderu św. Stanisława (zm. 
1824), oraz Wojciecha i Marianny z Okęckich Domańskich (zm. 1845)632. 

 Na dobra ziemskie Wrzeszczów składały się wówczas prócz Wrzeszczowa wsie 
Wola Wrzeszczowska, Glinice i Dęba, z przyległościami, „z prawem kollacyi pro-
boszczów do kościoła wrzeszczowskiego”. 

U schyłku XIX w. właścicielką majątku była Marta z Olszewskich Kuroszowa. 
Związki z tą miejscowością tej rodziny, w tym Wojciecha Olszewskiego, „dobrego 
dla podwładnych Pana…”633, dokumentuje, wystawiona w 1828 r. na miejscowym 
cmentarzu kaplica grobowa p.w. św. Katarzyny. Znajdujemy tam inskrypcje: „Tu 
spoczywają zwłoki dziedziców dóbr wrzeszczowskich: ś.p. Wojciecha Olszewskie-
go, Teodozyi z Kuszewskich Olszewskiej Zgliszczyńskiej” i „Ś.p. Ludwik Rawicz 
Kurosz, dziedzic dóbr Wrzeszczowa, (ur. 1828 – zm. 1878)”634. 

W 1903 r. majątek ten M. Kuroszowa sprzedała Mścisławowi Żakowskiemu 
h. Jastrzębiec (ur. 1863 Opiesin – zm. 1925 Wrzeszczów)635. 

„Integralność zachował Mścichów będący przez długie dziesięciolecia częścią 
składową dóbr Wrzeszczów i wydzielony z nich dopiero w 1904 r. Cenny bo szaco-
wany na 140 tys. rbs. majątek zakupił wówczas Mścisław Żakowski, odstępując go 
wiosną 1918 r. swym synom lub krewnym – Zygmuntowi i Stefanowi Żakowskich 

626 D. Kupisz, Czasy nowożytne XVI–XVIII w., w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 38.
627 A. Link-Lenczowski, Stanisław Morsztyn, w: PSB, t. 21, Wrocław 1976; W rodzinie Morsztynów żył 
wówczas inny Stanisław, wojski sandomierski, brat barokowego arcymistrza Jana Andrzeja.
628 D. Kupisz, Czasy nowożytne XVI–XVIII w., w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 49.
629 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016 dla gminy Przytyk.

630 P. i M.Libiccy, op. cit., s. 504; Spis szlachty Królestwa Polskiego, op. cit.; SGKP, t. XIV, 1895 r., s. 610: 
„Wieś i folwark przy szosie […] W r. 1873 folwark rozległy mr. 958”.
631 D. Kupisz, Rody szlacheckie…, op. cit., s. 71–89. W kościele parafialnym we Wrzeszczowie umieszczo-
na jest także tablica epitafijna poświęcona Franciszce z Bogatków Wąsowiczowej (zm. 1811 r.). 
632 APR, HPR, sygn. 1206, sygn. 1211, sygn. 1212; W kościele par. we Wrzeszczowie znajdują się tablice 
epitafijne poświęcone Cyprianowi Wąsowiczowi oraz Mariannie z Okęckich Domańskiej (zm. 1842 r.) 
i Janowi Domańskiemu h. Larissa, dziedzicowi dóbr Mokrzec (zm. 1842 r.).
633 Na tablicy epitafijnej w kościele wrzeszczowskim czytamy: „Najlepszy Ojciec, Prawy obywatel, a tu-
tejszej włości dobry dla podwładnych Pan Wojciech Olszewski, zmarł d. 28 wrzesnia 1845 r., żył lat 64”.
634 K. Niesiecki, Herbarz…, op. cit., t. 5, s. 459; Spis szlachty Królestwa Polskiego, op. cit., s. 125.
635 M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego; www.sejm-wielki.pl
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[…] Procesy ekonomiczne zachodzące w zaborze rosyjskim doprowadziły nato-
miast do likwidacji majątku Wola Wrzeszczowska. Już w latach siedemdziesiątych 
XIX w. ich właściciel Witold Pniewski, wydzielił z nich dwie kolonie – Witoldów 
(nazwane tak zapewne na jego cześć) i Helenów (nazwany tak zapewne na cześć 
jego żony lub córki), które przeznaczono pod parcelację. Zubożone w ten sposób 
dobra zostały sprzedane w 1880 r. Wojciechowi Głuchowskiemu, przechodząc na-
stępnie w posiadanie Felicjana Suligowskiego i Wodzisława Zbrowskiego, a póź-
niej Ignacego Zaremby i Izydora Cywińskiego. W 1896 r. właścicielem całości został 
ostatni z wymienionych, który podzielił grunty na ponad 60 kolonii rolnych”636. 

Z dóbr tych poważnie zubożone reformą uwłaszczeniową zostały Glinice. 
„Ich właścicielką pozostawała przez pewien czas Izabella Kiedrzyńska, która 

jednak w 1871 r. sprzedała majątek Fabianowi Żychowiczowi, otrzymując 15,6 
tys. rbs. Już w dwa lata później kolejnym właścicielem został Franciszek Jabłoński, 
po którego śmierci w 1884 r. majętność odziedziczyło w równych częściach jego 
troje dzieci: Edward Jabłoński, Aurelia Staszałek i Weronika Jagielska. Wydzielony 
z Glinic jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego folwark Maksymilia-
nów […] wzbogacił się o dość znaczną przestrzeń dołączoną doń z dóbr glinic-
kich. Utworzono w ten sposób niewielki, ale w pełni samodzielny majątek ziemski. 
W latach 60 XIX w. współwłaścicielami Maksymilianowa zostali Antoni Monik, 
Stanisław Żurowski i Kacper Smagowski. Później dobra te zostały objęte przez An-
toniego i Katarzynę Moników, którzy rozpoczęli ich parcelację”637.

W 1927 r. zapisano: „Dobra Wrzeszczów zawierają około 258 ha […] do parce-
lacji przeznacza się 126 ha”. Współwłaścicielami majątku byli wówczas: Eugenia 
Kunicka, Zygmunt, Tadeusz i Stefan Żakowscy, a w majątku zamieszkiwał także 
Mścisław Żakowski. Ponadto w Wykazie stałych pracowników (ordynariuszy) w mająt-
ku Wrzeszczów figurują: Stanisław Feliniak – karbowy, Andrzej Maliszewski – stan-
gret, Michał, Piotr i Błażej Maliszewscy, Andrzej Żochowski, Antoni Rojek, Łukasz 
Bogatek, Jan i Antoni Kwatek, Antoni Zastawny, Józef Radomski, Antoni Ostatek, 
Aleksander Gorczyca, Piotr Smalec, Andrzej Łochowski, Jan Postek. Projekt parce-
lacji przewidywał utworzenie 32 kolonii nabywanych przez okolicznych małorol-
nych i 5 kolonii samodzielnych nabywanych przez służbę ordynariuszy. W doku-
mencie z 1930 r. czytamy: 

„Tadeusz Żakowski oświadczył, że jest właścicielem dóbr ziemskich Wrzesz-
czów […]. Upoważnia on Eugenię z Żakowskich Kunicką, zamieszkałą we wsi Ła-
ziska powiatu radomskiego, do zarządzania dobrami Wrzeszczów, do prowadze-
nia gospodarstwa, do przyjmowania i wydalania oficjalistów i służby”638.

A. Grodziński podaje, iż właścicielem majątku był także Tadeusz Dobiecki, syn 
Stefana, właściciel Sadów, nabywając go od od Mścisława Żakowskiego639.

636 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe dóbr ziemskich, w: Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 
1918 roku, Radom 2018, s. 165.
637 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe…, op. cit., s. 164.
638 APK, OUZ, sygn. 4058–4060. Teczka Sprawa parcelacji prywatnego majątku Wrzeszczów…, m.in. doku-
ment spisany w Warszawie przed notariuszem Walerym Chomenko.

639 A. Grodziński we Wspomnieniach (s. 123) podaje, że ofiarował on plac i dom w Radomiu przy ul. Traw-
nej (obecnie Curie-Skłodowskiej 7) na rzecz tworzącej się w końcu XIX w. pionierskiej Spółki Rolnej. 
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„Tadzio był dla mnie uosobieniem Longinusa Podbipięty. Dwumetrowy ol-
brzym, o sumiastych blond wąsach, był i flegmatyczny i dobrego serca i koleżeński, 
jednym słowem mógł być prototypem bohatera sienkiewiczowskiego, ale bez jego 
śmiesznostek. Na Sadach Tadzio nie utrzymał się, rozparcelował je i przeniósł się do 
Wrzeszczowa, który kupił od Żakowskiego już mocno okrojony. Ale i ten folwark 
zlikwidował na parę lat przed wojną i wziął dzierżawę w sandomierskim. Wojna 
rzuciła go na Zachód Europy, skąd wraz z grupą wojskowych kolegów wyemigro-
wał do Argentyny. Jako osadnicy otrzymali nadział subtropikalnej puszczy, którą 
własnoręcznie karczowali. […] Po kilkunastu latach wrócił do kraju i zamieszkał 
w Nowym Targu. Kiedy piszę te słowa Tadeusz już od kilku lat nie żyje…”640. 

W 1936 r. 50 ha, z liczącego łącznie 210 ha, rozparcelowanego majątku zakupi-
li, wraz z dworem i parkiem małżonkowie Zygmunt i Maria Górscy641. W czasie 
II wojny światowej został on zarekwirowany przez Niemców. W 1945 r. wrócił 
w posiadanie Górskich, a dokładniej Marii Górskiej i jej czworga dzieci jako spad-
kobierców Zygmunta Górskiego, zamordowanego w 1941 r. w obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz. Od 1945 r. dwór był wydzierżawiony na potrzeby szkoły 
podstawowej i mieszkania dla nauczycieli. W 1976 r., po wybudowaniu nowej 
szkoły, mocno zniszczony budynek ponownie wrócił do Górskich. Po śmierci Marii 
Górskiej w 1981 r. stał się współwłasnością jej dzieci: Zofii Romanowicz, Barbary 
Korza, Tadeusza i Zygmunta Górskich642. Obecnie stanowi własność Agnieszki Dzi-
kowskiej, wnuczki Zygmunta Górskiego. 

Dwór. Po zniszczeniach podczas I wojny światowej, kiedy to w 1914 r. spalił się 
dach, jego odbudowa nastąpiła w latach 1915–1920.

Obecnie stanowi on jedyny ocalały budynek z dawnego założenia dworskiego, 
a usytuowany jest na północno-wschodnim krańcu miejscowości643. Od wschodu 
i północy przylega do niego teren szkoły, a od zachodu sad. Prowadzi doń alejka 
dojazdowa zakończona kolistym podjazdem (gazonem). 

Jest to „niepiękny, choć niewątpliwie niepowtarzalny w swym dziwacznym 
kształcie dwór, z czwartej zapewne ćwierci XIX wieku”644. Budynek jest parterowy, 
nakryty dachem dwuspadowym, z piętrową częścią środkową, w części cofniętą 
i tworzącą wnękę. Dzieli ją balkon wsparty na lizenach i dwóch toskańskich ko-
lumnach, co sprawia, że wejście poprzedza portyk in antis. W zwieńczeniu znajduje 
się spłaszczony, trójkątny naczółek645. Jest to obiekt murowany, tynkowany, zało-
żony na planie prostokąta (korpus główny), z dwoma różnej wielkości aneksami. 
Elewacja frontowa, dziewięcioosiowa, poprzedzona jest dwukolumnowym por-
tykiem, z kamiennymi schodami, elewacja tylna zaś jest siedmioosiowa. Wnętrze 

640 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 125.
641 Spis szlachty Królestwa Polskiego…, op. cit., wymienia Górskich: h. Boża Wola, h. Ślepowron, h. Pobóg, 
h. Nałęcz, h. Doliwa, h. Sternberg.
642 Dokumentacja ewidencyjna dworu we Wrzeszczowie, arch. WUOZR.
643 J. Studziński, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Dwór we Wrzeszczowie, arch. WU-
OZR, 1988.
644 P. i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 504.
645 Tamże.



1.  Plan Wrzeszczowa z II poł. XIX w. APR 
2.  Epitafi um Ludwika Kurosza w kościele p.w. Marii Magdaleny we 

Wrzeszczowie. Fot. W.M. Kowalik 2016 
3.  Dwór we Wrzeszczowie. Fot. lata 30. XX w., własność rodziny Górskich
4.  Dwór we Wrzeszczowie, fronton. Fot. W.M. Kowalik 2017 
5.  Dwór w parku we Wrzeszczowie. Fot. W.M. Kowalik 2017 
6.  Widok dworu z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020
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dworu jest dwutraktowe, z wyodrębnioną częścią zachodnią (zamurowane drzwi). 
W hallu zaś znajdują się schody prowadzące na piętro, mieszczące cztery pokoje646. 
Obiekt w ostatnich latach poddawany jest stopniowej rewaloryzacji.

Ogród, założony w XIX w., mocno przetrzebiony przed kilku laty przez burzę, 
zachował się jako relikt. Jego pozostałości otaczają dwór od strony zachodniej 

i południowej. Czasy świetności parku przypomina jedynie rosnący na tyłach bu-
dynku okazały jesion, uznany za pomnik przyrody647.

WSOLA
(Wszolya, Wsolla 1508, Wsolia 1569, Wszola)648

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, w dorzeczu Radomki, 
przy drodze krajowej E7.

Dzieje. Stanowiła własność m.in.: Ślizów skoligaconych z Kochanowskimi 
(XV w.), Lassotów, Ożarowskich, Zielińskich, Karwickich (XVI w.), Kochanow-

skich, w tym Adama (ur. 1565 – zm. 1628 syn Mikołaja i Katarzyny z Jasieńca Ty-
mińskiej, bratanek poety Jana z Czarnolasu, podstarości w latach 1598–1618, sędzia 
ziemski lubelski)649 oraz: Siemieńskich, Witowskich, w tym Stanisława, zięcia Jana 
Kochanowskiego, i Drzewieckich (XVII w.), Sołtyków herbu własnego, w tym Ma-
cieja Sołtyka, kasztelana warszawskiego (XVIII w.)650. W 1877 r. Marcelli Sołtyk, syn 
Franciszka, sprzedał Wsolę wraz z Piastowem Wincentemu i Annie Grobickim h. 
Trąby651. Cztery lata później z dóbr Piastów wydzielony został folwark Wsola652. 
W 1893 r. Anna Grobicka przepisała wieś na swoich synów Jakuba i Aleksa, któ-
ry jeszcze w tym samym roku odstąpił trzeciemu z braci, Piotrowi, połowę Wsoli, 
obejmując w zamian Piastów. W 1912 r. (lub 1911) jedynym właścicielem Wsoli (672 
ha), za kwotę 140 000 rubli, został Jakub Grobicki (1867–1939)653, syn Wincentego 
(1827–1893) właściciela majątków Piastów i Wsola (mecenasa w Rządzie Gubernial-
nym), i Anny z Zielińskich h. Ciołek (1828–1904). Jego żoną była Jadwiga Bukaty 

646 Dokumentacja ewidencyjna dworu we Wrzeszczowie, arch. WUOZR.
647 T. Woźniczka, H. Rybińska. M. Kozera, Dokumentacja ewidencyjna parku we Wrzeszczowie gm. Przytyk, 
arch. WUOZR, 1989.
648 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 237.
649 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 158.
650 D. Świtkowska, Wsola, w: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Oddział Muzeum im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie, praca zbiorowa, red. D. Świtkowska, T. Tyczyński, Warszawa 2009. Głośną postacią 
w tej rodzinie był Kajetan Sołtyk (ur. 1715 – zm. 1788), książę siewierski, bp koadiutor kijowski, bp kra-
kowski, więziony przez Rosjan w Smoleńsku i Kałudze.
651 APR, HPR, sygn. 5927.
652 D. Świtkowska, Wsola…, op. cit, s. 113; J. Górska-Streicher, Powiat radomski, op. cit., s. 147–148; 
M.A. Zarębski, Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy, Kielce 2009, s. 133.
653 A. Raniszewski, Grobicki Jakub, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III cz. 6, Warsza-
wa 2002, s. 49.
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h. Pomian, z którą miał dzieci: Wincentego, Marię i Janinę654. W 1912 r. zlecił on i roz-
począł budowę nowoczesnego, jak wówczas uważano, niedużego dworu655 (ukoń-
czoną w 1914 r.) według projektu Augusta Furuhjelma656. Notabene, J. Grobicki 
miał też udział w budowie miejscowego kościoła. W 1920 r. sprzedał majątek Marii 
M. Pruszakównie (1886–1959) za kwotę 3 milionów 300 tysięcy marek polskich, po 
czym zakupił majątek Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim, kamienicę w War-
szawie i dzierżawił długo majątek państwowy w Modrzejowicach koło Radomia657. 

M. Pruszakówna była córką Aleksandra K. Pruszaka h. Leliwa (1837–1873), po-
wstańca styczniowego, i Heleny z Woyciechowskich h. Korab. Ta znana z nieprze-
ciętnej urody kobieta była malarką – amatorką, pobierającą lekcje u swego ojczy-
ma Józefa Brandta w Orońsku658. Nie bez powodu zapewne jej portret namalował 
między innymi Jacek Malczewski. W 1924 r. udostępniła ona pałac do zamieszka-
nia nowożeńcom – swej bratanicy Aleksandrze z Pruszaków i jej mężowi Jerzemu 
Gombrowiczowi659. Dwa lata później przyszła na świat ich córka Teresa. W 1929 r. 
Aleksandra Pruszak kupiła od swej ciotki Marii dobra wsolskie (688 ha) na drugiej 
publicznej licytacji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za kwotę 322 500 zł. 
Jerzy Gombrowicz h. Kościesza (1895–1971), prawnik, literat, był synem przemy-
słowca Jana Onufrego (1868–1933), właściciela majątku Jakubowice i Małoszyce 
w opatowskiem, i Marceliny ze Śćibor-Kotkowskich h. Ostoja. Jego przodkowie 
pochodzili ze Żmudzi660. Po ślubie J. Gombrowicz sprzedał swój majątek w bia-
łostockiem i zamieszkał we Wsoli. Zarządzając nim, uczestniczył także w życiu 
społeczno-kulturalnym Radomia. 

We Wsoli wielokrotnie bywał, począwszy prawdopodobnie od 1924 r., brat Je-
rzego, Witold Gombrowicz661. Napisał on tu nie tylko Ferdydurke, ale także część 

654 A. Raniszewski w Ziemianach…, t. III. cz. 6, podaje ponadto, że Jakub Grodzicki ożeniony był także 
z Zofią Heleną Bukaty h. Pomian (1891–1928), z którą miał dzieci: Annę, Krystynę i Antoniego – odzna-
czonego Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
655 Tamże, t. III, cz. 6, s. 50.
656 Być może spokrewnionego z gen. Ottonem Furuhelmem, który od cara otrzymał, po powstaniu stycz-
niowym, majorat Olgino, w którego skład wchodziły podradomskie Milejowice Strzemboszów.
657 T.A. Pruszak, Pruszak Maria Magdalena Augusta, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, 
t. III, cz. 6, Warszawa 2002, s. 134. Jej dziadkiem był Konstanty J. Pruszak, przyjaciel Fryderyka Chopina, 
powstaniec listopadowy; Z. Doliwa-Klepacki, Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie święto-
krzyskim, t. I, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 375–379.
658 Tamże; Maria Pruszak nie wyszła za mąż, zmarła w Radomiu, pochowana w grobowcu Christianich 
i Pruszaków, przy kaplicy dworskiej w Orońsku.
659 D. Świtkowska, Jerzy Gombrowicz (1895–1971). Zarys biografii, w: D. Świtkowska, A to był Gombrowicz, 
Warszawa 2012; T.A. Pruszak, Gombrowicz Jerzy, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 5, 
Warszawa, 2000, s. 30–31.
660 Tamże; „Jego prapradziadek Jan Gombrowicz (zm. ok. 1790) był starostą wasilańskim, rotmistrzem upickim 
i mikuciańskim, sędzią Trybunału Głównego W.Ks. Litewskiego, właścicielem majątków na Litwie, a dzia-
dek Onufry (1817–1887), wł. majątków Wysoki Dwór, Mingajłów i Lenogiry (Linogiry), pełnił urząd prezesa 
poniewieskich zjazdów sądowych. W 1863 r. uwięziono go w twierdzy dyneburskiej, a następnie zesłano do 
gub. Tambowskiej. W 1865 r. zmuszono go do sprzedaży dóbr i zakazano zamieszkania na terenie dawnego 
W.Ks. Litewskiego. W 1868 r. przybył do Królestwa Polskiego, gdzie w 1871 r. zakupił maj. Jakubowice”.
661 D. Świtkowska, Doświadczenie wsolskie, w: Gombrowicz i okolice, Warszawa 2013, s. 20.
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Pamiętnika z okresu dojrzewania. Stąd wyruszał do Bartodziejów na randki z Krysty-
ną Janowską. W liście z 1967 r. do swego brata, zwierzał się: „Ja czasem we śnie 
przebywam we Wsoli, wraz z Olenią i Teresą”. 

Życie w majątku urozmaicały m.in. polowania z udziałem licznych gości. 
„Wsola słynęła w okolicy z kwitnącego życia towarzyskiego, przyjęć, gier kar-

cianych, polowań i rajdów konnych. Gombrowiczów odwiedzali liczni goście, 
w tym okoliczni ziemianie, osoby ze sfer rządowych oraz duchowieństwo”662. Na 
podstawie wspomnień służby dowiadujemy się, że: „długo majątek kwitł. Oczy-
wiście przyjeżdżała w gości i rodzina porucznika; matka, ojciec […], siostra Rena, 
czasem brat Janusz, a najczęściej brat Witold […]. Gombrowicz całymi nocami pi-
sał, a w dzień spał do późna. Czasem zagrał w siatkówkę albo w tenisa z rodziną, 
trochę jeździł po parku z rodziną na rowerze […]. Innym razem wypalił […] z wia-
trówki w kierunku […] Bierwiec. To dlatego, że poprzedniego dnia pokłócił się 
z mieszkającą tam panną Wandą Przyłęcką…”663. 

A. Grodziński podaje zaś, że: „Gombrowiczowie prowadzili we Wsoli dom wy-
stawny przyjmując przede wszystkim, a w końcu chyba jedynie, dygnitarzy nale-
żących do obozu rządzącego, typu Bogusława Miedzińskiego, który był we Wsoli 
częstym gościem […]. Gombrowicz wyjątkowo zdolny, inteligentny i elokwentny 
odznaczał się jednak rzadko spotykanym snobizmem. Kiedy w zastępstwie mo-
ich rodziców rewizytowałem Gombrowiczów we Wsoli, przyjmowano mnie z całą 
pompą. Do obiadu usługiwało dwóch lokai w paradnych liberiach, a przed każdym 
nakryciem stał cały zestaw różnej wielkości kryształowych kieliszków. Takiego sty-
lu życia nie bywało w naszych stronach, w domach ziemiańskich. Dochody mająt-
ku nie wystarczały na te luksusy, szczególnie, że Gombrowicz sam mało doglądał 
gospodarstwa. Więc najpierw poszedł las, potem parcelowano ile się dało i zacią-
gano lichwiarskie długi”664. 

Z czasem majątek tak podupadł, że był wystawiany na publicznych licytacjach. 
W 1931 r. kilkadziesiąt hektarów zakupił Jan Makulec. W 1939 r., po kampanii 
wrześniowej, Jerzy Gombrowicz przedostał się do Rumunii, zaś jego żona z córką 
zostały we Wsoli. W 1941 r. majątek został skonfiskowany i przejęty pod zarząd 
Liegenschaftu. Wtedy to właścicielka i jej rodzice, którym skonfiskowano Wośniki, 
zostali zmuszeni do opuszczenia Wsoli i zamieszkali w Radomiu. W 1945 r. dwór 
został przejęty przez Skarb Państwa, a majątek rozparcelowany. W 1946 r. powrócił 
z Bukaresztu J. Gombrowicz, który wraz z żoną, córką i teściem Władysławem Pru-
szakiem zamieszkał w Radomiu. W dworze na krótko umieszczono pocztę, szkołę, 
posterunek milicji, próbowano też hodować jedwabniki. Później obiekt był siedzibą 
instytucji opieki specjalnej oraz pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych. Umiej-
scowiony tam po roku 2000 Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych został w 2005 r. 
przeniesiony do Jedlanki. Wówczas to Starostwo Powiatowe w Radomiu wystawiło 
obiekt do sprzedaży. W tymże roku dwór wraz z parkiem zakupił samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Spośród wielu propozycji wykorzystania tego „ładnego 

662 T.A. Pruszak, Gombrowiczowie we Wsoli i ich ziemiański krąg towarzyski, w: Muzeum Witolda Gombrowi-
cza we Wsoli, Warszawa 2009, s. 137–157.
663 J. Siedlecka, Jaśnie panicz, 1992 (2011).
664 A. Grodziński, Wspomnienia, s. 139.
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i wygodnego pałacyku”, jak pisał Jerzy Gombrowicz, zwyciężyła koncepcja utwo-
rzenia w nim Muzeum Witolda Gombrowicza665. W 2006 r. rozpoczął się remont, 
który, z perturbacjami, w tym zmianami projektu, ukończono w 2009 r. W 2016 r. 
przeprowadzono kolejne prace które objęły: schody zewnętrzne, figury lwów, ele-
wacje i fundamenty, jak też część pomieszczeń wewnątrz budynku.

Obiekt ten, w którym zgromadzono pamiątki po pisarzu, ma dziś opinię jedne-
go z najciekawszych muzeów biograficznych w Polsce666.

Dwór wzniesiono w konwencji klasycyzującej, z elementami secesyjnymi. Jego 
projektantem był znany łódzki architekt August R. Furuhjelm (ur. 1883 r. 

w Warszawie), nazywany Finlandczykiem (Finem), zaś budowniczym, bliżej 
nieznany, F. Wiliński667. Interesujące rozważania na temat tego budynku snują 
P. i M. Libiccy 668: „Podobnie jak w Woli Boglewskiej, czy Wiązownie dwór we 
Wsoli bardziej przypomina wznoszone z początkiem XX wieku miejskie wille, 
niż tradycyjne ziemiańskie siedziby. I nic w tym dziwnego, skoro serce nowocze-
sności zaczyna bić właśnie w mieście, a wieś coraz bardziej staje się przynależną 
do miasta, choć nieco oddaloną jego rezydencjonalną dzielnicą (Konstancin […], 
Podkowa Leśna)…”. 

Do obiektów wyżej wymienionych można by dodać, choć późniejszy, wspo-
mniany już pałacyk willę „Pod Łabędziami” z parkiem-ogrodem w Pionkach, proj. 
E. Czyża. 

Witold Gombrowicz wsolską siedzibę określał mianem dworu, pisząc: „Na 
czym polega sztuka, co to jest sztuka? – i te pytania […] jak psy mnie opadły, gdym 
niegdyś, przed laty, zajeżdżał przed dwór we Wsoli”669. 

Z przekazu T.A. Pruszaka dowiadujemy się, że część rezydencjonalną stano-
wił dość duży klasycystyczno-secesyjny pałac, w którym mieściły się m.in.: salon, 
mały salonik, pokój jadalny, gabinet, kaplica, dwie łazienki i dwie toalety670. Jest to 
budynek murowany, trzykondygnacyjny, na planie kwadratu, o powierzchni oko-
ło 400 m2, z siedmiobocznym tarasem od tylnej południowo-wschodniej strony, 
z ozdobnymi balustradami, wspartymi na kolumienkach i eliptycznym, czteroko-
lumnowym gankiem od frontu. Na ganek prowadzą schody, po bokach których 
znajdują się charakterystyczne, unikatowe w tych stronach rzeźby lwów. Budynek 
zwieńczony jest tympanonem z płaskorzeźbami aniołków dmących w trąby oraz 
dekoracją roślinną. Niski, czterospadowy, łamany dach doświetlony jest małymi 
lukarnami; pod nim, wokół budynku, wykonany jest ozdobny gzyms. Wewnątrz 
dworu, pośrodku parteru, znajduje się obszerny hol z klatką schodową z witra-
żowym świetlikiem. Nad drzwiami są płaskorzeźby, zaś sufit ozdobiony został 

665 T. Tyczyński, Uratowany dom Gombrowiczów, w: Kwartalnik „Renowacje i zabytki”, nr 1(46)1914.
666 B. Wernichowska, Tam gdzie Gombrowicz grał w tenisa, w: Opowieści polskich dworów, Kraków, s. 180–185.
667 W latach 1910–1912 był architektem miejskim w Łodzi, gdzie projektował secesyjne budowle (absol-
went Politechniki Ryskiej). W latach 1909–1910 zatrudniony był przy projektach infrastruktury miejskiej 
Radomia.
668 P. i M. Libiccy, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 504–505.
669 W. Gombrowicz, Dziennik, 1953.
670 T.A. Pruszak, Gombrowiczowie…, op. cit., s. 138.
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sztukateriami z motywami zwierzęcymi i roślinnymi. W przedsionku umieszczono 
tabliczkę z napisem: „Projektował architekt A. Furuhjelm, wykonywał F. Wiliński, 
Łódź 1914”. 

Przed rozpoczęciem wspomnianego remontu uznano, że najważniejsze będzie 
zachowanie możliwie wielu oryginalnych elementów budynku. „W dobrym stanie 
przetrwała posadzka w sieni pałacu oraz marmurowe schody wraz z ozdobnymi 
elementami metalowymi […], gruntownej renowacji poddano oryginalne drzwi 
[…]. Drzwi pozostały w historycznych miejscach także po utworzeniu na parterze 
budynku jednej dużej sali w kształcie litery L, służącej dziś jako sala ekspozycyjna 
oraz widowiskowa […]. Renowacji i uzupełnieniom poddano stiuki z motywami 
roślinnymi, znajdujące się we wszystkich salach pałacu. Nie udało się, niestety, 
uratować oryginalnej stolarki okiennej; została ona odtworzona […]. Ozdobny, wi-
trażowy świetlik w suficie holu również trzeba było poddać renowacji […]. Ponad 
jedna trzecia elementów witrażu jest oryginalna, pozostałe zostały dobrane tak, by 
uzupełniać całość zgodnie z jej pierwotnym kształtem […]. Wymiany wymagała 
więźba dachowa”671. 

Dodajmy jeszcze, że w obrębie dworu znajdowały się budynki gospodarcze: 
obory, stajnie, cegielnia, młyn, olejarnia, tartak, a ponadto korty ziemne. W skład 
majątku wchodziły również tereny uprawne, leśne i stawy rybne (podobnie jak 
w pobliskich Bartodziejach).

Ogród, o powierzchni około 6 ha, zlokalizowany jest w sąsiedztwie wspomnia-
nej szosy warszawskiej, która stanowi jego zachodnią granicę. Od północy gra-

niczy z terenem, na którym usytuowany jest kościół. Założyli go Gombrowiczowie, 
wykorzystując istniejące zadrzewienia łęgowe oraz cieki wodne. Przez niewłaści-
we użytkowanie podczas II wojny światowej i później pierwotny jego układ uległ 
częściowemu zatarciu. W jego centrum, w otoczeniu nielicznych starych dębów 
i innych drzew liściastych usytuowany jest główny element, czyli dwór. Przed nim 
zaś znajduje się kolisty klomb, do którego prowadzi aleja dojazdowa przechodząca 
przez mostek. Istotnym elementem wzbogacającym walory ogrodu jest strumyk 
i duży staw. Według inwentaryzacji z 2007 r. rosło w nim ponad 280 drzew dwu-
dziestu gatunków. W 2009 r. opracowany został projekt rewitalizacji ogrodu672. 
Lokalne media donosiły, że wkrótce będzie on wyglądał tak, jak w czasach, gdy 
spacerował po nim Witold Gombrowicz. Postanowiono przywrócić mu przedwo-
jenny wygląd, odsłonić zabytkowy drzewostan, m.in. cztery dęby objęte ochroną 
pomnikową, odtworzyć Strugę Wsolską i dwa stawy. T. Tyczyński podaje: „Sta-
wy, pełniące rolę zbiorników retencyjnych, powstały w miejsce starych […]. Są one 
wkomponowane w projekt rewitalizacji parku, który niegdyś wykorzystywał natu-
ralne zalesienie i tereny łęgowe, a w jego drzewostanie dominowały dęby szypuł-
kowe, klony jesionolistne oraz olsza czarna. Powojenni użytkownicy parku zatarli 
historycznie ukształtowany układ przestrzenny […], znaczną część drzew wycięli, 
przeznaczając uzyskany teren na cele rolnicze”.

W 2015 r. burza powaliła około dwudziestu starych drzew.

671 T. Tyczyński, Uratowany dom…, op. cit.
672 Tamże.



1.  Salon w dworze we Wsoli, ok. 1930. Od lewej: Jan Gombro-
wicz, Aleksandra Gombrowicz, w środku na fotelu Tereska 
Gombrowicz  

2.  Dwór we Wsoli, w okres międzywojenny. MJM. Fot. ze zbiorów 
T. Pruszaka 

3.  Rzut dworu we Wsoli. Autor J. Szałygin 1998
4.  Widok na dwór we Wsoli, od strony stawu. Fot. archiwalne
5.  Dwór we Wsoli. Fot. ok. 1930  
6.  Otolia Kraszewska, Portret Anieli Daszewskiej, z dworu we 

Wsoli, zbiory MJM. Fot. P. Rogólski  
7.  Przed dworem we Wsoli: pierwszy z prawej Witold Gombro-

wicz, po lewej Aleksandra z Pruszaków i Jerzy Gombrowiczo-
wie – bratowa i starszy brat pisarza

8.  Portret Jakuba Grobickiego. Fot. pocz. XX w. 
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1.  Dwór we Wsoli, widok z lotu ptaka. Fot. M. Stępień 2020  
2.  Epitafi um Wincentego Grobickiego, w kościele pw. św. Bartło-

mieja we Wsoli. Fot. W.M. Kowalik 2012  
3.  Dwór we Wsoli – tympanon. Fot. W.M. Kowalik 2012
4.  Dwór we Wsoli, widok od frontu Fot. W.M. Kowalik 2012 
5.  Wnętrze dworu we Wsoli – świetlik. Fot. W.M. Kowalik 2012
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ZAMECZEK
(Zameczek Ostrów)673

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, nad rzeką 
Radomką, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 740.

Dzieje. „Ostrów. Wieś dziedziczna […], od rezydencyi murowanej zwana Zame-
czek. Leży tuż pod Przytykiem, do którego była zawsze należącą przyległością 

[…]. Ma nazwisko od pałacu zwanego Zameczkiem” 674. Z. Lechowicz pisze: „Na 
południe od dzisiejszego zespołu podworskiego w Zameczku znajduje się duża 
wyspa, od której wziął nazwę najstarszy dwór Podlodowskich – Ostrów […]. Wy-
spa […] była zasiedlona od epoki brązu […] W materiale ceramicznym stwierdzono 
serię znalezisk pochodzących z IX–X w., czyli okresu plemiennego. We wschodniej 
części wyspy, na skaju owalnego kopca, znajdowały się pozostałości budowli mu-
rowanej”675. 

Miejscowość wymieniona jako Ostrów i budowla określona jako Ostrow, curia 
et praedium antiquorum pojawiła się w źródłach po raz pierwszy w XV w676. Była 
pierwotną siedzibą rodu Podlodowskich, herbu Janina677 jako założenie obronne, 
fundowane prawdopodobnie przez Jana z Przytyka Podlodowskiego678. W 1731 r., 
majątek przeszedł w ręce Tarłów679, po czym jako zastaw oddany został Stanisła-
wowi Kwaśniewskiemu, pułkownikowi Jego Królewskiej Mości680. Po 1801 r. dobra 
te odkupił od hrabiów Jana Ewangelisty i Kazimierza braci Tarłów i od Joachima 
i Joanny z Sołtyków Kochanowskich Ignacy Dzianott681. Jego żoną była Marcjan-
na Walicka, wojewodzianka rawska682. Następnymi właścicielami, od 1825 r., Dóbr 
ziemskich Zameczek Ostrów, z wsiami Sukowa i Wolą Sukowską, wraz z nomenklaturami 
Borki i Podwalina byli Józefa i Józef Młodeccy oraz Teobald, Emilia i Konstanty Dzia-

673 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 238.
674 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 63, 95.
675 Z. Lechowicz, Przytyk i okolice. Obserwacje archeologiczne, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 246.
676 Z. Lechowicz, Wyniki badań archeologicznych na st. 1 w Zameczku gm. Przytyk, 1981., mnps, arch. WU-
OZR; M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, Radomskie – alfabet wykopalisk, Radom 
1994; A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 241–242.
677 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit.
678 Był on kasztelanem żarnowieckim i dworzaninem króla Kazimierza Jagielończyka. 
679 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 241.
680 J. Lombarski, Dzieje pałacu w Zameczku, „Gazeta Radomska”, nr 24, 06.2013.
681 APR, HPR, sygn. 5953.
682 Tamże, dokument z 1824 r.: „Między JW Panem Bazylim z Walisk Ładzie Walickim Wojewodą Ra-
domskim, Orderu Orła Białego Kawalerem, niegdy Wielmożnego Podczaszego Rawskiego z ś.p. JW 
Pudycjanną Czosnowską, kasztelanką warszawską, spłodzonym synem, […], a JW Marcyanny Walickiej 
Wojewodzianki Rawskiej, z niegdy JW Rożą Nieborską Kasztelanką Płocką ś.p. JW Michała Nieborskie-
go Kasztelana Płockiego, i Teressy Kicki Podczaszanki płockiej, powtórnego małżeństwa JW Kazimierza 
Radzińskiego wojewody mazowieckiego żony, w pierwszym małżeństwie spłodzoną córką, a niegdy 
JW Kazimierza Nieborowskiego Kasztelana Sierpskiego Rypińskiego Starosty i Zofii Kasztelanki Ino-
wrocławskiej małżonków spłodzonej córki, oycem z jednej, a Wielmożnym Jm […] Graffem Dzianottym 
Wielmożnego, Im Pana Józefa Graffa Dzianotta Cześnika Sanockiego…”. 
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nott, dzieci Ignacego. W 1865 r. w posiadanie Zameczka weszli bracia Stanisław 
i Władysław Dzianottowie683. 

„Jednym z nielicznych majątków, którym udało się uniknąć rozparcelowania były 
dobra Zameczek vel Zameczek-Ostrów. Ich właściciele, bracia Stanisław i Władysław 
Dzianottowie gospodarowali w nich ze zmiennym szczęściem. W 1871 r. nabył je od 
nich za wysoką cenę […] ponad 68 tys.rbs, Ignacy de Goerscht Drużbacki”684 (w 1872 r. 
odłączone zostały dobra Borki i Podwalina). Dodajmy, że I. Goerscht Drużbacki był wła-
ścicielem Przedborza, koło Opoczna (co ciekawe, sąsiadującego z innym Zameczkiem). 
Kolejnym właścicielem majątku, za sumę 46 000 rubli sr., został w 1876 r. hr. Włodzi-
mierz Lubieniecki h. Rola685, powstaniec styczniowy, który poślubił Feliksę Drużbacką, 
córkę Ignacego Goerschta. W 1893 r. Maria z Lubienieckich, córka Włodzimierza Lu-
bienieckiego (w 1920 r. sanitariuszka w wojnie z bolszewikami), poślubiła w Przytyku 
Henryka Dobrzańskiego686, wnuka bohatera powstania listopadowego płk. Łukasza Do-
brzańskiego. Ich synem był także Henryk, później bohaterski „Hubal”. Po Włodzimierzu 
Lubienieckim, zmarłym w 1894 r., właścicielem Zameczka został jego starszy syn Zdzi-
sław (ur. 1868), żonaty 1v. z Marią Skarżyńską, 2v. z Emilią Broel Platerówną z Giełwan 
w okręgu wileńskim. W 1900 r. Zameczek był w rękach Stanisława Lubienieckiego. 

„Hrabia Stanisław ożeniony był z półniemką Irmgardą (Irmą) Tilhenius, córką na-
dwornego lekarza króla pruskiego, a siostrą profesora archeologii na uniwersytecie 
w Hamburgu. Matka jej, Sumińska z domu, wychowywała córkę w polskim klasztorze 
u s.s. Niepokalanek w Jazłowcu […]. Lubienieccy mieli troje dzieci […]; najstarszy Wło-
dzimierz […], Jerzy-Jur ożenił się z panną Zofią Czubek (z Czubeków), córką wzbo-
gaconego majstra murarskiego z Poznania. Była to osoba bardzo przystojna, salono-
wo wychowana, mówiąca pięcioma językami, grająca na fortepianie, obyta w świecie, 
znająca […] kraje europejskie. Miała przyjaciółkę Włoszkę, margrabiankę Ciarę de San 
Marsano […]. Z racji jakiegoś przyjęcia po polowaniu miałem tego egzotycznego gościa 
w Oblesie. Małżeństwo Jurów nie prosperowało nadzwyczajnie […]. Jur objął posadę 
w Warszawie, a ona zamieszkała z administratorem w Zameczku, pilnując swoich inte-
resów. Gdyż tylko dzięki jej posagowi majątek […] całkowicie nie podupadł”687. 

683 Na cmentarzu parafialnym w Przytyku znajduje się grób „familii Dzianottów”, w którym pochowani 
są m.in.: Konstanty Dzianott (1800–1868) i Franciszka z Krassowskich Dzianott. O Ignacym Dzianott, 
ojcu Teobalda, Konstantego i Emilii, inskrypcja mówi: „Kochał religię / szanował prawo / był dobrym 
obywatelem / mężem/ojcem / przyjacielem i panem”.
684 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe dóbr ziemskich, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 163.
685 Na cmentarzu parafialnym w Przytyku znajduje się okazały grobowiec Lubienieckich. Z inskrypcji 
dowiadujemy się, że są tam pochowani m.in.: Marja z hr. Skarżyńskich hr. Lubieniecka (1854–1896), 
Stanisław hr. Lubieniecki (1875–1958) i Włodzimierz hr. Lubieniecki (1900–1921).
686 Maria Lubieniecka, córka Włodzimierza hr. Lubienieckiego, powstańca styczniowego, i Felicji Drużbac-
kiej urodziła się w Bąkowej koło Sandomierza w 1871 r. (jej dziadek Hipolit Lubieniecki był oficerem w po-
wstaniu listopadowym). Po ślubie z H. Dobrzańskim zamieszkali w majątku Żerniki k. Buska, skąd w 1894 r. 
przenieśli się do Jasła. M. Lubieniecka pochowana została na na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
687 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 105; „Dzięki też pieniądzom Czubków najmłodsze z rodzeń-
stwa Helena-Hela, która wyszła za Kornela Krzeczunowicza z Bołuszowiec, w Małopolsce Wschodniej, 
mogła być należycie wyposażona. Byłem na tym paradnym ślubie i weselu. Hela Krzeczunowiczowa 
odwiedziła nas w Radomiu w roku 1971. Jeździłem z nią wtedy do Przytyka na ich grób rodzinny. Krze-
czunowiczowie mieszkają stale w Londynie”.
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Drugim synem Lubienieckich był Jerzy, zaś córka Helena wyszła za mąż za 
Kornela Krzeczunowicza z Bołuszowiec, w Małopolsce Wschodniej. Nie sposób nie 
wspomnieć o mecenacie artystycznym Heleny Lubienieckiej. To dzięki niej, jak pi-
sze A. Grodziński688: „kościół w Przytyku posiada w prezbiterium, na tle ołtarza, 
obraz namalowany al fresco, przedstawiający odnalezienie Krzyża Świętego przez 
św. Helenę. Ona to bowiem namówiła proboszcza i zaprosiła malarza [Jana Henry-
ka] Rozena689, tego samego, który ozdobił swoimi polichromiami historyczną kapli-
cę na Kalenbergu pod Wiedniem”690.

W 1910 r. oddzielono od Zameczka 290 mórg pod nazwą „Ogrodowizna”. Wów-
czas to na łąkach i pastwiskach nad Radomką wykonano stawy rybne. W 1919 r. 
nastąpiła parcelacja majątku, w wyniku której część gruntów należących do S. Lu-
bienieckiego nabyło kilkudziesięciu kolonistów. W 1923 r. w skład majątku Zame-
czek, liczącego wówczas 788 mórg, wchodziły następujące budowle: „Dwór, dom 
mieszkalny, 2 ośmioraki mieszkalne, czworak mieszkalny, oranżeria, kuźnia, 2 sto-
doły,, 2 obory, 3 chlewy, kurniki stajnia cugowa, 2 stajnie, spichrz, młyn wodny 
3 piętrowy, dom mieszkalny”, a folwarku Borowiec: „dom mieszkalny z gankiem 
z drzewa, kryty gontem, obora, stodoła, chlew”691. Wówczas to komisarz ziemski 
na powiat radomski „biorąc pod uwagę dobry stan kultury rolnej majątku, jego 
zagospodarowanie, istnienie czynnego o dużej produkcji młyna wodnego, pokładu 
torfu, wzorowego gospodarstwa rybnego na przestrzeni 120 mórg, gospodarstwa 
leśnego na 100 mórg” wniósł o „przeprowadzenie wykupu przymusowego czę-
ści majątku”, z przeznaczeniem dla kolonistów z sąsiednich wsi. W dokumencie 
z 1926 r. czytamy: „Stanisław hrabia Lubieniecki oświadczył, że jest hipotecznym 
i faktycznym właścicielem dóbr „Zameczek-Ostrów” i dóbr „Borowiec”, i że upo-
ważnia syna swego hr. Jerzego Lubienieckiego, zamieszkałego w dobrach Zame-
czek – Ostrów, do różnych czynności prawnych. W 1929 r. Centralne Towarzystwo 
Rolnicze w Warszawie zaświadczyło, iż: „Pan Stanisław hr. Lubieniecki w swoim 
majątku ziemskim Zameczek od szeregu lat prowadzi hodowlę wysokiej półkrwi 
angielskiej, […] posiada 2 ogiery i 15 klaczy…”692. Podczas II wojny światowej Za-
meczek leżał w obrębie obszaru wysiedlonego dla Luftwaffe. Jego właściciele Jerzy 
i Zofia Lubienieccy mieszkali w majątku do końca okupacji693. W 1940 r. „Hubal od-
wiedził swojego ciotecznego brata Jerzego Lubienieckiego, szukając u niego wspar-
cia. Zapamiętałam wuja Hubala – opowiadała Magdalena Maksymowicz, córka 
Jerzego Lubienieckiego, zwłaszcza, że zobaczyłam go w scenerii tajemnicy i niebez-

688 Wspomnienia, op. cit., s. 106.
689 Jan Henryk Rosen (ur. 1891 w Warszawie – zm. 1982 w Arlington koło Waszyngtonu), syn batalisty 
Jana Rosena, znany polski malarz o korzeniach żydowskich, który przeszedł na katolicyzm. Pozostawił 
dzieła m.in. w Castel Gandolfo i ambasadzie R.P. w USA. Od papieża Pawła VI otrzymał Order Święte-
go Grzegorza Wielkiego. W 1938 r. „za wybitne zasługi dla polskiej sztuki” został odznaczony Złotym 
Wawrzynem Akademickim. 
690 Por.: J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne i deko-
racja wnętrza, Warszawa 2010.
691 APK, OUZ, sygn. 4550.
692 APK, OUZ, sygn. 4550.
693 A. Grodziński, Losy ziemian…, op. cit.
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pieczeństwa. Tym większego, że w Zameczku usytuowali kwaterę Niemcy, a do-
wódca mieszkał w pałacu”694. Nauczycielem był tam wówczas polonista Bogdan 
Zakrzewski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, który na dworskich stawach uczył 
gimnastyki i pływania m.in. wspomnianą córkę gospodarzy – Magdalenę, poźniej 
Maksymowicz, mistrzynię Polski w pływaniu. Wraz z wejściem Armii Czerwonej 
w 1945 r. dwór został splądrowany i zniszczony695. W tymże roku majątek przejął 
od Zofii Lubienieckiej Skarb Państwa. Został on przeznaczony na reformę rolną. 
Na pozostałej „resztówce” majątku składającej się z 94 ha pod stawami rybnymi, 
45 ha ziemi uprawnej, 7 ha łąk i około 3 ha pod zabudowaniami i parkiem, po-
wstało Państwowe Gospodarstwo Rolne, przemianowane w 1962 r. na Wojewódzki 
Zakład Unasiennienia Zwierząt696. W 1966 r. stawy przekazano rybackiemu PGR 
Piastów. Wcześniej, około 1955 r. rozebrano młyn i stajnię zbudowaną przez Niem-
ców podczas okupacji na podłożu z żydowskich nagrobków. W budynku dworu 
zaś, po jego uprzednim remoncie, urządzono biura, a później Ośrodek Szkolenia 
Rolniczego697. Obecnie jest w rękach prywatnych i służy celom gastronomiczno-ro-
zrywkowym, a dzięki gościnności swych gospodarzy także kulturze698. Reklamowy 
slogan głosi, że jest on „intrygującym miejscem na gastronomicznej mapie powiatu 
radomskiego”.

Dodać należy, że przed frontonem dworu, na dawnym gazonie wzniesiono nie-
fotunnie dwa budynki mieszkalne, typowe bloki z lat 50/60. XX w.699. 

Dwór. Przez wieki w Zameczku powstało zapewne kilka dworów. Pierwszy 
usytuowany na kopcu, na wyspie Radomki wzniesiono na przełomie XV 

i XVI w.700. „Jako stary zamek – „Altes Schloss” opisany jest Zameczek na mapie 
Meyera von Heldensfelda (1801–1804), ukazującej cztery budynki na wyspie, oto-
czone fosą z dwoma mostami. Mimo nieukończenia prac wykopaliskowych uznać 
należy, że termin zamek jest adekwatny do formy obronnej rezydencji Podlodow-
skich”701. D. Kupisz uważa, że określenie „zamek przytycki” spotykane w aktach 
majątkowych Podlodowskich z XVII w. odnosi się do Ostrowa702. Zabudowa skła-

694 J. Lombarski, Dzieje pałacu w Zameczku, „Gazeta Radomska”, nr 24. 06.2013; A. Ziółkowska-Boehm, 
Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon, Warszawa 2009, s. 216–217. Ewa Bąkowska wspomina w tej książce: 
„Już w końcu 1939 r. na naszych terenach pojawił się Wydzielony Oddział majora Hubala. Rodzice moi 
znali osobiście Henryka Dobrzańskiego jako jeźdźca olimpijczyka i kuzyna naszych sąsiadów, państwa 
Drużbackich z majątku Zameczek”. Jednak w samym dworze Hubal nigdy nie był, gdyż, zdaniem Ewy 
Bąkowskiej: „nie chodził po majątkach i dworach, aby nie narażać ludzi […]. W Londynie wygrał Pu-
char Narodów i jako nagrodę dostał złotą papierośnicę – dar księcia Walii, z inskrypcją: „Najlepszemu 
wojskowemu jeźdźcowi świata”.
695 S. Błaszczyk, Z kart historii. Mistrzyni Polski z Zameczka, „Ziemia Przytycka”, nr 11, 2002.
696 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 32.
697 J. Szałygin, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Dwór w Zameczku, arch. WUOZR, 1999.
698 W 2014 r. była to inscenizacja zaręczyn Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską.
699 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 32.
700 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 242.
701 Z. Lechowicz, Przytyk i okolice.Obserwacje archeologiczne, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 250.
702 D. Kupisz, Rody szlacheckie…, op. cit., s. 159.
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dała się z kilku budynków otaczających niewielki dziedziniec. Z. Lechowiecz są-
dzi, że wyjątkowo staranna technika murarska, dokładne opracowanie narożników 
specjalnie dobieranymi kamieniami, zastosowanie poziomów wyrównawczych, 
poprawne wypionowanie węgłów daje podstawę do przypuszczeń, iż budowę re-
alizował wyspecjalizowany zespół murarski. Obserwacje poczynione na reliktach 
znajdujących się poniżej obecnego poziomu gruntu pozwalają domniemywać, że 
w nieistniejących kondygnacjach wyższych budynki miały dobre cechy warszta-
towe. (Najbliższym układem odniesienia dla materiału z badanych budynków jest 
cegła użyta w budynku dworu w Żukowie). Była to budowla o fundamentach mu-
rowanych, z głazów narzutowych i ścianach drewnianych. Wzniesiono ją w XVI w. 
na miejscu drewnianej rezydencji, na niewielkiej wysepce oblanej wodami Radom-
ki. Dwór uległ spaleniu w II poł. XVI w., po czym został odbudowany na przełomie 
XVI i XVII w. „Musiał posiadać znaczne walory obronne, skoro podczas potopu 
szwedzkiego utrzymywano na nim zbrojnych hajduków, a oddział wrogiej rajtarii 
zajął go w 1656 r. dzięki użycia fortelu […]. W 1681 r. określono go mianem curia 
murata, czyli murowanego dworu”703. Jego relikty, w postaci piwnic i resztek gru-
zów, „ruin po owym kasztelu” widoczne były jeszcze w latach 80. XX w.704. 

Na początku XIX w. zespół dworski przeniesiony został z wyspy na północ od 
koryta Radomki. 

„Do tej chwili zespół zachował się w stanie mocno zmienionym, mniej niż oto-
czenie zmienił się budynek dworu. Przyjmuje się, że wniesiony został w pierwszej 
połowie XIX w., być może według projektu Franciszka Marii Lanciego (Analiza ar-
chitektoniczna piwnic nie wykazała obecności starszych struktur murowanych. Być 
może w tej postaci budynek powstał w miejscu starszego drewnianego, z przełomu 
XVIII/XIX w. Pozostałości przyległego parku krajobrazowego wskazują, że został 
zaprojektowany razem z dworem murowanym”705.

Ten klasycystyczny, murowany budynek położony jest w centralnej części wsi, 
na osi krajobrazowego założenia parkowego. Libiccy piszą: „Jeśli uznać w nim 
dzieło Lanciego, nie należy on do najbardziej spektakularnych jego dzieł, choć nie 
można mu odmówić harmonii i wdzięku prostej, nieskomplikowanej formy. Parte-
rowy, nakryty dachem czterospadowym, z czterokolumnowym portykiem jońskim, 
pierwotnie frontowym, w elewacji północnej i ryzalitem na osi elewacji południo-
wej, dziś o funkcji frontowej. Ryzalit o półkoliście zamkniętych oknach i drzwiach 
z półkolistym nadświetlem, artykułowany jońskimi pilastrami, nadaje siedzibie rys 
neorenesansowej willi włoskiej. Zarówno ryzalit jak i kolumnowy ganek zwieńczo-
ne są trójkątnymi naczółkami”706. 

Dodajmy, że jest to budynek na planie prostokąta, jedenastoosiowy, o boniowa-
nych narożach, z arkadowymi wyjściami na taras, zastosowanymi w ryzalicie707. Są 
tam stosunkowo wysokie schody oraz kolebkowo sklepione piwnice. Wewnątrz na 

703 D. Kupisz, Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku, s. 58.
704 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 32.
705 Z. Lechowicz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 250.
706 P. i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 330.
707 KZSP, t. III, z. 10, s. 62; J. Szałygin, Karta ewidencyjna dworu, arch. WUOZR, 1999.
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osi zlokalizowano sień i salon z narożnymi wnękami po bokach, zaś pokoje w dwu-
trakcie, od zachodu z korytarzem pośrodku708.

W związku z obecną funkcją budynek przeszedł gruntowną rewaloryzację709.

Wyposażenie. Skromne wyobrażenie o nim daje sporządzony w 1945 r. Wy-
kaz przedmiotów o charakterze artystyczno-zabytkowym, gdzie zapisano, że „we 

dworze znajduje się wiele mebli, obrazów, fortepian i wiele innych dzieł sztuki”710. 
Wymieniono m.in.: „pianino, stół rozsuwany z ozdobnymi nogami, 2 trema, 3 sofki, 
stolik na kwiaty, toaletkę z lustrem, żyrandol ozdobny, biurko, 3 kredensy, 2 szafy, 
5 szafek na książki, 5 foteli, 2 stoliki do kart, 3 kolumny na kwiaty, wazę, dzban, 
szafkę ze szkłem na ptaki i motyle, 10 ptaków wypchanych, 5 obrazów (dwie ko-
biety z dzieckiem, twarz kobiety, nimfy w kapieli, jezioro w górach, kwiat w wazie) 
– wszystkie w ramach złoconych”. 

Część mebli znajdowało się na strychu: „dużo mebli, mniej lub więcej uszko-
dzonych, a w tej liczbie 3 szafy, komoda, sofka, 3 fotele, 3 żyrandole, 314 tomów 
różnych książek w jęz. polskim (mało), francuskim i niemieckim […]. Przedmioty 
powyższe nie zostały zbadane co do wartości artystycznej i zabytkowej”711. 

Ogród. W dokumencie z 1818 r. czytamy, że „we wsi Zameczek jest ogród wło-
ski, w którym znajduje się teraz wiele drzew owocowych, przez W-o Dzianotta 

zasadzonych, które znaczny pożytek przynoszą”712. 
Zachowany do dziś, o pow. 4,5 ha, jest typowym ogrodem krajobrazowym. Od 

wschodu ogranicza go aleja lipowa, przechodząca na północ w aleję grabową, za-
mkniętą dominantą w postaci kamiennej figury Matki Boskiej, upamiętniającej ślub 
Zofii i Jerzego Lubienieckich w 1927 r. Niegdyś w kierunku wschodnim i zachod-
nim biegły dwie aleje obsadzone głównie klonami. Przed dworem, od strony po-
łudniowej, znajdował się klomb obsadzony bylinami, obecnie urządzony jest tam 
okazały zajazd z kamienną fontanną pośrodku, obsadzony krzewami. 

Część południowa parku miała powierzchnią trawiastą, z widokiem na dolinę 
Radomki”713. 

708 Z. Lechowicz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 249.
709 T. Rudczyński, Projekt koncepcji przebudowy i adaptacji dworu w Zameczku, Radom 1974; U. Lombardz-
ki, J. Turno, Projekt przebudowy i adaptacji dworku w Zameczku, arch. WUOZR, Radom 1979; J. Siudowski, 
Dokumentacja fotograficzna dworku w Zameczku, arch. WUOZR, Radom 1966; R. Kański, Projekt techniczny 
elewacji dworku w Zameczku; indeks kolorów, elewacje, arch. WUOZR, Radom 1976; J. Szczeciński, J. Sabat, 
Projekt wnętrz dworku w Zameczku, arch. WUOZR, Radom 1976.
710 W dokumencie tym dwór określono także mianem „pałacu murowanego, krytego papą”; APR; Ze-
spół Starostwo Powiatowe Radomskie 1945–1950, sygn. 132.
711 Ponadto wykazano książki, m.in.: K.T. Jasiński, Stara gwardia, M. Noskowska, Najnowsza kuchnia, 
Bogowie (3 tomy) i 39 tomów pism H. Sienkiewicza.
712 APR, HPR, sygn.5957 „Detaxacja czyli oszacowanie”, 24 marca 1818 r.
713 M. Mosańska, Z. Wiśniowska, I. Mosańska (fot.), Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Suko-
wie-Zameczku, gm. Przytyk, 1984.
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1.  Jerzy Lubieniecki z córką Magdaleną Maksymowicz
2.  Maria z hr. Lubienieckich Dobrzańska. Fot. 1920
3.  Dwór w Zameczku. Widok od frontu. Fot. archiwalne
4.  Władysław Lubieniecki, „Dwór w Zameczku” obraz z 1941 
5.  Rzut dworu w Zameczku. Autor J. Szałygin 1999. MWUOZR 
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1.  Mapa graniczna dóbr Zameczek, Ostrów 
i Wola Zakrzew 1839. APR   

2.  Portyk dworu w Zameczku. Fot. W.M. Ko-
walik 2013 

3.  Dwór w Zameczku, widok od strony parku. 
Fot. W.M. Kowalik 2014

4.  Figura Marki Boskiej w parku dworskim. 
XIX w. Fot. W.M. Kowalik 2014 
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Pod tytułem tego rozdziału książki należy rozumieć założenia, takie jak wcześniej 
opisane, lecz w większości niezachowane lub zachowane reliktowo, pozbawione 
głównie dworu, także te miejsca, gdzie w prawdzie nie ma pozostałości material-
nych, ale jest to krajobraz kulturowy zasługujący na poznanie.

Na końcu tego rozdziału zasygnalizowano w formie luźnych informacji i reflek-
sji niektóre inne siedziby, wymagające dalszych, pogłębionych badań.

 

BARDZICE
(Barzycze 1418, Barzice 1564–1565, Bardzice 1827)714

gm. Kowala Stępocina, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, obok drogi 
wojewódzkiej nr 744.

Dzieje. Ma średniowieczną metrykę. W XVI w.dziedziczyli tam Barzyccy i Sta-
nisław Strykowski, a w XVIII w. zapisano: „Bardzice czyli Ziembaczów […], 

gniazdo dawne Bardzickich, Gęborzewskich, Dönhoffów, dziś Tymińskich”715. 
Nawiasem mówiąc, z tego stulecia pochodzi znajdujący się tam przeniesiony 

z Białobrzegów kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, z fundacji Pawła Bo-
skiego, podkomorzego czerskiego.

W 1801 r. Bardzice nabył za 90 000 złp., od Jana i Marianny Popielów Jan Badow-
ski, a do 1824 r. pozostawały one w dzierżawie Tekli Badowskiej. Wówczas: „Bardzice 
[…] na żądanie W. Tekli z Dłuskich Badowskiej, z Janem Badowskim rozwiedzionej 
małżonki, również w dobrach Bardzice zamieszkałej […], na wywłaszczenie celem 
sprzedaży zajęte zostały”716. Obejmowały one wówczas „około włók chełmińskich 
17717 […], browar, młyn, wiatrak i wszelkie zabudowania gospodarcze”. W 1827 r. 
Tekla Badowska zakupiła je, a w tym samym roku Tadeusz Badowski je odziedziczył 
w 1859 r. dobra przeszły w ręce Marcina Dunin Sulgostowskiego, Antoniego Badow-
skiego oraz dzieci Bibiany z Badowskich Krauzowej: Henryki, Aleksandry, Tadeusza, 

714 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 371.
715 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 17.
716 APR, HPR, sygn. 74; Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego. 
717 Włóka chełmińska (staropolska) = 30 morg = 17,955 ha.

PPOZOSTAŁOŚCI
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Zofii, Marii, Heleny, a następnie ich włąścicielami byli: w 1860 r. Marcin Dunin Sulgo-
stowski, w tymże roku Michał Nalepiński, w 1876 r. Karol i Rozyna z Ejselów Düerr, 
Jan i Anna z Banerów Düerr, Fryderyk i Rozyna z Düerrów Bauerowie, od 1881 r. 
rodzina Düerrów, w 1883 Rufin Bekerman, a w 1896 r. Stanisław Odzimkowski718. 

W końcu XIX w. dobra Bardzice składały się z: „folwarku Bardzice i stykały się na 
wschód z dobrami Chomentów Socha, na zachód z dobrami Parznice, na południe 
z dobrami Józefów, a na północ z dobrami Gembarzów, należącymi do Michała Na-
lepińskiego, rejenta Kancelarii Ziemiańskiej w Radomiu zamieszkującego, którego je-
dynie rodzina w Bardzicach zamieszkiwała”. Ogólna rozległość dóbr wynosiła „około 
morgów 570 miary nowopolskiej (0,5598 ha), w ogrodach mórg 3, w gruntach ornych 
morgów 405”. Prawdopodobnie około 1914 r. część majątku, m.in. parku ze stawem, 
już bez dworu (rozebranego lub zniszczonego), zakupił Konstanty Jarecki. Nie do koń-
ca jasny jest status Jana Gajewskiego, ponoć związanego z tym majątkiem.

Dwór, o nieznanej ikonografii, ustytuowany był na nieznaczym wyniesieniu tere-
nu (obecnie Kolonia Bardzice), w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczki Kobylanki. 

W miejscu dworu znajduje się dziś łąka, a w bezpośrednim jej sąsiedztwie staw, oto-
czony m.in. jesionami719. W 1823 r. dwór miał: „dziedziniec, do którego od wsi aleją 
wierzbową wjeżdżając, są wrota przy słupach osadzone […], cały zaś dziedziniec od 
wjazdu żerdziami, zaś dalej płotem […] ogrodzony, w którym na prawej ręce wjazdu 
jest dzwonek na sosze? osadzony, stary, i studnia drzewem cembrowana, z żura-
wiem na sosze? […], klomb drzew dzikich zasadzony i obarierowany”. 

Sam dwór prezentował się następująco: „Frontem na wschód ku wsi stojący, z drze-
wa, w węgieł wybudowany, z gankiem, na czterech filarach drewnianych wspartym, 
obity po obydwu stronach sztachetkami […], od ogrodów zagrodzonym, cały gontem 
pobity, z kominami dwoma murowanemi […], w którym jest naprzód sień drzwiami 
podwójnemi […], w tej jest okno z małych szyb, stare, złe, podłoga z tarcic tak jak 
i w ganku zła, fersztowanie?, przed piece grzebne złe, z tarcic, w którem są drzwi 
pojedyncze […], na prawej ręce wchodu jest pokój, do którego drzwi pojedyncze for-
szowane z zamkiem francuskim […], a w tym komin kopiasty szabaśnik, piec kaflowy 
zły, podłoga z tarcic zła i okno z małych szyb, w kwatery otwierane, okute stare, w tym 
pokoju zaforsztowany pokoik zimny, w którym dwa okna, podobne jako pierwsze, sta-
re, złe, podłoga z tarcic na spiżarkę, w której okno także z małych szyb, podobne jako 
już opisane, drzwi od pomienionego pokoju pojedyncze […], podłoga z tarcic, drzwi 
w ziemi pojedyncze […] od piwniczki, która jest pod podłogą pomienionej spiżarki, 
drzewem ocebrowana, schody drewniane małe mająca, z tej spiżarki drzwi do izby cze-
ladnej dużej […], w izbie tej podłogi nie masz, tylko komin kopisty duży, zrujnowany 
i piec duży z cegły zły, okna dwa z małych szyb zrobione złe, drzwi jedne na tył, drew-
niane […] a drugie drzwi także pojedyncze […] do sieni, w której podłogi nie masz, 
z sieni tej drzwi jedne ordynaryjne na ogród wychodzące […], nad którem okienko 
z małych szyb złe, a drugie drzwi […] do pokoju na lewej stronie budynku będącego, 
w pokoju tym kominek mały kopiasty, piec grubszy, z cegły, podłoga z tarcic zła okna 
dwa z tafli w kwatery otwierane, okute, z okiennicami podwójnemi […], z tego pokoju 

718 APR, HPR, sygn. 71.
719 Własność rodziny Jareckich i Cieślińskich, którym dziękuję za udzielone informacje. Właścicielami 
części majątku była też rodzina Góździów, Jaźwców: pierwszy Walenty, obecnie Janusz, któremu także 
dziękuję, Dryjów i Ciupińskich.
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drzwi składane na zawiasach, z zamkiem francuskim starym i kluczem do garderobki? 
zimnej, w której podłoga z tarcic, okna z małych szyb w kwatery otwierane, okute […], 
drzwi drugie składane […], do pokoju pierwszego od frontu […], w pokoju tym komi-
nek kopiasty, piec grubszy murowany, podłoga z tarcic zła i okna dwa z tafli w kwate-
ry okute i okiennicami […] z tym do pokoiku zimnego, w którym podłoga z tarcic, obi-
cie papierowe złe, okna dwa z małych szyb w kwatery otwierane, okute z okiennicami 
podobnemi jak wyżej opisane, na koniec z pokoju pierwszego drzwi pojedyncze […] 
do sieni wyżej na wchodzie opisanej. Na całym tym budynku powała z tarcic, a cały bu-
dynek zły reperacyi potrzebujący, a dach zupełnie zgniły, mający na lewej ręce dworu 
tranzet na słupach czterech wzniesiony, tarcicami obity, gontami pobity, z drzwiami”.

W 1871 r. w skład majątku wchodziły: „Dwór drewniany […], dom murowa-
ny w ogrodzie, budynek murowany za dworem, na około którego jest urządzony 
gołębnik, lodownia murowana, oficyna drewniana, budynek drewniany dla służ-
by dworskiej, czworak dla służby, drugi czworak, trzeci czworak […], budynek 
drewniany w którym mieści się Kancellarya Wójta Gminy, wszystkie te budowle 
z dachami z gontów, budynek drewniany – obórka, wozownia, przegrody na areszt 
gminny, karczma i kuchnia […], dom drewniany na kolonii Michałów uwłaszczo-
nej, pod gruntem, w którym mieszka pachciarz Dawid Fogelman”.

Dwór był wówczas już inny, nowy lub przebudowany: „Drewniany, na podmu-
rówce, parterowy, w szachownice deskami szalowany, na biało pokostowany, o jed-
nym kominie murowanym, nad dach wyprowadzonym, szczyt, czyli grzbiet dachu 
blachą kryty, zaś dach na tym dworze gontem kryty. Dwór ten jest o dwóch budu-
arach: z frontu, to jest od południa buduar duży, starannie oszklony, z tyłu zaś tego 
dworu, to jest od północy, buduarek mniejszy, w części tylko oszklony, z drewniane-
mi schodkami i dachem blachą krytym, dwór ten nadto obwiedziony jest rynnami”720.

Folwark, czyli gospodarstwo, ale też budynek użytkowany najczęściej przez dzier-
żawcę lub zarządcę, w 1823 r. wyglądał następująco: „W dziedzińcu, frontem na 

południe stojący, […] z drzewa, w węgieł, gontami pobity, z kominem dużym […], 
do którego sieni wchodząc są drzwi ordynaryjne, po lewej stronie sieni jest izba z al-
kierzem […], w izbie tej i alkierzu są trzy okna w kwatery otwierane, okute, z małych 
szyb, złe i okiennicami […], w izbie jako i alkierzu jest podłoga i powała z tarcic złe, 
kominki kopiaste dwa małe, piec jeden grubszy, murowany zły, z alkierza są drzwi 
pojedyncze […] do garderobki, a z garderobki także pojedyncze, na tył wychodzące, 
wróciwszy do sieni powyżej opisanej drzwi ordynaryjne, na prawej zaś ręce sieni jest 
izba z alkierzem i komorą do której wchodząc są drzwi pojedyncze […], w tej pod-
łogi nie masz, powała nad nią i alkierzem, oraz komorą z tarcic zgniła, okno w izbie 
z małych szyb jedno stare złe, w alkierzu drugie takie, kominy w izbie i alkierzu małe 
kopiaste, szabaśnik, oraz piec, obydwie izby grzejący, murowany, zły, z izby oprócz 
tego drzwi pojedyncze do komory […], a z komory drzwi pojedyncze na dwór, na 
biegonach drewnianych. Z cegły ten budynek jest bardzo zły”. 

 Był tam jeszcze enigmatyczny „okolniczek mały, drzewem wsparty, oparkanio-
ny” oraz: „browarek z drzewa, gumno w którym szpichlerz, stodoły, szpichlerzyk 
stary, z drzewa, na mieszkanie obrócony, karczma, frontem na południe ku wsi, 
chlew, stajnie dwie i wozownie fontem na południe, ku folwarkowi obrócone, obo-
ry, studnia, chałupa, chałupa druga, za karczmą i młyn wiatrak”.

720 APR, HPR, sygn. 74.
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W 1871 r wymienione są następujące zabudowania, głównie folwarczne: budy-
nek drewniany (bliżej nieokreślony), piwniczka murowana, budynek murowany 
dla trzody i drobiu, do którego dotyka wozownia, pod gontem, stajnia drewniana, 
obora, 3 stodoły, budynek murowany, gontem kryty, obecnie zastępujący stodołę, 
altana obok dworu, oraz 5 studni, 2 pompy, 16 sadzawek w różnych miejscach721.

Ogród scharakteryzowano wówczas następująco: „Ogród włoski, za dworem i oko-
ło dworu leżący, od wschodu dworu na zachód gumna, na południe drogi ku 

Wydziałowa, na północ do łąki Pastewnik, dotykający około dworu sztachetami i […] 
od gumna i łąk oraz od drogi płotem żerdziowym ogrodzony, na kwatery podzielo-
ny, topolami włoskiemi obsadzony, mający w sobie agrest i porzeczki około kwater, 
i drzewa owocowe, których jest w ogóle sztuk 300, to jest gruszek, jabłoni, wiśni i śliw 
[…], około morgów 3. Ogród mały z wchodu i od folwarku na zachód, ku dworowi 
przypierajacym, między sadzawką z północy, a z południa dziedzińcem leżący […] 
około pół morgi rozległy, na szkółkę drzew do szczepienia urządzony […] około sztuk 
ośmdziesiąt. Ogrody dwa obok siebie leżące, za karczmą i ogród czwarty pośrodku? 
wsi i ogród na Wydziałowie, około i za folwarkiem […], drzewkami zasadzony z fron-
tu i od sadzawki żerdziami ogrodzony, około półtory morgi rozległy …”. 

W innym miejscu wymieniono ogród owocowy, warzywny i kwiatowy z in-
spektami i altaną. Do dziś zachowało się pięć stawów, w tym wspomniany już, 
w ogrodzie, w obrębie miejsca po dworze, nazywany sadzawką murowaną, zapew-
ne z uwagi na ceglane obmurowanie jego brzegów. Jeden ze stawów przedzielony 
jest groblą na dwie części. Inny, stosunkowo duży, w pobliżu którego znajdowała 
się murowana lodownia i czworaki, stanowi część nieruchomości rodziny Jaźw-
ców. Tam też zachowała się lipa, ponoć blisko dwustu letnia, związana, według 
lokalnej tradycji, z epizodami I wojny światowej.

 

BIERWCE (SZLACHECKIE)
(Byrwcze, Byerwycze 1508, Byerzwcze 1511, ok. 1520, 1569, Birwce, Bierzwce)722

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, w dorzeczu Radomki 
i Tymianki. 

Dzieje. O tej miejscowości pisał już w XV w. Jan Długosz. W II poł. XVII w. należa-
ła ona do bliżej nieznanego Prussowskiego, a w 1789 r. „Wieś Bierwce, w której 

części pewne W. Michała Chrościńskiego dziedziczne, w posesyi tegoż”.723. W XIX w. 
istniały Bierwce Księże (potem Poduchowne) i Bierwce Szlacheckie. Tamtejsze dwo-
ry były położone na terenie parafii Lisów724. „W skomplikowany sposób toczyły się 
losy dóbr Bierwce, w granicach których istniały wieś i folwark o tej nazwie, folwark 
Kruszyna, a później także kolonie Obózek i Jabłonki […]. W 1813 r. odziedziczyli je 

721 APR, HPR, sygn. 74: Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego w Radomiu, z dnia 27 września 1871 r.
722 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 28.
723 S. Guldon, S. Zieliński, Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 r., w: 
Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II Radom 1996.
724 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 148, 149, 152; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 19: „Bierzw-
ce […]. Gniazdo domu Bierzwieckich”.



1.  Antoni Badowski z żoną Pelagią i dziećmi z pierwszego i drugiego małżeństwa, ok.1918, wł. Maciej Sas-Badowski  
2.  Plan folwarku Bardzice (fragment), autor Litwiński, 1875, kopia z 1877, autor Last. APR 
3.  Dyplom Heroldii Królestwa Polskiego, potwierdzający szlachectwo rodziny Tadeusza Badowskiego h. Sas, 1840
4.  Miejsce po dworze w Bardzicach. Fot. W.M. Kowalik 2018
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po swym ojcu bracia Maksymilian, Telesfor i Ludwik Bielewiczowie”725. A. Boniecki 
podał, że Maksymilian i Ludwik otrzymali szlachectwo na sejmie w 1790 r. Nale-
ży dodać, że w XIX-wiecznych archiwaliach występują także inne formy nazwiska, 
jak Bielewicz i Billewicz. Nie można więc wykluczyć związków z rodem, o którym 
H. Sienkiewicz w „Potopie” pisał: „Był na Żmudzi ród Billewiczów […], na polu Mar-
sa niepożyte krajowi oddali usługi”. W hipotece Bierwiec, pod datą 1824 wykazani 
są jako właściciele: Wojciech, Ignacy i Tekla Billewiczowie, Julianna z Billewiczów 
Stokowska, Emilia z Billewiczów Rakowska, którzy „prawem własności pro indiviso 
odziedziczyli je w spadku po swoim ojcu Maxymilianie Bielewiczu”726, Billewiczo-
wie i Stokowscy (w latach 1826–1839), od 1850 r. Wojciech Billewicz, Piotr Sławiński 
i Antoni Barciński (folwark Kruszyny), a w 1853: Wojciech Bielewicz. W 1859 r. dobra 
te nabył (za 20 400 rs.) Antoni Barciński, który następnie odsprzedał je w 1862 r. (za 
36 000 rs.) Arturowi Jaszowskiemu. W 3. ćw. XIX w. gospodarowali tam, może jako 
dzierżawcy, Grobiccy, którzy przypuszczalnie wybudowali dwór i rozpoczęli two-
rzenie ogrodu727. Od 1892 r. stanowił on własność Przyłęckich h. Szreniawa, w tym 
Sabina Przyłęckiego, zaś po jego śmierci majątek (około 300 ha) objął jego syn Bo-
lesław Przyłęcki728 (1844–1926), właściciel kancelarii adwokackiej w Radomiu, były 
powstaniec styczniowy729. Po upadku powstania Przyłęccy zmuszeni byli opuścić 
Włoszczowskie, gdzie sprzedali Krasów, i przenieść się właśnie do Bierwiec. Żoną 
B. Przyłęckiego była Seweryna Romanowska h. Boża Wola (1850–1930). Mieli oni 
dzieci: Zofię (żonę Karola Strzembosza, właściciela Milejowic), Tadeusza i Mieczysła-
wa. W latach 20. XX w. B. Przyłęcki przeprowadził znaczące inwestycje, obejmujące 
m.in. budynki gospodarcze i interesujący ogród. Po jego śmierci, w 1933 r. majątek 
odziedziczył syn Tadeusz Przyłęcki (1871–1943), adwokat, w 1918 r. prezydent Rado-
mia, a potem przewodniczący Rady Miejskiej730. Jego żoną była Stanisława z Prosz-
kowskich h. Łada (1885–1960)731. Jedną z ich córek była Wanda Przyłęcka, późniejsza 
pianistka, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Radomiu. Przyjaź-
niła się ona z przyjeżdżającym do Wsoli i Bierwiec Witoldem Gombrowiczem. Przy-
łęccy większą część roku mieszkali w Radomiu, a do Bierwiec przyjeżdżali głównie 
latem. Dodajmy jeszcze, że do Tadeusza Przyłęckiego należał także Stawiszyn, z Bra-
nicą, które to dobra odziedziczył on po swym dziadku Franciszku Kaliszu. 

„Stajnia wyścigowa i karty doprowadziły i tę fortunkę do dużych trudności fi-
nansowych i brodaci lichwiarze radomscy z natarczywością otaczali Przyłęckiego, 
kiedy pojawiał się w Radomiu”732. 

725 S. Piątkowski, Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic, Radom 2012.
726 Dobra bierwieckie oszacowano na 30 000 zł pol.
727 Nazwiska Grobickich brak w Księdze Wieczystej majątku.
728 Przyłęcki Bolesław h. Szreniawa, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 4, Warsza-
wa 1998, s. 131.
729 Walczący w oddziale gen. Antoniego Jeziorańskiego m.in. pod Małogoszczą i Bodzentynem.
730 Przyłęcki Tadeusz, w: Ziemianie…, op. cit., s. 132.
731 Córka Lucjana, właściciela majątku Jawor Solecki i Michaliny z Leszczyńskich). Mieli oni dzieci: 
Marię, Wandę i Zofię. 
732 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 137.
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W 1935 r. z dóbr tych Skarb Państwa zakupił ponad 6 ha pod budowę kolei War-
szawa–Radom733. W 1940 r. majątek został przejęty przez Niemców na Liegenschaft, 
natomiast część lasu została włączona do obozu ćwiczebnego Wermachtu. Właści-
cielom majątku i ich rodzinom pozwolono w nim mieszkać, lecz byli oni szykano-
wani przez truhandera, czyli powiernika. W 1940 r. okupanci utworzyli tu obóz woj-
skowy, m.in. dla jeńców radzieckich i poligon. Część zabudowań dworskich, w tym 
czworaki i gorzelnia, zostało wówczas spalonych. W 1943 r. T. Przyłęcki, mocno 
zaangażowany w działalność Armii Krajowej, zginął w obozie hitlerowskim. Dwa 
lata później Bierwce, odziedziczone przez jego córki, zostały przejęte przez władzę 
„ludową” i rozparcelowane734. W dworze początkowo urządzono kaplicę nowej pa-
rafii, a potem, po przebudowie, szkołę podstawową735. Resztą majątku do 1947 r. 
zarządzało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dla lokalnej społeczności ważnym 
wydarzeniem stało się skierowane do ks. Jaworskiego w 1948 r. wezwanie władz 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jedlińsku, dysponenta bierwiec-
kiego dworu, do zlikwidowania mieszczącej się w nim kaplicy. Motywowano to, 
niezgodnie z prawdą, zagrożeniem zawalenia się obiektu. Treść pisma została od-
czytana przez proboszcza podczas nabożeństwa, wywołując oburzenie parafian736. 

Po rozwiązaniu PGR-u budynki gospodarcze przejęła przetwórnia owocowo- 
-warzywna w Radomiu. Do 2010 r. swą siedzibę w dawnym dworze miała Publicz-
na Szkoła Podstawowa, potem budynek został rozebrany.

Dwór pierwotnie był obiektem drewnianym, być może o charakterze obron-
nym737. Lakoniczną informację o istnieniejącym tam dworze przekazał w swo-

im XVII-wiecznym pamiętniku Ulryk Werdum738. Miejscowość należała wówczas 
do bliżej nieznanego Prussowskiego. Kolejny dwór, istniejący jeszcze do niedawna, 
był obiektem drewniano-murowanym, parterowym, wzniesionym na planie wydłu-
żonego prostokąta, dziewięcioosiowym, krytym dachem naczółkowym. Niegdyś 
miał wieżę, usytuowaną w południowo-zachodnim narożu, od frontu zaś ganek 
z trójkątnym szczytem, podtrzymywany przez cztery kolumny. Drugi, analogiczny 
ganek, znajdował się na osi dworu, po stronie ogrodowej. Oba zostały dobudowane 
prawdopodobnie dopiero w 1967 r., kiedy to budynek został otynkowany. Wielo-
krotnie przebudowywany stał się bezstylowy. Jego wnętrze miało pomieszczenia 
w układzie dwutraktowym, z sienią na osi, w części wyłożone terakotowymi po-
sadzkami739. 

Przed dworem znajdował się okrągły podjazd, wysypany czerwonawymi ka-
mieniami, z klombem obsadzanym kwiatami. 

733 Oznaczoną na planie inż. Ernesta Kucharza(?); APR. 
734 S. Chądzyński, Przyłęcki Tadeusz, w: Ziemianie…, t. III, cz. 4, s. 132.
735 Do przebudowy użyto cegłę z rozebranych budynków gospodarczych.
736 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 338.
737 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 98.
738 U. Werdum, Dziennik podróży 1670–1672, Warszawa 2012. Autor, Niemiec w służbie Jana III Sobie-
skiego, podał wiele informacji dotyczących historycznych obiektów w Rzeczypospolitej.
739 M. Kwiczala, K. Szczepkowska, J. Łoziński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. t. III. z. 6., pow. kozie-
nicki, 1958, s. 2–3.
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W 2003 r. w budynku powstało etnograficzne „Muzeum Pod Strzechą”. W 2011 r. ten 
zabytkowy obiekt został rozebrany, a na jego miejscu wystawiono budynek szkoły pod-
stawowej740. Rozebrano także ostatni podworski obiekt gospodarczy, jakim był spichlerz.

Ogród został przetrzebiony i pomniejszony; obecnie ma powierzchnię 3,15 ha741. 
Przez jego teren przeprowadzono drogę, obsadzoną lipami, łączącą dwie części 

wsi, a biegnącą wzdłuż alei grabowej. Przy okazji rozebrano XIX-wieczną, murowaną 
kapliczkę słupową. Najciekawszym fragmentem założenia jest zaniedbany staw z ro-
snącymi na jego obrzeżach pojedynczymi, starymi drzewami. Wzdłuż jego południo-
wej granicy biegła niegdyś aleja grabowa. W pobliżu rosną dwa okazałe modrzewie 
i sędziwy dąb-pomnik przyrody, będący pod opieką miejscowej szkoły. Od północy 
ogród ogranicza aleja wiązowo-grabowa. Granicę pomiędzy dawnym sadem a terenem 
warzywniaka i mieszkania rządcy wyznacza dobrze zachowana aleja grabowa. Z drze-
wostanu nie zachowały się klony czerwone, magnolie, tulipanowce i inne drzewa, które 
w obrębie dworu oraz wokół stawu wycięto po 1945 r. Na terenie przeznaczonym pod 
boisko rosły niegdyś stare lipy i jawory. Od strony wschodniej znajdował się spichlerz.

BIENIĘDZICE
(de Benandzicze 1398, Bieniedzice 1827, Bieniędzice 1880)742 
gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, w dorzeczu Radomki.

Dzieje. „U Długosza Byenyądzicze. W XV w. siedzą tu trzej Doliwowie”743. Wieś 
była gniazdem rodu Bieniędzkich h. Korab, długo pozostawała w rękach Ko-

chanowskich (w XVI w. Teofila Korwin Kochanowskiego), a od XVIII w. Modzelew-
skich744. A. Jelski podaje, że w latach 40. XVIII w. dostała się w ręce Leona Modzelew-
skiego h. Bojcza (zm. 1776), skarbnika zakroczymskiego, poprzez małżeństwo z Wik-
torią z Bienieckich, córką rotmistrza Antoniego Bienieckiego745. Rodowym gniazdem 
Modzelewskich były Modzele na Mazowszu. L. i W. Modzelewscy mieli siedmioro 
dzieci: Bonifacego, Stanisława, Wincentego, Karola, Eleonorę, Mariannę i Magdale-
nę746. Do 1781 r. właścicielem Bieniędzic był Stanisław Modzelewski, sędzia radomski, 
od którego nabył je (za 50 000 złp.) jego brat Wincenty. W księdze hipotecznej czytamy, 
że Wincenty Modzelewski, urodził się w 1751 r., „na tej ziemi, we wsi Bieniędzicach”. 
Jego żoną była Salomea z Dembińskich z Dembian h. Nieczuja. O Wincentym Modze-
lewskim pisano: „Był sobie tylko panem na Bieniędzicach i Jarosławicach Górnych, 

740 Strona internetowa: www.Oswoicgombrowicza.neostrada.pl/postr/05Pro/2.htm, [18.10.2012].
741 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Dokumentacja ewidencyjna parku w Bierwcach Szla-
checkich, gm. Jedlińsk, arch. WUOZR, Radom 1990.
742 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 371.
743 SGKP, t. XV, cz. 1, s. 145, Warszawa 1900.
744 F. Siarczyński, Opis powiatu…, op. cit., s. 18.
745 A. Jelski, Wincenty Modzelewski – drobny szlachcic komandorem maltańskim, w: Biuletyn Konfraterni 
Radomskiej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św.Jana 
Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, nr 2(30), Radom 2018.
746 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 11, Warszawa 1914, s. 202–203.
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ale […] był to człowiek rządny, oszczędny […], ruloniki złota leżały u niego w szu-
fladach […], w interesach stał lepiej od niejednego magnata i dostojnika. To ułatwiło 
mu wejście w stosunki z najpierwszymi domami arystokratycznymi i dygnitarzami 
państwa. Sam też dostąpił godności szambelańskiej i ozdobiony został wstęgą i orde-
rem św. Stanisława, następnie jako komandor maltański miał wstęp do dworu cesarza 
Pawła, ostatniego Mistrza Zakonu Maltańskiego”747. W Zakonie Maltańskim otrzymał 
godność Baliwa, został odznaczony Orderem św. Jana Jerozolimskiego. Był elektorem 
w 1764 r. z ziemi czerskiej, podkomorzym nadwornym i szambelanem Stanisława 
Augusta, deputatem na Trybunał Główny Koronny z województwa bracławskiego, 
radomskim palestrantem, rotmistrzem chorągwi 2. Brygady Kawalerii Narodowej 
(do 1783 r.), targowiczaninem. Otrzymał starostwo kąkolewnickie na Podlasiu. Zmarł 
w 1828 r., pochowany został przypuszczalnie w Jarosławicach. W testamecie napisał 
m.in.: „Syna mego Michała pod błogosławieństwem obliguję, ażeby […] krzywdy ni-
komu nie czynił, złych kompanii unikał […], ażeby sobie zyskał Miłość powszechną, 
szacunek i przyjaźń […]. Obowiązkiem sukcesorów moich będzie utrzymywać ko-
ściół parafialny jarosławicki, w którym zwłoki Rodziców moich leżą”748. Michał (ur. 
w 1804 r. w Warszawie – zm. w 1883 r. w Gorlicach) h. Trzywdar, żonaty z Euze-
bią Zborowską, był oficerem wojsk polskich, uczestnikiem powstań listopadowego749 
i styczniowego (naczelnikiem cywilnym powiatu radomskiego), po których wracał 
do swojego majątku w Bieniędzicach, więźniem Cytadeli Warszawskiej, zesłańcem 
syberyjskim. Ponadto był pisarzem historycznym, autorem m.in. Wrażeń podróży po 
Radomskiem w 1876 r., pamiętnikarzem i tłumaczem. Miał troje dzieci: Antoninę, Gu-
stawa i Zygmunta. Kiedy był dziedzicem tych dóbr w ich skład wchodziły: folwark 
główny Bieniędzice z wsią zarobną (pańszczyźnianą) Jarosławice, kolonia Zagrabow-
ki Bierwieckie vel Michałów, młyn Blich i osada Świnka, czyli Świnochy, „z prawem 
prezentowania proboszczów do kościoła we wsi Jarosławice górne”750. Kolejnymi ich 
właścicielami stali się: w 1850 r. Konstanty Dzianott, który nabył je „na licytacji w dro-
dze wywłaszczenia przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie”, w 1856 r. Euzebia ze 
Zborowskich Modzelewska (w 1857 r. osadę Świnki sprzedała Kazimierzowi Wie-
losze), w 1875 r. Chaim Kirszenblatt, od niego, w następnym roku, nabył je Edward 
Gross, a od 1893 władał nimi Wojciech Antoszewski. Od 1913 r. zaczęła się parcelacja 
majątku. W 1935 W. Antoszewski, przebywając na leczeniu w Szpitalu Ujazdowskim, 
ustanowił jako swego pełnomocnika do spraw majątkowych Zofię Antoszewską. 
A. Grodziński pisze: „Wojciech Antoszewski ożeniony z Marią Elżanowską, ciotecz-
ną siostrą mojej matki, mieszkał w Bieniędzicach, położonych między Jaszowicami 
a Krzyszkowicami. Stał tam ładny pałacyk. Folwark choć nieduży uchodził za dobry 
warsztat rolny, ale pan Wojciech gospodarował fantastycznie […]. Antoszewscy mieli 
aż dziewięcioro dzieci. Wreszcie interesy doszły do takiego stanu, że trzeba było Bie-

747 T. Rewoliński, Dawne bilety wizytowe. Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny, t. 2, nr 15/16, 1881, s. 170–171.
748 APR, HPR, sygn. 95.
749 K. Tworkowski, Udział Michała Modzelewskiego w powstaniu listopadowym 1830–1831, Olsztyn 2014; 
M. Modzelewski, Wspomnienia z wojny 1830–1831 o ludziach i wypadkach, przed, podczas i po tych latach, 
Biblioteka Jagiellońska, rkps 5143; M. Modzelewski, W Cytadeli i na Sybirze. Wspomnienia więźnia politycz-
nego z lat 1850 do 1858, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 5317.
750 APR, HPR, sygn. 89.



1.  Portret Bolesława Przyłęckiego (1844–1926). Fot. pocz. XX w.   
2.  Dwór w Bierwcach – szkoła. Lata 50. XX w. 
3.  Widok dworu w Bierwcach, widok od frontu. Fot. po 2000

4.  Plan folwarku Bieniędzice (fragment), 1912, APR
5.  Staw podworski w Bieniędzicach. Fot. W.M. Kowalik 2018
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niędzice parcelować […]. Ciotka Marynia umarła przy ostatnim dziecku, a wuj Woj-
ciech po sprzedaży Bieniędzic osiadł w Radomiu i ożenił się”751. 

Dwór, usytuowany na łagodnym wyniesieniu terenu, w 1867 r. prezentował się 
okazale: „Dwór czyli pałac murowany, gontem kryty, o 2 kominach, z zewnątrz 

ma okien 18 i drzwi wchodowe od ogrodu oszklone, a z frontu podwójne okute. 
Przed frontem jest ganek o 6 filarach i posadzka z kamienia ciosowego. Pod spodem 
tego dworu są suteryny murowane, sklepione o 5 oknach, w suterynach tych jest 
jeden pokój mieszkalny, resztą suteryny te mieszczą piwnice. W całym budynku jest 
9 pokoi. […] Oficyna murowana z 5 oknami i jednymi drzwiami wchodowemi, z jed-
nym kominem gontem kryta, pod spodem mieści piwnicę, ma 4 izby, spiżarnię. Mię-
dzy dworem a oficyną jest klomb […] Kompas na murowanym słupie”752.

Po dworze, (w miejscu nieruchomości nr 16 rodziny Piorunów) pozostało, 
w akacjowym zagajniku, kilka piaskowcowych płyt, cegieł i wzgórek kryjący do-
mniemaną ruinę kuchni dworskiej. 

Ogród. W 1867 „ogród owocowy jest cały ogrodzony płotem żerdziowym i szta-
chetami, od frontu w słupy murowane wsadzonemi, z 2 szpalerami, cały wysa-

dzony drzewem owocowym różnego gatunku, sztuk około 220, i drugi ogród przy 
nim przyległy obejmujący sztuk różnego gatunku około 80, rozciąga się poza opi-
sanym dworem. W nim znajduje się altana murowana, w kształcie rotundy, z dasz-
kiem chińskim, z jednym wchodem, pod spodem której jest lodownia”. Obecnie 
pozostało tam może kilka starych drzew owocowych i dwa stawy.

W skład dóbr wchodził także folwark Dąbrowa, który do 1873 r. dzierżawił Wła-
dysław Krotkie, a w nim „dwór z drzewa w słup, słomą kryty, o jednym kominie, 
okien 7, drzwi wchodowych 2, w środku 2 izby, kuchnia i 3 sionki.

BOGUSŁAWICE
(Boguslauici 1191, Boguslauice 1414, Boguslawycze 1508, Boguslawicze 1569)753

gm. Skaryszew, wieś usytuowana jest na południowy wschód od Radomia. 

Dzieje. W XVIII w. zapisano: „Bogusławice […] długie dziedzictwo Kazanowskich, 
Choteckich, teraz Sobieszczańskich”754. W kościele pw. św. Jakuba w Skaryszewie 

znajduje się tablica epitafijna poświęcona Katarzynie z Dmuchowskich Sobieszczańskiej, 
komornikowej lubelskiej (zm. 1773 r.), Józefowi Sobieszczańskiemu, staroście chrepte-
jowskiemu, cześnikowi inflanckiemu (zm. 1778 r.) i Mariannie z Łaskich Sobieszczańskiej 
(zm. 1768 r.), „starostwu chreptejowskim wsi Bogusławice dziedzicom”, ufundowana 
przez Stanisława Sobieszczańskiego. J. i M. Sobieszczańscy ufundowali srebrną sukienkę 
na obraz Panny Marii Pokoju w kaplicy skaryszewskiego kościoła755. Z inskrypcji na-
grobnych na cmentarzu skaryszewskim wynika, że dziedziczką dór Boguławice była 
także Barbara z Morzow Pieniążkowa (ur. w 1782 r. w Brzostowni – zm. w 1811 w Bo-

751 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 111.
752 APR, HPR, sygn. 95, 96.
753 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 31.
754 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 19.
755 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 151.
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gusławicach). O Antonim Odrowąż Pieniążku dowiadujemy z dokumentu z 1819 r.756. 
W hipotece pod datą 1830 figuruje Florian Odrowąż Pieniążek. Dobra te odziedziczył na 
mocy aktu darowizny dokonanej w 1829 r. przez ojca Antoniego Odrowąż Pieniążka, „na 
osobę jego, zeznanego do Księgi Wieczystej dóbr Stoki, w powiecie soleckim położonych, 
za sumę 124 000 zł.p.”757, dalej: Walenty Walecki (od 1830 r.)758 i Józef Kwapiszewski (od 
1838 r.). Z tego czasu pochodzą informacje dotyczące „konfiskaty kapitału Aleksandra 
Kojanowskiego na dobrach Bogusławice”759. Kolejnymi właścicielami byli: Józef, Anto-
ni bracia Kwapiszewscy, Julia z Kwapiszewskich Wyżycka, Izabella Kwapiszewska (od 
1847 r.), która odziedziczyła majątek po swym ojcu, Ludwik Gorzkowski (od 1847 r.), 
Kajetan Slewiński (od 1857 r.), Ewaryst Mejer (od 1870 r.), Antoni Szczawiński h. Praw-
dzic (od 1873 r.), Maria i Mieczysława Szczawińskie (od 1887 r.), Ludwik Kuberski (od 
1896 r.), Bank Chrześcjański (od 1902 r.), później zaś nastąpiła parcelacja gruntu. 

Dwór. „Był tu zameczek niegdyś od Kazanowskiego stawiony…”760. Budynek 
ten lub może już kolejny, o nieznanej ikonografii i formie został rozebra-

ny prawdopodobnie w okresie I wojny światowej, w bliżej nieznanych okolicz-
nościach. Niezbędne są tu badania archeologiczno-historyczne. W klasztorze oo. 
Bernardynów w Radomiu zachował się portret trumienny możliwe, że z II poł. 
XVII w., przedstawiający „przypuszczalnie jednego z Kazanowskich, sądząc z po-
dobieństwa twarzy do nie istniejącego już dziś portretu, o którym wspomina Pam.
Rel.Moralny” (może Marcina, choć ten zmarł w 1636 r.)761.

Ogród. Z całego założenia pozostał jedynie relikt ogrodu z dwoma stawami, 
w tym jeden urokliwy, z wysepką, „obudowany” jesionami i pozostałością alei 

kasztanowej. (W pobliżu wzniesiony został niedawno dom w formie dworkowej). 

CEREKIEW
(Nowaczerekiew 1317, Nowa Czerkiew 1330, Nova Czirkiew 461)762

gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, nad rzeką Cerekwian-
ką, w pobliżu drogi krajowej nr E 12. 
„Urocza to wieś… Niemało wdzięku dodają tej miejscowości dwa stawy, znajdu-
jące się po lewej stronie drogi, prowadzącej z kościoła ku dworowi, stojącemu na 
wyniosłem wzgórzu”763.

756 APR; Dokument spisany przed not. M. Bielawskim, dotyczący wydzierżawienia wsi Stoki przez 
A. Odrowąż Pieniążka małżonkom Targowskich z Brzezinek w powiecie kozienickim.
757 APR, HPR, sygn. 75.
758 APR, HPR, sygn. 76: W dodatku do „Gazety Warszawskiej” z 24.11.1830 r. nr 316 czytamy, że „ze 
śmiercią Elżbiety z Fraxelinów Kayzerowey, współwłaścicielki summy 2200 zł na dobrach Bogusławice […] 
otworzył się spadek, do uregulowania którego wyznacza się termin półroczny na dzień 29 maja 1831 roku”.
759 ZDP –RGR, sygn. 5692, 5735, 5336. 
760F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 19.
761 A.E. Obruśnik, Vanitas…, op. cit., s. 190; W.M. Kowalik, Gdzie Fajum…, „Kontakt” 1988, nr 5/114, 
s. 17; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 260–261. Portret ten znajduje się obecnie jako depozyt 
w Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku.

762 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, Przeszłość administracyjna gminy Zakrzew, w: Zakrzewska Ziemia cztery 
pory roku, Zakrzew 2012, s. 10–12, z tekstem będącym przeredagowanym opracowaniem Leszka Zugaja.
763 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 29.
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oo. Bernardynów w Leżajsku. Fot. E. Obruśnik   

2.  W. Hondius, „Portret Adama Kazanowskiego”, rycina z 1646  
3.  Staw podworski w Bogusławicach. Fot. W.M. Kowalik 2017
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Dzieje. Cerekiew lub Nowa Cerekiew z dworem nadane były przodkowi domu 
Firlejów764. W 1317 r. książę Władysław Łokietek przeniósł na prawo średzkie 

Nową Cerkiew. W poł. XIV w. należała ona do Eustachego, kasztelana lubelskiego, 
syna Ostaszy z Bejsc, na przełomie XIV i XV w. do Jakuba Firleja, w poł. XV w. we-
szła w skład dziedzictwa Dzików h. Doliwa, m.in. Mikołaja, od 1544 roku wojskiego 
radomskiego765. Po 1576 r. dziedzicem został Kasper Kochanowski h. Korwin, który 
dał początek linii Kochanowskich z Cerekwi. Majątek ten w dom Kochanowskich 
wniosła w 1591 r. jego żona Katarzyna Dzikówna h. Doliwa. Ich synowie Kacper, 
Marcin i Zbigniew dziedziczyli Cerekiew i Zatopolice. Następnie wieś dostała się 
w ręce Rudzkich, a w 1788 r. Marcina Libiszowskiego. W końcu XVIII w. właścicie-
lem części Cerekwi i Zatopolic był gen. Antoni Madaliński (zm. w 1804 r. w majątku 
Borowe k. Przybyszewa), jeden z dowódców insurekcji kościuszkowskiej, później zaś 
dobra objął Jan Cieciszowski h. Kolumna, bratanek bpa Kaspra Cieciszowskiego766. 
Cieciszowscy, ród senatorski767, byli skoligaceni z Sienkiewiczami, dzierżawcami 
majątków m.in. w radomskiem. Stąd też prawdopodobnie dwór cerekwicki odwie-
dzała bratanica biskupa Stefania Cieciszowska, później, po ślubie z Józefem Sienkie-
wiczem, matka słynnego Henryka768. J. Cieciszowski zmarł w 1809 r., pozostawiając 
żonę Ewę z Orsettich z synami Edwardem i Kazimierzem, który został właścicielem 
dóbr cerekwickich. W 1846 r. w Kaliszu Antonina z Cieciszowskich Netrebska spo-
rządziła testament, pisząc m.in.: „Majątek mój […] tak w summach, inwentarzach, 

764 F. Siarczyński, op. cit., s. 24; „Była w dziedzictwie Dzików do 1591 r., Kochanowskich do 1679, potem 
Rudzkich, teraz Libiszowskich”.
765 Jego córka Katarzyna została żoną Kaspra Kochanowskiego, podstarościego radomskiego, bratanka 
Jana Kochanowskiego. 
766 APR sygn. 135–139; „Za świadectwem kontraktu kupna sprzedaży w Kierzkowie dnia 15 lutego 
1807 r. między Wą Teklą z Libiszowskich, niegdy Marcina Libiszewskiego, dóbr Kierzkowa, Cerekwi 
i Zatopolic dziedzica i Anny z Karwickich małżonków, córką, Melchiora Modlińskiego żoną, z jednej, 
a niegdy Wm Janem Chryzostomem Cieciszewskim z drugiej strony spisanego…”.
767 B. Niemirka, Śladami Sienkiewicza…, op. cit., s. 23; „Rodzina Stefanii Sienkiewicz miała piękne tradycje szla-
checkie sięgające nawet XIV w. Ród Cieciszowskich pochodził z Cieciszowa n. Wisłą, w ziemi czerskiej […]. 
W XVI w. przenieśli się do wschodnich części Mazowsza. Linia matki Sienkiewicza osiadła w ziemi liwskiej 
[…] Kilku Cieciszowskich weszło także do senatu Rzeczypospolitej jako kasztelanowie czerscy, liwscy czy po-
łanieccy. Rodzina chlubiła się także osobą ks. Wojciecha Cieciszowskiego, znanego kaznodziei króla Jana Ka-
zimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego […] Cieciszowscy zasłynęli w czasach stanisławowskich jako 
bliscy współpracownicy króla Stanisława Augusta. Adam Cieciszowski, dziadek Sienkiewicza został w 1790 r. 
dyrektorem Gabinetu Stanisława Augusta […] Otrzymał też od króla tytuł pisarza wielkiego koronnego”. 
768 B. Wachowicz, Matki wielkich Polaków…, op. cit, s. 350–417; APR sygn. 135–137; Z 1859 r. pochodzi do-
kument, sporządzony w Warszawie, w którym czytamy m.in., że przed rejentem A. Bryndzą stawili się: 
„Stefania z Cieciszowskich Sienkiewiczowa, obywatelka ziemska, działająca z upoważnienia męża Józefa 
Sienkiewicza, z niem zamieszkała w dobrach swych Wężyczyn, okręgu siennickim, Helena Cieciszowska, 
kanoniczka, zamieszkała w Warszawie w domu Zgromadzenia Panien Kanoniczek, Konstancja Cieciszow-
ska, obywatelka ziemska zamieszkała w Warszawie, i zeznały: Brat zeznających Stefan Cieciszowski, przez 
akt przed czyniącym, obecnie regentem,w dniu 11/23 grudnia 1859 r. zeznany, działając w imieniu swoim 
i rodzeństwa jako sukcesorów Stefana i Konstancji Cieciszowskich, udawał bez ewikcyi za pewność sa-
tysfakcyi Heliodorowi Jankowskiemu należność wynoszącą dwa tysiące czerwonych złotych zasądzoną 
Felicjannie z Rostworowskich Cieciszowskiej i dzieciom Adama Cieciszowskiego od Ewy Łuszczewskiej, 
oraz Kazimierza i Edwarda Cieciszowskich, a ubezpieczoną na dobrach Cerekiew i Zatopolice z przyległo-
ściami […], tudzież upoważnił Heliodora Jankowskiego do ogłoszenia postępowania spadkowego co do 
udziału Felicjanny Cieciszowskiej Matki, uregulowania tego udziału na jej dzieci i przepisania na siebie”.
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srebrach, księgozbiorze […], przeznaczam dla Michała Łuszczewskiego, siostrzeńca 
mego”. Dobra cerekwickie były także w rękach Marii Siemiątkowskiej, córki Kazi-
mierza Cieciszowskiego. „W 1859 r. Maria Siemiątkowska sprzedała ten majątek 
Franciszkowi Wietrzykowskiemu h. Korab, pochodzącemu ze znanej, wielkopol-
skiej rodziny”769. Jego żoną była Zofia z Podczaskich. W 1886 r. „dobra Cerekiew […] 
składają się z folwarku Cerekiew z lasem, folwarku Kieszków z łąką, młyna Zofi-
jówka i lasu na Zatopolicach, wraz z karczmą. Dobra te, po oddzieleniu z nich nowo 
utworzonego folwarku Halinów, obejmują w ogóle morgów 1104 pręt. 119, a mia-
nowicie: folwark Cerekiew z lasem morgów 578”770. Od początku XX w. dziedzi-
cem majątku (297 ha) składającego się z folwarków Cerekiew, Kierzków i Zofiówka 
(zapewne od imienia Zofii Wietrzykowskiej) był Stefan Wietrzykowski (1866–1922), 
syn Franciszka i Zofii z Podczaskich, którego żoną była Maria z Makulców771. Wia-
domo także o Janie i Eleonorze z Roszkowskich Wietrzykowskich i ich córce Julii772. 
Wnuczka Stefana i Marii Wietrzykowskich – też Maria – pisze: „Moja wiedza o ma-
jątku Cerekiew sięga przełomu stuleci XIX i XX. Wtedy właśnie majątek ten, poło-
żony w pobliżu Radomia, objął Stefan Wietrzykowski, najmłodszy syn Franciszka 
Wietrzykowskiego. (W posiadaniu dalszej rodziny pozostawały też majątki Klwaty 
i Dąbrówka). Stefan Wietrzykowski postanowił się ożenić. I tak pewnego dnia nasza 
prababka Bolesława Makulcowa wezwała do salonu swoją młodszą córkę, osiemna-
stoletnią szczupłą panienkę, bardzo uzdolnioną studentkę klasy fortepianu konser-
watorium warszawskiego. Prababcia oznajmiła: Maniu, to jest twój narzeczony. Był 
to tęgi, brodaty mężczyzna dwukrotnie od niej starszy. Od decyzji matki nie było 
odwołania, ponieważ sytuacja finansowa wdowy z dwiema córkami na utrzymaniu 
wymagała takiego poświęcenia ze strony młodej Marii Makulec. Prawdopodobnie 
w roku 1900 odbył się bardzo uroczysty ślub w kościele sióstr Wizytek: kareta, białe 
konie, czerwony dywan, białe świece i kwiaty zdobiące kościół. Młoda żona zaj-
mowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych majątku oraz opieką nad dziećmi. 
Dużo grała na fortepianie. Całe „gospodarstwo kobiece”, czyli zarządzanie służbą, 
prowadzenie domu, dysponowanie posiłków, gromadzenie zapasów żywności ujęła 
twardą ręką teściowa Stefana. Ze związku tego przyszło na świat sześcioro dzieci: 

769 APR, HPR, sygn. 135, 136.
770 APR, HPR, sygn. 135, Protokół rozgraniczenia pomiędzy dobrami Cerekiew i dobrami Halinów w Guberni Ra-
domskiej, Powiecie Radomskim położonemi, z 1886 r. Właścicielem dóbr Halinów był Aleksander Wietrzykowski.
771 Gmina Zakrzew. „Wczoraj i Dziś”, Zakrzew 2009; K. Smolińska, M. Piwowarczyk, Zakrzewska Ziemia. 
Cztery pory roku, Zakrzew 2012.
772 Księgi ludności wsi Cerekiew, 1922 r., APR, HPR, sygn. 135, 136. W repertorium nr 243 z 1927 r. nota-
riusza J. Kasperkiewicza, sporządzonym w Pabianicach, czytamy m.in.: „Janina Gajewiczowa zeznała, 
że na hipotece księgi wieczystej dóbr ziemskich Cerekiew była zapisana suma 10 000 rubli na rzecz Wik-
tora Wietrzykowskiego, który zmarł, a spadkobiercami po nim pozostali: 1. Władysław Wietrzykowski, 
2. Julia z Wietrzykowskich Plenkiewiczowa, 3. Cecylia z Wietrzykowskich Płachecka 4. a) Wanda, córka 
Bolesława z Wietrzykowskich Lucińska, b) Maria, córka Bolesława Wietrzykowskiego 1v. Borowska, 2v. 
Szczotkowska, c) Janina, córka Bolesława z Wietrzykowskich Idzikowska, 5. a) Helena, córka Aleksandra 
z Wietrzykowskich Makarewiczowa, b) Wanda, córka Aleksandra z Wietrzykowskich Marcinkowska, 6, 
a) Zofia, córka Marii z Wietrzykowskich Żerańskiej Dąbrowska, b) Janina, córka Marii z Wietrzykowskich 
Żerańskiej Gajewiczowa, c) Tadeusz, syn Marii z Wietrzykowskich Żerański, oraz, że tytuł własności dóbr 
ziemskich Cerekiew został uregulowany na rzecz Ireny z Wietrzykowskich Rudnickiej, Zofii Wietrzykow-
skiej, Janiny Wietrzykowskiej i Marii Wietrzykowskiej, wszystkich córek Stefana Wietrzykowskiego…”.
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cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Chłopcy zmarli we wczesnym dzieciństwie. 
Starsze dziewczynki Irena i Zofia, urodzone w 1902 i 1903 r., gdy dorosły do wieku 
szkolnego, zostały zapisane na pensję panny Gajl w Radomiu. Do szkoły jeździły 
karetą […]. Stefan Wietrzykowski był człowiekiem dobrym i serdecznym, i pobłaż-
liwym ojcem. Majątek prowadził sprawnie, tak że rodzinie niczego nie brakowało. 
Lubił też przyjmować gości, mając na względzie potrzeby żony. Między dwiema 
starszymi a dwiema młodszymi córkami: Marią, zwaną Lilką,i Janiną, zwaną Dzid-
ką, było około ośmiu lat różnicy. Młodsze nie dojeżdżały do szkoły, tylko mieszkały 
z matką w mieszkaniu wynajętym w Radomiu. Do Cerekwi wszyscy zjeżdżali na 
wakacje, często przywożąc ze sobą szkolne koleżanki. W późniejszych latach zaczęli 
pojawiać się koledzy, wielbiciele […] Irena wyszła za mąż za kapitana legionów 
Stefana Rudnickiego773. Niedługo po jej ślubie zmarł ojciec i gospodarstwem zajęli 
się młodzi małżonkowie. Równocześnie zaczął się światowy kryzys gospodarczy. 
Zbieg tych wydarzeń był dla rodziny wielkim wstrząsem. Po kilku latach okazało 
się koniecznością sprzedanie majątku. Rozparcelowano go i sprzedano, a pieniądze 
ulokowano w banku, zabezpieczając sumy posagowe panien774. Po upadku ban-
ku ocalały wyłącznie posagi. Dwór w Cerekwi został przeznaczony na szkołę. Na 
cmentarzu została kaplica, w której chowano członków rodziny Wietrzykowskich 
– ostatni spoczął tam Stefan Wietrzykowski. Rodzina rozjechała się po Polsce: Zofia, 
Maria i Janina zamieszkały z mężami w Warszawie, a Irena z rodziną osiadła na 
dzierżawie na Podlasiu. […]. Na przełomie 1944 i 1945 roku, po upadku Powstania 
Warszawskiego, znaleźliśmy schronienie u wujostwa Anny i Kazimierza Plenkiewi-
czów w Klwatach: moi rodzice, Zofia z Wietrzykowskich i Jerzy Czerwińscy, babcia 
Maria Wietrzykowska, moje młodsze rodzeństwo Anna i Krzysztof, a także siostra 
mamy, Lilka, z synem Hubertem Waliszewscy”775.

 Warto jeszcze wspomnieć, iż z rodziną tą prawdopodobnie związani są błogo-
sławieni: Edmund Bojanowski, Marcelina Darowska i Władysław Bukowiński776. 

773 Stefan Ostkiewicz-Rudnicki, por. 26 pułku, ur. w Warszawie. Ślub w Cerekwi 4.09.1920 r., a świad-
kiem był m.in. kpt. Józef Wojdacki z Radomia (Akt Ślubny nr 50 z 1920 r. w AP HPR).
774 Według orzeczenia OUZK z 13.12.1926 r. rozparcelowano ponad 50 ha. Nabywcami byli: Dąbrow-
ski Jan, Głodowski Szczepan, Rychlicki Andrzej, Pawelec Wiktoria, Skorża Franciszek, Krawczyk Józef, 
Wnukowski Jan, ks. Adam Popkiewicz, Skorupka Feliks, Kurkiewicz Franciszek, Gospodarczyk Jan, 
Stępniewski Szczepan, Pawelec Franciszek, Górski Stanisław, Ługowscy Stanisław i Zofia. W sprawie 
kupna parceli o pow. 10 ha 2550 m2 wystąpił także Zarząd Zakładu Opieki NMP Miłosierdzia w Rado-
miu, motywując, iż „wychowując około 80 dziewcząt zaniedbanych, opuszczonych da mu to podstawę 
do nauczania wychowanek gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, pszczelarstwa itp.”.
775 K. i M. Czerwińscy, Czerwińscy z Cerekwi, Wrocław–Warszawa 2015; strona internet.: www.wie-
trzykowski.net. W OUZK, w aktach parcelacyjnych w dokumencie 1926 r. czytamy: „Działo się na po-
siedzeniu rady familijnej nad nieletniemi i majątkiem pozostałemi po ś.p. Stefanie Wietrzykowskim, 
właścicielu majątku Cerekiew […] 7 kwietnia 1926 r. zebrała się Rada Familijna w komplecie: głównej 
opiekunki wdowy Marii Wietrzykowskiej, opiekuna przydanego Stefana Rudnickiego i członków Mie-
czysława Jaczniakowskiego, Franciszka Fudaleja, Wiktora Pietrusiewicza i ks. kan. Adama Popkiewicza 
jako pełnomocnika chorego Władysława Wietrzykowskiego, w celu wysłuchania sprawozdania o stanie 
majątkowym i obmyślenia środków do pokrycia wszystkich długów hipotecznych i prywatnych…”.
776 www.wietrzykowski.net – strona internetowa poświęcona rodzinie Wietrzykowskich. Byli oni spo-
krewnieni, bądź spowinowaceni także z rodzinami: Targowskich, Jabłońskich, Egiejmanów, Bojanow-
skich. Jedną z wybitniejszych postaci w rodzinie był Włodzimierz Wietrzykowski (ur. 1885 – zm.1916 
Zakopane), dr nauk przyrodniczych, związany z Instytutem Oceanografii w Monaco. 
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Po II wojnie światowej: „po parcelacji majątku ziemskiego dziedzica Wietrzy-
kowskiego i wykupieniu ziemi przez chłopów szkoła otrzymała nową siedzibę. Na 
skutek porozumienia władz oświatowych, spadkobierców dziedzica oraz chłopów 
na szkołę powszechną zostały przeznaczone budynki opuszczonego dworu. Po za-
jęciu nowego lokalu na parterze urządzono trzy sale lekcyjne. W budynku znajdo-
walo się również mieszkanie kierownika szkoły i nauczyciela”777.

Dwór. Na wyniesieniu terenu, na osi kościoła parafialnego stoi dziś budynek 
szkoły, wzniesiony z wykorzystaniem ścian parteru rozebranego dworu. Na 

lokalizację dworu wskazuje nie tylko wyżej cytowany opis ks. Wiśniewskiego, lecz 
również archiwalne plany sytuacyjne. Fakty te przeczą lokalnej informacji778, że bu-
dynek miejscowej plebani może być dworem Wietrzykowkich”, a „w tyle budynku 
widać kępy parku podworskiego”, choć tego akurat wykluczyć nie można. Świad-
czy o tym zdjęcie zachowane we wspomnianym muzeum779. Widać na nim skrom-
ny, starannie utrzymany dwór, prawdopodobnie murowany, pobielony, parterowy, 
siedmioosiowy, z sześcioma oknami (z okiennicami), umieszczonymi symetrycznie 
po bokach arkadowego ganku, zdobionego roślinami pnączowymi. Nad nim znaj-
duje się taras z drewnianą balustradą oraz wystawka w części dachowej, z oknem 
i drzwiami, zwieńczona trójkątnym szczytem. Ponadto w zachodniej ścianie szczyto-
wej daje się zauważyć okiennicę. Budynek pokrywa dach naczółkowy, kryty gontem. 
Przed dworem widoczny jest fragment kolistego klombu (gazonu) oraz okazałe, stare 
drzewa. Na jego tle została sfotografowana grupa osób, prawdopodobnie rodzina 
kilkupokoleniowa, interesująco upozowana, z oddzielnie ujętą panną na koniu780. 

Warto wspomnieć, że w 1843 r. autorem kosztorysów m.in. na „przestawienie 
obór na folwarku Cerekiew”, „wystawienie dwojaka”, „przystawienie do owczarni 
stajni, wozowni i kurników” i „repperację spichrza murowanego z cegły” był Jan 
Ciunkiewicz, budowniczy powiatu radomskiego781, jak też obwodu kujawskiego, 
gdzie zaprojektował m.in. budynek Alumnatu i Biblioteki Seminarium Duchowne-
go we Włocławku (zapewne w tymże 1843 r.). Nie można więc wykluczyć, że miał 
on coś wspólnego również z formą cerekwickiego dworu782.

Obecna forma budynku jest, jak już wspomniano, rezultatem gruntownych prac 
budowlanych po II wojnie światowej. „Po wyzwoleniu budynki szkolne przedsta-
wiały opłakany widok. Powybijane szyby, zdemolowane piece, popękane ściany, 
zniszczone podłogi i drzwi […], w 1959 r. […] dobudowane zostaje piętro, dzięki 
czemu powstaje sześć sal lekcyjnych […], w 1996 r. zostaje dobudowane drugie 
skrzydło”783.

777 http://www.pspcerekiew.multifox.pl.
778 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016. 
779 Publikowane w Wieś Ilustrowana, 1911 r., wyd. w latach 1910–1914, ilustrowanej monografii wsi pol-
skiej, z opisami dworów i charakterystyką ich właścicieli. 
780 Fotografie rodzinne Wietrzykowskich znaleźć można na stronie internetowej www.Album.Wielcy.pl. 
781 AP HPR, sygn. 135, 136.
782 Studiował na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego żoną była Bronisła-
wa Glejnich, którą poślubił w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Pochowany na Powązkach.
783 AP HPR, sygn. 135, 136.



1.  Rodzina Wietrzykowskich. Fot. ok. 1910, Album. Wielcy.pl, wł. J. Zieliński   
2.  Dwór w Cerekwi, widok od frontu. Fot. 1910. Zbiory MJM  
3.  Szkic projektu parcelacji majątku Cerekiew, 1929, APK
4.  Widok miejsca po dworze i ogrodzie w Cerekwi. Fot. W.M. Kowalik 2013   
5.  Kaplica grobowa Wietrzykowskich na cmentarzu parafi alnym w Cerekwi. Fot. W.M. Kowalik 2013  
6.  Kapliczka z fi gurą św. Jana Nepomucena przy stawach dworskich w Cerekwi. Fot. W.M. Kowalik 2020
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Dodajmy, że żywa jest wśród lokalnej społeczności opowieść o lochach (tunelu), 
łączącym niegdyś dwór z miejscowym kościołem p.w. św. Stanisława Bpa Męczen-
nika, co mogłyby zweryfikować dopiero badania archeologiczne.

Ogród jest mocno przetrzebiony. Zachowały się relikty w postaci pojedynczych 
drzew i stawów oraz płynącej tam Cerekwianki. W jego obrębie, przy sta-

wie, ocalała ceglana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, ufundowana przez 
ks. J. Wiśniewskiego w latach 1900–1901.

CHOMENTÓW – PUSZCZ 
(utrague Chomątow, Magna Chomąthow 1508, Chomętów Puszcz)784

gm. Skaryszew, miejscowość usytuowana jest na południe od Radomia, przy dro-
dze wojewódzkiej nr 733, w strefie Krajobrazu Chronionego Iłża–Makowiec785. 

Dzieje. W XV w. Chomętów Wielki, Chomętów–Puszcz, Chomętów Szczygieł, 
Chomętów–Sochę, jak też Gaczkowice i Krzyszkowice dziedziczyli Chomętow-

scy786. Chomętów to „wieś na trzy części dzieląca się od przydomków zdrobniałych 
dziedziców: Sochy, Puszcza i Szczygła Chomętowskich nazwana”787. Pieczętowali 
się oni herbami Bończa i Lis. Byli odgałęzieniem małopolskigo rodu Sochów Boń-
czyców, spokrewnionego z Chomętowskimi h. Lis. Gniazdem rodowym Chomę-
towskich h. Bończa były podradomskie dobra ziemskie Chomentów788. 

„Familia ta prawie od wojny urodzona: każdy z nich albo życie swoje dla oj-
czyzny położył, albo w marsowem polu przy licznych triumfach wiek strawił”789. 
Dowodzi tego choćby epitafium Walentego Chomentowskiego (ur. ok. 1544 – zm. 
1604), znajdujące się w kościele oo. Bernardynów w Radomiu: „Pomnik jest po-
święcony pamięci Walentego z Chomentowa Chomentowskiego, dzielnego ofice-
ra uczestniczącego w wyprawach za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego pod 
Gdańskiem, Wielkołukami i Połockiem, za Zygmunta III w wojnach z Maksymilia-
nem Austriackim i Michałem gospodarzem wołoskim. Ozdobiony wielu cnotami 
poślubił równą mu w urodzeniu Zofię ze Strzeszkowskich [h.Janina, z ziemi lubel-
skiej], z której miał liczne potomstwo. Synowie odznaczyli się w wyprawach na 
Turków, Moskwę, Szwedów i Wołochów, córki poślubiły godnych siebie mężów. 
Sam zaś na starość porzuciwszy służbę rycerską, oddał się na służbę Bogu i pod du-
chowne przewodnictwo synów św. Franciszka. Zmarł licząc lat 60, a w 45 lat póź-
niej nieutulona w smutku żona, licząca setny rok życia, już niewidoma, ten pomnik 
mu położyła”790. Synami Walentego byli: Tomasz, Wojciech, Przecław, Aleksander, 

784 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 43.
785 Plan Odnowy miejscowości Chomentów Puszcz na lata 2010–2017, Chomentów Puszcz, 2010, s. 12.
786 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 47.
787 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 25.
788 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 47–55.
789 K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839, s. 73.
790 J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 244–245; J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 110–111; 
W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 130–133.
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Stanisław i Mikołaj791, jak podał A. Boniecki, inny zaś herbarz wspomina pięciu 
synów, w tym dwóch z imienia, Stanisława i Mikołaja, rotmistrza królewskiego792. 
Wnukami byli: Aleksander, syn Wojciecha, Mikołaj, syn Mikołaja rotmistrza i Piotr, 
syn Tomasza793.

W świątyni radomskiej znajdował się portret trumienny mężczyzny w czerwo-
nym żupanie i delii, datowany na III ćw. XVII w. (Obecnie w depozycie Muzeum 
Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku, a w radomskim refektarzu klasztornym 
jest jego kopia). Przedstawia Walentego lub Mikołaja Walentego? Chomętowskie-
go, trudnego do ostatecznego rozpoznania. Jego drugi portret, z herbem Bończa, 
znajduje się w zbiorach Muzeum Zamku w Niedzicy794. O. Efrem z Leżajska pisze: 
„Czytelne znamiona formy wizerunku, a także jego ikonografia, wykluczają raczej 
powiązanie sportretowanego z najbardziej znanym, słynnym z siły i odwagi Wa-
lentym Chomętowskim, dowódcą roty pancernej w bitwie pod Byczyną, zmarłym 
około 1602 r. Z pewnością nie jest to również Stanisław, syn Walentego, skarbnik 
ziemi sandomierskiej, znany z podpisania elekcji Jana Kazimierza w 1648 r., gdyż 
pod koniec życia wstąpił on do klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu. Być może 
więc portret ukazuje Mikołaja, jego bratanka, także Mikołaja Chomętowskiego, który, 
według Żychlińskiego, zmarł w 1670 r. Można założyć, że otrzymał on, jak to często 
wówczas bywało, drugie imię Walenty (Walentyn) po słynnym dziadku, którego na-
śladował wsławiwszy się w licznych bitwach. Właśnie to imię zostało odnotowane 
w kryptonimie przy herbie […]. Istotnym źródłem potwierdzającym wyszczególnio-
ne wyżej ustalenia jest drugi konterfekt trumienny Walentego Chomentowskiego, 
malowany według tego samego ikonograficznego wzorca, zachowany w Muzeum–
Zamku w Niedzicy, pochodzący prawdopodobnie z Olszówki koło Mszany Dolnej 
[…]. Tekst wskazuje na Walentego? de Chomętowo Socha Chomętowskiego. Sposób 
malowania […] określają termin powstania obrazu na koniec III ćw. XVII w. Analogie 
te roztrzygają więc jednoznacznie treść analizowanego portretu radomskiego”795. 

W Niedzicy znajduje się również konterfekt Franciszka Antoniego Chomętow-
skiego (ur. 1621 – zm. 1694) h. Bończa, z Chomętowa, łowczego czerskiego, sędziego 
ziemskiego stężyckiego, starosty brzezińskiego, syna Mikołaja796. Z kolei Stanisław 
Chomentowski h. Lis (ur. 1673 – zm. 1728), był od 1696 r. starostą radomskim, wo-
jewodą mazowieckim, hetmanem polnym koronnym, bohaterem wojny północnej 
ze Szwedami i ambasadorem w Imperium Osmańskim. Patronował klasztorowi oo. 
Dominikanów w Wysokim Kole, prawdopodobnie to on wystawił pałace w Bałtowie 
i Jasieńcu, jak też fundował ołtarz wielki w kaplicy NMP klasztoru częstochowskie-
go. Podczas pielgrzymki do Rzym uzyskał od papieża Klemensa XI tytuł hrabie-

791 A. Boniecki, Herbarz polski, (1899–1909), t. III, s. 60.
792 T. Żychliński, Złota ksiega szlachty polskiej, r. I, 1880, s. 22–23.
793 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 133.
794 W.M. Kowalik, Gdzie Fajum a gdzie Radom, „Kontakt”, Radom 1988, nr 5/114, s. 16; J. Dziubkowa, 
Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu, li-
stopad 1996 – luty 1997, s. 68. W latach 1996–1997 portret prezentowany był na ogólnopolskiej wystawie 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
795 A.E. Obruśnik, Radomskie portrety…, op. cit., s. 466.
796 Tamże, s. 67.
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go na Jasieńcu i Chomętowie Nowym.797. W XVIII w. Chomentów należał do Cho-
mentowskich h. Lis. „Powolny upadek rodziny Chomętowskich h. Bończa zbiegł się 
w czasie ze wzrostem znaczenia Chomętowskich h. Lis, którzy pochodzili co prawda 
Chomentówka w powiecie wiślickim, ale mieli swe dobra także w powiecie radom-
skim. […] Stefan z Chomętowa–Puszcz h. Bończa był przez długie lata namiestni-
kiem chorągwi pancernej hetmana Stanisława Chomętowskiego h. Lis”798, a w poł. 
XVIII w. Kazimierz Chomętowski – burgarbią zamku radomskiego. Po 1789 r.: „we 
wsiach Chomentowie, Pu[szcz] i Szczygieł zwanych, są części pewne dziedziczne ur. 
Tomasza Chomentowskiego […], wieś Chomentów Socha w posesyi ur. Stanisława 
Sobieszczańskiego”799, potem dziedziczyli Jasińscy, a w 1855 r. folwark Chomentów 
Puszcz wraz z wsią zakupił Mieczysław Zdzitowiecki h. Zdzitowiecki?800. Tenże za 
udział w powstaniu w 1863 r. został aresztowany i aby się wykupić, musiał sprzedać 
120 mórg ziemi. (Na tym terenie powstały następnie wsie Stanisławów i Ludwinów). 
Resztę majątku odziedziczyły jego dzieci. Pod koniec XIX w. w majątku gospodarzył 
syn Mieczysława Zdzitowieckiego – Jerzy, który na pocz. XX w. sprzedał Chomentów 
Sochę i Chomentów Szczygieł. W 1918 r. właścicielem majątku był Jerzy Idzikowski, 
który „czynił starania zmierzające do utworzenia szkoły, która powstała w 1919 r. 
Historia szkoły związania jest z postacią Jerzego Idzikowskiego, właściciela majątku 
ziemskiego, który zbierał u siebie chłopów i uczył ich czytania i pisania”801. Kolejnymi 
właścicielami majątku, wykazanymi w 1923 r., byli Halina Zdzitowiecka Jasieńska, 
wraz z rodzeństwem Marią i Włodzimierzem Zdzitowieckimi. Kiedy H. Jasieńska, 
zamieszkała w Krakowie, działając z pełnomocnictwa rodziny, sprzedała za 110 mi-
lionów marek dobra (pow. 87,5 ha) Chomentów–Puszcz Ignacemu Rudzkiemu, 
dzierżawcy majątku Zalesice802. W 1945 r. podworskie włości zostały rozparcelowane 
przez władzę „ludową”, a w dworze powstała szkoła podstawowa803. Od tego czasu 
postępowała degradacja całego założenia.

Dwór, o nieznanej ikonografii, usytuowany na płaskim terenie, zburzono 
w 1960 r. W jego miejscu wzniesiono budynek tak zwanej Szkoły Tysiąclecia, 

oddanej do użytku w 1963 r. 

Ogród został założony po środku wsi zapewne w 1880 r. lub, jak się przypusz-
cza na podstawie analizy układu stawów, na przełomie XIX i XX w. Reliktowe 

pozostałości (w tym kilka drzew) z tego około czterohektarowego założenia, wska-

797 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 53.
798 Tamże, s. 50.
799 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 252.
800 Na cmentarzu w Kurowie znajduje się pomnik Jana Zdzitowieckiego, powstańca styczniowego, stu-
denta Sorbony.
801 R. Mizera, Szkoła w Chomentowie na 100-lecie z błogosławieństwem i medalem, http://radioplus.com.pl/
region/40892-szkoła.
802 OUZK 105, sygn. 4986. Józef Rudzki h. Wąż w XVIII w. był podstolim radomskim, marszałkiem są-
dów kapturowych i delegatem ziemi radomskiej woj. sandomierskiego konfederacji dzikowskiej.
803 Kronika szkoły w Chomentowie.
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zują, że nadano mu prawdopodobnie charakter krajobrazowy804. W 1957 r. został 
wpisany do rejestru zabytków, z czego wynika, że musiał jeszcze mieć cenne walo-
ry. Niestety, w czasie budowy szkoły skutecznie zatarto, niemal całkowicie, ślady 
dawnej kompozycji. Obecnie można tam z trudem wyłonić jej dwie części. Pierwsza 
to teren, na którym stał dwór, a obecnie jest szkoła i boisko. Drugą część stanowią 
tereny dawnego sadu, obecnie łąka otoczona ścianą zieleni. Z dawnego układu po-
zostały: przy południowej granicy parku staw z wodą, a w innych miejscach wgłę-
bienia po dwóch stawach.

CHWAŁOWICE
(de Falouicze 1372, Phalowycze 1470–1480, Falowyce 1564–1565, Chwałowice 1789)805

gm. Iłża, miejscowość usytuowana jest na południe od Radomia, na Przedgórzu 
Iłżeckim, w pobliżu Iłży.

Dzieje. Wieś o klasycznej nazwie patronimicznej, którą można zapewne wiązać 
z imieniem Chwalimir. Zapis Jana Długosza pozwala lokować wieś w 1372 r. 

W II połowie XV w. klucz iłżecki biskupów krakowskich obejmował miasto Iłżę 
i 14 wsi, w tym Chwałowice806. (W ostatniej ćwierci XVI w. własność biskupstwa 
krakowskiego, do którego przynależał także folwark rycerski). Według inwentarza 
z 1645 r. wieś ta dalej wchodziła w skład klucza iłżeckiego (2 miasta, 23 wsie, 6 fol-
warków i 8 młynów)807. W dokumencie z 1789 r. wykazującym ofiary na wojsko, 
czytamy: „wójtostwo we wsi Chwałowicach duchownej, w posesyi Ignacego Gol-
czowskiego dożywotnio zostające”808. W II poł. XIX w. znajdowało się tam 350 mórg 
ziemi dworskiej809. Folwark usytuowany był pomiędzy drogą do Prędocina a stru-
mykiem przy skrzyżowaniu z drogą wiodącą od Chwałowic Górnych. Podczas po-
wstania styczniowego dzierżawcą majątku był bliżej nieznany Dąbrowski, jeden 
z oficerów przygotowujących powstanie na terenie województwa sandomierskiego. 
Po upadku powstania car, za zasługi w jego stłumienia, nadał tenże majątek gen. 

804 K. Wiśniewska, T. Gryniewicz, Ewidencja parków i ogrodów, ogród dworski w Chomentowie, gm. Skary-
szew woj. radomskie, arch. MWUOZ w Radomiu, Kraków 1979/80/81; P. Kacprzak, Lasy pod władaniem 
biskupstwa krakowskiego, w: Nadleśnictwo Marcule. Historia lasów, gospodarki i administracji leśnej w zarysie, 
Nadleśnictwo Marcule, 2012, s. 34–42; Plan odnowy…, op. cit., s. 11.
805 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 372.
806 D. Kupisz, Wioski parafii Iłża i Krzyżanowice w okresie średniowiecza, w: Piątkowski S. red., Miasto w no-
wej odsłonie – monografia Iłży, t.1 od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Iłża 2014, s. 55; Do klucza 
iłżeckiego wchodziły ponadto: Błaziny, Jasieniec, Małomierzyce, Prędocin, Rzechów, Seredzice Większe, 
Seredzice Mniejsze, Tychów, Wola Pasztowa, Kowalików, Lipie, Lubienia, Małyszyn. Były tam tylko 
3 folwarki. Największym właścicielem ziemskim w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych, na 
Pogórzu Iłżeckim było biskupstwo krakowskie (niemal 90% gruntów parafii Iłża, gdzie tylko Pakosław 
i Starosiedlice były wioskami szlacheckimi). Przez okres średniowiecza dobra rycerstwa (szlachty) sąsia-
dujące z wioskami biskupimi należały niemal wyłącznie do rodów Awdańców i Dębnów.
807 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 26; S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego 
w połowie XV wieku, 1925.
808 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 235.
809 SGKP, t. I, 1880, s. 659.
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Ulrichowi (z Rygi). W 1918 r. został on upaństwowiony810, a jego dzierżawcą został 
Zygmunt Zaleski h. Lubicz?, zmarły w 1939 r. (po wkroczeniu Sowietów), żonaty 
z Marią Skarbek-Rudzką h. Awdaniec? Ich synem był Maciej Zaleski, urodzony 
w 1920 r. w Rożkach, który w Chwałowicach spędził dzieciństwo. Był on absolwen-
tem Korpusu Kadetów we Lwowie i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudzią-
dzu, więźniem sowieckich łagrów, pilotem w 133 Fighter Division Royal Air Force, 
walczącym nad Anglią. Po wojnie ukończył University of London i wyemigrował 
do Kanady, gdzie pracował w branży zbrojeniowej (m.in. w Lockheed Martin). 
Zmarł w 2015 r. w Vernon811. Z rodziną tą spokrewniony był znany dziennikarz 
Andrzej Zalewski (ur. 1924 w Warszawie – zm. 2011), żołnierz Ponurego, który do 
Chwałowic często przyjeżdżał w okresie międzywojennym (Honorowy Obywatel 
Jedlni Letnisko). W 1944 r. podczas ewakuacji z Solca w Chwałowicach gościli m.in. 
Grodzińscy z Oblasu. A. Grodziński wspomina: „Mieliśmy teraz po drodze majątek 
Chwałowice. Był to folwark państwowy, dzierżawiony przez panią Zaleską z domu 
Rudzką (mąż jej już nie żył). Przyjęto nas bardzo gościnnie. Pożywieni i odświeżeni 
nabraliśmy lepszego samopoczucia. Pokrzepiający był już sam fakt, że się miało do 
czynienia z kimś, kto mógł pojąć i zainteresować się naszym położeniem. Byliśmy 
już tak oddaleni od Wisły i frontu, że ludzie tu mieszkający nie orientowali się 
w położeniu, nie odczuwali jeszcze bezpośredniego zagrożenia i tryb ich codzien-
nego życia był normalny, o czym my zapomnieliśmy już dawno. Po obiedzie ruszy-
liśmy dalej do dzisiejszego celu naszej podróży, do Krzyżanowic”812. 

Po wojnie, w wyniku reformy rolnej, majątek przeszedł na Skarb Państwa, a zie-
mię podzielono między pracowników folwarku i chłopów. 

Dwór był usytuowany na wzniesieniu, w zachodniej części podwórca. Na foto-
grafiach wykonanych po 1944 r. widać, że był budynkiem: parterowym, mu-

rowanym, z czerwonej cegły, tynkowanym, siedmioosiowym, z gankiem drewnia-
nym, z symetrycznie rozmieszczonymi po jego bokach oknami (po trzy), z otworami 
okiennymi (zapewne w obu ścianach szczytowych), z sześcioma izbami, o łącznej 
powierzchni około 250 m2; pokryty był dachem dwuspadowym, naczółkowym. 

Tuż obok znajdował się nieduży dom ekonoma, obecnie zachowany częściowo 
w strukturze nowowzniesionego domu. W pobliżu usytuowane były budynki go-
spodarcze, z których najbardziej charakterystyczy i jedyny zachowany, to spichlerz 
z wieżą, później suszarnia chmielu, gdzie tworzone jest Muzeum Techniki Rolniczej, 
ponadto studnia, czworaki drewniane i murowane z okresu międzywojennego, które 
znajdowały się za strumykiem, przy drodze do Chwałowic Górnych. Był tam ponadto 
sad (około 3 ha) i park, wycięty niemal „w pień”, za którym stał budynek rządcówki.

W latach 60. XX w. z budulca pozyskanego z rozebranych czworaków wzniesio-
no w Chwałowicach Górnych remizę, a w latach 70. XX w. garaże na potrzeby kółka 

810 APK, OUZ, sygn. 2511. „W 1931 r. w Orzeczeniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach napisa-
no, że postanowił on ,wywołać do pierwiastkowej regulacji hipotecznej osadę pokarczemną Chwałowice’, 
o obszarze 1,1822 ha, stosownie do planu sporządzonego w 1923 r. przez mierniczego Lucjana Gierczaka”.
811 Oprac. Marek Bero na stronie intern.: www.wietrzykowski.net/Zaleski.Maciej _wojskowy.pdf. 
Bliższych badań wymaga kwestia ewentualnego związku z tą rodziną Zygmunta Lubicz–Zaleskiego 
(ur.1882 w Kłonowcu-Koraczu, pow. radomski – zm. w 1967 r. w Paryżu), syna Piotra i Zofii z Arku-
szewskich, historyka literatury i poety, żonatego z Marią ze Zdziarskich.
812 A. Grodziński, Wspomnienia…, op. cit., s. 214.



1.  Portret trumienny Franciszka A. Sochy 
Chomętowskiego, II poł. XVII w. Zamek 
w Niedzicy. Fot. W.M. Kowalik 2016   

2.  Portret trumienny Mikołaja Walentego 
Chomętowskiego, III ćw. XVII w, z ko-
ścioła oo. Bernardynów w Radomiu. 
Muzeum w Leżajsku. Fot. o. E. Ob-
ruśnik  

3.  Portret Stanisława Chomętowskiego, 
XVIII w. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski

4.  Portret Antoniego Sochy Chomętow-
skiego, poł. XVIII w. Zamek w Niedzicy. 
Fot. W.M. Kowalik 2016   

5.  Spichlerz dworski w Chwałowicach. 
Fot. W. M. Kowalik 2017 

6.  Dwór w Chwałowicach. Fot. po 1945, 
w zbiorach J. Czarneckiego  

7.  Dwór w Chwałowicach. Fot. sprzed 
1971, w zbiorach J. Czarneckiego
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rolniczego. W latach 1956–1971 w dawnym dworze mieściła się siedziba Gromadz-
kiej Rady Narodowej, poczta i PKO. W budynku, zwanym potocznie blaszakiem 
(od materiału, którym był pokryty), później mieszkali pracownicy szkoły rolniczej. 
Po ich wyprowadzce nastąpiła rozbiórka budynku813. 

DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
(Maiorem Dambrowka, Dambrowka Podląszna, Dąbrówka Podlazna 1508, Dą-
browka Podłęzna 1569, Dąbrówka Większa)814 
gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w dorzeczu 
Radomki. 

Dzieje. Powstała na początku XV w., była w rękach m.in. Jana Starosiedleckiego, 
a na początku XVI w. Abrahama Białaczowskiego815. Jej część dziedziczyła Ewa 

z Odrowążów Białaczowskich, wdowa po Krzysztofie Sobku, staroście soleckim, 
żona Jana Kochanowskiego, sędziego grodzkiego sandomierskiego. W połowie 
XVI w. jedna z Białaczowskich wyszła za mąż za Hieronima Kurosza, wnosząc Dą-
brówkę w posagu. Współwłaścicielem tego majątku był Paweł Komorowski h. Ła-
będź, komornik ziemski radomski. W II poł. XVII w. przejął go Wojciech Kurdwa-
nowski, syn Pawła, kasztelana zawichojskiego, natomiast na początku XVIII w. 
Adam S. Bombek, kapitan artylerii koronnej, stolnik trembowelski i starosta laty-
czowski, i jego brat Andrzej. Około połowy XVIII w. wieś przeszła w ręce Miku-
łowskich, następnie Kruszewskich. W 1789 r. „Wieś Dąbrówka Podłężna, szlachec-
ka w posesyi dożywotniej WJPani [Heleny] Kruszewskiej zostająca”816. W XIX w. 
pierwszym właścicielem był Henryk Kruszewski wraz z Heleną z Kruszewskich 
Olechowską, którzy w 1801 r. odziedziczyli połowę tych dóbr po swym ojcu Tade-
uszu, a drugą połowę nabyli w 1804 r. od Marianny z Przyłuskich Święcickiej. Ko-
lejni to: Zenon Kwaśniewski (od 1839 r.), rodzeństwo Aniela i Wanda Kwaśniewscy 
(od 1853 r.), Mieczysław Kwaśniewski (od 1856 r.), Ludwik Cichocki (od 1857 r.), 
Edward Brzozowski (od 1858 r.), ponownie Ludwik Cichocki (od 1860 r.), dalej 
z dóbr tych „stosownie do aktu w księdze wieczystej dnia 18/30 sierpnia 1867 r. ze-
znanego przeszły na własność włościan wsi Dąbrówka Podłęzna i Sosnowice, grunta 
mórg 584…”817. Następni właściciele to: Maria z Lisickich Kwaśniewska (od 1872 r.), 
Jan Plenkiewicz (od 1873 r.), a od 1889 r. Gustaw Lewandowski h. Prawdzic? (ur. 
1841 – zm. 1902 w Warszawie) znany lekarz ginekolog w Wilnie i Radomiu, sędzia 
gminny w Dąbrówce Podłężnej. Jego żoną była Julia z Wesołowskich, z którą miał 

813 http://chwalilza.blox.pl, informacje podał Ł. Smaga na podstawie: J.B. Orczykowski, Chwałowice na 
Przedgórzu Iłżeckim, mnps, oraz ustnych przekazów J. Czarneckiego.
814 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 53.
815 F. Siarczyński, op. cit., s. 28, podaje: „Dziedzictwo Dąbrowskich, Białaczowskich, Kuroszów, Zale-
skich, Leżeńskich, Kurdwanowskich, Karwickich, Domaszewskich, Kobyłeckich, Rychłowskich, Przyłu-
skich, Dziulich, teraz Mikułowskich”.
816 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 roku, 
w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II, Radom 1996, s. 232.
817 APK, OUZ, sygn. 3989.
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córkę Stefanię (ur. 1870 – zm. 1873)818. Kolejni właścicielami tego majątku to: rodzeń-
stwo Adamina?, Jan i Stanisława Lewandowscy (od 1901 r.), Jan Lewandowski, syn 
Gustawa, (od 1903 r.)819, który prawdopodobnie około 1900 r. wzniósł dwór820. Był 
on miłośnikiem koni i wyścigów konnych. Pozostawał w bliskich, chyba przyjaciel-
skich relacjach z Gombrowiczami, z pobliskiej Wsoli. W 1918 r. Jan A. Lewandowski 
sprzedał Józefowi Roli osadę młynarską (mórg 15 prętów 83) wraz z młynem i in-
nymi budynkami tam się znajdującymi. (Stosowny plan sporządził geometra J. Ra-
mieński)821. Zastrzegł on sobie prawo „bezpłatnego przemiału na potrzeby dworu 
i służby dworskiej”. W 1927 r. został zatwierdzony projekt parcelacji części majątku 
obejmującego obszar 9,4009 ha, według planu Władysława Rączyńskiego. Nabywca-
mi działek byli wieloletni dzierżawcy, m.in. Jan Kozłowski, Jan i Marianna Wasiak 
i Józef Kolbus. W tym czasie Jan Lewandowski utrzymywał karbowego, trzech for-
nali, stangreta, pastucha, stróża i kowala822. 

T.A. Pruszak pisze823: „Zainteresowania zawodami konnymi łączyły Jerzego 
Gombrowicza z Janem Lewandowskim z Dąbrówki Podłężnej. Lewandowski był 
działaczem Radomskiego Towarzystwa Zawodów Konnych, a od 1926 r. prezesem 
Radomskiego Towarzystwa Zachęty Hodowli Koni. W jego majątku, po 1922 r., po-
wstał tor jeździecki, na którym Towarzystwo Zawodów Konnych urządzało kon-
kursy, oraz imprezy rekreacyjno-towarzyskie. Po ich zakończeniu odbywały się 
bale w Hotelu Rzymskim w Radomiu, z udziałem licznego ziemiaństwa z okolicy”. 

A. Grodziński zaś we Wspomnieniach relacjonuje: „Właśnie wtedy pan Jan Le-
wandowski, zamiłowany sportsman w swoim majątku Dąbrówka Podłężna i pod 
egidą Radomskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych zorganizował meeting spor-
towy, pierwszy po wojnie. W ten sposób radomskie Towarzystwo wznowiło swoją 
działalność, choć na razie nie na swoim torze, który się mieścił na terenie Malczewa, 
prawie u granic Radomia. […] Potrzeba rozrywki i wznowienia życia towarzyskie-
go sprawiły, że sportowcy ściągnęli z odległych stron nawet spoza województwa. 
Zjazd był liczny, bo z mężami przyjechały żony pragnące się zabawić na balach, 
jakie przy tej okazji odbywały się w Radomiu. Ja występowałem na moim Alo […], 
przyszedł do mety pierwszy. Honorowej nagrody w postaci srebrnej papierośnicy 
jednak nie otrzymałem. Na protest pana Bronikowskiego z Byszowa w Sandomier-
skim, że zajechałem mu drogę, sędziowie Ala zdyskwalifikowali […] Opinia się po-
dziliła i wielu było takich co stali po mojej stronie, a wśród nich Jerzy Gombrowicz, 
który najgłośniej i […] krytykował werdykt sędziów jako niesprawiedliwy […] 
Jeszcze większą sensację sprawiłem w dniu następnym […] Z Dąbrówki pojechali-
śmy na przełaj do Jankowic, gdzie pan Juliusz Dobiecki jako gospodarz poczęsto-

818 Jej figuralny nagrobek znajduje się na radomskim cmentarzu; A. Grodziński, Karta ewidencyjna, 
arch. WUOZR, 1976. 
819 Grobowce tej rodziny znajdują się na cmentarzach w Cerekwi i w Radomiu.
820 Ślady przeszłości na Zakrzowskiej Ziemi…, op. cit., s. 58.
821 APK, OUZ, sygn. 3989.
822 Tamże.
823 T.A. Pruszak, Gombrowiczowie we Wsoli i ich ziemiański krąg towarzyski, w: Muzeum Witolda Gombrowi-
cza we Wsoli, Warszawa 2009, s. 152.
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wał nas szklaneczką szampana […]. Po chwili wytchnienia ruszyliśmy z powrotem, 
aby finiszować na torze w Dąbrówce”824. 

Następnie Dąbrówka znalazła się w rękach sędziego Janusza Targowskiego 
h. Tarnawa? (od 1938 r.), przypuszczalnie rodem z ukraińskich Kresów, który po-
siadał m.in. majątek Ciszyca (d. powiat iłżecki)825. W 1939 r. jego rodzina została 
wysiedlona przez Niemców, którzy z ramienia Kreislandwirta wyznaczyli admi-
nistratora majątku. W majątku tym schronienia byłym wojskowym i wysiedlonym 
udzielał Tadeusz Targowski. Zagrożony aresztowaniem musiał w 1942 r. wyjechać, 
pozostawiając na miejscu rodzinę. W 1945 r. Skarb Państwa przejął majątek od Ja-
nusza Targowskiego, po czym nastąpiła jego parcelacja, w wyniku której w dworze 
zamieszkała rodzina Kozyrów. Od wschodniej strony dworu znajdował się czwo-
rak, w którym mieszkała służba i pracownicy dworscy. Byli wśród nich: stróż Uli-
kowski, kowal Woś, ogrodnik Kalita oraz rodziny Grabusińskich i Kulińskich. Od 
strony zachodniej zaś znajdował się kwadratowy budynek, a nieco dalej usytuowa-
ne były spichlerz i kuźnia826.

Dwór, o nieznanej pierwotnej ikonografii, mieścił się prawdopodobnie w nur-
cie neoklasycyzmu. Świadczą o tym zachowane zdjęcia z okresu po II wojnie 

światowej. Był to interesujący obiekt o przysadzistej formie: parterowy, na rzucie 
wydłużonego prostokąta, murowany z cegły, dziewięcioosiowy, z wysokim, gonto-
wym dachem naczółkowym, z widocznymi śladami remontu, z aż pięcioma komi-
nami. Widoczne są także ślady modernizacji wykroju okien. Budynek był podpiw-
niczony. Wejście główne poprzedzały szerokie schody.

W 1950 r. w dawnym dworze urządzono szkołę, a po zbudowaniu nowej, w la-
tach 1997–2003, opuszczony i niszczejący budynek został rozebrany. Obecny wła-
ściciel nieruchomości wzniósł nowy „dwór”, ogólnie nawiązujący usytuowaniem 
i bryłą do poprzedniego. Ten interesujący obiekt, z gankami kolumnowymi, projek-
tował warszawski architekt Grzegorz Ponichter, ponoć inspirując się sulejowskim 
pałacykiem „Milusin”827. 

Ogród, to również interesujący owoc pasji jego obecnego właściciela. Wykorzy-
stano tu nieliczne elementy starego parku dworskiego – staw i drzewa, wśród 

których najokazalsze są jesiony, zgrupowane nad stawem i kilka stanowiących po-
zostałość głównej alei oraz jeden dąb na końcu parku. W pobliżu tego dębu usytu-
owana jest na starym postumencie nowa figura Matki Boskiej z napisem: „Pamięci 
mojej ukochanej Jadzi 1919”. Upamiętniać ma ona tragiczną śmierć żony syna Jana 
Lewandowskiego. 

Dodajmy jeszcze, że niewątpliwie urokliwe ogrodowe pagórki, usytuowane 
w pobliżu bramy wjazdowej, skrywają szczątki rozebranego dworu. 

824 Konia J. Lewandowskiego nabył później Adam Heydel z Brzózy, profesor ekonomii na UJ. 
825 R. Targowska-Bujakowa, Saga rodu Targowskich, Sandomierz 1956–1957. Targowscy posiadali mająt-
ki m.in. w ziemi sandomierskiej, opatowskiej i powiecie myślenickim. W 1907 r. Bolesław Targowski 
przystąpił do budowy nowego dworu w Tokarni, a projektantem jego wschodniego skrzydła był znany 
krakowski architekt Franciszek Mączyński. 
826 Ślady przeszłości…, op. cit., s. 58.
827 Walczak-Ponichter & Partnerzy. Firma ta projektowała m.in. biurowiec ambasady Kuwejtu, Hampton by 
Hilton Warsaw Airport, Grand Opera Krynica Zdrój, Centrum Konferencyjno-Projektowe w Białobrzegach.



1.  Dwór w Dąbrówce Podłężnej, widok od 
frontu. Fot. 1952   

2.  Figura Matki Boskiej w parku dworskim 
w Dąbrówce Podłężnej. Fot. W.M. Ko-
walik 2013  

3.  Widok na nowy „dwór” w Dąbrówce 
Podłężnej. Fot. W.M. Kowalik 2013

4.  Karta z księgi hipotecznej Domaniowa. 
APR. Fot. W.M. Kowalik
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DOMANIÓW
(Domanyow 1508, Domanyew ok. 1520, Domianow 1569)828

gm. Przytyk, miejscowość usytuowana jest na zachód od Radomia, nad Zalewem 
Domaniowskim, nad rzeką Radomką. 

Dzieje. To „dawne gniazdo Domaniowskich”829. W 1789 r., jak czytamy w wykazie 
ofiar na wojsko, „wieś Domaniów, dziedziczna W. Józefa Święcickiego, w posesyi 

arendownej W. Jędrzeja Rafałowicza ad praesens z przyległością Wolka Domaniowska 
zwaną zostająca”830. W XIX w. pierwszym właścicielem był Stanisław Święcicki, który 
dobra Domaniów z młynami „nowym” i „starym”, Wólkę Domaniowską i Młodnice na-
był w 1800 r., a w 1807 r. zakupił od Szymona Radeckiego część wsi Młodnice. W 1829 r. 
swoje dobra oddał w dzierżawę Erazmowi Drzewieckiemu. Jednocześnie dozwolił mu 
„wyrąbać w Lasach Domaniowskich drzewa siągów trzy tysiące”, a sam przyrzekł wy-
budować przy starym młynie szyszerkę? z drzewa, „wszystkie zaś inne zabudowania 
przy tymże młynie będące, jako też zabudowania folwarczne, wraz z dworem i karczmą, 
podług spisać się mającego przy objęciu possesyi inwentarza W-mu dzierżawcy oddać 
[…] i na wymurowanie węgielni dostarczyć materiałów”. W obwieszczeniu z 1835 r. 
czytamy, że: „dobra ziemskie Domaniów składają się z wsi folwarcznych i zarobnych 
Domaniów i Młodnice, wsi zarobnej Wólka Domaniewska, z osadą młyn nowy i młyn 
stary; Młodnice i osada nowy młyn w posiadaniu Stanisława Święcickiego, a Doma-
niów, z Wólką Domaniowską i osadą stary młyn od 1838 r. w dzierżawnie sukcesorów 
Erazma Drzewieckiego, a także Maryanny z Kietlińskich Drzewieckiej, Julianny, Alek-
sandry, Ludwiki, Maryanny i Józefa Drzewieckich…”831. 

Kolejnymi właścicielami dóbr byli bracia Leonard i Franciszek Święciccy, którzy 
przejęli spadek po ojcu (w 1859 r.), Leonard Święcicki, który jeszcze w tym samym 
roku został właścicielem całości dóbr, Aleksander i Domicella z Wylazłowskich, 
małżonkowie Zbroscy (od 1862 r.), Domicella Zbroska, żona Aleksandra (od 1865 r.), 
Feliks i Anastazja małżonkowie Osuchowscy (od 1881–1882 r.)832. „W 1899 r. zakoń-
czyli oni podział swych gruntów, w wyniku czego na terenie dawnego folwarku 
Domaniów wymierzono kilkadziesiąt kolonii rolnych zakupionych następnie przez 
47 osób. Po pewnym czasie identyczne prace rozpoczęto na gruntach Wólki Do-
maniowskiej”833. A. Grodziński natomiast podaje, że Domaniów, leżący przy staro-
polskim trakcie, sąsiadujący przez rzekę z Konarami, został przez Osuchowskich 
rozparcelowany w końcu XIX w. 

828 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 54.
829 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 29.
830 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255.
831 APR, HPR, sygn. 203. W innym dokumencie z 1835 r. czytamy: „Działo się na gruncie dóbr Młodnic 
[…] Na żądanie Franciszka Domaszewskiego obywatela Królestwa Polskiego, dóbr Paprotni właściciela, 
pow.? Zelechowskim, w Podlaskiem […] i popierania przedaży sądowej dóbr Domaniowa z przyległo-
ściami, u Mistalskiego patrona przy Trybunale Cywilnym w Radomiu…”.
832 APR, HPR, sygn. 199 (Księga wieczysta), sygn. 203 (dokumenty).
833 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe dóbr ziemskich, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 163, s. 223–224. 
(Aneks 3 Koloniści, którzy zakupili w latach 1874–1899 ziemię z rozparcelowanych majątków ziemskich w gmi-
nie Przytyk-Domaniów)
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„Młodzi Osuchowscy byli mniej więcej rówieśnikami mojej matki i wujów, 
i stąd pozostała przyjaźń, choć ta rodzina wyniosła się już dawno z naszych stron. 
Gustaw Osuchowski, zagorzały endek, gospodarował w Pierocicach pod Działo-
szycami, w Pińczowskim i sąsiadował i przyjaźnił się z Ludwikami Slaskimi. Syn 
jego Adam […] osiadł po drugiej wojnie światowej w Radomiu i był nauczycielem 
literatury i historii w średnich szkołach […] Jedna z sióstr Gustawa wyszła za mąż 
za inż. Łozińskiego […], brata świątobliwego biskupa Pińska”834.

Dodać należy, że w latach 1932–1933 miały miejsce kontrowersyjne prace, scalające 
grunty wsi Domaniów (342,8 ha), kolonii Domaniów (346 ha) i kolonii Feliksów. Kie-
rował nimi mierniczy inż. Zenon Wojtkiewicz, a ekspertem był Adam Grodziński835.

Dwór. Założenie dworskie, z folwarkiem, usytuowane było pomiędzy dzisiejszą za-
porą na Zalewie Domaniowskim, gdzie w pobliżu znajdował się tzw. nowy młyn, 

a drugim krańcem wsi, gdzie nad Radomką usytuowany był młyn zwany starym. Zacho-
wał się tam nieco zmodernizowany, murowany dom młynarza, jedyny z całego założenia.

Dwór, o nieznanej ikonografii, usytuowany był prawdopodobnie w pobliżu 
obecnej nieruchomości nr 38 a (w dzikim zagajniku), gdzie znajdują się kamien-
ne ruiny przyziemia, m.in. sklepionej piwnicy. W 1835 r. wyglądał następująco: 
„z drzewa, w węgieł wystawiony, gontami pokryty, obejmujący w sobie 8 pokoi, 
kuchnię, spiżarnię i sień, pod tą piwnice murowane”836. 

W pobliżu znajdowały się czworaki (budynek z czterema mieszkaniami dla służby 
dworskiej) oraz „folwark z drzewa, w słupy wystawiony, słomą poszyty, z kominem, 
obejmujący sień, dwie izby i kuchnię”. Budynek ten był „zdezelowany, rozwaleniem 
zagrażający”. We wsi były także takie budynki dworskie, niezachowane, jak: stajnia, 
wozownia, spichlerz, owczarnia (w obrębie gospodarstwa nr 41), stodoły, gorzelnia 
(miejsce po niej, na łące pod lasem, zwane jest „browary”)837, karczma zajezdna, kuźnia 
„z mieszkaniem dla kowala, z której opłaca czynsz Idzi Stasiewicz”, jedenaście chałup 
dworskich dla włościan, zaś we wsi Młodnice dwór murowany, kuchnia z officyną, 
stajnie z wozownią, spichlerz, i jedenaście chałup dworskich dla włościan…”838.

GARNO (WYRĘBA)
(Garno 1252, Garnow 1260, Garno 1508, 1569)839 
gm.Wolanów, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, nad rzeczką Garlicą, 
przy drodze wojewódzkiej nr 733.

Dzieje. „Nadana od Iwona Odrowąża biskupowi krakowskiemu”840. „Garno, wieś 
i folwark, majorat, 323 morg ziemi dworskiej. Wspomina Garno Długosz, jako wła-

834 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 111.
835 APK, OUZ, sygn. 605.
836 APR, HPR, sygn. 203.
837 Informacji lokalizacyjnych udzieliła Pani Zofia Bińkowska, mieszkanka Domaniowa.
838 Jak wyżej.
839 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 63.
840 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 31.
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sność klasztoru sieciechowskiego”841. W 1789 r., jak czytamy w wykazie ofiar na wojsko 
„wieś Garno, duchowna ks. benedyktynów sieciechowskich, w posesyji tychże zostają-
ca”842. W XIX w. folwark Garno wchodził w skład majoratu Mirów (obecnie w powie-
cie szydłowieckim), z którego później został wyłączony.Właścicielem dworu garneń-
skiego, dziś całkowicie zapomnianego, był Piotr Dobrzański h. Leliwa (ur. w Krakowie 
w 1845 r. – zm. w Garnie w 1925 r.) Postać niezwykła, prawnik, znawca sztuki, przyjaciel 
i sponsor Jacka Malczewskiego (od 1872 r.), jak też Jana Matejki843. Adolf Dygasiński 
pisał o nim, że był przyjacielem wszystkich malarzy, choć dyletantem w sztukach pięk-
nych. Szerzej charakteryzuje go Katarzyna Posiadała844: „Z ziemią radomską wiąże się 
postać Piotra Hubal-Dobrzańskiego, serdecznego przyjaciela artysty (J. Malczewskiego). 
Przez długie lata był najwierniejszym opiekunem, doradcą i powiernikiem artysty […]. 
Znajdujący się w zbiorach muzeum radomskiego „Portret Piotra Hubal-Dobrzańskie-
go”, namalowany w 1913 r., charakteryzuje się pięknie opracowaną, pełną wyrazu twa-
rzą człowieka o bardzo intensywnym życiu wewnętrznym”845. 

Przypomina ona, że w 1882 r. Malczewski, po wyjeździe z Radomia do Lwowa, 
mieszkając u Piotra Dobrzańskiego, namalował portret jego żony846. W innej zaś pu-
blikacji847 czytamy, że Piotr Hubal-Dobrzański, syn wielkiego polskiego patrioty Łu-
kasza Hubal-Dobrzańskiego848 i Marii Bergonzoni, miał czterech braci: Romana, Mi-
chała, Łukasza i Henryka, z których dwaj pierwsi zginęli w powstaniu styczniowym. 
W 1871 r., po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Wiedeń-
skim, uzyskał stopień doktora praw. Pracował w Starostwach w Krakowie i Lwowie. 
Ożenił się ze Stefanią Zaremba-Skrzyńską, z którą miał troje dzieci: Celinę, Aleksan-
drę (obie wstąpiły do zakonu) i Rudolfa. To jego wsparcie dla Jacka Malczewskie-
go w znacznym stopniu umożliwiło po latach otwarcie wystawyw malarstwa tegoż 
artysty w Muzum d’Orsey w Paryżu (2000 r.). Rafał Malczewski, syn Jacka, pisze: 
„Stałym gościem, przyjacielem, totumfackim, modelem był Piotr Hubal-Dobrzański. 
Postać jego znajduje się w Wigili wygnańców na Syberii […]. Człowiek niepospoli-
tej bystrości umysłowej, dowcipny, złośliwy, łakomy, niebywały leń […] Za usługi 
oddawane Ojcu z przyjaźni brał chętnie od Ojca obrazy i szkice. Dwie tak zebrane 

841 SGKP, t. II, 1881, s. 495; D. Kudelska, Z korespondencji Jacka Malczewskiego. Listy Jacka Malczewskiego do 
Piotra Hubala Dobrzańskiego, Rocznik Historii Sztuki, t. XVIII, 1990.
842 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 253.
843 U. Kozakowska-Zaucha, A. Krypczak, Podszepty sztuki. Jacek Malczewski 1854–1929, Wystawa w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie marzec – maj 2009, Kraków 2009.
844 K. Posiadała, Jacek Malczewski (1854–1929) – patron muzeum radomskiego, „Gazeta Wyborcza”.
845 Na tym portrecie artysta przedstawił go na tle polskiego pejzażu, w którym rozgrywa się mitologicz-
na scena walki Bellerofonta z Chimerą. 
846 K. Posiadała, Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, Radom, b.d.
847 K. Posiadała, Piotr Hubal-Dobrzański – przyjaciel Jacka Malczewskiego, „Wczoraj i Dziś Radomia”, 
nr 6/2000; także „Bibliotekarz Radomski”, 2000. r. 8, nr 1.
848 Pułkownika artylerii, żołnierza napoleońskiego, odznaczonego przez księcia Józefa Poniatowskiego 
Złotym Krzyżem Virtuti Militari za bitwę pod Lipskiem, ucestnika powstania listopadowego.



1.  Plan folwarku Garno (fragment), wyk. J. Rzeszowski, 1921, 
przerys A. Pomianowski, 1928. APK   

2.  Herb Leliwa Dobrzańskich  
3.  Jacek Malczewski, Portret Piotra Dobrzańskiego, 1914, MJM. 
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4.  Garno – widok terenu dawnego założenia dworskiego. Fot. 
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kolekcje sprzedał muzeum lwowskiemu…”849. Piotr Dobrzański był stryjem Henryka 
Hubal-Dobrzańskiego (1897–1940), później majora „Hubala”, który zapewne bywał 
w garneńskim dworze850. (Notabene, od Anny Bąkowskiej, właścicielki niezacho-
wanego dworu w Kraśnicy k. Opoczna otrzymał on słynnego konia Demona, który 
zginął wraz z nim pod Anielinem)851. Jego przodkowie ze strony matki wywodzą 
się z hr. Lubienieckich, uczestników powstań narodowych, do których należał dwór 
w pobliskim Zameczku. Przypomnieć należy, że w serdecznych związkach z rodziną 
Hubal-Dobrzańskich pozostawał też ks. Edward Ptaszyński, ps. Leliwa, już od cza-
sów wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to był proboszczem w Wolanowie. 

W 1928 r. został zatwierdzony projekt parcelacji majątku ziemskiego Garno, dokona-
nej przez Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach. „Kolonię ,ośrodek Garno’ (40 ha 1110 m2, 
w tym folwark 7 ha 5233 m2) nabył od Państwa Polskiego, za sumę 35 220 zł” Rudolf 
Dobrzański, syn Piotra. Stosowny „wykres ośrodka z planu gruntów rozparcelowanego 
majątku państwowego Garno” sporządził w 1928 r. Antoni Pomianowski na podstawie 
pierworysu wykonanego w 1921 r. przez radomskiego geometrę Jana Rzeszowskiego. 

W 1929 r. R. Dobrzański, który „zamieszkanie prawne” miał w Białymstoku, tamże 
aktem notarialnym upoważnił swą żonę Marię z Lipińskich Dobrzańską do zarządza-
nia całym jego majątkiem, a w szczególności do sprzedaży „ośrodka Garno”. W 1931 r. 
zasądzono od nich i Józefa Targowskiego na rzecz Florentyny Jakubczakowej sumę 
561 dolarów 50 centów. W przypadku jej niezapłacenia majątek, składający się z dóbr 
ziemskich Garno, miał być sprzedany na licytacji. W 1941 r. R. Dobrzański sprzedał 
tenże majątek, podzielony na cztery działki, Andrzejowi i Antoninie Białkom, Janowi 
i Franciszcze Białkom, Władysławowi i Stanisławie Woźniakom, Władysławowi i Ge-
nowefie Kolniagom. R. Dobrzański wraz z ojcem spoczęli na wolanowskim cmentarzu.

Dwór niegdyś usytuowany malowniczo na niewielkim wyniesieniu terenu, opadają-
cym w stronę rzeczki, nie ma ikonografii. Z lokalnego wywiadu, wiadomo, że był to 

obiekt nieduży, drewniany, z werandą (gankiem?). Pozostały po nim jedynie kamienne 
fundamenty. Uległ zniszczeniu prawdopodobnie w czasie II wojny światowej. 

Obecnie o tym miejscu możemy mówić jedynie jako o godnym pamięci krajobra-
zie kulturowym. Tylko zachowana studnia i drzewa mogą pamiętać czasy świet-
ności dworu. Dają się jeszcze zauważyć fragmenty fundamentów obory. Niedawno 
zaś, w pobliżu miejsca po stodole wystawiono budynek w stylu dworkowym, z ko-
lumnowymi gankami.

GORYŃ
(Gorinye XV w., Goreń XIX–XX w.) 
gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północny wschód od Radomia, w sąsiedz-
twie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Płynie przez nią bezimienny dopływ 
Radomki, na którym założono stawy. 

849 R. Malczewski, Wspomnienie o ojcu, w: Z.K. Posiadał red., Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 2014,  
s. 79–80; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 4, 1901.
850 H. Sobierajski, A. Dyszyński, Hubal. Henryk Dobrzański 1897–1940, Warszawa 2018.
851 A. Ziółkowska-Boehm, Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon, Warszawa 2009, s. 223–224; Ł. Ksyta, 
www.majorhubal.pl.



226

Dzieje. Goryń istniał już w XII wieku. W XV w. jego właścicielami byli Goryńscy 
h. Ogończyk. 

„Długosz wymienia Gorinye […] i dziedzica jej Jana Zbąskiego h.Nałęcz […]. 
W XVI w. dziedzicem Gorynia, Woli i Wierzchownicy był Jerzy Charziński, X. Siarczyń-
ski wymienia Boguszów, Rykowskich, Boglewskich i Puławskich (Kazimierz 1826), dzie-
dziców Gorynia [….]. Na wschód słońca, wprost dzisiejszego kościoła, widać dwór wła-
ściciela Gorenia p. Minde, protestanckiego wyznania. […]. Najdawniejszym dziedzicem 
Gorenia […], jak spamiętali ludzie, był Andrzej Deskur, pułkownik wojsk polskich”852. 

Andrzej Egidiusz Deskur (ur. 1776), o francuskich korzeniach, syn płk. Jana 
i Salomei Opackiej, naddzierżawca Ekonomii Kozienickiej, poseł na sejm to postać 
niezwykła. Był: „Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli ziemiaństwa regio-
nu radomskiego doby nowożytnej […], który pierwszy okres swego życia związał 
ze służbą wojskową, walcząc w szeregach armii Księstwa Warszawskiego, u boku 
wojsk napoleońskich (odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojsko-
wego Polskiego i Legii Honorowej) […]. Po otrzymaniu w 1815 r. dymisji z wojska 
zajął się działalnością gospodarczą w majątkach ziemskich wniesionych w posagu 
przez jego małżonkę Helenę z Mrokowskich […]. W 1826 r. zakupili dobra Go-
ryń, które zostały wówczas wystawione […] na licytację, związaną z dążeniem do 
wyegzekwowania spłaty długów ich właściciela Kazimierza Pułaskiego […]. Mał-
żonkowie bywali w Goryniu jedynie okresowo, decydując się na wydzierżawianie 
tych dóbr m.in. Józefowi Mikułowskiemu oraz Józefowi Kamińskiemu „bywsze-
mu kapitanowi wojsk polskich”, [Andrzej Deskur] musiał żywić dla Gorynia duży 
sentyment, gdyż zażyczył sobie zostać pochowanym w tej właśnie miejscowości, 
dokonując szczodrego zapisu dla miejscowego kościoła parafialnego. Pozostawił 
on spadkobiercom majątek szacowany […] na sumę około 800 tys. zł., co pozwalało 
zaliczać jego właściciela do najbogatszych ziemian całej guberni radomskiej”853. 

W obwieszczeniu z 1825 r. czytamy m.in.: „Dobra ziemskie: wieś Goryń, z przyle-
głościami Osowie Brudek, Wierzchowiny i Wola Łukawska […], Kazimierza Puław-
skiego, rotmistrza wojsk rossyjskich, po Antonim Puławskim dóbr Gorynia dziedzica, 
jedynego syna i spadkobiercy, starostwa żytomierskiego dzierżawcy, a przeto w Guberni 
Wołyńskiej, w mieście Żytomierzu mieszkającego, z tytułu zaś spadkowości dóbr Gory-
nia w tychże dobrach […] jako głównej osiadłości zamieszkanie prawne mającego […] 
Aktem zajęcia przez komornika […], na żądanie JW. Heleny z Mrokowskich i Andrzeja 
z Deskurów małżonków, dóbr Zwoli właścicieli, zaś klucza kozienickiego dzierżawnych 
posiadaczów, zaś w Kozienicach, w Oficynie Pałacowej mieszkających”854.

W 1827 r. Andrzej i Helena z Mrokowskich h. Ślepowron Deskur nabyli Goryń na 
licytacji publicznej za 156 tys. zł „w drodze przymusowego wywłaszczenia”855. W Ko-
zienicach mieszkali oni przez kilkanaście lat, a potem przenieśli się do Radomia. Po ich 
śmierci (A. Deskur  zm. w 1850 r.) Goryń stał się własnością ich synowca Stanisława 

852 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 44.
853 S. Piątkowski, Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic, Radom 2012, s. 76–77; M. Swa-
ryczewska, Historyczno-patriotyczny program siedziby Deskurów w Sancygniowie, w: Dwór polski w XIX 
wieku…, op. cit., t. I, s. 223.
854 APR, HPR, sygn. 293.
855 APR, HPR, sygn. 292.
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i Klementyny z Jasieńskich. W 1853 r. od Stanisława Deskura dobra te nabył za sumę 45 
tys. rubli Wincenty Rapacki, a po jego śmierci znowuż powróciły, w 1854 r, do Stanisława 
Deskura. W goryńskim kościele Wniebowzięcia NMP znajdują się dwa marmurowe epi-
tafia z portretami olejnymi na blasze, upamiętniające jego fundatorów: Andrzeja i Helenę 
Deskurów i Salomeę Deskur, matkę fundatora856. Na pierwszym czytamy, że spoczywa 
tam An[drzej] Deskur b. pułkownik WP zmarły w Toplitz w Czechach w 1850 r., przewie-
ziony do kraju w 1858 r.857, na drugim, że spoczywa tam jego żona Helena z Mrokowskich 
Deskur, zmarła w 1858 r. w Radomiu. W 1861 r. Goryń Stanisława Deskura nabyli mar-
grabia Karol Gordon de Huntley (zm. 1879) i Laura z Sołtyków (zm. 1897), córka kasztela-
na Franciszka Sołtyka. (W skład ich majątku wchodziło pięć wsi, młyny, huta szkła i 7500 
mórg). W hipotece figurują ponadto jako właściciele: Jan Semmler (pod datą 1876), Adolf 
i Wilchelm Minde (1897), Władysław Kołakowski (1897) i Karol Lipiński (1902).

Nie sposób jeszcze nie wspomnieć, że w dobrach tych, podczas powstania stycz-
niowego stacjonował oddział płk. Dionizego Czachowskiego. 

Znamienny jest fakt, że jakiś czas temu w Goryniu odbył się zjazd rodziny De-
skurów. Wówczas to z miejsca po dawnym dworze procesyjnie poniesiono krzyż 
do miejscowego kościoła.

Dwór, o nieznanej ikonografii, usytuowany był malowniczo na wyniesieniu tere-
nu, nad rzeką Radomką (obecnie gospodarstwo nr 34)858. Frontem zwrócony był 

w stronę głównego wejścia do goryńskiego kościoła. Inwentarz z 1825 r. charaktery-
zuje go następująco: „Dwór frontem na zachód, z drzewa, w węgieł wybudowany, 
gontami pobity, o jednym kominie, mający sień od wchodu, w której jest na prawej 
stronie mały kredens, z kominkiem szafiastym, na lewej zaś ręce narożnik, w któ-
rym są schody na górę, nad domem będącą. Na wprost sieni jest pokój jeden duży, 
a obok tego sala takaż, a przy tej mały pokoik […], przedpokój, garderoba i spiżarka. 
W całym tym budynku jest podłoga z tarcic nadpsuta, powała takaż, na sali tylko jest 
podsiębitka płocienna, stara, zielono malowana w kwiaty, w pokoikach podsiębitka 
płocienna zła. Pieców w tym budynku jest trzy, dwa małe, z cegły murowane, jeden 
duży, kaflowy. Okna z tafli dużych i drzwi stolarską robotą. Budynek ten niezły, 
tylko tylko dach reperacji potrzebuje […]. Oficyna z drzewa tartego, w węgieł wy-
budowana […], gontami pobita, o jednej sieni, izbie, alkierzu, komoda i spiżarnia 
z piwnicą pod spodem, murowana i sklepiona, z podłogą z tarcic i powałą”859. 

856 S.A. Tkaczyk, Jastrzębia i okolice, Jastrzębia 2014, s. 50. 
857 W Archiwum Państwowym w Radomiu zachował się opis powtórnego pochówku A. Deskura 
w dniu 8.02.1859 r., o czym zaświadcza pismo ks. W. Zakrzewskiego, proboszcza Lisowa, administratora 
kościoła goryńskiego: „Niniejszym zaświadcza się, iż sprowadzone z zagranicy zwłoki śp. Andrzeja De-
skura byłego pułkownika wojsk polskich w Toeplitz zmarłego, w trumnie zapieczętowanej, po odbyciu 
przyzwoitego żałobnego nabożeństwa za duszę śp. zmarłego, na którym znajdowało się sześciu kapła-
nów i wiele ludu, w grobie familijnym wymurowanym w kościele goryńskim, uzyskawszy pozwolenie 
władz tak duchownej, jak i rządowej pochował w dniu 8 lutego bieżącego roku, jak również umieścić 
dozwolił nad grobem dwa pomniki marmurowe, polerowane ze stosownym napisem na nich zamiesz-
czonym w literach wyrzynanych i wyzłacanych, na których to pomnikach u wierzchu są umieszczone 
portrety zmarłych sp. Andrzeja Deskur i Heleny z Mrokowskich Deskurowej. Goryń, dnia 6 sierpnia 
1859 roku”. Dokument ten opublikował W. Ćwierz, w: Miejsca pamięci…, op. cit. 
858 Gospodarstwo Lucyny i Zbigniewa Jakubiaków, którym dziekuję za informacje i umożliwienie wizji terenu.
859 APR, HPR, sygn. 293
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Nieznane są okoliczności i data zniszczenia dworu bądź jego rozbiórki, co być 
może stało się około I wojny światowej. Obecnie pozostał po nim wzgórek, pokry-
ty kamieniami polnymi, poprzedzony wspomnianym gospodarstwem, z drugiej 
strony z widokiem na łąki i rzekę. Widok w kierunku świątyni przesłaniają bu-
dynki gospodarcze z okresu po II wojnie światowej. Niegdyś w skład zabudowań 
dworskich (folwarcznych) wchodziły m.in. drewniane budynki: „młyna końskiego 
z sieczkarnią, stajni na bydło, owczarni, cegielni na słupkach, browaru, karczmy 
i domu dla czeladzi dworskiej”.

Ogród w 1825 r. wyglądał następująco: „Ogród włoski na wschód położony, za 
dworem, do łąk dworskich przypierający, na zachód do dworu, na północ do 

plebańskich budowli, na południe do rzeki przypierający, około morgi jednej prę-
tów dwieście rozległy, z drzewami owocowemi w kwatery zasadzony, agrestem 
i pożyczkami ulice obsadzone, gruszek sztuk 90, jabłonek 48, śliwek 60, wiśni ośm, 
płotem żerdziowym ogrodzony. Ogród warzywny przy dziedzińcu”. 

Z tego założenia pozostały dwie sadzawki u podnóża skarpy i może jedna grusza.
Folwark Wierzchowiny (Wirzchowiny, Wierzkowiny, Wyrzechowyny, Virzchowi-

ny 1508, Wyerzchovyny 1511)860, obecnie gmina Jedlińsk, należący do dóbr Goryń. 
Dzieje. W obwieszczeniu z 1869 r. czytamy m.in.: „Folwark Wierzchowiny z przy-

ległościami […] do Edwarda von der Sacken obywatela ziemskiego w Wierzchowinach 
zamieszkałego i księdza Władysława Barcińskiego, proboszcza w mieście Głowacze-
wie, okręgu kozienickiego zamieszkałego, prawem wieczystej dzierżawy należący 
[…] Budowle na tym folwarku są następujące: dom murowany pod gontem, przy nim 
ogród, budynki z 2 chlewami i szopa z drzewa pod słomą, lamus z drzewa pod słomą 
ze ścianami szczytowemi murowanemi, czworaki z drzewa, chałupa, przy tej 2 piwnice 
i chlewy z drzewa, 2 stodoły z chrustu, w słupy, młocarnia z sieczkarnią i kieratem, 
chlewy, obora ze stajnią z drzewa, pod słomą, karczma murowana pod gontem, w któ-
rej jest kuźnia dzierżawiona przez Konstantego Kowalskiego861. Propinacyą dzierżawi 
Gawryś Horowicz, 2 stodoły i chlewy, chałupa smolarnia zwana i stodoła z drzewa 
zajęta przez Borucha Ejzenmana, który ma prawo wypalania smoły z pieńków […], 
30 mórg gruntu dzierżawi Wawrzyniec Wieniarski […]. W folwarku Wierzchowiny 
jest Huta szklana, a w niej budowle: huta, czyli budynek do wyrobu szkła, z 2 hutniczy-
mi piecami, zatrudnia ludzi 20, wyrabia szkło proste, butelki i tafle”862. 

Dwór. W inwentarzu z 1869 r. czytamy, że w Wierzchowinach stoi „dwór muro-
wany, gontem kryty, o dwóch nad dach kominach. Z frontu ma cztery okna i ganek 
na czterech słupach wsparty. Z przeciwległej ściany czyli tyłu trzy okna – wszystkie 
oszklone. Na dachu tego dworu wspiera się drabina do słupa przytwierdzona”863. 
Po dworze tym brak śladu, jak też zupełnie wyparowała pamięć o nim ze świado-
mości lokalnej społeczności.

Ogród w 1869 r., „Z tyłu dworu rozciągał się ogród około jednej morgi mający, wa-
rzywny, kilka drzewek w sobie mieszczący, cały wygrodzony płotem żerdziowym”.

860 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 68
861 Zabytkową karczmę, ostatni zachowany budynek folwarku Wierzchowiny, rozebrano w 2017 r.
862 APR, HPR, sygn. 293.
863 Tamże.



1.  Herb Góra Złotoskalista-Deskurów na 
epitafi um w kościele w Goryniu. Fot. 
W.M. Kowalik 2015  

2.  Plan dóbr Goryń (fragment), 1873, autor 
Władysław Litwiński, pierworys 1856, 
Wojciech Szabelski. APR   

3.  Tablica ku pamięci Salomei z Opackich 
Deskurr, w kościele w Goryniu. Fot. 
W.M. Kowalik 2015  

4.  Portret epitafi jny Andrzeja Deskura, w ko-
ściele w Goryniu. Fot. W.M. Kowalik 2015

5.  Portret epitafi jny Heleny z Mrokowskich 
Deskur, w kościele w Goryniu. Fot. 
W.M. Kowalik 2015

6.  Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. w Go-
ryniu. Fot. W.M. Kowalik 2015

7.  Widok na miejsce po dworze w Goryniu. 
Fot. W.M. Kowalik 2018
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GOSZCZEWICE
(Gosczyechowycze 1308, Gosczyschowicze 1470–1480, Gosczyszowyce 1564–1565, 
Goszczowice 1827, Goszczowice 1881)864 
gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na północnyzachód od Radomia, w pobliżu rze-
ki Wiązownicy.

Dzieje. Miejscowość po raz pierwszy w dokumentach pojawiła się w 1308 r., 
kiedy to dziesięcina z niej została nadana klasztorowi cystersów w Sulejowie. 

W 1337 r. należała do Mikołaja i Jana, synów Bodzanty Święcy, w XVI w. do Go-
ściszewskich h. Brochwicz i Grzegorza Podlodowskiego, w XVII w. do Remigiusza 
Lasockiego z Glewa, w XVIII w. do Michała Bąkowskiego, stolnika radomskiego865. 
„Prawem własności odziedziczyli po Michale Bąkowskim, wedle donacyi […] 1755 r. 
[…]: Ignacy Bąkowski […], Fryderyk, Antoni i Józef Bąkowscy, sukcessorowie Sta-
nisława Bąkowskiego, Apolonia z Bąkowskich 1v. Zdzieńska, 2v. Madalińska […], 
Franciszek Bąkowski […], Bogumił Wierzchleyski”866. Do Bąkowskich h. Gryf należał 
niezachowany, patriotyczny dwór z 1830 r. w Kraśnicy k. Opoczna. Z rodziną tą 
spokrewnieni byli także Krasiccy i Ossuchowscy867. W 1789 r. jak czytamy w wykazie 
ofiar na wojsko: „wieś Goszczewice, dziedziczna W. Michała Bąkowskiego, stolnika 
radomskiego, w posesyi tegoż zostająca”868. Od 1829 r. właścielami Goszczewic są: 
Antoni, Jan i Marianna rodzeństwo Zdzienscy, od 1832 r. Antoni Dąbrowski, na-
czelnik powiatu radomskiego, w 1833 r. „po zejściu Tekli z Orańskich Koczowskiej, 
współwłaścicielki dóbr Goszczewice, otworzył się spadek…”869, od 1834 r. Brygida 
z Kwiatkowskich Dąbrowska, która „nabyła dobra te na publicznej licytacji”, od 
1836 r. Antoni Dąbrowski, który jako jedyny sukcesor „odziedziczył dobra w spadku 
po Brygidzie Dąbrowskiej, swej matce, od 1845 r. Jan Deyczman, który „nabył dobra 
te”, od 1847 r. Szymon Szydłowski „prawem własności od poprzedniego dziedzica 
Jana Deyczmana”, od 1847 r. Jan Deyczman „prawem własności nabytej na powrót 
od Szymona Szydłowskiego […], za sumę szacunkową rubli sr. 39 750”, od 1856 r. 
Michał Grabowski i Fryderyk Deytschman, „czasowo w tychże dobrach przebywa-
jący, lecz stale w Królestwie Pruskiem, w mieście Królewcu zamieszkały”, od 1856 r. 
– Antoni Goldtman „nabył dobra te […] za sumę rubli sr. 51 000”. Po bitwie z Rosja-
nami stoczonej pod pobliskim Wirem 23 sierpnia 1863 r. „Rosjanie wzięli do niewoli 
ponad 30 „polskich buntowników’, wśród których znajdowali się ranni. Okolicznym 
ziemianom pozwolono zaopiekować się nimi i stworzyć w tym celu priowizoryczne 
szpitaliki przy dworach w Wirze i Goszczewicach. W Wirze zmarło z ran czterech 

864 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 373; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 34: „Gniazdo imienia Gości-
szewskich, Podlodowskich, Wąsowskich, Rosnowskich, Zaborowskich, a teraz Bąkowskich dziedzictwo”.
865 Herbarz polski ks. Kaspra Niesieckiego, S.J…, wyd. przez J.N. Bobrowicza w Lipsku, t. 2, 1839; „Michał 
Bąkowski Jaxa, cześnik powiatu Radomskiego pisał się na elekcyą Staniława Augusta Króla r. 1764 z wo-
jewództwa sandomierskiego […] Michał stolnik radomski”.
866 APR, HPR, sygn. 5768, 5769, 5771: Hipoteka Goszczewic pod datą 1828 r.
867 A. Ziółkowska-Boehm, Dwór w Kraśnicy…, op. cit., s. 181, 227; A.Nierychlewska, Budownictwo…, op. 
cit., s. 125.
868 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255.
869 „Dziennik Powszechny”, 27.07.1833; Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, nr 50, 28.03.1833. 
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z nich […] a w Goszczewicach trzech kolejnych (Jan Kurzela z Żabiej Woli w powie-
cie radomskim, Adam Jędrychowski z Końskich i Paweł Pączek z Mszczonowa”870. 
Od 1874 r. właścicielem Goszczewic był Władysław Czarnowski, który „nabył te do-
bra za 45 000 rs.”, od 1887 r. Zdzisław Czarnowski, od 1902 r. Antoni Rakowski, od 
1908 r. Henryk Leznicki, od 1910 r. Elżbieta Ostrowska, którą majątek ten kosztował 
35 tys. rs., przedstawicielka znanego, szlacheckiego rodu herbu Rawicz871. W 1940 r. 
dobra te zostały przejęte pod zarząd Liegenschaftu, a w1941 r., z powodu włączenia 
ich do Luftwaffe-Übungsplatz (poligon), zostali wysiedleni mieszkańcy wsi. Właści-
cielce majątku zezwolono tymczasowo dalej mieszkać w swoim domu, lecz później 
także i ona została wysiedlona. A. Grodziński, były właściciel Oblasu, pisze872: „Kilka 
kilometrów na zachód od Przytyka, za Wrzosem […] leżą Goszczewice, gdzie go-
spodarowała panna Elżbieta Ostrowska, siostra drugiego męża mojej matki Konra-
da Ostrowskiego. Ich matka, z domu Krasińska, była siostrą pana Piotra właściciela 
Skrzyńska i pana Gabriela, z Janikowa pod Przysuchą. Ten ostatni zapisał cały swój 
majątek Polskiej Akademii Umiejętności, na którym jednak jego żona, z domu panna 
Lawale, Francuzka, miała zastrzeżone dożywocie […]. Panna Ostrowska całe życie 
gospodarowała najpierw w Zbożennie, a potem w Goszczewicach, tylko przy po-
mocy karbowych. Choć wykwintnie wychowana, świetnie znająca języki i z góry 
traktując „plebs”, z zamiłowania oddawała się najbardziej nawet uciążliwym czynno-
ściom gospodarskim: wszystkiego osobiście doglądała, wstawała do rannego uboju 
i nigdy nie wypuszczała z rąk kluczy do śpichrza […]873. Pannę Ostrowską Niemcy 
wysiedlili z Goszczewic, włączonych tak jak Oblas, w obręb obozu ćwiczeń „Lu-
ftwafy”. Zamieszkała ona wtedy w „Mariówce” pod Przysuchą, w domu zakonnic 
niehabitowych tzw. „Skrytek”[…], które zaopiekowały się p. Ostrowską jako swoją 
dobrodziejką […]. Wtedy koresponowaliśmy i odwiedzałem ją, a także ułatwiłem jej 
załatwienie jakichś formalności. Wreszcie przy końcu życia zrobiła mnie wykonaw-
cą swej ostatniej woli. Zmarła na wiosnę 1949 r.874 i została pochowana w Skrzyń-
sku, w grobach rodziny Krasińskich”. A. Grodziński pisze ponadto: „Matka moja, 
w parę lat po śmierci ojca, powtórnie wyszła za mąż za Konrada Ostrowskiego, brata 

870 S. Piątkowski, Lata Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809–1864), w: D. Kupisz, S. Piątkow-
ski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 151.
871 Twórcą wielkości rodu był hr. Tomasz A. Ostrowski (1735–1817) związany z dworem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, właściciel rozległych dóbr w Sandomierskiem (m.in. Ujazd), pod Warszawą 
i na Ukrainie. Szczególnie znany jest prof. Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
872 A. Grodziński, Wspomnienia, s. 112–114: „Głośne było w okolicy, jak […] w latach pierwszej wojny 
światowej, kiedy władze okupacyjne wydały jakieś typowo biurokratyczne zarządzenie, z sankcją aresz-
tu w razie jego niewykonania, panna Ostrowska zjawiła się w Radomiu w gabinecie […] generała austry-
jackiego von Kwiatkowskiego, pełniącego funkcje naczelnika powiatu i oddała się do jego dyspozycji, 
domagając się zaaresztowania jej, gdyż rozporządzenia wykonać nie jest w stanie. Jenerał nie wiedział co 
ma z tym kłopotliwym fantem zrobić i w końcu zaczął prosić tę oryginalną petentkę, aby się uspokoiła, 
wróciła do domu zaręczając, że w stosunku do niej, nawet gdyby nie wykonała tego rozporządzenia, 
nie wyciągnie żadnych konsekwencji”.
873 Tamże: „Panna Ostrowska […] miała jeszcze drugiego brata Wacława, który z pierwszą żoną Niemką 
„Frau Roza”, miał troje potomstwa: syna Edwarda […], Ludomira, który razem z ojcem zginął od bomby 
w czasie powstania warszawskiego i Eleonorę Malowańcową, żonę inżyniera”.
874 A. Grodziński w Variach 1979–1983 podaje datę 1947.



1.  Plan części dóbr Goszczewice, 1875 (kopia 1885), APR   
2.  Miejsce po dworze obronnym w Goszczewicach. Fot. W.M. Kowalik 2019
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Elżbiety Ostrowskiej, właścicielki Goszczewic. Pan Konrad, pracownik konsulatów 
polskich we Francji wtedy był już na emeryturze. Po ślubie, mama z mężem […] 
zamieszkała w Nicei”875.

W 1945 r. goszczewickie dobra przejął od E. Ostrowskiej jako przeznaczone na 
reformę rolną Skarb Państwa. Parcele z tych dóbr nabyło siedemdziesiąt pięć osób. 

Dwór pierwotny, wzniesiony w I poł. XIV w., drewniany, usytuowany był na tzw. 
gródku stożkowatym876, wśród podmokłych łąk. W I poł. XVI w. na tym samym 

kopcu wzniesiono dwór murowany, lub drewniano-murowany. Pozostał po nim jedynie 
malowniczy widok nasypu otoczonego fosą. Przed laty znaleziono tam m.in. miecz877. 
Natomiast po drugiej stronie pobliskiej szosy, na nieznacznej wyniosłości terenu znajdują 
się relikty późniejszego, być może już XIX-wiecznego założenia dworskiego. Również 
i w tym przypadku brak ikonografii pozwalającej opisać formę dworu. Znajdujemy tam 
fragmenty jego murowanych fundamentów, piwnicy ziemnej (lodowni?) i kaplicy. Tę 
ostatnią Niemcy mieli wykorzystywać jako wieżę obserwacyjną. 

GROSZOWICE
(Groszowice 1827, Grossowice 1870)878

gm. Jedlnia Letnisko, wieś usytuowana jest na wschód od Radomia, nad rzeczką 
Pacynką, obok drogi nr 737. 

Dzieje. Powstała prawdopodobnie w I poł. XIX w., później stanowiąc część dóbr 
ziemskich Myśliszowice, wsi o średniowiecznych korzeniach, wspomnianej 

przez Jana Długosza879. W 1447 r. „ks. Paweł pleban noworadomski […] godził 
ks. Jana Bylinę plebana staroradomskiego z Andrzejem dziedzicem Myśliszewic”880.

W końcu XVIII w. zapisano: „Myśliszowice […] gniazdo imienia Myśliszowskich, 
a potem dziedzictwo Forethów, Strzałkowskich, Świderskich. Dwie części są szla-
checkie, część zaś królewska należy do dzierżawy Klwatek”881. W XIX w. właścicie-
lami Myśliszowic byli: (do 1816 r.) Leonard i Tekla z Czapskich Olszewscy, od któ-
rych zakupili ją, za 102 tys. złp., Fabian i Antonina z Urbańskich (1v. Zieleniewska) 
Badowscy. Notabene, o śmierci F. Badowskiego w 1833 r. powiadomili Piotr Błoński, 
jego zięć, dziedzic wsi Kossów i Michał Sadkowski, dzierżawca Małęczyna. W tym-
że roku A. Badowska wydzierżawiła folwark Myśliszewice, „z młynem, tartakiem, 
propinacją, browarem”, na trzy lata, Nochymowi Berkowi Kirszenblatowi. Ten zobo-
wiązał się m.in. do wystawienia wołowni na 30 sztuk bydła i drewnianego spichlerza. 

W testamencie Badowska zapisała majątek nieruchomy, składający się z dóbr 
Myśliszowic, jak i ruchomy siostrzenicy Joannie Kochanowskiej, córce Józefy 

875 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 198.
876 A. Nierychlewska, op. cit., s. 125.
877 Informacja od Łukasza Matrackiego, mieszkańca wsi.
878 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 239; Nazwa Grossowice pochodzi z dokumentów z II poł. XIX w.
879 SGKP, t. VI, s. 833.
880 J. Luboński, Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907.
881 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 59.
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Urbańskiej, mieszkającej w Radomiu, a także m.in. pięć tysięcy złotych na kościół 
oo. bernardynów w Radomiu. (dołączono regestr sreber, w którym znalazły się 
m.in.: cukiernica i szczypczyki, durslaczek od herbaty, 6 lichtarzy). 

Kolejni dziedzice Myśliszowic to: rodzeństwo August, Emilia i Antonina Błońscy, 
którzy „połowę dóbr odziedziczyli w spadku po Fabianie Badowskim, przez głowę 
Ludwiki z Badowskich Błońskiej, swej matki, a jego córki” (w 1842 r.), Walerian Klec-
ki – lekarz i jego żona Emilia z Olszewskich, Emilia z Błońskich Staniszewska, August 
i Antonina Błońscy, Karol Staniszewski, w częściach (od 1844 r.), małżeństwo Wale-
ryan i Emilia z Albrechtów Kleccy (od 1845 r.), Waleryan Klecki (od 1853 r.), Pinkus 
Ehrlich, Josek Landau i Majer Wajnberg, którzy zakupili je (za 90 tys. rs.) w 1863 r.882 

Okazana wówczas mapa, wykonana w 1820 r. przez geometrę Wojciecha Gą-
sowskiego, wykazywała „rozległość Mysliszewic na włók 93 morgów 20 prętów 
203”883. Wiadomo także o Leonardzie Psarskim z Myśliszewic, prawdopodobnie 
byłym oficerze armii Księstwa Warszawskiego, w kontekście inwentarza pozosta-
łego po jego majątku, zawierającego zapis o dwóch „kupersztychach” (miedziory-
tach), przedstawiających „pożar Moskwy, oraz zwycięską kampanię Blüchera”884. 

Istniejący przy wsi w dobrach myśliszewickich folwark został przed 1866 r. sprze-
dany siedemdziesięciu dwom kolonistom885. Nabywcami byli m.in.: Jan Nowak, Ka-
rol Szarawarski, Walenty Wójcicki, Samuel Kordowski, August Kün, Wincenty Pejss, 
Andrzej, Samuel, Daniel i Ertman Gross, Samuel Frydenberg, Franciszek Kubicki, 
Floryan Siczek, Benedykt Dudziński, Szczepan Rudnikowski i Wincenty Skrzyński. 

 W 1870 r. na żądanie zamieszkałego w Radomiu doktora medycyny, Waleryana Klec-
kiego, któremu dłużnicy winni byli prawie 9 000 rubli, Myśliszewice zostały zajęte na przy-
musowe wywłaszczenie. W opublikowanym obwieszczeniu Pisarza Trybunału Cywilne-
go w Radomiu opisano dobra, składające się z kolonii: Grossowice, Lasowice, Dawidów 
i Antoniówka. Powierzchnia folwarcznych dóbr Myśliszowic wynosiła wówczas „w przy-
bliżeniu morgów 1729, z których gruntu ornego około 1399, pod lasami i zaroślami około 
90, pod łąkami około 120, pod wodami około 10, pod drogami wygonami i nieużytkami 
około 30, pod zabudowaniami około 80 morg”886. Zajęcie komornicze objęło wówczas m.in.: 
dwór w kolonii Grossowice, zajmowany, w części, przez szkółkę elementarną, w którym 
mieszkał Łukasz Michalski, współwłaściciel Myśliszowic. Ponadto dom Sylwestra Gru-
dzińskiego, drewniany, duży, z siedmioma izbami, przy którym były: stajnia, wozownia, 
piwnica murowana, spichlerz murowany, czworak, majątki: Wojciecha Mazurkiewicza, 
który miał dom drewniany i karczmę (wespół z innymi współwłaścicielami dóbr), To-
masza Woźnickiego, któremu zajęto m.in. zabudowania zwane Nowy młyn: dom tartak, 
młynek nad stawem (w niejasnym posiadaniu Gotfryda Brauna i Szmula Bankiera), Win-
centego Pejssa, który posiadał m.in. kuźnię, i Augusta Küna, posiadacza olejarni. 

Dwory tak w Groszowicach, jak i Myśliszowicach nie mają ikonografii, nieznana 
jest też ich lokalizacja. Pewne wyobrażenie o pierwszym daje lakoniczny opis 

882 APR, HPR, sygn. 661.
883 1 włóka nowopolska = 30 mórg = 16,796 ha.
884 S. Piątkowski, Wyposażenie dworu ziemiańskiego…, op. cit.
885 SGKP, t. VI, s. 833.
886 APR, HPR, sygn. 667, 678.
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z 1870 r.: „Grossowice: dwór budynek z drzewa postawiony, dachem gontowym 
kryty, o trzech kominach nad dach wyprowadzonych, zewnątrz deskami szalowa-
ny, o dwóch wchodach głównych, zawierający pokoi sześć, duże kuchnie, okna 
w ramach drewnianych. Dwór ten jest w średnim stanie i w nim mieści się szkółka 
elementarna wiejska, tudzież mieszka Łukasz Michalski”887. 

GRZMUCIN
(Grumcino 1198, Grzmucin 1416, Grzmuczyn, Grzmoczyn 1508, Grzmuczin 1569)888

gm. Gózd, wieś usytuowana jest na południowy wschód od Radomia, nad bezi-
miennym strumykiem, dopływem Pacynki. 

Dzieje. Już w XV w. Jan Długosz wspomniał ją jako dziedzictwo braci Wężyków889, 
zaś w końcu XVIII w. F. Siarczyński podał, że jest to „dziedzictwo Dąbrowskich, 

Piotrowskich, Koraczów, Solikowskich, teraz Goszkowskich”890. W XVII w. właścicielem 
Grzmucina i Wojsławic był Stanisław Gembarzewski h. Awdaniec lub Ogończyk, który 
prawdopodobnie pod koniec wieku dzierżawił Klwatkę Królewską. Od jego spadko-
bierców wioski te nabył w 1754 r. Michał Latalski z Latalic h. Prawdzic (zm. 1779), po 
nim zaś Jadwiga z Korytkowskich Latalska, żona Tomasza Sulerzyckiego h. Junosza. 
W 1784 r. dobra Grzmucin (połowę) nabył od Ignacego Latalskiego, syna Michała, Wik-
toryn Gorzkowski h. Tarnawa (zm. 1826), a drugą połowę, w 1822 r., zakupił od Wiktorii 
Gorzkowskiej. Następni właściciele to: Ludwik Gorzkowski (od 1828 r.), bracia Józef, 
Edmund i Władysław Gorzkowscy (od 1858–1859 r.), Kazimiera z Rembielińskich Kiciń-
ska (od 1862 r.), małżonkowie Andrzej i Teofila z Brzozowskich Podworscy (od 1867 r.), 
którzy nabyli dobra za 33 205 rs. A. Podworski patriota, represjonowany przez carat, był 
właścicielem znanej apteki „Pod Białym Orłem” (proj. S. Baliński?) i kamienicy zwanej 
„Narodówka” (proj. A.K. Wąsowski) w Radomiu891. W 1870 r.: „Dobra ziemskie Grzmu-
cin z przyległościami […], do Andrzeja Podworskiego, obywatela krajowego i żony jego 
[…], w Radomiu zamieszkałych, należące […], mające w przybliżeniu w gruntach fol-
warcznych mórg 948 prętów 50 […], łąk mórg 148, lasu mórg 310 średniowiecznego […]. 
Dobra zajęte dzierżawi Aleksander Rzeszotarski, do dnia 1 lipca 1871 r.”892. Po 1870 r. 
od Podworskich części majątku zakupili w drodze wywłaszczenia i licytacji m.in.: Jan 
Pszczoła, Erazm Tokarski, bracia Kazimierz, Józef i Andrzej Zawiszowie, Andrzej Wę-
glicki, Józef Łyżwiński, Andrzej Fajdek, Karol Szeliga, Michał Marczykowski, Jan Woj-
ciechowski, Jan Stanisławek, Franciszek i Szymon Kupidura, Jakub Ogorzałek, Szymon 
Wrochna, Józef Tokarski, Stanisław Wlazłowski, Balbina Fijałkowska, Augustyn i Kata-
rzyna Dziedzicowie, Stanisław Umiński i Bartłomiej Radzymiński. 

887 APR, HPR, sygn. 667.
888 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 73.
889 SGKP, t. 2, 1881, s. 892.
890 F. Siarczyński, Opis…., op. cit, s. 35–36.
891 W.M. Kowalik, Kamienica „Pod Białym Orłem”, „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 1(33)2007; W.M. Kowa-
lik, Towarzystwo Kredytowe i „Narodówka”, „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 2(14)2002.
892 APR, HPR, sygn. 346.



236

Dwór zlokalizowany był prawdopodobnie na miejscu obecnego gospodarstwa 
nr 36 rodziny Paprockich (i sąsiedniego Marczewskich-Karczów), gdzie pod-

czas prac znajdowano kamienne i ceglane pozostałości piwnic?893. 
Był to budynek drewniany, tynkowany (szabrowany), obok którego znajdowała 

się oficyna z cegły surówki, kryte gontem. 

Wyposażenie. Nieco światła rzuca na nie dokument z 1812 r. pod nazwą Regest 
rzeczy przeze mnie Wiktorego Gorzkowskiego żonie mojej Juliannie z Kłopockich da-

rowanych i jej własnych…, w którym wymieniono m.in. takie przedmioty jak: „kom-
moda z brązem, kommoda mniejsza z takimże brązem, kanap 2 ciemnych, stolików 
ciemnych 2, stolik biały z szyfladkami, wanienka, waza fajansowa, szafa ciemna, 
kufrów 2, łóżko żelazne, lustro duże, stolik, biurko stare, ekran kociołek żelazny, 
dzbanek, filiżanki z złotemi obrączkami, imbryków srebrnych 2, solniczek z łyżecz-
kami srebrnymi 2, łyżek srebrnych stołowych 7, łyżka srebrna do wazy, łyżeczek do 
kawy 2, filiżanek do kawy białych 12, zygarek bijący stołowy, kobierzec kolorowy, 
lanszaftów w szkle oprawnych 24, pierścionek zielony z diamencikami”894. 

Ponadto: kocz, 4 konie z zaprzęgą, 8 krów, buhaj i 30 owiec.
W pobliżu dworu usytuowane były budynki gospodarcze, murowane: obory, stodo-

ła, owczarnia, spichrz, 2 stodoły, 2 szopy i wozownie z drzewa, lodownia z piwnicami, 
stajnie i wozownie z drzewa, jędyczarnia, 4 studnie, chlewy i piwnica. Ponadto we wsi 
znajdowały się budynki drewniane: dwojaki, kowala, pachciarza, gajowego, kuźnia, wia-
trak drewniany, z domem, dzierżawiony przez Haima Makermę, 6 mostów i studnia895. 

W sąsiedztwie dawnego dworu zachowała się pozostałość stawu łączącego się 
ze strumieniem (dawnym kanałem?). Według miejscowych przekazów służył on 
pojeniu zwierząt, m.in. koni. Znajdowano w nim pozostałości belek ułożonych po-
ziomo. W pobliżu usytuowane były budynki folwarczne. Znacznie dalej, obok sa-
dzawki znajduje się kapliczka kubaturowa, zapewne XIX-wieczna, z drewnianą fi-
gurą św. Jana Nepomucena (wymagającą renowacji). Przypuszczalnie ufundował ją 
miejscowy dziedzic w podzięce za eksploatację znajdującego się tam złoża gliny896. 

Ogród. W 1870 r. były tam dwa ogrody owocowe, ogród kwiatowy i dwa ogro-
dy warzywne, dwie sadzawki i kanał. 

GULIN
(Gulyno 1411, Gulyn 1511–1523, Gulin Stary 1569, Gulin 1827)897 
gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w dolinie 
i dorzeczu Radomki, w tym „Starej Rzeki”i strumienia Bosak. Charakterystyczną 
formą krajobrazu są tam tereny zwydmione, terasy i stawy.

893 Informacje p. Podsiadłego, mieszkańca wsi, który posiadł je od swej babki Józefy Żak, i od rodziny 
Marczewkich-Karczów, mieszkającej w obrębie dawnego grzmucińskiego dworu.
894 APR, HPR, sygn. 346.
895 APR, HPR, sygn. 346, Obwieszczenie Pisarza Trybunału Cywilnego w Radomiu z 20.01.1870 r. (dot. zaję-
cia i sprzedaży dóbr Grzmucin).
896 Informacja p. Podsiadłego.
897 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa radomskiego, Kielce 1994, s. 292.
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Dzieje. Na obszarze między Gulinem–Młynem, a Kozią Wolą znajdują się pozostało-
ści skupisk osadnictwa pradziejowego, cmentarzyska i stanowiska kultury pomor-

skiej i przeworskiej, gdzie archeolodzy odkryli interesujące artefakty898. Nie jest dziełem 
przypadku, że ludzie od zawsze chcieli tam mieszkać. Dowodzi tego jeden z dokumen-
tów, dotyczący młyna na Radomierzy899. W XVIII w. zapisano, że Gulin, dawne gniazdo 
Gulińskich h. Bończa, to majętność Duninów-Brzezińskich, dodając, że jego część stanowi 
Gulińska Wola, zwana Koziąwolą900. Gulińscy to ród o średniowiecznych korzeniach, 
wywodzący się od Jana i Sułka z Bidzin, pieczętujący się herbem Janina, a później, od 
XVI w. także Bończa901. Jak podaje Andrzej Guliński, autor Genealogii rodziny Gulińskich: 
„szczyt pozycji materialnej linii radomskiej przypadł na okres między XIV i XVI w. […]. 
Z czasem, w wyniku rozdrobnienia dóbr, Gulińscy przechodzili do mniej zamożnej 
szlachty”. Do dziś wyodrębniono ponad dwadzieścia linii Gulińskich (w tym linię lwow-
ską), wśród których tylko jedna sięga korzeniami do protoplastów. 

W dokumencie z 1708 r., wydanym na zamku radomskim, dotyczącym sporu 
o łąki gulińskie, pastwiska i połowu ryb, czytamy o „Janie na Oleksowie Gniewoszu, 
podstolim sandomierskim, dóbr Jankowice i Woli Żabiej alias Jankowskiej dziedzi-
cem, i Kasprze ze Skrzynna Duninie, cześniku nowogrodzkim, dóbr Gulina i Woli 
Gulińskiej dziedzicu, synu Wojciecha”. W 1738 r. „Jan, Franciszek, Stanisław i Jó-
zef bracia Duniny Brzezińscy, dziedzice wsi Gulina i Koziej Wólki, za odmówienie 
dziesięciny klasztorowi benedyktynów sieciechowskich, z rozkazu biskupa krakow-
skiego Jana Aleksandra kardynała Lipskiego, zostali w Radomiu wyklęci (aggravati) 
przy biciu dużego dzwonu i rzuceniu zapalonej świecy z kazalnicy, w 1739 r. 1 lute-
go reaggravati, a 15 marca superaggravati”902. W 1789 r. „Wieś Gulin cum attinentis 
Kozia Wola, dziedziczna W. Franciszka Brzezińskiego, w posesyji W. Konstantego 
Odrzechowskiego zostająca”903. W latach 1824–1826 właścicielkami wsi były Apolo-
nia z Duninów Brzezińskich Jankowska, żona Antoniego Jankowskiego, pułkownika 
i dowódcy pułku I Strzelców Konnych, kawalera wielu orderów, i Józefa Duninówna 
Brzezińska, które dobra te „odziedziczyli po Oycu swym Józefie Dunin Brzezińskim, 
który takowe po przodkach swoich, mocą działu z rodzeństwem dnia 12 październi-

898 M. Cieślak-Kopyt, I. Miraś, Gulin–Młyn. Stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej 
w regionie radomkim, Pękowice–Radom 2013, s. 9–15.
899 APR, HPR, sygn. 281; wpis w księdze hipotecznej dóbr ziemskich Gulin z 1824 r.; „Prawo zbudowa-
nia i utrzymania młyna na rzece Radomierza, granicę między dobrami Gulin i Jankowice utrzymującej, 
tamowania rzeki Radomirzy, używania obydwu brzegów do robienia i przytknięcia tamy, tudzież wol-
nego łowienia i wyciągania ryb […] służy dobrom Jankowice, z dekretu […], z dnia 18 sierpnia 1692 r. 
wydanego, a do akt grodzkich radomskich roku 1718 wniesionego…”.
900 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 36.
901 A. Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899–1914, 
t. 7, s. 186–187. Stanisława urodzonego w 1520 r., właściciela Kaszowa, Kaszowskiej Woli i Gulina (linia 
kaszowsko-gulińska) można uważać za tego, od którego rozpoczyna się samodzielna linia Gulińskich. (Jego 
potomkowie pisali się „z Kaszowa” lub „z Gulina”). W 1546 r. zwracał Piotrowi Kochanowskiemu (ojcu Jana 
z Czarnolasu) zastawioną mu wioskę Grzmucin. Brał on udział w zjeździe senatorów i rycerstwa woj. kra-
kowskiego, sandomierskiego i lubelskiego w Krakowie w 1586 r. Także inni sprawowali funkcje, brali udział 
w wojnach, zawierali transakcje z tak znanymi rodami, jak Podlodowscy i Kochanowscy.
902 J. Luboński, Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907, s. 80 (przedruk WAiF Warszawa 1986).
903 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 258.
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ka 1801 r. w Gulinie […] nabył”904. Dobra oszacowane zostały na kwotę 100 tys. złp. 
Z dokumentu z 1826 r. dowiadujemy się, że w Gulinie „w rezydencyi dworskiej 
JW Apolonia Brzezińska zeznała, iż jako córka Józefa Dunina Brzezińskiego, ma pra-
wo do spadku po nim i dziedzictwa dóbr Gulin”. Na swojego pełnomocnika usta-
nowiła wówczas Jana Posturzyńskiego, patrona Trybunału Cywilnego. O dworze 
wzmiankuje także dokument z 1835 r., w którym czytamy, że od majątku Józefy 
z Szymanowskich Brzezińskiej, oddanego w dzierżawę Antoniemu Makowieckiemu, 
wyłączony został „dom mieszkalny dwór zwany, oraz drugi przez ekonoma zajmo-
wany, cały ogród około domu, i drugi około sadzawki, i dom na Piasku dla służących 
W. Brzezińskiej”. W tymże dokumencie znajdujemy spis majątku pozostałego po Jó-
zefie Brzezińskim (zm. 1824), gdzie czytamy m.in.: „Najprzód nieruchomości: wsi 
Lotarówki?, w guberni wołyńskiej, w powiecie konstantynowskim […], wsi Gulina 
w Królestwie Polskim, powiecie radomskim, powtóre w ruchomości: kapitałów na 
wsi Dąbrówce Murowanej i Podłężnej, u Kraszewskiego, u Kosickiego, u Olechow-
skiego, u Kruszewskiego, […] po trzecie za sprzedane ruchomości”. 

Kolejnymi właścicielami Gulina byli: Józefa z Duninów Brzezińskich Karczewska (od 
1838 r.), żona Franciszka Karczewskiego, dziedzica dóbr Brzozowy w sandomierskiem, 
Aleksander Jabłoński (od 1841 r.), który dobra te nabył za 120 tys. złp., Ludwika Jabłoń-
ska (od 1854 r.), Aleksander Jabłoński (od 1859 r.), Józef Grabiński (w 5/7 częściach), 
Jakub Chojnacki, (w 1/7) i Józefa Rogójska (w 1/7, od 1867 r.), Józef Grabiński (od 1867 r.) 
Lucyna Grabińska (od 1872 r.), Michał Dombski (od 1883 r.). A. Grodziński pisał: „Gulin 
należał do Dąbskich, którzy go rozparcelowali i przenieśli się do Winiar pod Warkę […], 
wsławionych Kazimierzem Pułaskim”905. W 1886 r. dobra Gulin, obciążone pożyczkami 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, zostały wystawione na sprzedaż w drodze licy-
tacji, podobnie w 1891 r. W XX w. części majątku znalazły się w rękach m.in. Wawrzyńca 
Ługowskiego? (1907 r.), Władysława Wachnickiego (w 1912 r.), Jana Lewandowskiego 
(w 1912 r.), Józefa Chojeckiego (1923 r.), Stanisława de Winklera (1925r.), Zygmunta i He-
leny Gawrońskich (od 1925 r.), Stefana Grosickiego (1925) i Marii Wiśniewskiej (1931 r.)

Dwór nie ma ikonografii, bądź opisu, nie jest więc bliżej znany. Był to budynek, 
usytuowany w obrębie obecnego gospodarstwa nr 32, drewniany, parterowy, 

z gankiem, który został rozebrany po II wojnie światowej906. W tym miejscu znajdu-
je się dziś pole uprawne, obok szosy. 

Ogród. Po założeniu dworskim zachował się jedynie kolisty staw. Obok niego 
leżą głazy i granitowy słup graniczny, oznaczony krzyżykiem. Za stawem usy-

tuowany był budynek czworaków, a nieco dalej karczma. 

GUTÓW
(Gutow 1411, Guthow 1412, 1508, ok. 1520)907

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, nad rzeką Radomką, 
w pobliżu drogi krajowej E7.

904 APR, HPR, sygn. 281.
905 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 110.
906 Informacje od p. Jana Tomaszewskiego, mieszkańca wsi, posesja nr 32.
907 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., 74.
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Dzieje. Ma średniowieczne korzenie, a wspomina ją m.in. Jan Długosz908. W końcu 
XVIII w. zapisano: „Gutów, do klucza Jedlińskiego […], ojczyzna Ciołków-Gutow-

skich”909. Gutów jest niewątpliwie gniazdem rodu Gutowskich h. Ciołek. Aleksander 
Ciołek z Ostrołęki, syn Wiganda, kasztelana czerskiego, żonaty z Anną z Gutowa, córką 
Jana h. Półkozic, „wziął za nią Gutów i syn jego Mikołaj, odziedziczywszy w większej 
części ów majątek, dał początek temu domowi, pisząc się już Gutowskim, lub Ostrołęc-
kim z Gutowa. Z czasem rozdzielili się na kilka gałęzi, z których jedna osiadła w Wiel-
kopolsce i ziemi sieradzkiej, a inna w W. Księstwie Litewskim”910. Z Gutowem związany 
był także ród Zasadów h. Półkozic911: „Gotard z Gutowa Gutowski h. Półkozic dzieli 
się w 1414 r. dobrami z dziećmi: Mikołajem, Katarzyną, Elżbietą, Jadwigą i Małgorzatą 
i odddaje im Gutów i połowę wójtostwa w Radomiu, a sam bierze część Błotnicy. Jan 
syn Pawła z Gutowa dopełnił w 1471 r. działu dóbr ze stryjem swoim Janem z Jedlanki. 
Jan syn Pawła otrzymał Gutów, a stryj jego Jedlankę i Wolę Gutowską”. Kronikarz ks. J. 
Długosz wymienia Jana Zasadę Gutowskiego jako dziedzica Gutowa, Woli Gutowskiej 
i części Jaworu, a nazywając go Strzałkowskim, podaje jako dziedzica Długojowa i Ma-
kowa. (Gutowscy którzy osiedlili się w Jedlińsku zaczęli nazywać się Jedlińskimi). 

Wspomnieć warto, iż Jakub Kochanowski, łowczyc sandomierski, brat kasztela-
na Piotra, towarzysz pancerny 1666 r. miał odstąpione przez stryja Mikołaja, kasz-
telana zawichostskiego, 20 tys. fl. na Gutowie912. 

W dokumencie z 1789 r. wykazującym ofiarę na wojsko zapisano: „Wieś Gutów z przy-
ległą wsią Brodem zwaną, dziedziczna JW. hrabi Andrzeja Lanckorońskiego, w posesyi 
tegoż zostająca”913. W I poł. XIX w. z majątkiem tym mieli związek Józef i Joanna z Krzy-
żanowskich (spokrewiona z Fryderykiem Chopinem) Czachowscy, rodzice Dionizego, 
bohatera powstania styczniowego, wcześniej właściciele m.in. Niedabyla i Starej Wsi. 

„W umowach przedślubnych zawartych przed notariuszem Rutkowskim Józef 
Czachowski występuje jako posesor Gutowa, co może świadczyć, że wieś ta dostała 
mu się w spadku po ojcu”914. 

Dodajmy, że w związku z faktem, iż D. Czachowski i F. Chopin mieli wspólnego 
dziadka Jakuba Krzyżanowskiego, prawdopodobne są odwiedziny Gutowa przez 
Chopina. 

Dionizy „dzieciństwo i młodość spędził przy rodzicach w Gutowie. W 1820 r. roz-
począł naukę w Gimnazjum Pijarów w Radomiu […] Swoje beztroskie życie spędza na 
podróżach od dworku do dworku, odwiedzając bliską rodzinę, bierze udział w polo-

908 SGKP, t. 2, Warszawa, 1880–1914, s. 916–917: „Wieś nad rz. Radomką, pow. radomski, gm. Błotnica, 
par. Jankowice, o 18 w. od Radomia, ma 29 dm., 260 mk gruntów włościańskich, 422 m. dworskich”.
909 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 36.
910 Polski Słownik Biograficzno-Genealogiczny (materiały), edycja 26, listopad 2012; http://polishgenealo-
gy.blogspot.com; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, s. 335–336, Lipsk 1839–1845.
911 A. Boniecki, Herbarz polski, 1899–1914, t. VII, s. 209; A. Grodziński, Ród Zasada herbu Półkozic, w: Varia, 
op. cit., s. 69.
912 A. Grodziński, Ród Ślepowron Kochanowskich na ziemi radomskiej, w: Varia, op. cit., s. 75.
913 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 237.
914 R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810–1863, Warszawa 1983, s. 25–26. W przypisie na s. 318 
autor pisze: „Wątpliwe jest dzierżawienie Gutowa, gdyż w latach 1832–1837 występuje jako dzierżawca 
Dąbrówki Nagórnej”.
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waniach, balach, jak przystało na młodego, polskiego szlachcica. Spotyka się z bratem 
Piotrem Adalbertem w jego majątku Czarnym Lesie, zagląda do wuja Adama Krzy-
żanowskiego, dziedzica Czarnocina, czy do rodziców mieszkających w Gutowie […] 
W 1829 r. następuje przełom. Po śmierci ojca młody Czachowski dostaje w dzierżawę 
folwark Bielondy. A już w następnym roku 9 lutego w Radomiu bierze ślub z Eufemią 
z Kaliszów […] Małżeństwo zamieszkało w majątku Gutów, w którym mieszkała mat-
ka Dionizego. Pierwsze dziecko Marianna Franciszka urodziło się 1 sierpnia 1831 r. […] 
Dopiero po klęsce powstania młodzi małżonkowie usamodzielniają się. Zamieszkują 
w dzierżawionej od Kajetana Kurdwanowskiego Dąbrówce Nagórnej”915.

Także tradycja przekazana na początku XX w. przez ks. J. Wiśniewskiego mówi 
o dworku w Gutowie, w którym mieszkał Dionizy. 

W 1847 r. wieś i folwark Gutów oraz Bród, w wyniku podziału majątku między 
spadkobierców Ignacego Trzcińskiego, otrzymała jego i Ludwiki Trzcińskiej córka 
Franciszka Prószyńska. (Trzcińscy posiadali m.in. Jedlankę). 

„W przypadku dóbr gutowskich, tworzonych początkowo przez folwark i wieś 
Bród, ich właścicielką pozostawała nieprzerwanie Franciszka Prószyńska. Jej dzia-
łalność gospodarcza przynosiła dobre efekty, czego dowodziło m.in. wydzielenie 
w początkach lat 60. nowej kolonii o nazwie Ludwików, na której osadzono wło-
ścian użytkujących ziemię w zamian za pańszczyznę”916. 

Współwłaścicielem majątku był Piotr Gryza, zamieszkały we wsi Trąbki. W obwiesz-
czeniu z 1867 r. czytamy, że: „na żądanie Józefa Główczyńskiego, obywatela krajowego 
w Warszawie […], w poszukiwaniu sumy rs. 8996 k. 83, […] zajęte zostały na przymuso-
wą sprzedaż dobra ziemskie Gutów […], składające się z folwarku i wsi Gutowa, Kolonii 
Ludwinów i Brody, Młyna Bród i folwarku, przez Piotra Gryz wystawionego, niemające-
go dotąd nazwy (przestrzeń ogólna w przybliżeniu mórg 806 prętów 162)”. 

Wspomnieć należy, że znajdowały się tam takie budynki folwarczne, jak: „owczar-
nia, stajnia, obora i wozownia w jednym budynku masyw murowana, dachem gon-
cianym pokryta 155 łokci długości, a 40 szerokości, wozownia letnia, stodoła, chlewy, 
spichrz z drzewa słomą kryty […] z wystawą, długość łokci 28, szeroki 11, kuźnia […], 
studnia drzewem ocembrowana, z żurawiem […], sadzawka, w której płowi się bydło”. 
Ponadto „niedaleko dworu, na drodze z kolonii Gutów do kolonii Brody i Ludwików, 
stała karczma ze stajnią, z drzewa w węgieł, na podmurowaniu, gontem kryta, długa 
łokci 34, szerokości 18 […] Propinację tej karczmy dwór trzymał na siebie”917. 

S. Piątkowski pisze, że w II poł. XIX w. grunty należące do dóbr Gutów, (w gminie 
Błotnica, parafii Jankowice) miały licznych właścicieli.: „Z nieznanych bliżej przyczyn, 
wśród których najbardziej prawdopodobne jest wysokie zadłużenie, w 1869 r. zosta-
ły wystawione na przymusową licytację wygraną przez Ignacego Kosmowskiego918. 

915 L. Żmijewski, Rodowód rodziny Czachowskich herbu Korab. Pułkownik Czachowski i jego ludzie – popularyzacja 
działań powstańczych na Ziemi Lipskiej w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, Projekt dofinansowany przez 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lip-
skiej „Powiśle”, b.d.; S. Makarewicz, Ze starych metryk, Rodzina Dionizego Czachowskiego, Ave nr 8 (35), Radom 1994.
916 S. Piątkowski, Jedlińsk, op. cit., s. 74.
917 APR, HPR, sygn. 734–738.
918 Ignacy Kosmowski, naczelnik Wydziału Kancelarii Okręgu Naukowego Warszawskiego, zamieszka-
ły w Warszawie. 
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Nowy właściciel zakupił je zapewne z myślą o szeroko zakrojonej parcelacji, a myśl 
taka towarzyszyła także kolejnym właścicielom omawianego majątku. W 1871 r. no-
wymi właścicielami zostali Joanna i Julian Kowalewscy. Uszczuplili oni dobra poprzez 
sprzedaż dwóch wyłączonych z nich majętności, a mianowicie Nowin vel Gryzowa 
oraz Młyna Bród. Pozostałą część Gutowa zakupił w 1881 r. Stanisław Kwieciński, któ-
ry podzielił na działki i sprzedał kolonistom blisko 300 mórg. Gdy zmarł resztę majątku 
odziedziczyła wdowa po nim Elżbieta Kwiecińska”919. 

Ostatnimi właścicielami gutowskiego majątku byli od czasów przedwojennych 
Paweł i Franciszka Kłosowscy920. Mieli oni dwanaścioro dzieci, z których wieku 
dorosłego dożyło sześcioro. Jeden z ich synów Jan Kłosowski „od 1942 r. do 1945 r. 
był członkiem Armii Krajowej. W późniejszym okresie […] pomagał partyzantom 
z grupy „Harnasia”, udzielał im schronienia…, przechowywał broń”, za co został 
skazany na 8 lat więzienia921.

Z dawnego założenia dworskiego zachowały się budynki gospodarcze: stodoła, 
obora, przebudowany spichlerz, piwnica-lodownia (sklepiona ceglano-kamienną 
kolebką), stawy i relikty alej. 

Dwór niezachowany, o nieznanej ikonografii. W 1867 r. był to budynek: „Z drzewa, 
szabrowany, gontem kryty, parterowy, długości około łokci 70922, szerokości około 

łokci 22 obejmujący, o czterech kominach nad dach […], frontem od ogrodu, gdzie jest 
okien oszklonych 9, z tych 5 z okiennicami podwójnemi okutemi i ganek z daszkiem 
oszklony, z wejściem przez drzwi oszklone. W ścianie przeciwległej, tylnej od podwórza, 
również okien 9 oszklonych, z nich 6 z okiennicami dwuskrzydłowemi. Z tej strony […], 
od domu czeladniczego, jest wystawka murowana, pod półdaszkiem, z gontem, którą 
przez drzwi podwójne wchodzi się do piwnicy murowanej, sklepionej […]. W ścianach 
szczytowych przedmiotowej budowli jest po dwa okna oszklone, z jednej tylko strony, od 
ogrodu, z okiennicami i po jednych drzwiach szalowanych […]. Nadto przy ścianie szczy-
towej, od ogrodu, przystawiony jest z drzewa, daszkiem goncianym pokryty, wychodek 
[…]. Skład wewnętrzny tego domu mieści w sobie 9 pokojów, kuchnię i dwie sionki”923. 

Dwór drewniany, parterowy, z dachem zapewne dwuspadowym, być może tożsa-
my z powyżej opisanym, zwrócony ścianą szczytową z gankiem ku południowej stro-
nie ogrodowej został rozebrany po 1945 r. Tuż obok wystawiono dom murowany924.

919 S. Piątkowski, Jedlińsk, op. cit., s. 150.
920 A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, s. 185; Kłosowscy v. Kłossowscy h. Rola; Spis szlachty Królestwa Polskiego, 
1851, op. cit., s. 102; Stanislass Klossowski de Rola, Balthus, Harry N. Abrams, New York, 2001, s. 17; „Baltha-
zar Klossowski h. Rola (Balthus) przeżył, a przede wszystkim przemalował, wiek XX […] w zaciszu francu-
skich zameczków, rzymskiej Villa Medici i szwajcarskiego Grand Chalet Rossiniere. Swoją tożsamość opierał 
na trwale ustalonych wartościach przedrewolucyjnych, takich jak chrześcijaństwo, wierność i lojalność, oraz 
życie rodzinne, a więc na tym wszystkim co definiowało etos dawnego polskiego ziemiaństwa”.
921 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z dn. 2.09.1994 r, w sprawie o unieważnienie wyro-
ku, w zbiorach rodziny Kłosowskich; Informacje Pani Oryszczyn z Jedlińska.
922 Łokieć krakowski w latach 1836–1857 r. – 59,6 cm, łokieć warszawski albo staropolski – do 1819 r. – 59,6 cm
923 APR, HPR, sygn. 734–738.
924 Według informacji (i szkicu) Pana Lecha Walczaka z Gutowa, pozyskanych od Wiesława Okroja, 
pracownika Kółka Rolniczego znajdującego się w miejscu dawnego dworu. Według niego budynek ten 
mógł mieć około 15–18 m długości i 15 m szerokości, drzwi wejściowe od strony zachodniej i ganek od 
południa „gdzie siadywał Paweł Kłosowski z laską”. 



1.  Plan majątku Gutów, koniec XIX w. APR   
2.  Portret Franciszki i Pawła Kłosowskich, w zbiorach rodziny  
3.  Piwnica lodownia dworska w Gutowie. Fot. W.M. Kowalik 2016
4.  Portret Jana Kłosowskiego. Fot. ze zbiorów rodziny
5.  Widok miejsca po dworze w Gutowie (po lewej spichlerz, po prawej 

lodownia). Fot. W.M. Kowalik 2017
6.  Kuźnia dworska, niezachowana, w Gutowie. Fot. ze zbiorów 

Kłosowskich
7.  Widok na domniemany dwór w Gutowie. Fot. rodzinne Kłosowskich. 
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Ogród. Zachowały się dwa stawy (lokalnie żywa jest opowieść o czołgu zatopio-
nym w jednym z nich), obwiedzione drzewami i relikty alej, z pojedynczymi 

egzemplarzami starodrzewu. W 1867 r. wyglądał następująco: „Cały opasowany 
płotem, w części żerdziowym, w części sztachetowym, z dwoma sztachetowymi 
do wjazdu bramami. Jest on nowo założony, w nim znajduje się około 6 drzewek 
rodzajnych, kilka drzew dzikich i z 50 płonków do szczepienia przysposobionych, 
zajmuje przestrzeń około morg 2. W ogrodzie tym jest: piwnica z drzewa, ziemią 
kryta […], wychodek z drzewa, w oddaleniu od dworu stojący […], ul jeden, a drugi 
znajduje się […], sadzawka około 1/10 części morgi obejmująca, w której poławiać 
się mają karaski, koszary, czyli dom na mieszkania służących, w tejże linii od dwo-
ru postawiony, masyw murowany, parterowy, dachem goncianym pokryty […], 
troje drzwi, do trzech sionek. Cały budynek długi około łokci 60, a szeroki łokci 
20. Budowla ta połączona jest z dworem parkanem z drzewa, w słupy murowane”.

JANKOWICE
(Jankouicze 1191, Jankowicze 1508, 1569)925

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, nad rzeką Radomką.

Dzieje. Już w epoce brązu (ok. 1400–300 p.n.e.) istniała tam osada kultury łużyckiej. 
W źródłach miejscowość pojawiła się już w 1191 r. jako uposażenie kolegiaty san-

domierskiej. W 1370 r. właścicielem wsi był Vizga z Jankowic, a w II poł. XV w. należała 
ona wraz z Wolą Jankowską do Jana Barana h. Kuszaba (rodzina jego nosiła nazwisko 
Jankowskich). Jego córki: Zuzanna, żona Jana Radzanowskiego i Anna, żona Jana z Gu-
towa dokonały podziału dóbr. W 1508 r. były one w rękach Walentego i Piotra Radza-
nowskich, w 1539 r. (od 1520) Jana Ostrołęckiego h. Ciołek. Ten ostatni miał synów 
Zygmunta i Krzysztofa oraz córkę Ewę – żonę Krzysztofa Sobka z Sulejowa, starosty 
warszawskiego oraz soleckiego. Córka Krzysztofa i Ewy – Maryna Sobkówna w 1579 r. 
została żoną Stanisława z Żelechowa h. Ciołek. W ten sposób Jankowice wróciły do 
rodziny Ciołków. W 1569 r. jako współwłaściciel wsi wzmiankowany był też Andrzej 
Kroczowski. Od XVIII w. wieś należała do Zdziechowskich, Fredrów926 i Skórkowskich 
h. Saryusz (pieczętowali się także h. Jelita). „Drewniany kościółek w Błotnicy stał do 
roku 1759, w którym ks. Sebastian Skórkowski, proboszcz błotnicki i jankowicki, ka-
nonik żmudzki, oficjał skrzyński, dziedzic dóbr Jankowic i Czermna, składających się 
z dziewięciu wsi, zaczął […] murować kościół nowy […], lecz śmierć przerwała jego 
prace i plany w dniu 20 grudnia 1781 r. w Jankowicach. Pochowano go w Błotnicy […] 
z lewej strony wielkiego ołtarza”927. W 1768 r. w Jankowicach urodził się bp krakowski 
Karol Skórkowski,  który w 1794 r. został wybrany na komisarza cywilno-duchow-
nego Komisji Porządkowej na powiat radomski, od 1811 r. był posłem na sejm Księ-
stwa Warszawskiego, a w 1830 r. przyjął sakrę biskupią. (Zmarł na wygnaniu w 1851 r. 

925 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 78
926 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 38; „Jankowice […] Gniazdo domu Jankowskich, było potem w dzie-
dzictwie Ciołków, Gniewoszów, Zdziechowskich, teraz Fredrów”. J. Wiśniewski podaje zaś: „Jankowice 
[…] gniazdo rodu Jankowskich, potem było w posiadaniu Ciołków-Ostrołęckich (Jan w 1539 r.), Gnie-
woszów, Sarjusz-Skórkowskich, Zdziechowskich, Fredrów” (Dekanat radomski, op. cit., s. 47).
927 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 14–15.
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w Opawie, pochowany w pobliskiej wsi Katarzynki, od 1913 r. spoczywa w katedrze 
wawelskiej)928. W 1789 r. Jankowice należały do Jana Skórkowskiego, fundatora miej-
scowego kościoła p.w. św. Mikołaja. W dokumencie z 1824 r. czytamy: „Michał Ta-
deusz Józef Saryusz Skorkowski odziedziczył je w spadku po zmarłym Oycu swoim 
Teodorze Saryuszu Skorkowskim, który takowe dobra […] 8 czerwca 1793 roku […], 
od Jana Saryusza Skorkowskiego Oyca swego, za summę 130 000 złp kupił”929. 

Warto wspomnieć, że 11 czerwca 1809 r. podczas wojny polsko-austriackiej 
doszło do bitwy o Jedlińsk i potyczki pod Jankowicami, z udziałem gen. Józefa 
Zajączka i ks. Józefa Poniatowskiego. W relacji jej uczestnika Antoniego Białkow-
skiego czytamy m.in.: „udałem się przez Jedlińsk do Jankowic, gdzie przybywszy 
nadedniem zastałem swój oddział […]. Udawszy się później do dworu zastałem 
tam cały nasz sztab”930. Z inskrypcji epitafijnej w tamtejszym kościele dowiaduje-
my się, że Michał Sariusz Skórkowski – dziedzic Jankowic, który żył lat 64, zmarły 
w 1858 r.: „kochał Boga, służył Krajowi, uszczęśliwiał żonę”, którą była Xavera 
z Dobieckich Skórkowska, fundatorka epitafium. 

„Po jego śmierci w poł. lat 20. XIX w. dobra odziedziczył syn Teodor. Gospo-
darował w nich z powodzeniem przez ponad trzy dekady, ale gdy około 1858 r. 
zmarł, sytuacja prawna majętności stała się bardzo skomplikowana. Prawo do 
współwłasności […] mieli także Paulina i Kazimierz Sadowscy – dzieci nieżyjącej 
już wówczas Rozalii, siostry Teodora i Karola. W konsekwencji […] właścicielką ca-
łego majątku stała się nestorka rodziny Ksawera, zakupując go za ponad 44 tys. rb.” 

Interesującym faktem jest związek z Jankowicami Dionizego Czachowskiego. 
„Po powrocie do Królestwa Czachowski osiedlił się zapewne w Jankowicach, 

Drążkiewicz bowiem pisze, że posiadał tę wieś. Położona 15 km na północny za-
chód od Radomia, prawie w połowie drogi pomiędzy Dąbrówką nagórną a Buków-
nem, znajdowała się więc w okolicy dobrze znanej Czachowskiemu od wczesnej 
młodości […] można przyjąć, że właśnie Jankowice były ostatnim jego miejscem 
pobytu i że stąd wyruszył do powstania”931.

Dwór. Prawdopodobnie już we wczesnym średniowieczu powstały pierwsze 
elementy obronne. Owalne wzniesienie o powierzchni ok. 1 ha częściowo oto-

czono fosą, a w XVI w. usypano wał obronny, zachowany w narożniku północ-
no-wschodnim932. Z. Lechowicz podał, że dwór pierwotny, obronny wzniesiono 

928 Za udział w powstaniu listopadowym został usunięty przez Rosjan z Krakowa. Zainteresowały się nim 
nawet dwory panujących w Rosji, Prusach i Austrii. (Mikołaj I domagał się od papieża Grzegorza XVI usunięcia 
go ze stolicy biskupiej w Krakowie). Do śmierci rezydował w Opawie, w klasztorze Franciszkanów. Po śmierci 
rodzina sprowadziła jego serce do kościoła w Wielkiej Woli (k. Paradyża), fundacji Kazimierza Skórkowskiego, 
właściciela tamtejszych dóbr. Zostało złożone w grobie jego rodziców. Myślano wówczas o jego beatyfikacji.
929 APR, HPR, Dobra Ziemskie Jankowice z wsiami Żabia Wola i Górna Wola z przyległościami, w powiecie 
i obwodzie radomskim…; J. Wiśniewski w Dekanacie Radomskim, s. 50, podaje: „Po Janie Skorkowskim 
za summę 130 000 zł posiadł w 1793 r. Jankowice, Żabią Wolę i Górną Wolę Teodor Skórk. po którym 
w 1824 r. dziedziczyli te dobra Michał, Tadeusz, Józef Saryusz Skórkowscy (Ak. hip. Rad. Jedlanka)”.
930 S. Rosiński, Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku, Jedlińsk 2009, s. 57.
931 R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810–1863, Warszawa 1983, s. 40; A. Drążkiewicz, Wspomnienia 
czachowczyka, Lwów 1890, s. 17.
932 M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, Radomskie – alfabet wykopalisk, Przewodnik 
Archeologiczny, Radom 1994, s. 61.



1.  Nikolas E. Maurin, Portret bpa Karola Saryusz Skórkowskiego, senatora Królestwa Polskiego. Litografi a, po 1838   
2.  Relikty założenia dworskiego w Jankowicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
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w średniowieczu lub już w okresie renesansu933. Czyli że równie dobrze mogło to 
mieć miejsce na przełomie XV i XVI w. W następnych wiekach obiekt, usytuowany 
na kopcu, nad stokiem terasy Radomki od strony południowej, przebudowywano. 
Obecnie istnieją tam jedynie relikty fundamentów i piwnic dworu oraz ślady pod-
murówek obiektów gospodarczych w części zachodniej934. W XVIII w. dwór sta-
nowił element dużego założenia, otoczonego parkiem. Był zapewne wielokrotnie 
modernizowany, także po II wojnie światowej. 

Był to obiekt parterowy, murowany z cegły, z dwoma dostawionymi od fron-
tu (od wschodniej i zachodniej strony) gankami drewnianymi, wysuniętymi około 
3 m od lica muru. Wewnątrz było trzynaście pokoi. Przez pewien czas służył jesz-
cze jako szkoła, po czym został rozebrany935. Jego skromne pozostałości w postaci 
drewnianych elementów konstrukcyjnych ocalały złożone w jednym z budynków 
gospodarczych. Wiekszość materiału z rozebranego dworu wykorzystano do budo-
wy kilku obiektów na kopcu i we wsi. Na jego miejscu w 1994 r. wzniesiono dom, 
częściowo wykorzystując stare fundamenty i przyziemie. 

 W dworze Skórkowskich znajdował się obraz św. Tekli „wykonany przez nie-
znanego malarza […], otaczany szczególnym kultem. Ofiarowany został on [miej-
scowemu] kościołowi przez brata dziedzica – biskupa Wincentego Karola Skór-
kowskiego”936. 

Ogród był niewątpliwie interesującym założeniem, zważywszy choćby na fakt, 
że miał aleje i rzeźby figuralne937. Niestety nie zachowały się nawet jego relik-

ty, a obecnie teren, na którym był usytuowany, służy uprawom rolnym.

JASZOWICE
(Iaszewice 1417, Jaschowycze, Yaszowice, Jaschowycze 1508, Jaszowycze, Jassewi-
cze 1569, Jaszewice)938 
gm. Zakrzew, miejscowość usytuowana jest na zachód od Radomia, w dorzeczu Do-
brzycy, niedaleko Zalewu Domaniowskiego, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 733.

Dzieje. Pierwotnie właścicielami wsi byli Jaszowscy h. Lubicz, a współwłaściciela-
mi Owadowie i Bończyce939, a ks. Jan Długosz podaje, że na Jaszowicach dziedzi-

933 Z. Lechowicz, Założenie obronne w Jankowicach, gmina Jedlińsk, województwo radomskie. Badania wery-
fikacyjne, mnps, arch. MWUOZ w Radomiu; M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, 
„Radomskie…, op. cit., s. 61.
934 M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, „Radomskie…, op. cit., s. 61.
935 Informacja od p. Jana Sambora, którego dziadek dwór ten zakupił w okresie międzywojennym, wła-
ściciela nowego domu, wzniesionego na pozostałościach dworu.
936 B. Cieślak, Perły i perełki architektury gminy Jedlińsk, 2010.
937 Informacje p. Jana Sambora.
938 M. Nowicka, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 81.
939 W SGKP, op. cit., t. III, s. 508 czytamy: „Jaszowice – wieś i folwark […], 990 mórg ziemi dworskiej. 
Należą do dóbr Zakrzew.[…] Folwark Jaszowice rozległy wynosi m. 969, grunta orne i ogrody m. 482, 
lasu 392”; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 32.
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czyli Owadowie, a także Bończyce i Lubiczowie940. Notabene, A. Boniecki łączył rody 
z Jaszewa na Mazowszu i Jaszowic w powiecie radomskim, które pieczętowały się 
herbem Owad lub Ślepowron941. A. Grodziński zaś zapisał: „Mikołaj i Piotr h. Owad 
1415, Jan h. Ulina (herb ten mylnie nazwany, bo „M” pod koroną służy zawołaniu 
Owad, a „M” z krzyżem – zawołaniu Ulina) 1445 r. i Andrzej h. Owad 1450, świad-
czą w Radomiu przy wywodach szlachectwa, Andrzej h. Bończa świadczy tamże 
w 1445 r., a Jan, syn Stanisława z Jaszowic (de Gystowicze) Zakrzowskiego h. Bończa 
oczyszcza się z zarzutu nieszlachectwa w Krakowie w 1440 r. Stanisław, syn Waw-
rzyńca, został odnotowany na uniwersytecie krakowskim w 1410 r.”942. 

To prawdopodobnie z majątkiem jaszowickim związany był w poł. XV w. ks. An-
drzej z Jaszowic, tłumacz Biblii królowej Zofii. Jan Parandowski uważa, że „było to 
tęgie pióro i że powinien być on zaliczony w poczet ojców naszej literatury”. Następ-
nie Jaszowice przechodzą do Wężyków z Wielkiej Rudy Rudzkich, „z których Gębka 
Rudzki, urodzony w 1621 r., zmarły w 1692 r.943, pochowany u oo. Bernardynów 
w Radomiu. Rejestr pogłówny z 1676 r. wymienia na Jaszowicach Słupeckiego i Sie-
strzewitowskiego. W XVIII w. majątek należał do Proszkowskich, z których Kazi-
mierz i Barbara żyli na początku tegoż wieku, od 1762 r. do Dąbrowskich, następnie 
do Stadnickich h. Szreniawa, którzy wydzierżawiali dobra miejscowej szlachcie, m.in. 
Leopoldowi Zdziechowskiemu. W 1796 r. po śmierci płk hr. Franciszka Stadnickiego, 
pomiędzy jego synami hr. Stanisławem i Antonim Stadnickimi a Józefem Kuroszem, 
komornikiem ziemi radomskiej został zawarty kontrakt kupna-sprzedaży Jaszewic944. 
W latach 1814–1815 r. Józef Kurosz h. Rawicz zamienił z Michałem Rychłowskim 
Jaszowice na Łękawice. Rychłowski już w 1815 r. sprzedał je za 110 tys.zł. Ignacemu 
Dzianottowi de Castellati h. Dzianott, przedstawicielowi rodziny o włoskich korze-
niach, dziedzicowi Zychorzyna i Zameczka945. Prawo dożywocia na jaszowickich do-
brach miała Marianna z Wolickich Dzianottowa: „podług kontraktu przedślubnego 

940 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 53.
941 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1–17, Warszawa 1899–1914.
942 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 54.
943 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 54. Epitafium z inskrypcją: „Tu leży szlachetnie urodzony Stefan 
z Wielkiej Rudy na Jaszowicach Gębka Rudzki…”, z jego XVII wiecznym portretem na blasze miedzianej 
znajduje się w prezbiterium kościoła. 
944 APR, HPR, sygn. 6080 (hipoteka dóbr Omięcin): „Między JWWmi Stanisławem, chorążym pilznień-
skim, łowczym opoczyńskim, Antonim starostą zatorskim bracia między sobą rodzonemi, hrabiami 
Stadnickiemi, orderów polskich kawalerami, dóbr wsi Jaszewic województwie sandomierskim, a powie-
cie radomskim leżących, po niegdy W. Franciszku Stadnickim bracie rodzonym bezpotomnie zeszłym 
[…] dziedzicami z jednej, a W. Józefem z Woli Kuroszowej Kuroszem, komornikiem ziemi radomskiej, 
niegdy W. Antoniego, regenta grodu radomskiego i Antoniny z Gorzkowskich, małżonków, Kuroszem 
synem, z drugiej strony, stawa wiecznej sprzedaży dóbr Jaszewic kontrakt, iż Wni Stadniccy, bracia, po 
zejściu bezpotomnym W. Franciszka Stadnickiego, pułkownika w wojsku polskim, wieś Jaszowice […], 
na siebie spadłą prawem dziedzictwa, posiadając też samą wieś, z wszystkiem państwem i własnością, 
dworem, folwarkiem budynkami, tak dworskiemi jako i chłopskiemi, karczmą arendą, browarem i tam-
że będącemi sprzętami, polami, rolami, łanami ornemi i nieornemi, zasiewami ozimemi i jaremi, łąkami, 
sianożęciami, pastwiskami, stawami sadzawkami, rzekami, ogrodami, borami, lassami i zaroślami, pod-
danemi obiej płci […] daninami, czynszami i załogami”.
945 Dzianottowie przybyli do Polski pod konic XVI w., znani byli w Warszawie jako bogata rodzina 
kupiecka. W 1662 r. otrzymali Polskie szlachectwo (indygenat).
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[…] w Warszawie, z dnia 10 maja 1799 r.”. W 1824 r. majątek dziedziczyli rodzeństwo 
Teobald (prezes zakładów dobroczynnych powiatu opoczyńskiego), Konstanty (wła-
ściciel Zameczka, sędzia pokoju powiatu radomskiego, w latach 1840–1857?) i Emilia 
Dzianott, dla której był to posag. Od niej w 1832 r. nabył go za sumę 105 tys. złp. jej 
mąż Józef Rutkowski946 h. Pobóg. (Notabene, był on egzekutorem testamentu Jana 
Cetnarowicza ze Strzałkowa). Wkrótce przeprowadził poważne inwestycje, czego 
dowodzi zapis w jednym z dokumentów: „Właściciel dóbr obecnych, z powodu 
uczynionych znakomitych ulepszeń w tychże dobrach przez wybicie rowów, osu-
szanie pól i łąk, wydobycie nowych gruntów, wystawienie nowych budynków […], 
ustanowił ich szacunek na złotych dwakroć (sto) pięć tysięcy”947. 

W 1859 r. majątek odziedziczyła Emilia z Dzianottów Rutkowska. Jej 31-letni 
syn Zdzisław, „obywatel ziemski z Jaszowic”, poległ podczas manifestacji pa-
triotycznej w Warszawie w 1861 r. W 1864 r. dobra nabył Maciej Jabłoński, a od 
niego, jeszcze w tym samym roku, Władysław Grodziński h. Paprzyca, ożeniony 
z Lucyną z Kamockich. Był on właścicielem graniczącego z Jaszowicami, Zakrze-
wa Kościelnego i radcą Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego w Radomiu948. W latach 1856–1880 mieszkał w Zakrzewie, zakupionym 
w 1865 r. od Suskich. W jego rękach Jaszowice pozostawały do 1914 r. Wówczas 
to, po oddaniu obu tych majątków (1500 ha) w administrację synom, zamieszkał 
w Radomiu. Wkrótce Zakrzew został sprzedany, zaś Jaszowice w 1888 r. przejął, 
dzięki posagowi żony Bronisławy z Arkuszewskich h. Jastrzębiec, Feliks Grodziń-
ski949. Tenże, absolwent Instytutu Rolniczego w Puławach, hodował konie pół-
krwi arabskiej, uprawiał chmiel eksportowany do Czech, a do Niemiec wysyłał 
masło. W czasie I wojny światowej w 1915 r. wieś, większość zabudowań dwor-
skich i folwarcznych zostało zburzonych i spalonych. Ocalał jedynie dwór i spi-
chlerz. Wówczas F. Grodziński pogorzelców umieścił tymczasowo w dworze, zaś 
swą rodzinę w Radomiu. Jednym z jego sześciorga dzieci była Teresa Grodziń-
ska, sanitariuszka w stacjonującym w 1920 r. w rejonie Hrubieszowa II batalionu 
4 pułku piechoty legionowej, zamordowana przez bolszewików. Jej matka B. Gro-
dzińska zorganizowała w dworze tajną szkołę polską dla dzieci i analfabetów 
z Jaszowic i okolic, która przetrwała do 1918 roku. Ponadto była ona założycielką 
i przewodniczącą radomskiego Koła Ziemianek. Po śmierci męża jako współwła-
ścicielka majątku Jaszowice zarządzała nim wraz ze swym synem Jerzym. Od 
1923 r., po śmierci F. Grodzińskiego, majątek objęli: Jerzy i Irena Grodzińscy, Fe-
licja z Grodzińskich Slaska, żona Jana, właściciela Broniszowa w Pińczowskiem, 

946 W publikacji Chotcza. Wczoraj, dziś, jutro, pod red. A. Skorupskiej-Tomczyk i W. Witczaka (2005) 
czytamy, że na pocz. XIX w. w posiadanie Rutkowskich h. Podbój, pochodzących z Mazowsza, weszła 
Chotcza n. Wisłą (dawne woj. radomskie). Szymon Rutkowski ożeniony z Marianną z Mierosławskich 
miał córkę i synów Antoniego i Józefa. Córka Emilia wyszła za mąż za Ignacego Prądzyńskiego h. Grzy-
mała, bohatera wojen napoleońskich i powstania listopadowego, gen. dywizji Wojska Polskiego Króle-
stwa Kongresowego. 
947 APR, HPR, sygn. 367.
948 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencja dokumentacyjna parku w Jaszowicach gm. 
Zakrzew woj. Radomskie, Radom 1990, arch. WUOZR.
949 A. Grodziński podaje, że „w roku 1888 Władysław Grodziński sprzedał Jaszowice synowi Feliksowi, 
żonatemu z Bronisławą Arkuszewską, za 70 000 rb” (Varia, s. 53).
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i Łucja z Grodzińskich Zdziarska, żona Stanisława, właściciela Łęgonic pod No-
wym Miastem, w 1931 r. właściecielami Jaszowic zostali Jerzy i Irena Grodzińscy 
i Maria Zdziarska. Pierwszy z nich gospodarował tam do 1941 r., kiedy to Niemcy 
przejęli majątek na Liegenschaft i w związku z tym musiał się on ukrywać. Przy 
przejmowaniu Jaszowic wyrzucona została również rodzina Remleinów, wysie-
dlonych z Poznańskiego i Szadurskich wysiedlonych z Kobryńskiego, którym 
Grodziński udzielał schronienia950. W 1944 r. „Skarb Państwa przejął niniejsze 
dobra od poprzednich ich właścicieli na reformę rolną”. W 1945 r., po rozparcelo-
waniu folwarku, w dworze zamieszkiwało kilka rodzin951. Kilkanaście lat później 
został on jednak rozebrany, a uzyskany materiał budowlany sprzedany952. 

Dwór usytuowany był malowniczo, na tle ściany drzew, przy końcu prowadzącej 
doń alei kasztanowej. Jedyną znaną jego ikonografię stanowi obraz z 1972 r. ma-

lowany przez Szczęsnego Kleczyńskiego953. Stąd między innymi wiemy954, że był to 
obiekt stosunkowo okazały, parterowy (długi na blisko 20 metrów), jedenastoosiowy, 
z dwoma gankami czterokolumnowymi od frontu, poprzedzonymi schodami i dwo-
ma, na osi – od strony parku. Na widocznej wschodniej ścianie szczytowej znajdowa-
ły się zapewne trzy okna. Budynek pokrywał czterospadowy, gontowy dach z trze-
ma kominami. Od strony południowo-zachodniej był on prawdopodobnie ceglany, 
a w pozostałej części, mniej więcej od połowy, drewniany. 

A. Grodziński charakteryzuje go następująco: „Dwór był staroświecki, modrze-
wiowy, na wysokiej podmurówce, otynkowany. Ozdabiały go dwa ganki z kolum-
nami. Dwie stare lipy górowały nad otoczeniem”955. Dzieli się on jeszcze taką oto 
refleksją: „To jeden z tych domów nie zważających na elegancję. Umeblowanie było 
podniszczone i mało efektowne, w salonie wprawdzie parkiet, ale w innych poko-
jach niezaciągane podłogi”. 

Przed dworem znajdował się mały klomb, a prawdopodobnie wokół budynku 
były i inne.

Dodajmy, że nie zachował się żaden z budynków folwarcznych (m.in. stajnie, 
magazyn zbożowy, kuźnia) wzniesionych zapewne już po I wojnie światowej.

Ogród, założony w 1870 r., ocalał jedynie częściowo (pow. 4,76 ha)956. Widać po-
zostałości alei grabowej i lipowej, choć niegdyś również przez środek ogrodu, 

obecnie porośnięty trawą, prowadziła aleja grabowa. Znajdujące się tam drzewa 
wycięto po II wojnie światowej, aby zbudować w tym miejscu podium na cele roz-

950 A. Grodziński, Varia. 1979–1983, mnps, b.d., s. 53–56; A. Grodziński, Varia 1958–1978, b.d. 
951 M.in. p. Kazimierz Kasiak, mieszkający do dziś w sąsiedztwie parku dworskiego, udostępnił mi folder po-
święcony T. Grodzińskiej, z wizerunkiem dworu, i wraz z p. Adamem Stanikiem udzielił mi cennych informacji.
952 H. Slaska, Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, cz. 2, Warszawa 1994, s. 65–67; K. Smo-
lińska, M. Piwowarczyk, Zakrzewska Ziemia. Cztery Pory Roku, Zakrzew 2012. 
953 Był on krytykiem sztuki (ur. 1895 lub 1897 – zm. 1984), synem Bogdana Kleczyńskiego, ziemianina, 
malarza (ucznia m.in. W. Gersona i J. Brandta) i Stefanii Chwalibóg. Reprodukcja tego obrazu została 
opublikowana w folderku, poświęconym Teresie Grodzińskiej. 
954 Informacje uzyskałem także od mieszkańców Jaszowic – p. Kazimierza Kasiaka, mieszkańca dawne-
go dworu (w okresie powojennym) i p. Adama Stanika. Obu Panom bardzo dziękuję.
955 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 100–101.
956 Ewidencja dokumentacyjna parku…, op. cit.



1.  Folwark Jaszowice. Fragment planu lasów dóbr. Pierworys L. Jeziorkowski 1847, przerys 1875. APR   
2.  Portret Teresy Grodzińskiej. Fot. archiwalne
3.  Portret Stefana Gębki Rudzkiego, koniec XVII w., w kościele oo. Bernardynów w Radomiu. Fot. W.M. Kowalik 2014   
4.  Szczęsny Kleczyński, Dwór w Jaszowicach, widok od frontu, obraz 1972
5.  Budynek gospodarczy dworski w Jaszowicach. Fot. W.M. Kowalik 2014
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rywkowe (już usunięte). Starodrzew liczy przeciętnie około 100 lat, a są to głównie 
dęby, lipy, graby i jesiony. 

Przed kilku laty powstał „Projekt konserwatorski dotyczący rewitalizacji ze-
społu parkowego w Jaszowicach gm. Zakrzew”, którego inwestorem jest Funda-
cja Kamilla w Warszawie. Realizując go, wzniesiono krzyże poświęcone Teresie 
Grodzińskiej, projektowane przez D. Smatloch-Klechowską, a na obrzeżach parku 
umieszczono liczne głazy polne. 

W sąsiedztwie, między łąką a polami znajdował się staw, obecnie zarośnięty, 
połączony kanałem z rzeczką Dobrzycą. 

JEDLANKA
(Iedlanka 1511, Jedlanka ok. 1520, 1569)957

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, w dorzeczu Radomki, 
w pobliżu drogi krajowej nr 7. 

Dzieje. Jedlanka wraz z Jedlińskiem, Gutowem, Wolą Gutowską, Zawadami 
i Płaskowem tworzyła jeden klucz majątków. Jej właścicielemi byli: Barbara 

Jedlińska (1508 r.), Mikołaj Jedliński, który w 1530 r. uzyskał od króla Zygmun-
ta I przywilej na założenie miasta958, w 1569 r. Jarosz, czyli Hieronim Krzyżanowski 
h. Dębno959, od 1675 r. Witowscy, w tym Stanisław z Popowa (zm. 1637), kasztelan 
brzeziński (poseł do Turcji i Węgier), którego pierwszą żoną była Elżbieta, córka 
Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, następnie ich syn Stanisław, starosta lubelski, 
którego żoną była Joanna z Firlejów, fundator jedlińskiego kościoła (upamiętniony 
przez Sienkiewicza w „Potopie”), dalej – Załuscy, w tym Teresa, zamężna za Alek-
sandrem Załuskim h. Junosza, którego trzech braci było biskupami. 

W 1675 r. miała miejsce niezwykła uroczystość ślubna w kaplicy dworskiej, opi-
sana następująco: „Wielki ruch objawiał się we wsi Jedlonce […], bo się spodziewa-
no przybycia arcybiskupa gnieźnieńskiego, który miał pobłogosławić związek mał-
żeński pomiędzy Aleksandrem Załuskim, a Teressą Witowską, kasztelanką sando-
mierską […]. Odnowiono starożytny pałac Witowskich, przyozdobiono kaplice”960. 

Od Aleksandra Załuskiego dobra te przeszły do Józefa Sołtyka, kasztelana beł-
skiego (odznaczonego Orderem Orła Białego), który sprzedał je w 1731 r. Francisz-
kowi na Słupowie Szembekowi, wojewodzie inflanckiemu, ten zaś w 1747 r. Teresie 
z Działyńskich Sikorskiej, starościnie morzynowskiej961. W 1752 r. właścicielem mia-
sta Jelińsk i zapewne dóbr Jedlanka został bp Andrzej S. Załuski, kanclerz wielki 
koronny, przedstawiciel polskiego oświecenia, biskup wielkich zasług dla Ojczy-
zny i Kościoła. Jak pisze S. Piątkowski, zwieńczeniem jego działalności na polu 

957 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 82.
958 S. Piątkowski, op. cit., s. 36.
959 A.Grodziński, Varia, op. cit., s. 45–50.
960 J. Wiśniewski, op. cit., s. 95–96; uroczystość opisana przez ks. Aleksandra Potkańskiego.
961 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 48.



252

społecznym było ufundowanie Biblioteki Załuskich962. Głośnym wydarzeniem był 
w 1763 r. jego wjazd do Radomia z dóbr Gołębiowa Józefa Potkańskiego, kasztelana 
radomskiego (przedstawiony bliżej w haśle poświęconym miejscowości Potkanna). 
Następnie dobra te nabył Franciszek Lanckoroński h. Zadora, starosta regnowski. 
Po jego śmierci w 1791 (lub 1793 r.) Jedlankę i Jedlińsk zakupił Wilhelm Ch. Jacob-
son h. Jedlina, nobilitowany przez Sejm Wielki, przedsiębiorca rodem z Niemiec. 

Dzieje tych dóbr wzbogaca fakt, że w 1794 r. przechodził tędy i obozował w nich 
Tadeusz Kościuszko. 

Właścielami Jedlanki byli także: Teresa z Działyńskich Sikorska, Tomasz Dangel (do 
1805 r.), znany fabrykant powozów, „wyniesiony do godności szlacheckiej na sejmie 
1790”, Mikołaj Bronikowski h. Osęk (1805–1815), generał major wojsk polskich, ożenio-
ny z Anną Krasińską, starościanką siemiechowską (za Jedlankę „nie wpłacił całej sumy 
46 000 sztuk czerwonych złotych (828 000 złp), chociaż poważnie się zapożyczył”)963. 
W latach 1829–1839 dobra należały do ich córki hr. Amelii Załuskiej, która odziedziczyła 
je w spadku964. W 1839 r. majątek dostał się w ręce Ignacego Trzcińskiego h. Leliwa? 
(który wpierw był jego dzierżawcą), nabyty „na licytacji za summę złotych polskich 
sześćkroć”, w 1843 r. jego spadkobiercami zostali rodzeństwo Ignacy, Seweryn, Włady-
sław i Franciszka Trzcińscy, od 1847 r. właścicielami byli Ludwika z Danglów Trzcińska, 
Franciszka z Trzcińskich Proszyńska i Ignacy Trzciński965, od 1851 r. Seweryn i Włady-

962 W II poł. XVIII w. uważana za jedną z największych bibliotek świata.
963 „Przy regulacji hipoteki Jedlanki w 1824 r. przede wszystkim Ludwik Montrezor i Jan Ordęga, w imie-
niu swoich żon i pozostałego rodzeństwa Dangiel, wystąpili o zabezpieczenie reszty ceny kupna dóbr 
jedlińskich. Patron przy Trybunale Piotr du Laurans, imieniem Teresy z ks. Poniatowskich hr. Tyszkiewi-
czowej, generalnej sukcesorki po ks. Józefie Poniatowskim, wystąpił o wpisanie do księgi wieczystej sumy 
wierzytelnej 13 000 sztuk czerwonych zł, pożyczonych w swoim czasie generałowi przez księcia. Michał 
Skórkowski, dziedzic Jankowic wystąpił o zabezpieczenie 1200 sztuk czerwonych zł holenderskich w zło-
cie. Wreszcie Onufry Malczewski, dziedzic dóbr Sitno, powiatu hrubieszowskiego, upomniał się przez 
Patrona Marcina Lassanowskiego o zabezpieczenie 106 000 złp. […] Amelia Załuska, prawdopodobnie 
obawiając się odpowiedzialności finansowej za długi ciążące na tych dobrach, spadku na razie nie objęła. 
Ignacy Trzciński natomiast, mąż Ludwiki Dangiel, chcąc ratować interesy swoje i rodziny, został dzierżaw-
cą klucza jedlińskiego od „masy bezdziedzicznej”. Jednak w 1831 r. zostaje Załuska wreszcie ujawnioną 
w hipotece, jako właścicielka dóbr jedlińskich. Trzciński jest w dalszym ciągu dzierżawcą, teraz już z jej 
ramienia. Ponieważ jednak wierzyciele nie mogli się doczekać zwrotu swoich sum, dobra jedlińskie zostały 
w 1839 r. zlicytowane, a właścicielem ich został dotychczasowy dzierżawca. Ignacy Trzciński żył do 1843 r. 
(K.W.Jedlanki Dział III, s.69/ Po nim posiadaczką tych dóbr była jego żona Ludwika. W 1848 r. nastąpił 
podział między spadkobierców Ignacego, na skutek czego Franciszka z Trzcińskich Pruszyńska dostała 
wieś Gutów, Ignacy–Płasków, Zawady i Amelków, a Seweryni Władysław wzięli: Jedlińsk, Jedlankę, Wolę 
Gutowską, Nową Wolę i Romanów. Ignacy sprzedał w 1851 r. Płasków i Amelków Janowi Wesołowskie-
mu, Seweryn spłacił schedę bratu Władysławowi, który się przeniósł do Jakimowic pod Opoczno i został 
sam przy Jedlance i reszcie” (A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 49–50). 
964 Amelia z Bronikowskich hr. Załuska „odziedziczyła je w spadku […] w dniu 18 maja 1829 r., po Ro-
dzicach swych Mikołaju […] i Annie z Krasińskich Bronikowskich Małżonkach, którzy takowe, za kon-
raktem w dniu 23 marca 1805 r. w Warszawie […], za summę szacunkową 46 000 sztuk czerwownych zł 
[…] od Tomasza Dangela nabyli…” (APR, HPR).
965 „Na Licytacji Sądowej w dniu 18/30 kwietnia 1847 r. odbytej Ludwika z Dangelów Trzcińska z ogółu 
Dóbr tych Folwark Jedlanka, Młyn Lisowem, wsie zasobne Nowa Wola, Gutowska Wola, Kolonia Ro-
manów i Miasto Jedlinsk za summę rubli sr. 47697 kop. 85. Franciszka z Trzcińskich Proszyńska Folwark 
i wieś Gutów i wieś Brody za summę rubli sr. 23136 kop. 80. Ignacy Trzciński folwark i wies Zawady 
z wsią zasobna Płasków i folwarkiem Amelkow za sumę rubli sr. 21599 nabyli”.
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sław bracia Trzcińscy, od 1904 r. (do 1943 r.) Ignacy Polikarp Trzciński966, a od 1911 r. 
Józefa Trzcińska. W posiadaniu tej rodziny Jedlanka, „trochę okrojona przez parcela-
cję, pozostawała do końca II wojny światowej. Ostatnio była własnością Józefy z Bryn-
dza-Nackich, wdowy po Ignacym Trzcińskim, synu Seweryna, i jego sukcesorów”967. 
W 1945 r. od Józefy Trzcińskiej majątek przejął Skarb Państwa. Notabene, był to pierwszy 
w powiecie radomskim majątek dworski objęty tzw. reformą rolną968. Park z dworem 
został przydzielony „Oświacie Rolniczej”, podległej byłemu Urzędowi Powiatowemu 
w Radomiu. W 1956 r. przekazany został Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu. 
Od 1957 r. funkcjonuje tam, z czasem rozbudowany, Dom Pomocy Społecznej. 

Z budynków dworskich sprzed II wojny światowej zachował się jedynie bu-
dynek gospodarczy, przebudowany na potrzeby pralni. Do niedawna była także 
gorzelnia gotycyzująca, z czerwonej cegły, którą rozebrano po 2014 r.

Dwór usytuowany był nad rzeczką Tymianką, dopływem Radomki. „Jedlonka 
[…] z kształtną rezydencyą i pięknym położeniu nad Radomką”969. W XVII w. 

Stanisław Witowski wystawił „wspaniały dwór drewniany, nazywany pałacem”, 
który w końcu XVIII w. uległ całkowitej ruinie970. Zapewne już w XIX w. wystawio-
no nową siedzibę o nieznanej formie. W 1956 r. w trakcie remontu obiekt ten uległ 
spaleniu. Na jego miejscu wybudowano budynek murowany o formie nawiązującej 
do architektury dworskiej. 

Brak informacji dotyczących wyposażenia dworu. Należy wspomnieć, że Trzcińscy 
zatrudniali dla swych dzieci nauczyciela – artystę malarza, rodem z Marsylii, o nazwi-
sku Karol Dumas, który wykonał jakieś bliżej nieznane obrazy971. W Gazecie Radom-
skiej czytamy o nim jako o artyście i filozofie, jak też malarzu, którego „płótna […] po-
siadają pp. Trzcińscy, Błędowscy w Czekanowie, Gruszczyńscy i wiele innych osób”972. 

W 1945 r., w ramach akcji „zabezpieczania dóbr podworskich”, z dworu do 
Muzeum Regionalnego w Radomiu miał trafić obraz przedstawiający „żuawów 
papieskich” (nieznanego autorstwa), dość znacznych rozmiarów, który został „po-
dobno pocięty przez milicję czy ludność, a płótno podzielono między siebie”973. 
Nieznany jest więc jego dalszy los. Miejsce w muzeum znalazło natomiast popiersie 

966 Inskrypcja z grobowca na jedlińskim cmentarzu: „D.O.M. Ignacy Trzciński dziedzic dóbr Jedlanka 
zmarły w dniu 5 kwietnia 1943 r. w wieku życia 53 / Witalis Trzciński zmarły w dniu 9 stycznia 1842 r. 
w 21 wiośnie życia. Stroskana małżonka Ludwika z Danglów Trzcińska…”. 
967 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 50.
968 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 303.
969 F. Siarczyński, op. cit., s. 41.
970 A. Grodziński, Varia, op. cit., s. 47.
971 T. Palacz, Z pogranicza Orońska, Warszawa–Orońsko, 2009, s. 178; w zbiorach kolekcjonerskich ks. Jana Wi-
śniewskiego znajdował się „obrazek wyobrażający górę Synaj, niżej Arab i wielbłąd. Malował Karol Dumas, 
rodem z Marsylii, nauczyciel prywatny zamieszkały w Jedlonce, w Radomiu, gdzie umarł 2 lipca 1893 r.”
972 K. Krauze, autor pośmiertnego wspomnienia, pisze, że Karol Dumas „studia szkolne odbył we Fran-
cji, a uniwersyteckie w Berlinie” („Gazeta Radomska”, nr 34, 1893 r.).
973 APK, Zespół Akt UWK II, sygn. 2161; Pismo – sprawozdanie Jerzego Majewskiego Referenta Mu-
zeów do naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 1945 r.; łac. Zuawi 
Pontifici – ochotniczy oddział lekkiej piechoty (mundury na wzór żuawów francuskich), utworzony 
w XIX w. za pontyfikatu Piusa IX, w celu obrony Państwa Kościelnego. 



1.  Portret Ignacego P. Trzcińskiego. Fot. archiwalne   
2.  Bolesław Zwoliński, Popiersie Pruszyńskiej, rzeźba z dworu w Jedlan-

ce. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik 2014
3.  Filiżanka z dworu w Jedlance, XIX w. Wiedeń. Zbiory MJM. Fot. P. Ro-

gólski   
4.  Gorzelnia dworska i rzeźba ogrodowa w Jedlance. Fot. W.M. Kowalik 2014
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Pruszyńskiej, autorstwa znanego, radomskiego rzeźbiarza Bolesława Zwolińskiego 
(1883–1944)974. 

Ogród o charakterze krajobrazowym został założony prawdopodobnie w I poł. 
XVIII w. (pow. 2,14 ha)975. Pierwotny jego układ jest dziś słabo czytelny, choć 

dają się wyróżnić dwie części – północna i południowa. Osią dzielącą jest główna 
droga wewnętrzna prowadząca od bramy wjazdowej w poprzek parku do bra-
my wychodzącej na dawne podwórze gospodarcze. Wszytkie budynki znajdują się 
w północnej części parku. Od strony północnej założenia zachował się zarośnię-
ty staw. Południowa część parku charakteryzuje się dość silnym zadrzewieniem. 
W dużej części zachowany jest tam pierwotny drzewostan, sporo starych drzew, 
około 200-letnich. Gatunki występujące w parku to: glediczje, graby, jesiony po-
spolite, topole i lipy, tworzące niegdyś „słynną aleję lipową”976. Znajduje się w nim 
jedno drzewo – wiąz szypułkowy – o statusie pomnika przyrody. 

Ponadto w parku zachowała się kamienna, puklowana czasza, w konwencji ba-
rokowej, , stanowiąca element parkowej rzeźby, być może o charakterze fontanny.

KLWATKA (KRÓLEWSKA)
(Chrwati 1470–1480, Krwathka 1569, 1578, Krwati Powala 1569, Krwatka 1665, 1789)977

gm. Gózd, wieś, usytuowana jest na wschód od Radomia, przy drodze krajowej nr E12. 

Dzieje. Przypuszczalnie ma metrykę XIII-wieczną, a w XIV w. otrzymała pra-
wo niemieckie978. Z lustracji dóbr królewskich województwa sandomierskiego 

z 1565 r. wynika, że we wsi znajdował się folwark, a jej dzierżawcą był Andrzej 
Myszkowski, w 1569 r. stanowiła uposażenie burgrabiego zamku radomskiego Jana 
Modrzewskiego, w 1665 r. dzierżawcą dóbr był Bernard Gozdecki, a podnajemcami 
od 1643 r. Jakub Szumowski i Ewa Kadłubska. We wsi był wówczas dwór i folwark. 
Prawdopodobnie pod koniec XVII w. dzierżawcą majątku był Stanisław Gemba-
rzewski h. Awdaniec lub Ogończyk, właściciel sąsiedniego Grzmucina i Wojsławic, 
a kolejnymi właścicielami, w końcu XVIII w. byli Tomasz Korytkowski-Sulerzycki, 
rotmistrz wojsk koronnych (od 1758 r.), z żoną Jadwigą. Po 1795 r. dobra klwa-
teckie zarekwirowały władze austriackie, po czym przeszły one w ręce prywatne. 
W 1844 r., jak zapisano w Księdze Wieczystej, składały się z: „folwarku i wsi tegoż 
nazwiska, z części wsi Małęczyn i Myśliszewice, z przyległościami”. Jako pierwsi 

974 A. Apanowicz, Bolesław Zwoliński rzeźbiarz radomski 1883–1944, 1974.
975 J. Mista, S. Śledziński, T. Śledzińska, K. Mazur, Dokumentacja inwentaryzacyjna parku zabytkowego Je-
dlanka gm. Jedlińsk, arch. WUOZR, 1979. 
976 G. Podgajniak, Rozwój życia kulturalnego, w: Powiat radomski, RTN, t. 13, z. 1–2, Radom 1976, s. 374.
977 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 105; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 46: „Dawne 
dziedzictwo imienia Kurdwanowskich, niegdyś Firlejów i Powałów”. Autor, wymieniając Klwatki, myli 
Królewską ze Szlachecką. 

978 W. Chorązki, Heraldyka Gminy Gózd. Opracowanie historyczno-heraldyczne, Kraków 2007.
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ich właściciele wykazani zostali Tomasz Zalewski i Antoni Figietty979, którzy dobra 
te nabyli „od skarbu publicznego” (wpis z 1836 r.), a następnie: Wincenty Kie-
drzyński (1836 r.), Michał Sadkowski (1842), bracia Adolf i Józef Kiedrzyńscy, któ-
rzy dobra te „odziedziczyli prawem spadku” (1844 r.), Franciszek Mirecki (1845 r.), 
Michał Zakrzewski (1845 r.), Wiktorya z Jelenków Hoppen (1846 r.), Robert Figietty 
(1852 r.), Michał Sadkowski i Waleryan Klecki (1855 r.). Szczególnie interesującą po-
stacią był mjr Narcyz Figietty (ur. w 1820 r. w Klwatce Królewskiej – zm. w 1891 r. 
w Wojnarowej). Służył w powstaniu styczniowym, w oddziałach Langiewicza, 
Czachowskiego i Eminowicza, jak też, stojąc na czele własnego oddziału, uczest-
niczył w bitwach pod Iłżą, Kowalą i Wirem, gdzie został ranny980. Znany jest m.in. 
z przeprowadzenia brawurowego ataku na kompanię saperów rosyjskich w Jedlni. 

W 1864 r. klwatecki majątek prawdopodobnie był dzierżawiony przez Włady-
sława, Katarzynę i Petronelę Duninów.

Po 1867 r. wieś podzielono na trzy części: Klwatka Królewska Wieś, Klwatka 
Królewska A, gdzie znajdował się dwór i folwark obejmujący 218 mórg i 14 zabu-
dowań folwarcznych drewnianych i Klwatka Królewska B, gdzie również znajdo-
wał się dwór i folwark (418 mórg) oraz 11 zabudowań folwarcznych. 

Kolejni właściciele majątku to: Balbina z Figiettych Lenk, żona Romualda, pod-
leśnego z Woli Soleckiej, wraz z Michałem Sadkowskim i Waleryanem Kleckim 
(1868 r.). W 1869 r. sprzedała ona część Klwatki Wincentemu Turskiemu (z inwen-
tarzem i meblami). Wówczas to „Szacunek za dobra Klwatka A przyjęty został na 
rubli srebrem 5500, zaś za inwentarze i ruchomości na rubli srebrem 840”. W 1871 r. 
dobra te były administrowane przez Jana Lisiewskiego. Ciekawą informację znaj-
dujemy w inwentarzu spisanym po śmierci Feliksa Lesiewskiego: „Dla Aleksandra 
le Bruna zabezpieczona jest suma rs 4275”. Być może chodzi tu o jednego z najwy-
bitniejszych lekarzy polskich981. 

W dokumencie tym wykazano również zwierzęta, takie jak: „wałach kaszta-
nowaty, ogier kasztanowaty ślepy, ogier szpakowaty, klacz kasztanowata, klacz 
gniada ze źrebięciem, wół biały z czerwonemi centkami, wół czerwony granisty, 
wół granistobiały i 14 krów”. 

Następni dziedzice to: Anna z Figiettych Czajkowska (wdowa), Balbina z Figiet-
tych Lenk, Michał Sadkowski i Waleryan Klecki (1874 r.), Anna z Figiettych Czajkow-
ska i Balbina z Figiettych Lenk (1875 r.), Balbina Lenk (1877 r.), Maksymilian Lenk 
(1882 r.), Jan Gorecki (1883 r.), Michał Święcicki (1885 r.), Konstanty Sotkiewicz (od 
1902 r.), a później Anna Sotkiewicz. W 1920 r. majątek ten liczył ponad 142 morgi. Jego 
„część właścicielka zamierza sprzedać włościaninowi wsi Klwatka Królewska Fran-
ciszkowi Jankowskiemu”. Plan tego gruntu, zwanego Rochówka (ponad 9 morg), 

979 Rodzina Figiettich h. Zaremba, o włoskich korzeniach, nobilitowana w I Rzeczypospolitej, w 1790 r. 
Franciszek (dziedzic wsi Tyczynogi w sochaczewskiem) był dzierżawcą, a jego brat Antoni administra-
torem dóbr klwateckich.
980 Uczestniczył także w bitwach m.in. pod Wąchockiem, Suchedniowem, Solcem, Iłżą i Krzyżanowica-
mi. Służył w legionach polskich w Turcji i w legionie w Afryce; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik powsta-
nia styczniowego. Galicja w powstaniu styczniowym, Lwów 1913.
981 Aleksander le Brun od 1840 r. naczelny lekarz Szpitala Dzieciątka Jezus, profesor Akademii Medyko-
Chirurgicznej i Szkoły Głównej w Warszawie, zmarł w 1868 r. 
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sporządził K.Bielski, na podstawie planu z 1870 r. W. Jasińskiego982. W 1945 r. dobra 
od Anny Sotkiewicz przejął Skarb Państwa, „jako przeznaczone na reformę rolną”. 

Po zakończeniu II wojny światowej w budynkach podworskich siedzibę znala-
zła szkoła powszechna983.

Dwór, a właściwie dwory były różne, w różnych miejscach i czasie. Niewiele 
o nich wiemy. Po 1867 r. były dwa dwory (w Klwatce Królewskiej A i Klwat-

ce Królewskiej B), oba niezachowane, brak też ich ikonografii. Jeden usytuowany 
był zapewne w pobliżu w rzeczki Pacynki. Może to ten, o którym mowa w lustra-
cji z 1789 r., a którego fundatorami mogło być małżeństwo Korytkowskich-Sule-
rzyckich lub rezydujący przed nimi dzierżawca984. Był to budynek „jednopiętrowy, 
wkoło obtynkowany, gontami pobity”, mający „pokojów 3 i gabinetów 4”, w do-
brym stanie, wraz z „oficyną z kuchnią, z drzewa, izbami dwoma, na drugiej stro-
nie spiżarnią, gontami pobitą”. 

Były tam ponadto inne budynki dworskie w tym: spichlerz, wozownia, stajnie, oko-
lista obora, oraz dziedziniec parkanem obwiedziony, wszystkie pokryte gontem985.

Dwór ten, a może już kolejny wystawiony w tym miejscu, mimo że przetrwał 
powstania i wojny, został rozebrany w 1960 r. Był to wówczas budynek drewniany, 
z gankiem (werandą?). Swe siedziby miały tam szkoła, urząd gminy, jak też miesz-
kały w nim dwie rodziny. Obecnie w tym miejscu znajduje się nowy dom.

Na wyposażeniu dworu w 1869 r. było m.in.: sześć krzeseł wyściełanych, dwie 
kanapy żółte, łóżko wiśniowe, szafa żółta, dwa lustra i trzy komody. Do komunikacji 
zaś służyły: bryczka najtyczanka i dwie bryczki wasągowe. W 1871 r. z inwentarza 
w dworze znajdowały się m.in.: „Zegar ścienny w złoconych ramach, zegarek zło-
ty z łańcuszkiem i kluczykiem złotym, kanapa, 5 krzeseł jesionowych adamaszkiem 
niebieskawym wybite, stół przed kanapę jesionowy z klapami, 5 krzeseł jesionowych 
wyplatanych starych, łóżko olszowe stare, sofa z poduszkami, 2 komody jesionowe 
stare, komoda czarna stara, stolik jesionowy okrągły, stolik olszany mały owalny, 
fortepian mahoniowy o półsiódmej oktawie, 2 lustra duże w orzechowych ramach, 
szafa jesionowa do sukien, 26 landszaftów, biurko czarne z szufladami, stoliczek ma-
honiowy, parawan pręcikowy z zielonym pokryciem, umywalnia stara, 2 stołeczki 
pod nogi, mappa Królestwa Polskiego, sofka czyli kozetka, stoliczek mały z klapka-
mi, szafarnia, praska do kart, wapnica czyli pomywaczka, łyżeczka srebrna, łyżka 
najsilbrowa, 2 moździerze żelazne, dzwonek do sanek, samowary, 7 miar do wódki, 
herbatniczka szklana, 3 wazy, 4 półmiski i 1 sosjerka fajansowe, czajnik porcelanowy, 
tacka piaseczniczka i kałamarz, 2 lichtarze drewniane, młynek do kawy”.

Wśród obiektów wystawionych na licytację, po śmierci M. Sadkowskiego, zna-
lazły się m.in.: stara kareta, którą nabyła, bliżej nieznana, Szelągowska, oraz „futro 
do powozu w nogi”, bryczka, sanie stare i sanie kryte stare. (Łącznie z licytacji 
uzyskano rubli srebrem 701 kop. 58).

Ciekawostkę stanowi fakt, że życie dworskie regulował m.in. usytuowany przed 
dworem „dzwon na słupie”. 

982 APK, OUZ, sygn. 6743.
983 www.szkoła@klwatka.net.
984 A. Nierychlewska, op. cit., s. 156.
985 Tamże, s. 155–156.
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KŁONÓW
(Clonouo 1191, Clonow 1415, Clyonow Maior 1470–1480, Klonow 1508, Klonow 
Magna 1564–1565, Kłonów 1827)986

gm. Gózd, wieś usytuowana jest na południowy wschód od Radomia. 

Dzieje. „Stara wieś, o wczesnośredniowiecznych korzeniach. Na początku 
XIV w. zamieszkiwali ją przedstawiciele rodu rycerskiego pieczętującego się 

herbami Awdaniec (Abdank) i Doliwa. W 1386 r. znany jest Michał z Klonowa 
h. Awdaniec. W tym samym roku Mieczysław i Maciej z Błotnicy h. Doliwa wysta-
rali się o przeniesienie wsi Kłonów na prawo niemieckie.[…] W 1447 r. bracia Mi-
chał, Mikołaj i Jakub dzielą się dobrami w Klonowie i okolicy. W latach 1452–1453 
jako sędzia grodzki radomski wzmiankowany był wspomniany wyżej Michał. Jan 
Długosz w Liber beneficiorum (1470–1480) podaje, że wieś znajduje się w parafii św. 
Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy do braci: Mikołaja i Złotego, oraz ich stry-
ja Jakuba h. Awdaniec […] We wsi były 3 dwory i folwarki rycerskie […] W latach 
1487–1492 Jakub Kłonowski z Kłonowa Wielkiego był sędzią nadwornym królew-
skim.. Dziedzicem części Klonowa Wielkiego w roku 1508 był Stanisław Kłonow-
ski h. Awdaniec […] W 1569 r. wieś Kłonów miała dwóch właścicieli: Zygmunta 
Gołyckiego h. Kotwicz i Joachima Kolanowskiego h. Bogoria. W części Gołyckiego 
był folwark […], w części Kolanowskiego również był folwark […] Ostatecznie Kło-
nowscy znikają z tych terenów w roku 1646”987. 

W 1798 r. dobra Kłonów zakupił Józef Chociszewski h. Junosza od swego brata 
Antoniego z Chociszewa Chociszewskiego988 (za 170 tys. złp), „zaś przyległość Jo-
zefatka, w obrębie tychże dóbr, sam wyerygował”989. Kolejni właściciele to: Józefa 
z Chociszewskich Dolinska, która w 1854 r. odziedziczyła Kłonów, z przyległościa-
mi Kłonówek i Jozefatka, po swym ojcu, następnie Jan Czarnecki (od 1866 r.). Od 
niego dobra te nabył w 1874 r. Teodor Mirecki, oficer armii carskiej (głównie w Sa-
ratowie), który w dobrach kłonowskich osiadł po sprzedaniu majątku rodzinnego 
Chechły, w powiecie zwoleńskim. Jego żoną była Franciszka z Gogolewskich, wdo-
wa po hr. Niesiołowskim, wychowana w kulcie powstania styczniowego. Szcze-
gólnie znaną postacią w rodzinie był ich trzeci z kolei syn, urodzony w Kłonówku, 
Józef Mirecki (1879–1908), pseudonim m.in. Montwiłł. Był on uczniem radomskiego 
gimnazjum, socjalistą, zwanym Księciem Rewolucji. Za działalność antycarską był 
więziony, a w 1904 r. zesłany na Sybir, skąd zbiegł. Po kolejnym aresztowaniu 
w 1908 r., wraz żoną Marią v. Woyczyńską, został powieszony w Cytadeli War-

986 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 111.
987 W. Chorązki, Heraldyka gminy Gózd. Opracowanie historyczno-heraldyczne, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2007, kps. Podaje on także, iż, na przełomie XVIII i XIX w. w Klonowie pojawiają się Łabędzcy 
h. Korab. Jako właściciel wsi wzmiankowany jest […] Jan Kanty Łabędzki oraz jego syn Konstanty (ur. 
w 1819 r.), który w 1852 r. udowodnił swoje szlachectwo w Królestwie Polskim.
988 S. Uruski w swym herbarzu podaje, iż Józef Chociszewski, sędzia krasnostawski, był synem Anto-
niego, szambelana króla Stanisława Augusta, ożenionego z Ludwiką Karczewską, a jego braćmi byli Jan 
Nepomucen i Erazm, dziedzic Pawłowskiej Woli.
989 APR, HPR, sygn. 522; wpis do hipoteki w 1824 r.
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szawskiej. Osierocił córkę Bronisławę, której ojcem chrzestym był Józef Piłsudski990. 
Dodać jeszcze warto, że jeden z braci Józefa – Wacław wyjechał do Ameryki. Za-
dłużeni Mireccy po sprzedaży majątku kłonowskiego przenieśli się do Warszawy.

Od 1894 r. w radomskiej hipotece figuruje Anna Domaszewska, później zaś wiele 
innych osób, które zakupiły części majątku, m.in. Kamińscy, Jóźwikowie – w 1919 r. 
Paweł Jóźwik nabył od F. Borensztajna część dóbr o powierzchni 1843 sążnie (około 
3600 m), z budynkiem dawnego dworu, później także Ziębowie i Rybińscy.

W dobrach tych w XIX w. znajdowały się dwa dwory i folwarki, w Kłonowie i Kło-
nówku. Fakt istnienia (nie wiadomo do kiedy) pierwszego z nich wyparował z lokalnej 
świadomości, w przypadku drugiego zaś znana jest jego lokalizacja oraz relikty założenia. 

Dwór związany z folwarkiem Kłonów w 1866 r. został opisany tak: „z drzewa, sza-
browany, gontem kryty, o jednym kominie, z gankiem od frontu, na dwóch słupach 

wspartym, ma okien 8 i drzwi przestrzałowych 2, z tyłu ma chlewy, pod dachem dworu. 
Na przeciwko domu tego, od drogi, jest dom w słupy murowane, w którym niegdyś mie-
ściła się brama. Studnia obok tego domu drzewem ocembrowana, z żurawiem, spichrz 
z drzewa na podmurowaniu, budynek w czworobok postawiony, w środku formuje 
okólnik, z frontu w tym budynku naokoło jest okien 18, wrot 3 i drzwi jedne”.

Dwór ten mógł się znajdować pomiędzy obecnymi gospodarstwami nr 10 i 12, 
gdzie też była murowana owczarnia. 

Ogród. W opisie z 1866 r. czytamy: „Ogrodów owocowych nie ma, ogrody zaś 
warzywne, oprócz za spichrzem położonego, znajdują się za stodołą, domem 

folwarcznem i karczmą”. 

Dwór. związany z folwarkiem Kłonówek, usytuowany na skaju wsi (kolonii) to był 
„dom murowany z cegły, parterowy, frontem na zachód, przy drodze do wsi Kło-

nowiec postawiony, o 3 kominach murowanych, do których drabiny na dachu przy-
twierdzone, dach dranicami i w części gontami kryty, z frontu 7 okien, z okiennicami 
i drzwi jedne, z drugiej strony od ogrodu 8 okien i drzwi dwoje […], z boku, na północ, 
ganek o 4 filarach murowanych, oszklony, wchod, przez drzwi oszklone, z ganku do 
wnętrza dworu prowadzą dwoje drzwi. W ganku i przed drzwiami frontowymi dwo-
ru posadzka z kamieni. W części górnej ganku okno w półkole oszklone”.

Dwór ten został na początku XX w. zakupiony przez Pawła Jóźwika (z Mako-
wa?), później zaś należał do jego syna Antoniego. Około 1930 r. został rozebrany. 
W miejscu tym (obecnie nr 15) wzniesiono, z wykorzystaniem materiału z dworu, 
nowy dom drewniany w formie dworkowej, z gankiem na dwóch słupach. Podczas 
II wojny światowej mieszkali w nim niemieccy okupanci. Stanowi dziś własność 
Tomasza Rokicińskiego, wnuka P. Jóźwika.

Ponadto znajdowały się tam: „Oficyna frontem na północ, z drzewa, parterowa, 
szabrowana, o 2 kominach, z frontu 2 okna i w środku drzwi wchodowe podwójne, 
przed którymi pokład? z bali sosnowych, z boku wschód i z boku, na zachód, ma po 
jednym oknie, a z tych od południa 4. Dom murowany, skarbiec zwany, frontem na 
południe, z gankiem z tejże strony, na którem dach wspiera się na 2 słupach drew-

990 F. Tych, Mirecki (Montwiłł-Mirecki) Józef Anastazy, PSB, t. XXI, 1976, s. 334–337; P. Duber, Józef Mon-
twiłł-Mirecki – Książę Rewolucji. W stulecie akcji rogowskiej, „Mówią Wieki”, nr 11(563) 2006; O J. Mireckim 
pisał m.in. Stefan Żeromski, w dramacie „Róża”. W 1927 r. w związku z wystawą w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych głośny był spór o rzeźbę jego popiersia, autorstwa warszawskiego rzeźbiarza 
Janika. W Radomiu zaś, podobnie jak w innych miastach, jedna z ulic nosi jego imię.
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nianych, dach gontem kryty, o jednym kominie. Zewnątrz tej budowli jedne drzwi 
wchodowe, przy których po obu stronach znajdują się okienka, a w ścianach jest 
6 okien, z których 5 są okratowane, przed gankiem schody drewniane. Od domu 
tego do oficyny jest ścieżka brukowana kamieniami polnymi. Dom, kuchnia zwany, 
przy dworze stojący i z tymże ścianą szczytową stykający się, z drzewa, dach gontem 
kryty, o 1 kominie. Dom ten ma okien 4 i drzwi pojedyncze 6. Piwnica, na skład oko-
wity, z kamienia polnego, w ziemi murowana, dachem gontowym okryta, wchod do 
tej piwnicy jest przez drzwi podwójne, od strony drogi do Kłonowca, a drugi wchod 
jest od strony chlewików. Dom dworski z drzewa, frontem na zachód. Piwnica przy 
domu skarbiec zwanym, obok sadzawki, z kamienia, gontem kryta, o dwóch wcho-
dach opatrzonych drzwiami, z których jeden jest od ogrodu, a drugi od podwórza. 
Lodownia z drzewa w ziemi postawiona. Oranżerya do domu w ogrodzie przysta-
wiona, z drzewa, dachem gontowym kryta. Ma na południe wystawioną ścianę do 
oszklenia, która dziś nie egzystuje. Oranżeria jest zaniedbana. Wszystkie opisane 
budowle stoją w ogrodzie, albo też jedną ścianą jak dwór, oficyna, dom dworski 
dotykają, poza temi budynkami od strony północnej rozciąga się dziedziniec około 
morga jedna mający, oddzielony od innych dziedzińców płotem murowanym, a od 
strony drogi płotem drewnianym sztechetowym. Na nim, przed oficyną, jest klomb 
drzew dzikich, owocowych. Do dziedzińca tego jest urządzona jedna brama wjazdo-
wa od strony drogi do Klonowca i druga brama na podwórze przed stajnią”, oraz 
„karczma z drzewa, parterowa, gorzelnia murowana, stajnia i wozownia z drzewa, 
studnia drzewem cembrowana z żurawiem, stodoły, obory, wiatrak przy drodze do 
Klonowca, w dzierżawie Józefa Bogalskiego, i cegielnia, poza ogrodem fruktowym”.

Ogród. Na folwarku Kłonówek znajdował się wówczas: „tylko jeden ogród owo-
cowy, z jednej strony głębokiem rowem zamulowanym, a trzech płotem żerdzio-

wym opasany, obejmujący na około morgów 6, mieszczący drzw owocowych różnego 
gatunku około 200 i 2 małe sadzawki. W nim urządzone inspekta, między oborami, 
a domem skarbiec zwanym, płotem żerdziowym od ogrodu przedzielone, w którym 
brama, dająca kommunikację z ogrodem. Druga brama dająca komunikację z podwó-
rzem już opisana została, trzecia brama przy oranżerii, dając wyjazd na drogę”. 

Wiemy ponadto o dwóch alejach – lipowej i kasztanowej, dłuższej, prowadzących 
od dworu do sadzawki. Ostatnia z kilku wielkich lip została ścięta nie tak dawno. 
Z całego założenia zachowały się dwie sadzawki: jedna większa, przy której stoi stary 
klon, i druga, gdzie znajdujemy kilka grabów, nieco dalej zaś kasztanowiec. W pobli-
żu miejsca po dworze, na podwórzu, znajduje się stara piwnica murowano-drewnia-
no, zagłębiona w ziemi, o kolebkowym sklepieniu (lodownia). W części Kłonówka 
zwanej „stara wieś”, przy polnej drodze (starej, skaryszewskiej) stoi kapliczka muro-
wana, prawdopodobnie w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się karczma.

KOBYLANY
(Cobylany 1252, Cobilani, Kobylany 1508, Kobyliany 1569)991 
gm. Skaryszew, wieś usytuowana na południe od Radomia, przy drodze woje-
wódzkiej nr 733. 

991 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 92.



1.  Plan folwarku Klwatka Królewska, 1879, wg pomiaru z 1870. APR   

2.  Mirecki Józef ps. Montwiłł (ur. 1879 – zm. 1908). Fot. pocz. XX w.
3.  Plan części folwarku Kłonówek 1896, AP   
4.  Dom dworski w Kłonówku, lata 30. XX w.
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Dzieje. Po raz pierwszy została wymieniona w 1252 r., w przywileju Bolesława 
Wstydliwego nadającym immunitet klasztorowi benedyktynów sieciechow-

skich i aż do końca XVIII w. stanowiła własność tego klasztoru. W pamiętniku 
U. Werduma czytamy: „Jest to ładna wieś, z ładnym kościołem i dworem szlachec-
kim, należy do wielkiego sekretarza w Polsce Franciszka Prażmowskiego, siecie-
chowskiego opata i młodszego brata prymasa”.

Dwór. Dwór ten, być może o cechach obronnych, mógł zbudować rezydujący 
tam w 1670 r. F. Prażmowski992. Dwór opisany w 1839 r., o nieznanej ikono-

grafii i dacie wystawienia, wyglądał następująco: „Z drzewa połowicznego, w wę-
gły, pod gontami, z trzema kominami murowanemi, z cegły palonej, nad dach 
wystającemi, sześcioma dymnikami i dwiema drabinkami na dachu, w połowie na 
podmurowaniu, z cegły palonej na wapno, przez pół tynkowany, druga zaś połowa 
w r. 1839 przez W. Kuszewskiego przystawiona, zewnątrz i wewnątrz, przez pół 
szabrowany wapnem […]. Wejście do sieni, po pomoście brukowanym z kamie-
ni, drzwiami z tarcic sosnowych, dwoie otwieranemi, szabrowanemi, żelaznemi 
gwoździami obitemi, na czterech zawiasach […] Nad temi drzwiami okienko po-
dłużne, o siedmiu małych szybkach, w sieni tej podłoga, pułap z tarcic sosnowych 
[…] Naprzeciw pierwszych drzwi drugie, z tarcic sosnowych calówek, na dwóch 
zawiasach, z tyluż hakami, wrzeciążem i dwoma skoblami żelaznemi, prowadzące 
do przedpieców (?) bez podłogi, z pułapem z tarcic sosnowych calówek. Na prawo 
z sieni trzecie drzwi z tarcic sosnowych calówek, na dwoje otwierane, na czterech 
zawiasach francuskich z zamkiem i antabkami francuskiemi i dwoma szufryglami 
żelaznemi, prowadzące do Sali na dwóch filarach okrągłych, w której podłoga z tar-
cic sosnowych calówek, żelaznemi gwoździami przybita, pułap z takichże tarcic, 
piec moskiewski z cegły palonej dwa pokoje ogrzewający, okien trzy, z tych dwa 
ma ośm szyb taflowych, na dwoje otwieranych, każde z nich na czterech zawia-
skach, z zamkami, z dwoma szufryglami i zakładką żelaznemi, trzecie okno szway-
carskie, potrójne o dwudziestu szybach […], okiennica z tarcic sosnowych calowek 
na dwoje otwieranych, na czterech zawiasach [….], podłoga prowadząca do pokoju 
sypialnego froterowana, z tarcic sosnowych, żelaznemi gwoździami przybita, pod-
bitka u sufitu z tarcic […] tak jak w Sali, piec wspólny z salą, przy którym blacha 
żelazna […], okno jedno szwaycarskie, o dwudziestu szybach, potrójne, środkiem 
otwierane, na dwóch zawiaskach, dwoma szufryglami i zapadką żelaznemi, z zam-
kiem francuskiem, kluczem i dwiema antabami, prowadzących do pokoiku letnie-
go, w którym podłoga z tarcic sosnowych, pułap czyli sufit z tarcic półcalówek, 
z którego w szóste drzwi taflowe, z tarcic sosnowych calówek, przez pół szklane 
o dziesięciu szybach, na dwoje otwierane, na czterech zawiasach francuskich z szy-
frygami i zamkiem francuskiem, kluczem, antabami żelaznemi, prowadzące do 
ogrodu. Nad temi drzwiami jest okno w drobne szybki zbudowane i za temi drzwi 
z tarcic sosnowych, na dwoje otwierane”993.

W skład założenia dworskiego wchodziły ponadto: „Piwnica przed dworem 
murowana z cegły palonej, sklepiona, na trzy przedziały przedzielona, gontami po-

992 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 160.
993 APR, HPR: „Opisanie wszelkich budowli folwarcznych, mieszkalnych, gospodarskich i propinacyj-
nych, własnością Skarbu jako Dziedzica Dóbr będących w dobrach suprymowanych Kobylany, niegdyś 
do Klucza Sieciechowskiego należących”.
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kryta, jeszcze za czasów XX Benedyktynów wystawiona, której dach całkiem opadł, 
chlewki trzodne z zrzynów w słupki, pod gontami, świeżo przez W. Kuszewskiego 
wystawione, chlewiki stare naprzeciw powyższych z drzewa, w węgły pod sło-
mą za XX Benedyktynów wystawione, niegdyś stary browar, dziś dom mieszkalny 
dla czeladzi z drzewa obrobionego […], od niepamiętnych czasów wystawiony, 
całkiem mocno obala się, studnia przed dworem głęboka sążni pięć, balami so-
snowemi ocembrowana, gorzelnia z cegły palonej na wapno massiw murowana, 
pod gontami […], od lat pięciu przez W. Kuszewskiego wystawiona, studnia przy 
gorzelni balami ocembrowana olszowemi, głęboka sążni cztery, owczarnia z drze-
wa dartego w słupy, pięć lat temu przez W. Kuszewskiego wystawiona, wozownia 
z drzewa, przez Kuszewskiego wystawiona, spichrz z drzewa rżniętego […], dwie 
stodoły z drzewa, stajnie z oborami z drzewa, karczma zajezdna z drzewa rznięte-
go, na podmurowaniu, pod gontami, od lat dziesięciu wystawiona kosztem Rządu, 
dziś w miernym stanie, karczma stara, zaraz za powyższą, z drzewa na podmuro-
waniu, karczma zajezdna, przy gościńcu, z drzewa”994.

Były tam także różne ogrodzenia: „Począwszy od lewego węgła dworu, na oko-
ło ogrodu owocowego, aż do tylnej ściany tegoż dworu jest płot w żerdzie dębo-
we […] i słupki sosnowe, po pięć żerdzi, wysoki łokci dwa. Przy tym jest brama 
z żerdzi rżniętych, na dwoje otwierana, z wrzeciążem […], wysoka łokci dwa […] 
Między dworem a kuźniczkami? parkan. Od kuźni do kuźniczków? płot żerdzio-
wy w słupki. Na około budowli dworskich parkan z dylów sosnowych, przy tym 
zaś brama z tarcic sosnowych, na dwoje otwierana. Na około […] sadzawki płot 
żerdziany w słupki sosnowe. Na około klombu przed dworem parkan z bali na 
słupkach. Od płotku włościanina Stępniewskiego aż pod dwór płot żerdziany”.

Ogród, w czasie kiedy dzierżawcą dóbr był Ludwik Kuszewski, wyglądał na-
stępująco: „za dworem drzew owocowych: dzikich jabłonek 135, gruszek 71, 

wiśni 30, śliwek 21, topoli 104, lip 3, akacyi 2, grabów 169, świerków 15. W ogrodzie 
chmielnickim zwanym, niedawno założonym: wiśniów 7, śliwek 17, wierzbów 40. 
W dziedzińcu przed dworem, co nic nie uszło od pożaru, topoli 8, jarzębin 5. Na 
grobli i wkoło młyna Pionka zwanego topoli 19, wierzbów 56”995.

 

994 Tamże.
995 APR, „Specyfikacja drzew owocowych i dzikich w dobrach supprymowanych Kobylany, w czasie od-
bytej naocznej rewizyi przy odebraniu i podaniu tych dóbr w possesyą W. Ludwikowi Kuszewskiemu na 
lata 1838/1850, sporządzona przez Kommisarza Tradycyjnego dnia 17/29 marca 1839 r.: Działo się we wsi 
Kobylanach w mieszkaniu dworskim dnia 15/20maja/marca 1839 r. Następnie po opisie budowli dwor-
skich w dobrach supprymowanych Kobylany delegowany Kommisarz Tradycyjny wspólnie z Wm Kuszew-
skiem jako wychodzącym i na nowo wchodzącym do possesyi swych Dóbr dzierżawę, udał się na lustracje 
parkanów, spisanie płotów niemniej bram i furtek w dobrach tych znajdujących się, poczem zdziałany 
wykaz następnie do niniejszego protokołu dołącza. Po opisie parkanów z kolei Delegowany Kommisarz 
Tradycyjny wspólnie z Wym Kuszewskim dzierżawcą niemniej dobranymi dwoma włościanami miejsco-
wemi gospodarzami z osób sobie dobrze znanemi i do czynności […] tak przy opisie parkanów jako też 
o ciągle przy tej czynności obecnemi przystąpił do obliczenia drzew owocowych jako i dzikich w Dobrach 
Rządowych Kobylany tak dawno na gruncie występujących, jako też i świeżo w myśl kwitu dzierżawnego 
przez W. Dzierżawcę przysposobionych, z których po ścisłem obliczeniu, tak drzew owocowych jako też 
i dzikich, prócz krzewów agrestów, pożyczek i malin lubo jest pod dostatkiem […]. Andrzej Zięba sołtys, 
Piotr Gębski przysięgły, Ludwik Kuszewski Kommisarz Delegowany D. Rządowych”.
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KOWALA STĘPOCINA
(de Chowale 1322, Cowalya Sthępoczina, Kowalia Sthempoczina 1569, Kowale)996 
gm. Kowala Stępocina, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, przy drodze 
wojewódzkiej nr 733.

Dzieje. Już na przełomie XIII i XIV w. powstał tam gród, funkcjonujący do przełomu 
XV i XVI w.997. W XV w. Kowala Stępocina należała do braci Pakosza, Duszota 

i Jana Pakoszka h. Habdank oraz do Pawła h. Bogoria998, w II poł. XVI w. do Łodziów999, 
w II poł. XVII w. Piaseckich i Rudzkich, na przełomie XVII i XVIII w. Kamieńskich, 
w XVIII w. Gozdzkich (w tym Franciszka – kasztelana sochaczewskiego i Bernarda 
– kuchmistrza wielkiego koronnego, starosty mukanowskiego) i Andrzeja Mokronow-
skiego h. Bogoria – marszałka sejmu konfederackiego 1776 r., a później wojewody ma-
zowieckiego, a w 1784 Kowalę (i Rudę Wielką) zakupił Jan Rogowski h. Jastrzębiec 
– szambelan królewski, porucznik wojsk polskich. W I poł XIX w. właścicielem Kowali, 
wraz z przyległościami, m. in. Dobrutem, Młodocinem i Parznicami, był jego zięć Jan 
N. Jasiński, mąż Eleonory z Rogowskich, po nim zaś jego córka Klementyna, z mężem 
Józefem Descours1000, zaangażowana w pomoc powstańcom w latach 1863–1864. 

„Współpracująca z organizacją cywilną przyjęła wojska powstańcze bardzo gościn-
nie. Sztaby stanęły we dworze, w którym nie brakowało pań i panien, więc gdy po obie-
dzie ktoś zasiadł do fortepianu, zwycięscy spod Depułktycz stanęli ochoczo do mazura. 
Kto zaś nie znał tej sztuki, miał przewodniczkę do sadu na owoce […]. Pojawienie się Ro-
sjan ujawniły dopiero wystrzały pikiet. Kiedy zaś jako adiutant [Brykczyński] wpadł z tą 
wiadomością do dworu, zastał jeszcze towarzystwo przy zabawie. Na wszczęty alarm 
naczelnicy i oficerowie wbiegli na ganek, zaczęły się krzyżować rozkazy. „Trąbki grały 
na trwogę, podano konie, zaprzęgano furgony, formowały kompanie, siadała na koń 
kawaleria”. Tymczasem „kule już padały we dworze, bębniły po dachach […] jak wspo-
minała Piotrowska mieszkańcy dworu […] uciekali w przerażeniu do pobliskiego lasku. 
Ona zaś z Cieszkowską […] musiały się już „czołgać po ziemi, aby dotrzeć do zarośli”1001. 

996 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 101.
997 M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, Radomskie – alfabet wykopalisk, praca. zb., 
Radom 1994, s. 70–71; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 49; „Kowala Stępocina […]. Stąd się pisali: Ło-
dziowie, Piaseccy, Rudzcy, Kamieńscy. Teraz Rogowscy dziedzice”.
998 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 161–162; S. Piątkowski, Kowala: wieś powiatu radomskie-
go i jej okolice od czasów najdawniejszych do schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Techno-
logii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011.
999 W roku 1554 należała do Mikołaja Łodzia, burgrabiego zamku radomskiego. W 1569 r. dziedziczką 
była Anna Łodzina; A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, 
t. III–IV, w: Źródła Dziejowe, t. XIV–XV, Warszawa 1886; A. Nierychlewska, op. cit.
1000 Według ustaleń Andrzeja Jelskiego, zweryfikowanych przez dr. Stanisława Deskura, przekazanych 
mi w rękopisie. W rękach Klementyny Deskurowej były także dobra Dąbrówka Zabłotnia, „dawniej 
przyległość dóbr głównych Kowala”, w drodze intercyzy spisanej w Krakowie w 1836 r. Był to posag od 
jej rodziców Eleonory z Rogowskich Jasieńskiej, właścicielki dóbr Kowala Stępocina i Jana Jasieńskiego 
(APR, HPR, sygn. 186).
1001 W. Dąbkowski, 150-lecie powstania styczniowego. Kowala i Wir. Kampania Eminowicza i Ćwieka w Ra-
domskiem 15–26 VIII 1863 roku, w: S. Zieliński red., Kowala w powiecie radomskim – przeszłość – teksty 
źródłowe 21 sierpnia 1863 roku, Kowala 2014, s. 96.
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Bitwa była wygrana, poległo prawdopodobnie piętnastu Polaków, a Kowala, 
w tym zabudowania dworskie, m.in.: owczarnia, spichlerz, 2 stodoły, szopa, 2 obo-
ry, kurnik, stajnie, czworaki, została spalona przez Rosjan1002. 

Po śmierci K. Descours, prawdopodobnie w 1874 r., majątek odziedziczyło 
w równych częściach jej sześcioro dzieci: Henryk, Kazimierz, Józef, Andrzej, Ame-
lia i Maria. Troje ostatnich, po odstąpieniu na ich rzecz swoich części przez starsze 
rodzeństwo, zostało oficjalnymi właścicielami dóbr. Stało się to w 1875 r., a czte-
ry lata później jedyną właścicielką została Maria Descours. W tym samym roku 
odsprzedała ona majątek Zofii i Szczepanowi Bukowieckim1003. W 1902 r. Kowalę 
zakupił Władysław Kuźnicki (1875–1897), dzierżawca majątku Jeżowa Wola, a póź-
niej dóbr donacyjnych Mirzec. Jego żoną była Maria z Suligowskich1004. W 1909 r. 
(lub 1908 r.) majątek ten odziedziczyła ich córka Maria Kuźnicka (ur. w 1895 w Mir-
cu – zm. 1980) znana społeczniczka, odznaczona medalem Dziesięciolecia Odzyska-
nia Niepodległości1005. W 1920 r. poślubiła hr. Aleksandra Colonna-Walewskiego 
h. Kolumna (ur. 1887 w Łopacinku, k. Opatowa – zm. 1946 w Radomiu)1006, postać 
niezwykłą, uczestnika m.in. bitew I wojny światowej i organizatora wojska w regio-
nie radomskim. Mieli czworo dzieci: Jolantę, Mariana, Elżbietę i Zofię. 

Walewscy to znany ród szlachecki wywodzący się z Walewic, w ziemi łęczyc-
kiej, gdzie znajduje się pałac Anastazego Walewskiego, szambelana Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, zaś w dworze w Tubądzinie urządzone jest Muzeum Wa-
lewskich1007.

W czasie I wojny światowej kowalski majątek został zdwastowany, a trudna 
sytuacja ekonomiczna wymusiła częściową parcelację ziemi. 

„W czasie II wojny światowej Walewska udzielała pomocy uciekinierom i wysie-
dlonym, m. in. w parku dworskim. W 1939 r. ukrywała się tam grupa umundurowa-
nych żołnierzy polskich, nie chcących iść do niewoli”1008. W dworze Maria Walewska 
zorganizowała tajny komplet szkolny, zarejestrowany w Gimnazjum im. T. Chału-

1002 Spalenie Kowali-Stępociny w 1863 roku, w: Kowala w powiecie radomskim…, op. cit., s. 49. (Pismo wójta 
gminy Kowala Stępocina do dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Aleksandra Ostrow-
skiego, z 22.VIII.1863 r.)
1003 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 54.
1004 W kościele parafialnym w Mircu znajduje się tablica epitafijna z inskrypcją: „Pamięci ś.p. Maryi z Su-
ligowskich Kuźnickiej / która w krótkim swem życiu/spełniła obowiązki najlepszej córki / kochającej 
żony i najczulszej matki, a oddając stwórcy z zupełnem poddaniem życie swoje szła z wiarą po nagrodę 
wiekuistą / osierocony i zbolały mąż wraz z córką i matką ten kamień kładą/prosząc o westchnienie za 
jej czystą duszę do Boga/ur.w Radomiu d.2 lutego 1875 / zm.w Mircu d.12 marca 1897 / pochowana 
w grobie rodzinnym w Radomiu”. 
1005 A. Mieszczanek, Pani już nie jest nam potrzebną. Maria z Kuźnickich i Aleksander Walewscy. Kowala, w: 
Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór. Historia ziemian, Warszawa 2020, s. 332–363.
1006 APR, HPR, sygn. 5834; APR, HPR, k. 1-V-3. Wpisy w Księdze Hipotecznej Dąbrówka Zabłotnia, 1837–
1853; E. Słodkowska., Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny , t. III, cz. 5, Warszawa 2000, s. 169–172.
1007 Imię Aleksander nosiło jeszcze co najmniej dwóch Walewskich – hr. Aleksander Colonna –Walewski 
(1778–1845), prezes Heroldii Królestwa Polskiego i hr. Aleksander Colonna – Walewski (1810–1868), syn 
Napoleona I i Marii Walewskiej z domu Łączyńskiej, polityk francuski, minister spraw zagranicznych.
1008 M. Walewska, W cieniu ustawy o reformie rolnej. Wspomnienia 1944–1945, red. nauk. K. Jasiewicz, War-
szawa 2007; M. Walewska, w: Czas ziemiaństwa, oprac. A. Richter Warszawa 2017, s. 261–270.
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bińskiego w Radomiu. W 1942 r. Kowala Stępocina została przejęta na Liegenschaft, 
a Walewscy musieli przenieść się na wieś. A. Grodziński pisze1009: „Majątek Kowala 
Liegenschaft przejął 5 czerwca 1942 r. Konfiskacie uległa też większość umeblowa-
nia i osobistych ruchomości właścicieli. Majątek był zabrany celem ulokowania bar-
dzo licznej rodziny dr Schumana (9 dzieci), szefa rolnictwa dystryktu radomskiego 
[…] Wysiedleni Walewscy zamieszkali na wsi Kowala [u Zdyrskich, w ich dawnej 
restauracji]. Ich córka i syn przez pewien czas pracowali jeszcze na folwarku”1010. 
M. Walewska w swych Wspomnieniach pisze: „Poszliśmy więc z mężem pod górę ku 
dworowi […] Na ganku naszego małego, białego dworku stał zarządzający Baranow-
ski, a przed gankiem karbowy Józef Klinowski i „totumfacki” Władysław Uljasz…”. 

22 stycznia 1945 r. starosta radomski wystawił M. Walewskiej dokument ustana-
wiający ją komisarzem własnego domu. „Odzyskała go! Tylko nie zdążyła się wpro-
wadzić, bo czekała, aż zarządca z czasów niemieckich, Baranowski, upora się z wypro-
wadzką […] Niemcy odeszli, a nadeszli Sowieci, a nieopodal ogrodu pojawił się sznur 
czołgów”1011. Po wojnie zaś właściciele majątku (300 ha samej ziemi ornej), wyrzuceni 
na skutek tzw. reformy rolnej, zamieszkali w Radomiu1012. M. Walewska tak wspomi-
nała moment opuszczania dworu: „Poszłam też po raz ostatni do dworu i zdjęłam ob-
razek Matki Boskiej, zawieszony w ganku […] Konie ruszyły i wóz potoczył się przez 
podwórze i czworaki, ku stacji Rożki, a potem ku szosie kieleckiej […] Na podwórzu 
ani koło czworaków nie było nikogo. Pewno spoza okien patrzono na mój odjazd. Nie 
wiem, czy mnie ktoś przeklinał. Czy nikt po ludzku nie pożałował?”. W innym zaś 
miejscu pisze: „Pochodziłam ze środowiska, które przez szereg pokoleń wyrobiło w so-
bie poczucie odpowiedzialności za wszelkie poczynania społeczne i narodowe. Czułam 
się więc głęboko dotknięta nie tym, że zabierano mi majątek, lecz tym, że traktowano 
nas jak wrogów, że wyrzucano poza obręb społeczeństwa polskiego…”.

 W 1950 r. posiadłość użytkowała Spółdzielnia Produkcyjna i Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc Chłopska”1013. W 2018 r. odbyła się premiera filmu dokumental-
nego z cyklu „Radomskie Portrety”, w reżyserii Elwiry Dzikowskiej, produkcji 
Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, poświęconego Marii 
Walewskiej1014. 

Dwór. Pierwotna siedziba, jak już wspomniano, miała charakter obronny, była 
usytuowana na tzw. gródku stożkowatym, otoczonym suchą fosą, fundo-

1009 A. Grodziński, Varia 1958–1978, b.d.
1010 Tamże: „Ponieważ jednak szef dystryktu, w obawie przed nalotami, przeniósł się z miasta do Wo-
śnik, z których zrobił sobie swoją rezydencję, dla Schumanów trzeba było przygotować nową siedzibę. 
Do zamieszkania jednak „Frau Schuman” z dziećmi nie doszło prawdopodobnie z obawy przed gęstwi-
ną w parku, który w dodatku stykał się z lasem. […] Wobec rezygnacji Schumanów powstała kwestia 
zwrotu majątku właścielom. Sprawa oparła się nawet o Kraków, gdzie ostatecznie zdecydowano, że 
majątek raz skonfiskowany Polakom nie może już wrócić do właścicieli”.
1011 A. Mieszczanek, Przedwojenni…, op. cit., s. 354–355.
1012 E. Słodkowska, Ziemianie polscy…, op. cit., s.169–172.
1013 Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Kowali, prac. zb. pod kier. E. Gałczyńskiej, arch. WU-
OZR, 1982. 
1014 Na premierze filu obecni byli wnukowie M. Walewskiej: Inka Słodkowska, Maryla Sobuta, Jolanta 
Jóźwik i Waldemar Walewski.
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wanym prawdopodobnie w II poł. XIII w. przez ród Habdank, użytkowanym do 
przełomu XV i XVI w.1015 O późniejszych budowlach na razie nic nie wiadomo. 
Ostatni zachowany dwór, czy też „mały biały dworek”, został wzniesiony zapewne 
w XIX w., a może zmodernizowany na bazie starszego. Sądząc na podstawie kilku 
zdjęć (z 1940 r. i 1949 r.), był on skromnym, parterowym obiektem, siedmioosiowym, 
krytym dachem naczółkowym, z podcieniem drewnianym, dostawionym do ściany 
szczytowej zachodniej, do którego wiodły schody. Na jego osi środkowej znajdo-
wał się ganek o barokizującej formie, chyba murowany, z okienkami i arkadowymi 
blendami, ujętymi półkolumnami. O tym, że był to dwór drewniany, zbudowany 
z cienkich bali, z dachem krytym gontem i w złym stanie, dowiadujemy się m.in. 
z Protokółu opisu folwarku Kowala Stępocina…1016. Prowadził doń brukowany podjazd.

W 1956 r. (lub 1949 r.)1017 dwór podpalono, po czym opuszczony i doprowa-
dzony do ruiny został rozebrany. Do dziś zachowały się jedynie trudno dostęp-
ne, zarośnięte ceglane sklepione piwnice, w większości zrujnowane i osunięte, na 
skutek kopalnianej eksploatacji usytuowanej w jego sąsiedztwie skarpy (obecnie 
rozjeżdżanej jeszcze przez quady).

W skład założenia dworskiego wchodziły ponadto takie obiekty, jak: wozownia, 
spichlerz, stajnie, dwie obory, kuźnia, stelmarnia, lodownia (wszystkie kamienne), 
czworaki, dom ogrodnika i szkoła (drewniane) oraz cieplarnia i wylęgarnia kurcząt.

Wyposażenie. Maria Walewska wspomina m.in. o zielonym garniturze mebli 
salonowych. Po wejściu Niemców w części przeniesiono je wraz z innymi 

rzeczami na strych jednego z zaprzyjaźnionych domów. „Konieczność ulokowania 
niektórych mebli i przedmiotów na strychu Zdyrskich […], a następnie trudności 
z przewiezieniem ich do Radomia, spowodowały utratę niektórych cennych pamią-
tek rodzinnych, wielu książek, wśród których był piękny, oprawny w czerwoną 
okładkę, ze złotymi ornamentami, album z wizerunkami królów polskich, wydany 
chyba w Lipsku w poł. XIX w. Z powodu dużego formatu (chyba 70×50 cm) nie 
można go było schować w skrzyni lub w szafie, leżał więc na wierzchu jakiegoś 
kufra. Najdotkliwszą stratą było zagubienie się XVIII wiecznego portretu prapra-
dziadka mego ojca, Franciszka Ksawerego Walewskiego (1728–1796), chorążego 
ostrzeszowskiego, właściciela dóbr Wola Więzowa. Prawdopodobnie obraz zo-
stał sprzedany. Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie przejmowania Kowali 
przez Niemców. Obawialiśmy sie wtedy, że […] będą skonfiskowane także meble 
i cenniejsze rzeczy, więc w tym czasie, gdy starosta oglądał folwark, przy pomocy 
fornali wynosiliśmy je z domu i ukrywali w parku, skąd pod osłoną nocy miały 
być zabrane do domów zaprzyjaźnionych z nami ludzi. Nim jednak nadszedł wie-
czór wiele z ukrytych rzeczy znikło. Między nimi był obraz rycerza, przywieziony 
z Mirca, który ze względu na duże rozmiary nie mógł być powieszony w niskich 
pokoikach dworku kowalskiego i leżał zrolowany w przedpokoju, oraz klosz od 
XVII wiecznego zegara, co spowodowało, że ta pamiątka po pradziadku ojca, Sta-

1015 E. Ćwiertak, Grodzisko stożkowate w miejscowości Kowala-Stępocina, gm. loco, woj. radomskie, PP-PKZ, 
Łódź 1980.
1016 APR; Protokół opisu folwarku Kowala Stępocina przejętego przez wyznaczoną przez starostę radomskiego 
Marię Walewską, w obecności przedstawicieli służby folwarcznej: Jana Stanika i Jana Fitucha.
1017 A. Mieszczanek, Przedwojenni…, op. cit., s. 363.



268

nisławie Walewskim, straciła wartość zabytku. Gdy trochę później staraliśmy się 
odszukać zaginione rzeczy Klinowski poradził, aby tego zaniechać, bo ludzie je 
dobrze pochowali, a obraz został pocięty i uszyto z niego worki”1018. 

W innym miejscu Walewska pisze: „Krytycznym okiem patrzyłam na te wszystkie 
talerze, talerzyki, patery itp. drobiazgi, które niegdyś we dworze upiększały i umilały 
życie, ale obecnie bardzo utrudniały przeprowadzkę. W sąsiednim dużo mniejszym 
pokoju zgromadziła się teraz cała masa mebli, pościeli, naczyń itp. rzeczy […] Por-
celanę […] i różne drobiazgi domowe wynieśliśmy na krytą werandkę, przylegającą 
do większego pokoju”. Wśród rzeczy, które udało się przewieźć i umieścić w miesz-
kaniu w Radomiu znalazł się m.in.: „XVIII-wieczny portret praprababki Aleksandra 
Walewskiego, Teresy z Niemojewskich Walewskiej, primo voto Psarskiej (1737–1799), 
córki Eufrozyny z Podoskich i Antoniego Niemojowskich, żony Franciszka Ksawere-
go Walewskiego (1739–1796). Na obrazie był napis: ‚W. Pani Teresa z Niemojowskich 
Walewska chorążyna Ostrzeszowska umarła dnia 20 maja RP 1779’. ‚Teresza’ wisiała 
nad staroświecką komodą, z siedemnastoma skrytkami”. Ponadto w 1945 r., dworskie 
książki, przejęte przez Samopomoc Chłopską, zostały spalone w pożarze budynku we 
wsi, a cztery skrzynie z takowymi Polska Partia Robotnicza przekazała Instytutowi 
Naukowo-Społecznemu1019 w Radomiu. Z innych ruchomości były tam m.in.: wozy 
dworskie, powóz i kareta i wolant (wszystkie bez kół), bryczka zdemolowana i wolant.

Ogród angielski, krajobrazowy, o charakterze nastrojowo-sentymentalnym został 
założony naprzeciw kościoła, na częściowo najwyższym w okolicy, morenowym 

wzniesieniu1020. Jak podał w 1823 r. ks. F. Gawdzicki w liście do hr. S. Wodzickiego, jego 
założycielem był w 1815 r. Nepomucen Jasieński. Wykorzystał on interesujące warun-
ki naturalne tego miejsca i pozostałość gródka stożkowatego, usytuowanego po lewej 
stronie głównej aleji jesionowej, prowadzącej do dworu. Wcześniej, przy wejściu do 
parku, przy tej właśnie aleji, w pobliżu niezachowanej bramy stanęła XVIII-wieczna 
figura rokokowa Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. W okresie międzywojennym 
Maria (Maryla) Walewska urządziła w parku „altankę trzech sióstr”, swoich córek, 
której duże piwnice po wybuchu II wojny światowej przeznaczono na schron1021. 

Powierzchnię parku, jak czytamy w dokumentacji z 1983 r., można podzielić na 
zadrzewioną i trawiastą, z wydzieleniem tzw. pagórka szwedzkiego – dzikiej kopalni 
żwiru, która funkcjonowała po II wojnie światowej, tuż za pozostałościami dworu. 
Przed nim widać jeszcze relikt kolistego gazonu. Od alei jesionowej odchodziła aleja 
grabowa prowadząca do Czarnego Stawu (dawna nazwa), która, okrężając go, łą-
czyła się z drogą prowadzącą do dwóch sadów, z których częściowo zachował się 
orzechowy. Stare drogi i aleje zarosły. Wyraźnie można odczytać aleje: grabową, pro-
wadzącą do wcześniej istniejącego stawu, jesionową i lipową w zachodniej części 
parku. Jego szata roślinna jest obecnie bardzo uboga, a dominują: jesion wyniosły, 

1018 M. Walewska, W cieniu…, op. cit., przypis 32, s. 80–81; M. Walewska, w: Czas ziemiaństwa. Koniec XIX 
wieku – 1945, oprac. A. Richter, Ośrodek Karta, Warszawa 2017, s. 261–269. 
1019 Wykaz przedmiotów o charakterze artystyczno-zabytkowym w majątkach parcelowanych, sporządzony 
przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, w maju 1945 r.
1020 Podczas wojny na wzniesieniu było stanowisko artylerii.
1021 A. Mieszczanek, Przedwojenni…, op. cit., s. 344, 351, 353.



1.  Portret rodziny Walewskich: Deodata Colonna-Walewska z dziećmi Aleksandrem, Kazimierzem, Tadeuszem, Janem 
i Maniusiem. Fot. J. Grodzicki, Radom ok. 1905  

2.  Portret Władysława Kuźnickiego z córką Marią. Fot. Radom, ok. 1897
3.  Dwór w Kowali, widok od frontu, Fot. 1940   
4.  Figura Matki Boskiej przy parku w Kowali. Fot. W.M. Kowalik 2015
5.  Relikty dworu w Kowali. Fot. W.M. Kowalik 2015
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dąb szypułkowy, lipa i klony, występują też buki, graby i kasztanowce1022. Stary drze-
wostan został mocno przetrzebiony. Znaczna destrukcja parku miała miejsce podczas 
okupacji niemieckiej. Dużo drzew zostało zniszczonych. Stawy, w których hodowano 
duże ilości karpii, zostały zdemolowane w 1939 r., następnie naprawione przez wła-
ścicieli. Od 1957 r. park figuruje w rejestrze zabytków i zasługuje na troskę.

 
KOSÓW
(Cossow 1415, Kozow Maior, Kozow Minor, Kossow, Chossow Minor 1508, Kos-
sow maior Kossow minor 1509)1023

gm. Kowala, miejscowość usytuowana jest kilka kilometrów na południe od Rado-
mia, w dorzeczu Mlecznej, w pobliżu drogi krajowej E7. 

Dzieje. „Kossów, większy i mniejszy, wieś dziedziczna […]. Siedlisko imienia 
Kossowskich”1024. Pierwsza wzmianka o wsi Cossow pochodzi z 1395 r. Ko-

sów, pisany również jako Kossów, wymieniony został przez Jana Długosza w Li-
ber beneficiorum. Pierwszym znanym jej właścicielem był Piotr z Tułkowic (zwany 
też Pietraszem), od którego wziął początek ród Kosowskich (Kossowskich) h. Ab-
dank. Jan z Kosowa wyjednał u Kazimierza Jagiellończyka przywilej lokacji wsi 
na prawie magdeburskim. W pewnym okresie właścicielem połowy wsi był także 
Piotr Kossowski, a drugiej części Piotr Skarbek, w 1569 wieś należała do Katarzyny 
Tuszowskiej, w XVIII w. do Antoniny z Czeskich Boskowej (Boskowskiej?), oraz 
Michała Dłużewskiego, kapitana wojsk koronnych, jak też, w części zwanej Ko-
sów Mniejszy, do Filipa Błońskiego, chorążego kawalerii narodowej. Wówczas to 
zaczęto używać nazw Kosów Większy i Kosów Mniejszy. Z rozgraniczeniem tych 
dóbr bywały jednakże pewne kłopoty1025. W spisanym w 1815 r. inwentarzu po 
zmarłym w 1814 r. F. Błońskim, znajdujemy informację, że jego spadkobiercami 
były dzieci: Piotr, Ignacy, Zofia i Kacper „w Wojsku Polskim będący”, i jego żona 
Antonina z Kozietulskich. Inni właściciele bądź współwłaściciele Kosowa Mniejsze-
go to: August Błoński i Leon Szymanowski, który w w 1854 r. „posiadał dobra te 
w całości”. W 1856 r. nabył je Franciszek Nałęcz Komornicki, w 1858 r. Wiktor Jor-
dan, a w 1859 r. Amelia Pruszakowa. Jeszcze w tym samym roku ich właścicielem 
został Henryk Deskur „za rubli srebrem 19500”, a w 1862 r. Amelia Pióro „za rubli 
srebrem 21000”. Po 1864 r. nastąpiła parcelacja majątku nabywanego przez różne 
osoby m.in.: Benedykta Michalskiego, Roznerów i Tomasza Załęskiego.

Co do Kosowa Większego, to w 1816 r. jego właścicielami byli: Antoni Zabie-
rzowski h. Ostoja (zięć Błońskiego), po 1818 r. Czarnieccy, a potem znowu Zabie-

1022 Dokumentacja ewidencyjna parku…, op. cit.
1023 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 99.
1024 F. Siarczyński, op. cit., s. 48. 
1025 W dokumencie z 1855 r. czytamy; „Kossów mniejszy […] Stosownie do Aktu w księdze wieczystej 
[…] czyni się wzmiankę, że granica między dobrami temi, a dobrami Kossowem większym stanowi linia 
graniczna na planie sytuacyjnym przez Ignacego Kołakowskiego Geometrę przysięgłego w dniu 19/31 
października 1855 r. trzydziesto dwoma kopcami granicznemi oznaczona”; APR, HPR, 508, k. 1–4v., 
Wpisy do księgi Kosów Większy, 1855–1913; APR, HPR, 7, k. 1–5v., 710, k. 1–3, 5862, k. 3–4v.
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rzowscy, w tym w 1830 Antonina z Sienkiewiczów. Później, co najmniej od 1852 r., 
aż do 1942 r. Kosów Większy był w rękach Niecieckich h. Poraj. 

Staniław Gepner pisze: „Wspomnienia dotyczą majątku Kossów w powiecie ra-
domskim, starego szlacheckiego gniazda, przez które sporo ludzi się przewinęło 
[…] Seniorem rodu był Szymon Nieciecki […], powstaniec 1831 r. Służył on w po-
wstaniu początkowo w 2-gim pułku Krakusów płk Paszyca, a po nominacji oficer-
skiej przeniesiony do 1-go pułku Krakusów Rzuchowskiego. W powstaniu otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Virtuti Militari. Zmarł w 1905 r. w wieku 97 lat”1026. 

Był hodowcą koni arabskich, postacią znaną w kraju. Gepner tak go charaktery-
zuje: „Siedział na koniu bardzo pewnie, nogi lekko podane do przodu co tłumaczył, 
że było przepisem zwyczajowym dla jazdy uzbrojonej w lance […], konia lubił 
dosiadać i parę razy w roku objeżdżał prawie 30-włókowy majątek, oglądając za-
siewy i zbiory. Na żadnej bryczce tak nie zobaczę każdego pola, jak z konia, mawiał 
zwykłe. W przystępie dobrego humoru i zachęcony przez otoczenie pokazywał 
na koniu nieraz ćwiczenia lancą, używając do tego tyki leszczynowej. Bardzo się 
szczycił przynależnościa do Krakusów. W pokoju jego stała w kącie zawsze nabita 
kapiszonówka dubeltówka, którą brał nieraz na ramię przy spacerach do lasu.” 

Cennym źródłem poznania dziejów majątku jest także rodzinna kronika Kossów 
i Kossowici, zachowana w zbiorach Stanisława P. Niecieckiego. Czytamy tam m.in. o za-
miłowaniu Szymona Niecieckiego i jego kuzyna: „W niedalekich Mazowszanach gospo-
darował kuzyn, Wiktor Roszkowski, częsty gość w Kossowie […]. łączyła ich wspólna 
namiętność – charciarstwo […] na terenie Kossowa nie wolno było zupełnie strzelać do 
zajęcy […]. Pola Kossowa przedstawiały po prostu spiżarnię […] wystarczyło siąść na 
konia, wziąć smycz z dwóch chartów. […] Z początkiem jesiennego sezonu zajęczego 
następowała zaprawa koni i psów w codziennych prawie polowaniach […] Przy tym 
szczuło się tyle, ile było potrzeba, jedynie w razie pojawienia się lisa, wszystko szło na 
bok, robiło się wszelkie i pełne wysiłki, by kitę zdobyć. Spiżarnia, zrozumiałe, była w se-
zonie zawsze solidnie zaopatrzona, po nastaniu mrozów, zapasy się zwiększały i nieraz 
na strychu wisiało kilkadziesiąt zajęcy, aż do nadejścia ciepła wiosennego”1027. 

Po śmierci Szymona Niecieckiego (1905 r.)1028 i jego żony Józefy z Zabierzowskich 
majątek Kossów Większy1029 objął ich jedyny syn Ludwik Nieciecki1030 (ur. około 
1880 r.), prawnik. Jego żoną była Anna z Dutkowskich, z którą miał troje dzieci: 
Krystynę, która wyszła za mąż za Wacława Ekierta, Wandę, która poślubiła Mamer-
ta Cywińskiego, lekarza powiatowego w Radomiu, i Stanisława1031 (ur. w 1908 r.). 
A. Nieciecka, po śmierci męża, poślubiła agronoma Mikołaja Czarnieckiego. Ich syn 
Stefan został zamordowany w Katyniu. 

1026 S. Gepner, Wspomnienia-Kossów XIX/XX w., mnps w Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu; 
M. Szmurło, I. Szmurło, Chart Polski, Warszawa 1993; Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania 
rokyu 1830 zawierająca spis imienny dowódców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii 
Polskiej w tymże roku Krzyżem Wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych, Lwów 1881.
1027 M. Szmurło, I. Szmurło, Chart polski, Warszawa 1993, s. 45–46.
1028 Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kowali.
1029 W 1930 r. o powierzchni 190 ha.
1030 Nieciecki Ludwik, w: Ziemianie polscy. Słownik biograficzny, t. III, cz. 5, Warszawa 2000, s. 103.
1031 Tamże.
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Gospodarstwo kosowskie nastawione było głównie na hodowlę koni angloara-
bów (kolekcję otrzymanych medali zrabowali gestapowcy) oraz ryb w stawach, połą-
czonych rzeczką Zabierzanką. W 1926 r., na mocy testamentu Ludwika Niecieckiego, 
majątek podzielono na trzy części po 100 ha i przekazano je dzieciom: Stanisławowi, 
ożenionemu z Eugenią Kamińską, Wandzie i Krystynie. Stanisław gospodarował do 
przejęcia Kossowa na rzecz reformy rolnej, następnie w 1945 r. wyjechał do USA, 
gdzie zmarł w 1993 r. Krystyna 1v. Ekiert, 2v. Wędrychowska otrzymała z podzia-
łu część zwaną od jej imienia Krychnowice. Po II wojnie majątek podworski został 
przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kosowie, powstałe przy szpitalu 
w Krychnowicach, a w 1992 r. przekazany Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
i częściowo rozparcelowany na działki budowlane. W 2005 r. dawny dwór przejął 
Urząd Gminy w Kowali, a kilka lat potem został rozebrany.

Dwór stary, zbudowany w konwencji staropolskiej, nie zachował się.
„Centrum folwarku kosowskiego stanowił duży, wybudowany z drewna dębo-

wego dwór, w otoczeniu którego znajdowały się zabudowania gospodarskie, a za 
nimi obszerne ogrody […], do folwarku należały dwie karczmy, z których jedna 
usytuowana była w Kosowie Mniejszym, a druga w Błoniu”1032. 

Opis tego dworu znajdujemy w cytowanym już inwentarzu: „Dwór z drzewa rżnię-
tego, front z gankiem, na dwóch słupach. Wchodząc, po prawej stronie jest pokój, w tym 
okien dwa […], piec z kafli dwa pokoje grzejący, kominek jeden, od tyłu pokoik mały 
o jednym oknie, obok pierwszego pokoju jest mniejszy pokój o jednym oknie i w tyle 
mały pokój także o jednym oknie, podłoga w tychże wszystkich i pułap z tarcic i drzwi 
pięcioro […], a pojedynczych dwoje […] Na lewej stronie jest izba w tej […] piec, kominek 
murowane i szabas […], okien ordynaryjnych dwa, komora jedna, w środku kuchnia pod 
kominem na sztogach nadmurowanym, drzwi także […] w sieni i tejże izbie […] i schody 
na górę. Dach nad tym dworem częścią gontem, częścią słomą i dranicami okryty, bar-
dzo zły, zapadnięty […] Dalej po lewej stronie przed dworem obory i stajnie w węgieł 
stawiane […], stodoła wprost dworu […], przy tej zrąb z obór starych […], naprzeciwko 
tej stodoły także zrąb spichlerza starego bez dachu z drzewa […], naprzeciwko dworu są 
chlewiki, czyli kurniki […], przy tych piwnica dranicami okryta z drzewa […]. Browar 
nowy, jeszcze niedokończony, przy drodze do Młodociana jadąc, z drzewa”.

Dwór kolejny został zbudowany przez Niecieckich około poł. XIX w., w sty-
lu klasycyzmu. W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami zapisano, że 

był to dwór (w ruinie) z poł. XIX w.1033. Libiccy zaś piszą o dworze wzniesionym 
w drugiej połowie XIX lub na początku XX w.1034. Był to obiekt murowany z ce-
gły, parterowy, na planie prostokąta, z gankiem zdobionym lizenami, zwieńczony 
trójkątnym frontonem poprzedzającym główne, frontowe wejście, podpiwniczony, 
nakryty dachem naczółkowym1035. 

1032 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 65.
1033 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2010–2013, s. 28. W innym miejscu (s. 34), w Zweryfi-
kowanej Gminnej Ewidencji Zabytków, podano datę I ćw. XX w., tak jak w przypadku spichlerza i zabu-
dowań gospodarczych. 
1034 P. i M. Libiccy, Dwory…, op. cit., s. 157.
1035 Lizena (niem. lisene) – płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym, pierwotnie mający znaczenie 
konstrukcyjne, a w czasach nowożytnych głównie dekoracyjne.



1.  Sygnety rodowe z herbem Poraj, pozosta-
łe po Szymonie Niecieckim i jego żonie, 
przekazane przez M. Eleonorę Surdacki. 
Zbiory MJM

2.  Płyta kamienna ku pamięci Józefy z Za-
bierzowskich (1818–1876), w Kosowie, 
Fot. P. Puton, 2019

3.  Portret Szymona Niecieckiego (ur. 1808 
– zm. 1905) Fot. w zbiorach MJM

4.  Rzut parteru dworu w Kosowie. Autor J. Sza-
łygin 1998. Arch. WUOZR

5.  Dwór w Kosowie. Fot. J. Kutkowski 2011. 
Radomska Inicjatywa Pocztówkowa

6.  Ruina dworu i spichlerz w Kosowie. 
Fot. W.M. Kowalik 2007

7.  Ruina dworu w Kosowie. Fot. I. Kowalik 2004
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Ostatni remont dworu przeprowadzono w końcu lat 70. XX w. Od tamtego czasu 
rozpoczęła się jego dewastacja. W 1990 r. obiekt ten został wpisany do rejestru zabyt-
ków. Nie na wiele się to zdało, gdyż zaniedbywany, a w końcu zrujnowany budynek 
został rozebrany w 2011 r.1036 To duża strata, gdyż stanowił jeden z nielicznych przykła-
dów skromnego dworku ziemiańskiego, charakterystycznego dla okolic Radomia1037. 

Ogród nie istnieje, zachowały się jedynie skromne relikty. Jeszcze w 2004 r. autor 
dokumentacji parku uważał, że: „Zespół dworsko-parkowy w Kosowie […] może 

stać się ciekawym miejscem do nauki historii i dendrologii […]. Dobra gleba oraz pozo-
stałości starodrzewia to atuty na powstanie ogrodu botanicznego. Park z dobrze zapro-
jektowanym układem i zrewaloryzowanym dworem może być nie tylko ciekawostką 
muzealną, ale również ośrodkiem dydaktycznym dla radomskich uczelni”.

Z analizy stopnia zachowania dawnego układu wynika, że: „Pierwotnie główne 
wejście (wjazd) było od strony zachodniej, obecnie odgrodzone bramą z zabudo-
waniami prywatnymi. Droga wiodła wzdłuż szpaleru krzewów lilaków i jaśmi-
nowców rosnących częściowo pod okapem srebrzystych świerków i innych igla-
ków. Drzewa te zostały wycięte tuż po II wojnie światowej. Utwardzona droga 
prowadziła do okrągłego podjazdu przed gankiem dworu. Park podzielony był na 
kwatery, każda o innym przeznaczeniu. Część przed dworem i na wschód od niego 
służyła celom estetycznym. Rosło tu wiele drzew i krzewów, w tym liczne egzoty, 
które można było podziwiać z tarasu. Pomiędzy dworem, a stawami (narożnik pd.-
wsch.) był warzywnik z licznymi rabatkami kwietnymi. […] Pośrodku tej kwatery 
stała mała altanka służąca pani Niecieckiej do odpoczynku […]. Kwaterę w naroż-
niku pd.-zach. tworzył dość duży sad owocowy […]. 

Droga polna, stanowiąca obecnie wschodnią granicę parku, była obsadzona dę-
bami i jesionami. Liczne też były w parku kasztanowce”1038. 

Zatarte zostały także ślady po alejach i szpalerach grabowych. Na północ od dworu 
usytuowany był folwark z budynkami gospodarczymi. Graniczył z lasem okalającym 
majątek, tzn. dwór z parkiem i stawami rybnymi zlokalizowanymi około 500 m od 
dworu. W pobliżu miejsca po dworze zachował się spichlerz murowany, z I ćw. XX w.

KOZŁÓW
(Dąbrowa Kozłowska)
gm. Jastrzębia, miejscowość usytuowana jest na północny wschód od Radomia, na 
skraju Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Puszczy Kozienickiej). Niegdyś sta-
nowiła część Dąbrowy Kozłowskiej. 

Dzieje. Wymieniona jest jako Kozlow w Lustracji województwa sandomierskiego z lat 
1564–15651039. W końcu XVIII w. zapisano: „Kozłów, wieś królewska z wójto-

1036 Plan odnowy miejscowości Kosów, zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kowali, nr III/12/08 z dnia 
28.03.2008 r.
1037 Decyzja konserwatorska z 1990 r. wpisująca obiekt do rejestru zabytków; J. Szałygin, Karta ewidencyj-
na zabytków architektury i budownictwa. Dwór w Kosowie, arch. WUOZR, Radom 1998.
1038 A. Adamiak, Ewidencja dokumentacyjna parku w Kosowie, 2004, op. cit.
1039 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 234, 443.
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stwem, do ekonomii kozienickiej, dymów 36, między lasami […], parafia do Jedl-
ny”1040. Ekonomia kozienicka, czyli dobra królewskie, podzielona była na dwa tak 
zwane klucze: kozienicki i jedliński. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego 
czytamy: „Kozłów – wieś i majorat […] W 1827 r. było tu 52 dymów i 318 miesz-
kańców […]. Kozłów, z przyległym Lesiowem, stanowią majorat pułk. Bezaka”1041. 
Lucjan Wolski, syn Antoniego (właściciela Gulinka), dzierżawca Kotarwic koło Ra-
domia, brat Józefa, wspomina: „Na folwarku [Kozłów] dzierżawionym przez Józefa 
Wolskiego, na dwa miesiące przed 1863 r. zamieszkał Marian Melchior Langiewicz, 
przybyły tam z kolegą swoim Reuttem1042 […]. Do Kozłowa zjeżdżali się ludzie […] 
gorąco rozprawiający o miłości Ojczyzny…”1043. (L. Wolski w 1865 r. spędził pół roku 
w Cytadeli Warszawskiej). Pobyt Naczelnika Wojennego M. Langiewicza w folwar-
ku Kozłów miał związek z przygotowywaną akcją zbrojną na pobliską Jedlnię. Wol-
ski zapisał: „Gdy wszedł Langiewicz, zbliżył się do sofy, na której spał Reutt, budzi 
go i woła: Wstawaj Litwo! Bo Polska już powstała, Reutt zerwał się, oczy przetarł: Już 
gotowa i Litwa, generale – odpowiedział”. Dowodzenie nad oddziałem idącym na 
Jedlnię Langiewicz przekazał mjr. Narcyzowi Figiettemu. Sam zaś, prawdopodobnie 
bryczką otrzymaną od Józefa Wolskiego, udał się pod Szydłowiec.

W Dąbrowie Kozłowskiej, której Kozłów był częścią, podczas II wojny świa-
towej znajdowały się obozy pracy dla żydów i jeńców radzieckich, których liczne 
ofiary upamiętnia pomnik. 

Dwór nie jest bliżej znany, brak ikonografii, jak też nie zachował się on w lokal-
nej pamięci. Wiemy natomiast, iż w Dąbrowie Kozłowskiej był dwór: drewnia-

ny, parterowy, na planie zbliżonym do kwadratu, z gankiem, kryty gontem. Miał 
ogród i szeroką aleję akacjową prowadzącą do leśnej drogi, w stronę Siczek. Przed 
wojną mieszkał w nim zarządca folwarku o nazwisku Tuszko (może Julian – w la-
tach 1934–1939 wójt gminy Rogów koło Szydłowca)1044. W miejscu tego budynku 
(posesja nr 6), obok lasku i chaszczy porastających miejsce po budynkach gospodar-
czych, wystawiony został niedawno budynek mieszkalny. 

KRZYSZKOWICE
(Crzyskouicze 1415, Criskowicze 1419, Krziskouycze 1430, Krzyszkowycze, Krzi-
skowycze 1508, Krziskowicze 1569)1045

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, w dorzeczu Radomki, 
w pobliżu Zalewu Domaniowskiego.

1040 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 50; K. Potkański, Puszcza radomska. Studium osadnicze, (na bazie wy-
dania z 1922 r.), oprac. S. Zieliński, Radom 1997, s. 94.
1041 SGKP, op. cit., t. IV, 1883, s. 560.
1042 Gustaw Reutt (u. 1842 w Mosaczu na Litwie – zm. 1902 we Lwowie) adiutant gen. M. Langiewicza, 
budowniczy drogi Zakopane–Morskie Oko.
1043 Gdzie mogił powstańczych kopce… Wspomnienia radomskich weteranów powstania styczniowego, oprac. 
P. Bednarczyk, S. Piątkowski, Radom 2009.
1044 Informacje uzyskane od p. Jana Buzora, 90-letniego mieszkańca wsi i p. Wójcik; APR, HPR, Dobra 
ziemskie Jedlnia Kolonia, sygn. 1319. 
1045 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 107.
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Dzieje. „Gniazdo Krzyszkowskich, dziedzictwo Popielów, dawniej zaś: Podlo-
dowskich, Karnickich, Kochanowskich”1046. To bardzo stara miejscowość, sko-

ro zlokalizowano tam, na wzgórzu, cmentarzysko szkieletowe z XI–XII w. (nie-
zachowane), na którym znaleziono m.in. topór i miecz lub grot1047. Krzyszkowice 
miały tylko ziemię dworską, bez wsi włościańskiej o tej nazwie1048. Pierwszymi 
znanymi dziedzicami dóbr byli w XV w. Sochowie h. Bończa (ich gniazdem były 
Gaczkowice), później Duninowie h. Łabędź1049, w XVI w. m.in.: Korwin-Kochanow-
scy i Kuniccy, a w XVII w. Dunin-Karwiccy, Bienieccy i Kochanowscy, w tym Ad-
rian Kochanowski, dworzanin prymasa Gembickiego. Nie wiadomo, w jaki spo-
sób Krzyszkowice przeszły na linię białaczowską Kochanowskich. Wywodzący się 
z niej Ignacy Kochanowski, syn Wojciecha, chorążego nowogrodzkiego, sprzedał 
w 1786 r. Krzyszkowice i Jarosławice Dolne Józefowi Popielowi1050. Znane są pie-
częcie z przełomu XVIII i XIX w. z herbami Korwin i Rola Józefy ze Zbrożków Ko-
chanowskiej, żony Leopolda z Krzyszkowic, i Karola Kochanowskiego z Krzyszko-
wic.1051. Wiemy ponadto, że w 1834 r. Kajetan Kochanowski z Krzyszkowic zakupił 
dobra Kazanów od swego kuzyna Władysława Kochanowskiego1052. W rękach Po-
pielów Krzyszkowice były niedługo, przechodząc do hr. Krasińskich h. Ślepowron 
vel Korwin. A. Grodziński podaje ponadto, że „w 1805 r. właścicielką Krzyszkowic, 
Gaczkowic-Oblasu i części Jarosławic Dolnych (również Łazisk) była córka Igna-
cego, starosty siemiechowskiego i Agnieszki Potkańskiej, kasztelanki radomskiej, 
Anna z Krasińskich generałowa Oppeln Bronikowska. Po rodzicach dziedziczyła 
całość wymienionych dóbr ich jedynaczka Amelia z Bronikowskich hr. Romanowa 
Załuska”1053. W jej imieniu dobrami tymi administrował i dzierżawił je przez sze-
reg lat dr Rudolf Dołasiński (1798–1885), podnosząc stan zagospodarowania całego 
klucza z najurodzajniejszą ziemią w okolicy. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
z 1883 r. podaje: „Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego folwark Krzysz-
kowice, z wsią Gaczkowice i Jarosławice Dolne rozległy, mórg 1285”. 

1046 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 51.
1047 Radomskie – Alfabet wykopalisk, op. cit., s. 74.
1048 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 1883, t. IV, s. 797.
1049 A. Grodziński, op. cit.; „Z których Jan Dunin brat Rafała „Skrzyńskiego”, a syn Rafała z Wielkiego 
Skrzynna, oprawił 1482 r. żonie Katarzynie 140 grzywien posagu i wiana na połowie swych dóbr […], 
a między innymi na Krzyszkowicach”.
1050 A. Boniecki, Herbarz polski, t. X., s. 269; D. Kupisz, Czasy nowożytne (XVI–XVIII wiek), w: Dzieje Przy-
tyka…, op. cit., s. 60–61.
1051 D. Kupisz, M. Kozdrach, Kochanowscy…, op. cit., s. 20.
1052 D. Kupisz, Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do poł. XIX w., Rocznik Lubelskiego 
Towarzystwa Genealogicznego 6, 2014, s. 44–67. 
1053 A. Grodziński we Wspomnieniach, s. 87, podaje: „Od mojej matki słyszałem tylko, że hrabina Amelia 
Załuska jeździła w sąsiedztwa karetą w czwórkę pięknych tarantów. Starzy ludzie sięgający jeszcze 
pamięcią tamtych czasów, a może wiedzący o tym tylko z tradycji, bo dotyczyło to chyba odległych 
lat połowy XIX wieku, mówili, że dr Dołasiński, dzierżawca klucza majątków należących do Załuskiej, 
a następnie jej długoletni przyjaciel, kupił kiedyś na jarmarku od Turka(?) źrebną klacz tarantowatej 
maści. Klacz ta dała ogiera taranta […] i od niego pochodziły w Łaziskach, Krzyszkowicach i Oblesie 
wszystkie konie tej maści”.
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Umierając bezdzietnie, Amelia Załuska zapisała testamentem swoją majętność 
hr. Adamowi Krasińskiemu, ordynatowi opinogórskiemu, synowi Zygmunta, po-
ety, swojemu dalszemu krewnemu. Ordynat zaś w 1907 r. sprzedał Krzyszkowice 
Adamowi Helbichowi z Konar, który kupił je dla swojego syna Stefana, żonatego 
1v. z Kamillą Przychodzką, 2v. z Ireną Święcicką. Podczas wojny w 1915 r. Krzysz-
kowice zostały całkowicie spustoszone i spalone. Po wojnie gospodarstwo odbudo-
wano, ale nigdy już nie powróciło do poprzedniego stanu. Właściciel obrał sobie 
za siedzibę majątek Broszków w Siedleckiem, a w Krzyszkowicach w jego imieniu 
gospodarowali administratorzy. A. Grodziński pisze1054: „Kiedy w 1919 r. między 
rodzeństwem nastąpił podział majątku spadkowego moja matka pozostała przy 
Oblesie i Młódnicach […], wuj Stefan przy Krzyszkowicach i Chlewiskach1055. Te 
ostatnie zostały w krótkim czasie rozparcelowane, a ośrodek zakupił Władysław 
Reymont, po otrzymaniu nagrody Nobla, wuj zaś za uzyskaną z tej trasakcji gotów-
kę kupił w sąsiedztwie Chlewisk kompleks stawów z majątku Broszków”.

W 1922 r. powstał „odręczny szkic projektowanej parcelacji części dóbr Krzysz-
kowice nazwanych Żmijków” autorstwa geometry J. Kamińskiego. Nabywcami 
gruntów od Rajmunda Trzeciaka, upoważnionego przez Stefana Helbicha, byli: 
Antoni Strzałkowski, Wincenty Dygant, Kazimierz Mazurkiewicz, Michał Doro-
ciak, Adam Stani i Szymon Pasiki. W 1929 r. ks. Jan Różycki proboszcz jarosławicki 
został upoważniony do „nabycia beneficjum kościoła parafialnego w Jarosławicach 
używane przez proboszczów jarosławickich od lat przeszło czterdziestu 3 ha 3590 
ziemi w majątku Krzyżkowice, ponieważ ten majątek będzie częściowo parcelowa-
ny […]. Beneficjum ma sześć mórg ziemi, a dwór w Krzyżkowicach tytułem zapo-
mogi od czterdziestu lat dawał na użytek proboszczów 3 ha 3590 ziemi przyległe 
do wsi Jarosławice. Pomoc ta stanowiła utrzymanie ks. proboszcza w tak maleńkiej 
parafii”1056.

W 1931 r. został zatwierdzony projekt parcelacji 40 ha1057. Pełnomocnikiem Ste-
fana Helbicha został Julian Zbrowski. 

W spisie służby folwarcznej (ordynariuszy) w Krzyszkowicach z 1929 r. figurują 
m.in.: Józef Rak – ogrodnik, Walenty Sędzicki – stelmach, Jakub Podlewski, Sta-
nisław Tyczyński i Ambroży Jagiełło – karbowi1058. W tymże roku Stefan Helbich 
oświadczył hipotecznie: „Jestem właścicielem majątku Krzyszkowice, oraz nomen-
klatury Zgoda i Kłótnia w pow. radomskim […] Proszę Urząd Ziemski o wydanie 
mi pozwolenia na sprzedaż w drodze parcelacji […] części majątku około 148 ha, 
oraz nomenklatury Zgoda i Kłótnia ha 1,4”.

Stefan Helbich zmarł bezdzietnie w 1932 r., zapisawszy testamentem Krzyszko-
wice swej siostrzenicy Elżbiecie z Grodzińskich Ślaskiej, żonie Ludwika. Ta, kiedy 
długi okazały się większe od wartości majątku, zrzekła się spadku, a administrację 
objął kurator, który po paru latach ukończył likwidację. Majątek zakupiła następnie 

1054 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 19.
1055 Chlewiska pod Siedlcami.
1056 APK, OUZ, sygn. 4016, 4994.
1057 APK, OUZ, sygn. 4022.
1058 Tamże.
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patriotyczna rodzina Kobylańskich (August Kobylański był powstańcem stycznio-
wym, komisarzem funduszów powstania, wieźniem Cytadeli). W 1936 r., jak pisze 
Krzysztof Kobylański1059, majątek Krzyszkowice, ośrodek oraz 70 ha lasów i pod 
zalesienie, nabył za 35 tys. zł jego ojciec Bronisław Witold Kobylański. Północny 
las graniczący z Oblasem i pastwiska zakupił Marian Kozłowski, a pola w więk-
szości rozparcelowano1060. B.W. Kobylański (ur. w 1894 r. w Kuźnicach Drzewic-
kich, w dworku „na skale” – zm. w 1978 r. w Warszawie), był synem Bronisława 
Rajmunda Kobylańskiego, współzałożyciela, wespół z bratem Samuelem, fabryki 
„Gerlach” w Drzewicy. Studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Wiedniu, gdzie 
wstąpił do korporacji „Jagiellonia”, w Wyższej Szkole Rolniczej i SGGW w Warsza-
wie. W 1920 r. walczył z bolszewikami. Był wójtem w Wolanowie i posłem do sej-
miku powiatu radomskiego1061. W 1934 r. ożenił się z Anielą Szyszko h. Boża Wola 
(zm. 1970), z którą miał syna Krzysztofa. 

W czasie wojny majątek zajęli Niemcy, budując w pobliżu poligon. B. Koby-
lański zmuszony był wraz rodziną przenieść się do dworu w Rusinowie, do swej 
ciotecznej siostry Miry Dąbrowskiej. Po wojnie przez jakiś czas Kobylańscy miesz-
kali i pracowali w Krzyszkowicach w atmosferze nagonki ze strony władzy. B. Ko-
bylański był nauczycielem w miejscowej szkole podstawowej i ankieterem GUS-u. 
Wkrótce zmuszony był sprzedać gospodarstwo, po czym przeniósł się początkowo 
do Otwocka, a następnie do Warszawy. Wraz z żoną pochowani są w grobowcu 
rodzinnym w Drzewicy.

Obecnie pozostałość krzyszkowickiego majątku, park i murowany budynek go-
spodarczy (obórka), który po wojnie wykorzystywano na potrzeby szkoły, należy 
do rodziny Kozakiewiczów. Naprzeciwko, kilkadziesiąt metrów dalej znajdował się 
ceglany budynek owczarni, który podczas II wojny światowej, po spaleniu kościoła 
w Jarosławicach, zaadaptowano na kaplicę1062. Po drugiej stronie szosy przytyckiej 
znajdują się pozostałości zrujnowanej, murowanej piwnicy (lodowni?) i jakiegoś 
sporego budynku, po którym pozostały jedynie ceglane relikty. Dalej, przy szosie 
usytuowany jest ceglany budynek czworaków. 

Dwór. K. Kobylański pisze: „Dworek drewniany urządzony przez żonę Anielę 
na typową siedzibę ziemiańską, z kilkuhektarowym parkiem i ogrodem był 

chętnie odwiedzany przez rodzinę i znajomych”. 
Skręcając z szosy przytyckiej w posesję nr 35, tuż przy starym krzyżu, w krótką 

aleję parkową prowadzącą niegdyś do dworu, wpierw mijamy po prawej stronie 
wzgórek skrywający rozwaliny starego dworu, a tuż za nim stoi wspomniany budy-
nek gospodarczy (później szkoła). Dwór usytuowany na nieznacznym podwyższe-
niu terenowym, otoczony roślinnością, był skromnym budynkiem klasycyzującym, 
być może zaadaptowanym z budynku dla służby: drewnianym, parterowym, sied-
mioosiowym, ze ścianą szczytową o dwóch oknach (po stronie wschodniej) i sienią 
umieszczoną przy drugiej ścianie szczytowej, z gankiem od frontu dostawionym 

1059 K. Kobylański, Bronisław Witold Kobylański, w: Wieści Znad Drzewiczki, nr 3/87/2013.
1060 A. Grodziński, Varia, 1958–1978.
1061 K. Kobylański, Bronisław…, op. cit.
1062 Informacje Pani Danuty Rokosz, mieszkającej w obrębie parku podworskiego, której dziękuję; Stro-
na internetowa parafii Jarosławice. 



1.  Plan dworu w Krzyszkowicach. Rys. K. Kobylański   
2.  Plan majątku Krzyszkowice. APK
3.  B. Zakrzewski, Dwór w Krzyszkowicach, akwarela, lata 30. XX w.   
4.  Przed gankiem dworu w Krzyszkowicach. Fot. z okresu międzywojennego
5.  Bronisław i Aniela Kobylańscy z synem Krzysztofem. Fot. w zbiorach rodzinnych
6.  Czworak podworski w Krzyszkowicach. Fot. W.M. Kowalik 2013
7.  Widok na park dworski w Krzyszkowicach. Fot. W.M. Kowalik 2020
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niesymetrycznie, o czterech słupach, z trójkątnym szczytem, poprzedzonym schod-
kami, krytym dachem dwuspadowym naczółkowym, o dwóch kominach1063. Został 
on rozebrany zapewne w 1972 r., a niemal w jego miejscu wzniesiono nowy dom 
murowany.

Ogród, jeden z większych i ciekawszych, ma jeszcze walory urokliwego kom-
pleksu przyrodniczego ze sporym, interesującym drzewostanem. Znajdują się 

tam cztery stawy zasilane przez strumyk, w tym jeden z wysepką, z okazałym, oko-
ło 250-letnim dębem, drugi zaś otoczony m.in. przez majestatyczne białodrzewy 
(białe topole). K. Kobylański podaje, że w parku rosło kilkanaście olbrzymich biało-
drzewów, a w stawach hodowano karpie, które sprzedawano okolicznym kupcom.

LISOW
(Lissouo 1191, de Lissow 1325–1327, Lysszow 1470–1480, Lysow 1564–1565)1064

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, nad rzeką Radomką, 
niedaleko drogi krajowej E7. 

Dzieje. Miejscowość ta pojawiła się w źródłach już w XII w. jako uposażenie 
kolegiaty sandomierskiej1065. Od II poł. XVII w. stanowiła własność Prażmow-

skich h. Belina, podobnie jak później Piaseczno określane jako przyległość dóbr 
Lisów. „Wśród właścicieli majętności lisowskiej byli m.in. Mikołaj, biskup łucki 
i warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, a później także kanclerz 
wielki koronny, oraz Samuel, wojewoda płocki”1066. W 1789 r. „Wies Lisów, dzie-
dziczna JW. Eligiusza Prażmowskiego z przyległością wsi Piaseczno, w posesyi 
JWW hrabiów Przerębskich ad praesens zostająca”1067. W końcu XVIII w. zapisano 
enigmatycznie: „Stąd poszli Lisowscy w tym powiecie”1068. Przed 1800 r. majątek 
był w rękach Adama Przerębskiego, potem Filipa Kołdowskiego, w 1825 r. Lisów 
i Piaseczno przypadły w spadku jego córce Józefie Sołtykowej, w 1836 r. majatek 
(szacowany na 150 tys. złp.), ponownie został odziedziczony w linii żeńskiej, stając 
się własnością Laury Sołtyk, od 1843 r. żony Karola Gordona. W 1852 r. Karol Gor-
don, sędzia pokoju okręgu radomskiego, oddał w wieczystą dzierżawę małżonkom 
Mateuszowi i Antoninie Gowarskim z Kurdwanowa część dóbr Lisów „w miejscu 
gdzie się las Piaseczno zwany znajduje i dotyka do kolonii Marcellów”. Gordono-

1063 Podstawą do tego opisu jest ikonografia ze zbiorów rodziny Kobylańskich, zamieszczona przez 
Krzysztofa Kobylańskiego, „Wieści znad Drzewiczki”, nr 3/87/2013. 
1064 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 118.
1065 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 168.
1066 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 44. M. Prażmowski (1617–1673) był współpracownikiem króla 
Jana Kazimierza (po jego śmierci pełnił funkcję interrexa), a przeciwnikiem Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego, przywódcą stronnictwa profrancuskiego, dyplomatą. (Doprowadził do podpisania pokoju 
oliwskiego). W 1673 r. konfederacja gołąbska doprowadziła do pozbawienia prymasa „miejsca, godności 
i powagi” i konfiskaty dóbr. 
1067 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 241.
1068 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 54.
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wie, oprócz dworu, posiadali w Lisowie pięć budynków na folwarku1069. Z dóbr 
Lisów w latach 70. XIX w. wyłączono w osobną księgę hipoteczną nowy majątek 
o nazwie Piaseczno. Właścicielem obu tych majętności pozostawali Karol Gordon 
i jego żona Józefa z Sołtyków. 

„Po śmierci Karola w 1880 r. jego mienie odziedziczyli w równych częściach 
wdowa i syn Karol junior. […], w początkach lat 80. Lisów jak i Piaseczno zosta-
ły sprzedane nowym nabywcom za ponad 160 tys. rubli. Kolejnymi właścicielami 
dóbr lisowskich byli: od 1882 r. – Stefan Longiński (sprzedał on kilkadziesiąt mórg 
gruntu Konstatntemu Kamienieckiemu), od 1884 r. Maksymilian Malinowski, od 
1886 r. Stefan Łączyński, a od 1895 r. Gustaw Porawski1070. Stefan Łączyński był 
też właścicielem Piaseczna, nabytego od Józefy i Karola Gordonów. O ile majątek 
Piaseczno zachował integralność, wydzielono z niego jedynie małą osadę o nazwie 
Marszałek (od nazwiska pierwszego właściciela Mikołaja Marszałkiewicza), o tyle 
dobra Lisów były systematycznie parcelowane przez kolejnych właścicieli. Proces 
ten rozpoczął się już w latach 80. od części majątku zakupionej przez Konstantego 
Kamienieckiego, a noszącej nazwę Marysin, która została podzielona na 11 kolonii 
rolnych […] i sprzedano kolonistom rolnym. W latach 1906–1908 Gustaw Porawski 
przeprowadził natomiast analogiczną operację w częściach dóbr lisowskich noszą-
cych nazwy Maniusin […], Borki Lisowskie […], Gustawów Lisowski […], oraz 
Lisów Nowy […]. Większość przejęli napływający z zewnątrz koloniści”1071. 

Ostatnim właścicielem lisowskiego majątku był wspomniany Gustaw Porawski. 

Dwór nie ma ikonografii. Jak pisze A. Nierychlewska: „Jedyna, znana mi 
wzmianka o dworze otoczonym palisadą pochodzi z relacji Ulryka Werduma 

(1671–1672). Wprawdzie J. Długosz pisał o ‚praedium unicum militare’, informa-
cja ta nie może jednak odnosić się do XVII-wiecznego dworu, ewentualnie może 
jedynie świadczyć o istnieniu wcześniejszego założenia obronnego rodziny Lisow-
skich. Według opisu U. Werduma był to „dwór szlachecki z drzewa, zbudowany 
za wsią, otoczony palisadami”1072. A. Nierychlewska pisze ponadto, że badań nie 
prowadzono oraz, że dwór nie istnieje. Podaje też, że fundator mógł pochodzić 
z rodziny Lisowskich, choć dwór mógł też pobudować (lub przebudować) Samuel 
Prażmowski. Na temat ostatniego dworu S. Baran pisze: „Zabudowania dworskie 
stały, jak obecnie gospodaruje Jan Baran. […]. Drewniany dwór […], z większością 
folwarcznych budynków został rozebrany przez kolonistów, po parcelacji mająt-
ku, w 1906 r. Do dziś w miejscu, w którym się znajdował, wyorywane są jedynie 
ceglane fragmenty fundamentów […]. Część czworaków stała jak mieszka Jan Tu-
szyński. Druga część czworaków stała na placu Józefa Żarłoka. W czworaku tym 
mieszkał pachciarz dworski Szmul Figielman, Żyd. Kuźnia dworska stała, jak obec-
nie mieszka Antoni Orłowski, obok niej była duża studnia”1073.

1069 S. Baran, Kronika wsi Lisów opracował i wydał Wojciech Ćwierz, w: Wieś Radomska, t. 8, 2007, s. 67.
1070 Zapłacił 57 500 rubli srebrnych. Od Gordonów w 1879 r. 1000 mórg ziemi zakupił Stefan Łączyński, 
a od 1885 r., wg. S. Barana, majątkiem władał Maksymilian Małyński.
1071 S. Piątkowski, Jedlińsk…, op. cit., s. 146–147.
1072 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 168.
1073 S. Baran, Kronika…, op. cit., s. 67.
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MAŁĘCZYN
(Malączini 1470–1480, Malyanczin, Maleczyn 1564–1565, Małęczyn 1827)1074 
gm. Gózd, wieś usytuowana jest na wschód od Radomia, przy drodze krajowej nr 12.

Dzieje. Nazwa miejscowości wymieniona jest już w Kronice Jana Długosza. W koń-
cu XVIII w. zapisano: „Gniazdo Małęczyńskich i siedlisko do 1660 r., potem 

Karbothów, Witskich, Węgleńskich, teraz w kilku częściach szlacheckich”1075. W do-
kumencie z 1842 r. czytamy zaś: „Jakkolwiek dobra Małęczyn z przyległościami, Ko-
lonią Kiedrzyn i częścią w Myszliszewicach są dziedzictwem Adolfa i Józefa braci 
Kiedrzyńskich, które objęli w spadku po niegdy ojcu swym Wincentym Kiedrzyń-
skim […], przecież dobra te zostają w posiadaniu zastawnem Michała Sadkowskie-
go, któren we dworze małęczyńskim zamieszkuje i zarazem sprawuje urząd wójta 
gminy. Dobra Małęczyna z przyległościami, Kolonią Kiedrzyn, graniczą: na wschód 
z dobrami Klwatką Królewską i Grzmucinem […], na południe z dobrami Makowiec, 
[…] na zachód z dobrami Długojowem, Sadkowem oraz lasem wsi rządowej Dzierz-
kowa […], na północ graniczą z dobrami lasem Myśliszewskim”1076. 

Dwór nie ma ikonografii bądź opisu, nie wiemy więc, jak wyglądał. Trudności 
nastręcza nawet próba jego lokalizacji. Tradycja wskazuje na teren w obrębie 

obecnych stawów, przy ul. Bankowej. Obiekt ten został rozebrany być może już po 
powstaniu styczniowym, w ramach represji carskich. 

W inwentarzu z 1851 r., spisanym po śmierci Michała Sadkowskiego, czytamy: 
„Działo się we wsi Małęczynie […], w domu dworskim pod nr 1 dnia 23 listopa-
da/5 grudnia 1851 roku. […]. We dworze małęczyńskim znajduje się: kanapa olszo-
wa wyściełana sianem, a raczej sierścią […], wolant stary […], suknem niebieskim 
wybity, sanie ruskie kute, sanie niekute zwyczajne, 2 wasążki bez półkoszków, 
3 wozy kute i 6 sań do wożenia drzewa”. W innym dokumencie, z 1852 r.1077, zapi-
sano: „We dworze małęczyńskim znajdują się: 2 zwierciadełka w czarnych maho-
niowych ramkach, zegar wiszący w złoconych ramach, barometr z fabryki Jelonkie-
wicz, Pan Jezus krzyżanej roboty, obraz krzyżanej roboty wyobrażający myśliwego 
z familią, Święta Franciszka także krzyżaka robota, landszaft na kamieniu (?) ro-
biony okręt wyobrażający, 6 landszafików historyą świętego Józefa wyobrażające, 
3 lanszafciki mężczyzny i kobiety Europy, Afryki i Ameryki, obrazy: wyobrażający 
śmierć Xcia Poniatowskiego w rzece Elster, Matkę Boską, 2 lanszafciki z historii 
świętej […], 3 lanszafciki, distinctorium, czyli krzyż kanonicki miedziany pozła-
cany oraz książki, m.in: Kodeks karny dla Królestwa Polskiego z r. 1847, Kodex 
Cywilny Napoleona w języku polskim”1078.

Interesującym dokumentem do odtworzenia dziejów dworu jest ponadto Obwiesz-
czenie o licytacji po Michale Sadkowskim, dziedzicu dóbr Bukówna i Małęczyna, z 1852 r.1079.

1074 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 295.
1075 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 55–56.
1076 APR, HPR, (Klwatka Królewska), sygn. 6073.
1077 APR; dokument spisany przed notariuszem Michałem Przychodzkim.
1078 Tamże. 
1079 Tamże.
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We wsi zachowała się kapliczka ufundowana przez Jakuba Dąbrowskiego i Ma-
riannę z Potockich, w intencji „ostatniej dziedziczki, zmarłej tragicznie po upadku 
z konia około 1885 r.”1080.

Ogród. W dokumencie z 1842 r. czytamy: „Ogrody dworskie – ogród fruktowy, 
oparkaniony płotem wysokim, żerdziowym w słupy, drzewem fruktowym za-

sadzony, na kwatery podzielony, od wschodu i zachodu szpalerem dzikich drzew 
zasłoniony, graniczący na północ z niwą dworską […], na południe za dworem 
i dziedzińcem obejmuje w sobie mniej więcej morgów trzy ziemi klasy drugiej. 
Ogród warzywny […] ogrodzony, za stajniami położony […] ogród trzeci warzyw-
ny za Owczarnią zwany, graniczący od południa z zabudowaniami dworskimi […], 
sadzawka graniczy na południe z drogą Kościelną, na północ z ogrodem warzyw-
nym […], sadzawka druga przy gorzelni graniczy na południe z drogą Kościelną, 
na północ z gorzelnią”1081. 

MAZOWSZANY
(Maszowsani 1412, Maszowszany 1418, Mazowschany, Mazowszany 1508, Ma-
zowssany 1569)1082

gm. Kowala, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, przy drodze woje-
wódzkiej nr 774.

Dzieje. „Była niegdyś królewszczyzną, ale Zygmunt August r. 15501083, za Go-
łębiów, Wolę i Dzierzków Podlodowskiemu zamienił, a Władysław IV r. 1636 

potwierdził. Dziedziczyli potem: Tułkowscy, teraz Popielowie”1084 Ci ostatni od 
schyłku XVIII stulecia, od 1785 r. Kazimierz Popiel h. Sulima?, który dobra te nabył 
od swego ojca Benedykta Popiela za 65 tys. zł1085. 

W obwieszczeniu komorniczym z 1812 r. czytamy: „W dworze wsi Mazowszany 
[…], w posessyi W. Karola Potkańskiego i jego tamże zamieszkaniu, sprzedawane 
będą więcej dającemu, meble, sprzęty i inne ruchomości, oraz koni cztery i doroż-
ka, zatradowane na rzecz JPP Karola Bamberga, kupca, obywatela m. Radom i Jana 
Czaykowskiego…”1086. 

1080 https://pl.wikipedia.org/wiki/Małęczyn (powiat radomski).
1081 APR HP, (Klwatka Królewska), sygn. 6073.
1082 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 121.
1083 Powinno być – 1549.
1084 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 57.
1085 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 56; A. Gaczoł, Popiel Paweł, w: PSB, red. H. Kondziela, H. Krzy-
żanowska, t. 2, Poznań, 2006; Niesiecki, t. VII, s. 385: „Popiel h. Sulima, w Sendomierskiem, Ruskiem 
i inszych województwach […] A że ten dom rozrodzony dlatego mają swoje przydomki, jedni albowiem 
Popielowie są Chościakowie, drudzy Dumiczowie, inni Romanowiczowie, inni Czarnokozicowie […], 
córki Szymona łowczego Podlaskiego […], druga za Romerem skarbnikiem Radomskim”. W 1840 r. 
Paweł Popiel (1807–1892), konserwator zabytków Krakowa, z żoną Emilią z Sołtyków, dziedziczką Ku-
rozwęk, przeniósł się z Ruszczy do tamtejszego majątku.
1086 Dziennik Departamentu Radomskiego, nr 26, Radom, 28.06.1812.
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W 1840 r. zszedł z tego świata Kazimierz Popiel. Ponieważ zmarł jako osoba 
samotna i bezdzietna, dobra odziedziczyła jego siostrzenica Salomea (z Libiszow-
skich) Goliszewska. Ona też podjęła decyzję o sprzedaży majątku podzielonego na 
dwie odrębne części, co sfinalizowano w latach 1842–18481087. Część majątku, w gra-
nicach której znalazły się Mazowszany i Huta Mazowszańska, zakupił Jan Rodzie-
wicz h. Jastrzębiec?1088. Druga część, obejmująca wieś i folwark Kotarwice, została 
sprzedana Kornelii z Sołtyków Radziszewskiej1089. W 1871 r. plan folwarku Ma-
zowszany wykonał „jeometra klassy III Boduen, a przekopiował go w 1872 r. prak-
tykant miernictwa K. Puchowicz”. Później majątek znalazł się w rękach Juliusza 
Rodziwicza, w 1887 r. Jana Łąckiego, w następnym roku Władysława Silnickiego 
h. Jelita, a w spadku po nim jego córek: Janiny Lippoman, Zofii Roszkowskiej i Ste-
fanii Silnickiej. W ciągu następnej dekady dobra kotarwickie zmieniały właścicieli 
jeszcze trzy razy, aby ostatecznie znaleźć się w posiadaniu Lucjana Kochanowskie-
go1090 i jego żony Heleny, z którą miał czworo dzieci: Stefana, Tadeusza, Witolda 
i Lucjana. Na początku XX w. gospodarował tam Wiktor Roszkowski h. Ogończyk 
(lub raczej Rolicz), kuzyn Szymona Niecieckiego, właściciela nieodległego Kosowa, 
gdzie często bywał. Obaj, o czym była mowa, pasjonowali się charciarstwem. Wła-
ścicielem mazowszańskiego majątku był także Witold Dąbkowski (1908–2003), uro-
dzony w rodzinie Adama i Stefanii z Rodziewiczów, regionalista i historyk, współ-
założyciel radomskiego PTTK i Klubu Miłośnków Radomia i Ziemi Radomskiej1091. 
W 1935 r. dobra te od Władysława i Janiny Lippoman przejęło za długi Towarzy-
stwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie. W tym samym roku sprzedało je Marii 
ze Świeżyńskich Poźniakowej1092, urodzonej w 1896 r. we Wlonicach (pow.opatow-
ski), córce Władysława Świeżyńskiego h. Korczak (1862–1929) i Karoliny Russoc-
kiej z Jasienic h. Zadora. Pierwszym mężem nowej właścicielki majątku był Jan 
Gawlikowski, legionista, poseł, wpółpracownik W. Witosa. Drugim zaś, od 1924 r., 
Karol Poźniak1093 h. własnego, inż. rolnik, syn Wiktora i Natalii z Sosnowskich, za-

1087 APR, HPR; sygn. 5868. W obwieszczeniu pisarza Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej z 1859 r. 
czytamy m.in.: „…na żądanie Salomei z Libiszowskich po Mateuszu Goliszewskim pozostałej wdowy, 
we wsi i gminie Brzostowie okręgu Opoczyńskim zamieszkałej, a zamieszkanie obrane w mieście Rado-
miu w mieszkaniu Teofila Hilarego Rauszer Patrona przy trybunale tutejszym, zajętemi zostały, wraz 
z inwentarzami na przedaż przymuszoną w drodze wywłaszczenia, w dniu 20, 21, 22, 24 i 25 kwietnia 
1859 r. dobra ziemskie Mazowszany z przyległościami […] składające się z wsi zarobnej Mazowszany 
i kolii Huta Mazowszańska, co do tytułu własności na imię Jana Radziewicza, obywatela krajowego 
uregulowane, od którego Goliszewska […] domaga się zapłaty rs.2400…”. 
1088 Na Oficjalnej Stronie Stowarzyszenia Rodziny Rodziewiczów www.rodziewicz.waw.pl. wymienio-
ne są jeszcze herby: Łuk, Mogiła, Pobóg, Podkowa, Rogala, Rudnica, Sas, Tarnawa.
1089 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 56.
1090 Tamże.
1091 Na pamiątkę… radomianie na starych fotografiach, cz. 2, praca zbiorowa, Radom 2015, s. 140.
1092 S. Poźniak, Poźniak Maria ze Świeżyńskich, w: Ziemianie polscy. Słownik Biograficzny, t. III cz. 5, Warsza-
wa 2000, s. 134; Z. Doliwa-Klepacki, w publikacji Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie święto-
krzyskim (t. I, Ostrowiec Świętokrzyski 2013) podaje, że Wilczyce w powiecie sandomierskim należały do 
Świeżyńskich h. Korczak i wymienia m.in. Kazimierza i Kazimierę Świeżyńskich, Marię ze Świeżyńskich 
Schinzel (1905–2001) malarkę i jej syna Andrzeja światowej sławy matematyka. 
1093 Tamże, Poźniak Karol h. własnego, s. 134.
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rządzający majątkiem Mazowszany w latach 1935–1945 (zm. w 1977 r.). Rodzina 
Poźniaków w XIX w. miała dobra na Litwie, w powiecie oszmiańskim. Znany jest 
też Edmund (Edward?) Poźniak, szlachcic z guberni mohylewskiej (Białoruś), po-
wstaniec styczniowy, zesłany na Syberię1094. Karol Poźniak walczył w II Brygadzie 
Legionów Polskich, w 1932 r. odznaczony został Krzyżem Niepodległości. Po ślubie 
z Marią ze Świeżyńskich, z którą miał syna Wiktora, zarządzał majątkiem Święte 
pod Grudziądzem (należącym do szwagra żony – S. Turnaua)1095. Był współwłaści-
cielem majątku Mazowszany, w którego skład wchodziło: około 150 ha, dwór, park, 
sad, dwa stawy rybne i budynki inwentarskie. Przez pewien czas przewodniczył 
radomskiemu Kołu Związku Ziemian. Podczas wojny Poźniakowie udzielali schro-
nienia wysiedlonym przez Niemców z Wielkopolski, zaś po powstaniu warszaw-
skim wielu wypędzonym z Warszawy. Na początku 1945 r. majątek został przejęty 
od Marii Poźniakowej na rzecz Skarbu Państwa i rozparcelowany. Dwór przydzie-
lono szkole rolniczej. Po pewnym czasie został on zdewastowany i rozebrany1096. 
W 1945 r. usunięci z Mazowszan właściciele przeprowadzili się do Radomia. Tam 
K. Poźniak przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. Następnie wyjechał na Dol-
ny Śląsk, gdzie pracował w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim. 

Dwór. W 1812 r. siedziba Kazimierza Popiela prezentowała się następująco: 
„Dwór z drzewa w węgieł stawiany, zewnątrz i wewnątrz szabrowany, na 

podmurowanych przyciesiach już nadgnitych, w którym jest sień i […], z gankiem 
na filarach wystawionego, drzwi podwójne, z zamkiem, zawiasami, oraz okienka 
okrągłe dwa, podłoga z tarcic i sufit. W tym budynku jest pokojów 5 i garderobek 
2, wszystkie z oknami w kwatery podwójne okutemi i drzwiami również okutemi, 
sień i pokoje malowane, podłoga z tarcic układana zwyczajnie, kominki są nieco 
zrujunowane, a szczególnie kumin jeden wielki obalony i dach w tym miejscu ze-
spsuty. Góra przepierzona drenkiem […] Oficyna na prawej stronie dworu o po-
kojach 5, z drzwiami okutemi, zewnątrz szabrowana […] Ściany i dach oraz komin 
zupełnie zdezelowane upadkiem grożą, przy tej sionka przybudowana, również 
upadkiem grozi. Folwark na lewej stronie dworu również z drzewa w węgieł po-
stawiony, drzwi złe i okna, komin nad dach wyprowadzony w dobrym stanie, 
dach częścią gontami pobity, częścią słomą poszyty, ściany spróchniałe upadkiem 
grożą”1097. 

Wnętrze dworu, opisane wówczas wyglądało następująco: „Otworzywszy więc 
ślusarz Wawrzeniec Kosiorkiewicz drzwi najprzód do sieni, w tej zastawszy kre-
dens z trzema karafinkami, kilkoma flaszkami ordynaryjnemi, serwiskiem i tale-
rzem fajansowym jednym, otworzył drzwi, które nie były na zamek zamknięte, do 
pokoju po prawej tego będącego, w którym zastałem dwie szafy. Dalej poszedłem 

1094 Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. War-
szawy, cz. II, oprac. E. Kamińska, Warszawa 2005, s. 81.
1095 W latach 1927–1935 dzierżawił majątek Śmiechowice w powiecie sandomierskim. Stanisław Turnau 
(1898–960) urodził się w Mikulicach koło Przeworska. Jego ojciec Jerzy Turnau prowadził we Lwowie 
Wyższe Kursy Ziemiańskie – uczelnię kształcącą rolników. Po ślubie z Jadwigą Świeżyńską i śmierci 
teścia osiadł w jego majątku we Wlonicach (Czas ziemiaństwa…, op. cit., s. 271–290).
1096 S. Poźniak, Poźniak…, op. cit., s. 136.
1097 APR, HPR, sygn. 5868, dokument z 20 sierpnia 1812 r., sporządzony w Mazowszanach.
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do pokoju ku ogrodowi na prawej stronie będącego, w tym zastałem dwa łóżka, 
stolik, kommodę, krzesełek sześć, blejtram bez obicia i książek francuskich niemiec-
kich i polskich 25. Dalej […] wszedłszy zastałem stolików dwa, żyrandol wiszący, 
kanapę, sofę, krzesełek sześć i lustro na ścianie i gotarę? W drugim pokoju na lewej 
stronie, oraz w garderobach stolik jeden okrągły, drugi kwadratowy, sztakułkę, 
kanapę z pościelą, kommodę, krzesełek dwa i kanapkę, w tym […] JPan Gnoiński? 
oświadczył, że tych wszystkich rzeczy jest dozorcą, przez komornika ustanowio-
nym iże są zajęte…”1098. W 1859 r. był to budynek „drewniany, stary, z wystawką na 
dwóch słupach drewnianych, zewnątrz i wewnątrz szabrowany, gontami pokryty, 
z dwoma kominami murowanemi, obejmujący 5 pokoi, sień, spiżarnię oraz górę, 
do której prowadziły schody, piece z cegły murowane, we wszystkich pokojach 
były sufity i podłogi z tarcic. Okna w całym domu podwójne […], drzwi również 
podwójne, z prostem okuciem t.j. zawiasami, zamkami i kluczami. Stan tego domu 
nie jest już dobry jako starego, albowiem drzewo w nim jest spróchniałe, jednak 
zamieszkany jest on przez samego właściciela dóbr Jana Rodziewicza”1099. W Ob-
wieszczeniu z 1859 r. czytamy: „We wsi Mazowszanach znajdują się zabudowania 
następujące: dwór drewniany stary, […] na mieszkanie dziedzica przeznaczony, 
budowla z cegły murowana, gontem pokryta z piwnicą sklepioną, na gorzelnię 
przeznaczona, pusta od lat 17 stojąca, kuchnia z drzewa gontem kryta, chlewy czte-
ry i psiarnia drewniane, pod jednym dachem gontowym, studnia drzewem cem-
browana, z żurawiem na słupie i wiadrem oraz żłobem, stajnie dwie i wozownia 
drewniane pod gontem, stodoły dwie drewniane słomą poszyte, śpichlerz z drzewa 
słomą pokryty, obory dwie, karczma drewniana gontami i słomą kryta, ze stajnią 
zajezdną, studnia przed karczmą z żurawiem, w karczmie tej mieszka Piotr Rościń-
ski propinator, chałupa przy karczmie dla kowala, z kuźnią, drewniane. Budowle 
te zajmuje kowal Franciszek Nosowski ze statkami dworskiemi…”.

Dwór widoczny na fotografii, prawdopodobnie z okresu międzywojennego1100, 
był budynkiem niedużym, drewnianym, parterowym na podmurowaniu, pięcio-
osiowym, krytym gontowym dachem naczółkowym, z oknami zaopatrzonymi 
w okiennice. Miał też malowniczy ganek, porośnięty okazałym pnączem, ujęty 
dwuspadowym daszkiem. Trudno powiedzieć, czy, bądź w jakim stopniu był on 
tożsamy z wyżej opisanym obiektem.

Obecnie na miejscu dworu stoi nowoczesny budynek mieszkalny właściciela 
Firmy Transportowej Stępień.

Należy dodać, że z cytowanego opisu z 1859 r. dowiadujemy się, iż w Kolonii 
Huta Mazowszańska mieszkał m.in. „Hubert Badowski mający dom drewniany, 
w kształcie dworku, pod gontem” (wraz z budynkami folwarcznymi).

Ogród został założony w XIX w. Taką niedoprecyzowaną datą opatrzona jest 
decyzja z 1957 r., wpisująca go do rejestru zabytków 1101. Musiał to być park 

na tyle jeszcze okazały, że zasłużył na taką formę ochrony. W dokumencie z 1862 r. 
czytamy: „Ogród przy dworze fruktowy, z płotem żerdziowym, z inspektami, ob-

1098 Tamże, dokument z 25 sierpnia 1812 r.
1099 APR, HPR, sygn. 5868.
1100 S. Poźniak, Poźniak…, op. cit., s. 135.
1101 Nr 753/A/57 z dnia 19.12.1957 r.



1.  Juliusz Rodziewicz – właściciel majątku Mazowszany. Fot. Radom, 
koniec XIX w.

2.  Portret Stefanii Dąbkowskiej, córki Juliusza Rodziewicza. 
Fot. J. Grodzicki, Radom 1898, wł. M. Bilczyńska

3.  Portret Karola Poźniaka z synem Wiktorem. Fot. archiwalne 
4.  Dwór w Mazowszanach, widok od frontu. Fot. po 1935
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szerny około morgów miary warszawskiej trzystuprętowej 4, ogród drugi śliwnik 
zwany, rozległy około morgę 1, ogród kapuściany, około morgów 75, ogród dla 
propinatora około prętów 150, ogród czyli łączka do karczmy należąca, tej samej 
rozległości, ogród dla kowala tą samą rozległość mający”1102. 

Jest tu także mowa o „sadzawce w ogrodzie dworskim, prętów 20 i stawie zary-
bionym na wsi, morg 1”.

Po ogrodzie ocalały jedynie skromne pozostałości w postaci kilku drzew i po-
większonego stawu. 

 

MLECZKÓW
(Mleczkow 1470–1480, Mlyeczkow 1564–1565, Mleczków 1827)1103

gm. Zakrzew, wieś usytuowana na zachód od Radomia, przy drodze wojewódzkiej 
nr 740 i obwodnicy Radomia – drogi S7.

Dzieje. Była to wieś królewska, która w 1549 r. stała się własnością szlachecką 
z mocy nadania dokonanego przez króla Zygmunta Augusta na rzecz Stanisła-

wa Podlodowskiego z Przytyka, stolnika sandomierskiego. (Jego córka Dorota była 
żoną Jana Kochanowskiego). Kolejnymi właścicielami wsi byli Kochanowscy, po 
nich Kuroszowie, później zaś Kruszyńscy i Zdziechowscy1104. W 1777 r. Bartłomiej 
Zdziechowski, później wojski i miecznik radomski, żonaty z Konstancją z Freygów, 
odkupił od Antoniego z Potkany Potkańskiego, podkomorzego sandomierskiego 
i ks. Stanisława Potkańskiego, opata sulejowskiego, części wsi Kozinki, Nieczatów 
i Kamieńsko (do B. Zdziechowskiego należały także: Taczów zakupiony od Ledó-
chowskich i w części Młodocin Większy i Chruślice). W latach 1813–1819 dzier-
żawcą dóbr Mleczków został ks. Józef Nowowiejski, kanonik kielecki, proboszcz 
iłżecki, „prebendarz Matki Bolesnej i Różańcowej w Iłży”. Od 1824 r. dobra te sta-
nowiły własność Romualda Zdziechowskiego h. Rawicz, ze Zdziechowa, radcy po-
wiatu radomskiego i jego syna Edwarda. W 1859 r. połowę swych dóbr sprzedał on 
swemu synowi Edwardowi. Na tę okoliczność R. Zdziechowski spisał testament, 
w którym czytamy m.in.: „Dóbr moich dziedzicznych połowy Mleczkowa […] sta-
nowię Syna mojego Edwarda Zdziechowskiego, z obowiązkiem płacenia corocznie 
Żonie mojej Tekli z Maszkowskich Zdziechowskiej 2000 złp […] do najdłuższych 
dni jej życia, nadto wyłączam dla niej dom osobny przez nas zamieszkały, ogród za 
tymże domem […] Wszelkie ruchomości żywe i nieżywe […] są własnością Żony 
mojej […], po skończonych zaś […] dni życia Żony mojej winien zaś Syn mój […] 
córce mojej Konstancji Madalińskiej z tychże dóbr Mleczkowa summę złotych pol-
skich 20 000 złp wypłacić…”1105. 

W 1860 r. jedynym właścicielem Mleczkowa, po śmierci ojca, został Edward Zdzie-
chowski żonaty z Pelagią z Szamotów? W 1863 r. oddał on w dzierżawę grunty Mlecz-

1102 APR, HPR, sygn. 5868.
1103 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 327.
1104 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 58.
1105 APR, HPR, sygn. 642.



290

kowa rodzinie Pysiaków, W. Sikorskiemu, A. Piekarskiemu i J. Jakubiakowi. W 1872 r. 
dobra zostały wystawione na sprzedaż przymusową jako zalegające ze spłatą pożyczek 
Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu, podobnie w 1874 r. (ogółem folwark Mlecz-
ków miał wówczas powierzchnię 694 morg 201 prętów), w 1875 r. i 1876. W tymże roku 
przejęli je: Tadeusz Zdziechowski, Grzegorz Pysiak i Józef Dobrosiewicz, w 1879 r. An-
toni Kroczewski, a w 1887 r. Jan Pudzianowski i jego rodzina (Wojciech, Ignacy)1106. 

Do dziś nieruchomość, na której stał dwór wraz z otoczeniem, stanowi własność 
rodzin Pudzianowskich, Wilków i Dobrosiewiczów.

Dwór nie ma ikonografii czy też opisu. Widoczny jest jedynie jego schematycz-
ny rzut na planie folwarku Mleczków, wykonanego w 1874 r. przez Gustawa 

Mierzanowskiego. Są tam zarysy budynków na rzucie prostokąta, w tym dwór, z ry-
zalitami w części środkowej i bocznej (wsch.) i oficyny po bokach oraz zaznaczony 
jest kolisty gazon (klomb). Dwór był to budynek drewniany, parterowy, z przybu-
dówkami, kryty dachami o różnych płaszczyznach. Około 1910 r. z uwagi na zły stan 
zachowania został rozebrany przez Wojciecha Pudzianowskiego 1107. Od strony traktu 
radomskiego prowadziła doń około trzystumetrowa droga na grobli (tzw. trytwie), 
wysadzana kasztanami (niezachowanymi).

Budynek dworu, usytuowany niegdyś w miejscu obecnego podwórza gospo-
darstwa przy ul. Słonecznej 35 (pomiędzy domem a stodołą), nie zachował się. 
W bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdowała się kamienno-ceglana, sklepiona 
piwnica-lodownia. 

Ogród wzmiankowany jest w 1859 r. Niedawno wycięto ostatnią z kilku sędzi-
wych lip. Na południe od miejsca po dawnym dworze znajduje się sad, utwo-

rzony zapewne na dworskich pozostałościach. Natomiast na północ od dawnego 
dworu rozciągają się urokliwe łąki i pola ze strumieniem Bosak i reliktami stawów.

MŁÓDNICE
(Mlodnici 1191, Mlodnicze 1418, 1420, Mlodnycze 1508, 1569)1108

gm. Przytyk, wieś usytuowana na zachód od Radomia, nad Radomką, w pobliżu 
Zalewu Domaniowskiego. 

Dzieje miejscowości, mimo dziedziczenia jej przez znane rody, pozostają dość 
enigmatyczne. „Młodnice w XV w. należały do parafii Mniszek. Dziedzicami 

tej wsi byli Mikołaj Młodnicki i Siestrzeniec Mazgovi (Długosz, Lib. Ben.), obaj herbu 
Półkoza. Dziesięcina tej wsi […] nadana była prepozyturze kościoła Najśw. Marii 
Panny w Sandomierzu. Dziedziczyli tę wieś Konarscy, Kochanowscy, Borowscy, 
Winiarscy, Święciccy i Przyłuscy”1109. 

1106 APR, HPR, sygn. 639.
1107 Informacje p. Marka Kacprzaka (prawnuka Jana Pudzianowskiego, wnuka Ignacego Pudzianow-
skiego) i p. Grzegorza Wilka, sołtysa Mleczkowa, (wnuka Józefa Dobrasiewicza i Marianny Pudzianow-
skiej) oraz mieszkańców Mleczkowa.
1108 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 126.
1109 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 56. Nazwiska tych samych dziedziców wymienia F. Siar-
czyński, w: Opis powiatu…, op. cit., s. 58.
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Wśród Przyłuskich, pieczętujących się herbem Lubicz, w XVIII w. Jan był staro-
stą piotrkowskim, rotmistrzem chorągwi 2 Brygady Kawalerii Narodowej, człon-
kiem warszawskiej Komisji Dobrego Porządku1110, a Bronisław poetą. Żoną Bro-
nisława Przyłuskiego była Jadwiga z Arkuszewskich h. Jastrzębiec, której rodzina 
związana była z zamkiem–pałacem jurajskim w Pilicy, zakupionym w 1908 r. przez 
Kazimierza Arkuszewskiego.

W 1789 r. w dokumencie wykazującym ofiarę na wojsko czytamy: „Wieś Młod-
nice W. Józefa Święcickiego dziedziczna, w posesyi Aleksandra Baty praesens aren-
dowanej”1111. W XIX w. Młodnice, jako wieś folwarczna i zarobna, wraz z Wólką 
Domaniewską, stanowiły część dóbr Domaniów. Na początku tegoż wieku nale-
żały do Szymona Radeckiego, od którego część wsi zakupił w 1807 r. Stanisław 
Święcicki1112. Przed powstaniem styczniowym z majątku został wydzielony fol-
wark Młódnice: „należący najpierw do Sylwestra Fugielskiego, później do jego 
syna Władysława, a następnie do Pelagii Tirpitz. Dobra młódnickie były dość 
znaczne, gdyż ich wartość szacowano przez długi czas na około 21 tys. rbs. Co 
interesujące ich wartość rosła, gdyż kolejny nabywca Artur Korewa zapłacił za nie 
blisko 30 tys. rbs. Chociaż poszukując gotówki był on zmuszony zubożyć dobra 
poprzez sprzedaż kilku kolonii, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości ma-
jątek zachował integralność. Warto jednak dodać, że już wiele lat wcześniej od dóbr 
młódnickich odłączono Jadwinów, na którego gruntach utworzono indywidualne 
gospodarstwo rolne (operację tę przeprowadziła Pelagia Tirpitz). Drugie wyłącze-
nie objęło niewielki folwark Młódniczki, który w 1890 r. zakupił Marceli Rosiński, 
odsprzedając go w pięć lat później znanemu w regionie radomskim ziemianino-
wi i działaczowi społecznemu Adamowi Helbichowi. Po jego śmierci […] jesienią 
1918 r. współwłaścicielami Młódniczek zostały jego dzieci: Stefan i Józef Helbicho-
wie oraz ich siostra Felicja Grodzińska”1113. 

Adam Grodziński zapisał: „Ojciec oddał mi Młódnice na wiosnę 1925 roku. Był 
tam folwark 210 morgowy, zupełnie zdewastowany w czasie wojny […]. Rozpo-
czynałem gospodarowanie bez zabudowań, bez inwentarzy […]. Matka sprzedała 
swoje kolczyki brylantowe [….], za które wybudowałem stajnie i oborę […]. Zde-
cydowałem się na przeprowadzenie drenowania. Byłem niewątpliwie pierwszy 
w całym powiecie […], który w tych powojennych latach, rzucił się na tak podsta-
wową i kosztowną inwestycję. Umowę zawarłem z Warszawskim Towarzystwem 
Melioracyjnym, przyjechał inż. Kubicki […]. Trzecią inwestycją […] była budowa 
suszarni chmielu […], w dobrach Biała Podlaska kupiłem suszarnię Linharda […] 
W Młódnicach wzięliśmy się do roboty. Należało wpierw zbudować z cegły piec 
wysokości 8 metrów i o świetle 16 metrów kwadratowych […] Pierwszym moim 

1110 M. Machynia, Cz. Srzednicki, Wojsko Koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002.
1111 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 242.
1112 APR, HPR, sygn. 199 (Księga Wieczysta): „W. Szymon Radecki z mocy tranzakcyi kupna i sprzedaży 
pierwszej dnia 14 listopada 1796r. przez W-o Józefa Popiela, drugiej dnia 15 czerwca 1798 r. przez W-o 
Józefa Kalasantego Dunina Wąsowicza na swoją osobę w aktach radomskich zeznanych, będąc części 
pewnych we wsi Młodnice leżących dziedzicem, też same części swoje z ich gruntami, polami, łąkami, 
ogrodami, pobudynkami, później przez siebie […] w nich znajdującemi się meblami, sprzętami gospo-
darskiemi, nie mniej zasiewami…”.
1113 S. Piątkowski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 163–164.



292

pomocnikiem był Adam Antoszewski, mój kuzyn […] Moją prawą ręką stał się 
stary karbowy Jan Tomczyk, niepiśmienny, ale za to świetny jako organizator […] 
W ogrodzie i chmielniku rządził się stary Matracki […] W atmosferze tego małego 
folwarczku czułem się znakomicie, byłem otoczony życzliwymi ludźmi…”1114. 

Ciekawostę stanowi wydarzenie z 1929 r. Wówczas to, podczas ciężkiej zimy, 
zawalił się spichlerz i tony zboża runęły na samochód osobowy Ford, model 1923 r. 
Grodziński, we Wspomnieniach pisze, że straty były duże, a Forda, który był w opła-
kanym stanie, sprzedał sąsiadowi Michałowi Bonieckiemu, do Potworowa. 

W majątku młódnickim mieszkał August Moszyński, kolega ze studiów Gro-
dzińskiego, któremu tenże powierzył posadę rządcy. Jego żoną była Julia Anto-
szewska, sekretarka Związku Ziemian w Radomiu. (Po likwidacji majątku prze-
nieśli się oni do Milejowic w Lubelskim, do majątku S. Rostworowskiego, kuzyna 
Moszyńskich). W 1939 r. A. Moszyński został zdemobilizowany – zginął zamoro-
dowany w Katyniu. Następnym rządcą w Młódnicach był Jerzy Zacharski. On to, 
jak zapisał A. Grodziński, „witał nas kiedy wracaliśmy z żoną z podróży poślubnej. 
Było to w lutym 1933 r. na granicy majątku, w lesie czekała na nas banderia konna 
i rozległy się strzały na wiwat. Banderia eskortowała nas do bramy wjazdowej, 
pięknie ubranej zielenią i z transparentem, na którym odczytać można było: ‚Witaj-
cie Młodzi, niech wam szczęście życie słodzi’ […] Młódnice graniczyły z Konara-
mi, gdzie zawsze było rojno od młodych panienek […] Wieczory uprzyjemniałem 
sobie chodząc do Konar polnymi ścieżkami […] To moje kawalerskie mieszkanie 
w Młódnicach nie trwało właściwie dłużej jak półtora roku. Ojciec został wybrany 
radcą Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Rodzice przenie-
śli się wtedy do Warszawy […]. Oblas zostawili mi na warunkach mało sprecyzo-
wanych”. 

Ostatnim rządcą majątku był Jan Kustawski, który pozostał w Oblesie po prze-
jęciu go przez Niemców w 1941 r. i razem z nimi uciekł. 

Dwór nie ma ikonografii, czy też bliższego opisu. Nie utrwalił się także w pa-
mięci mieszkańców wsi. 

W obwieszczeniu z 1835 r. zapisano lakonicznie: „we wsi Młodnice dwór muro-
wany, kuchnia z officyną, chlewów 6 i kurniki, kloaki, stajnie z wozownią, spichrz, 
stodół 2, chałup dworskich dla włościan 11, stodół 10, chlewów 6”.

A. Grodziński wspomina: „Dworek w Młódnicach był zupełnie bezpretensjonal-
ny. Zajmowałem dla siebie tylko trzy niewielkie pokoje, reszta była nieurządzona. 
Pod oknami rosły wspaniałe jesiony i włoskie orzechy, a zaraz za domem był sad 
owocowy, kolekcja starych odmian jabłoni i grusz […] Jesienią, kiedy się owoce 
składało w pustej izbie, pachniało w całym domu swojsko i aromatycznie. Jednym 
słowem idylla, zaścianek jak w powieści”.

Obecnie znajduje się tam gospodarstwo, już powojenne, a ze starego założenia 
dworskiego pozostało, prócz gruntów ornych i uprawnych, może kilka drzew. 

I w tym przypadku możemy mówić jedynie o godnym pamięci krajobrazie kul-
turowym.

1114 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 70, 75.



1.  Plan folwarku Mleczków z 1874, 
wyk. G. Mierzanowski. APR

2.  Plan folwarku z dworem (po środku) 
w Mleczkowie, z 1874, wyk. G. Mierza-
nowski

3.  Pozostałość parku i miejsce po dworze 
w Młódnicach. Fot. W.M. Kowalik 2013 

4.  Plan folwarku Młódnice z 1881. APR
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MŁODOCIN WIĘKSZY
(Mlodoczin Maior Mlodoczin Minor, Mlodeczyn 1508, Mlodoczin Abraamow alias 
Magna 1569, Mlodoczin Sthary 1569)1115

gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na południowy zachód od Radomia, w dorze-
czu Mlecznej, w sąsiedztwie drogi krajowej E7.

Dzieje. Na przestrzeni wieków stanowiła własność wielu rodzin1116. Jak ustalił 
D. Kupisz, Młodocin (Większy i Mniejszy łącznie?) należał w 1450 r. do Miko-

łaja „Nikiela” z Młodocina h. Półkozic, a w 1482 r. do Anny Krajowskiej i Ewy Li-
sowskiej (córki Mikołaja)1117. Później jako właściciele Młodocina Większego (Abra-
amowa) występują: pod datą 1508 – Jakub z Młodocina Starego i Piotr z Młodocina 
Abrae, w 1569 (w częściach) Stanisław, Paweł i Jan Młodoccy, w 1576 r. (w czę-
ściach) Paweł Strzałkowski, Katarzyna i Anna[?], Andrzej Dobrucki, Mikołaj, Jan 
i Stanisław Młodeccy, Stanisław Młodecki „Rączka”, w 1662 r. (w częściach) Jan Kę-
dzierski, Samuel Gemborzowski, Zofia Młodecka, Brzeski, w 1673 r. (w częściach) 
Wojciech Kieszkowski, Ludwika Jeżowa (wdowa), Andrzej Kamieński, w 1676 r. 
(w częściach) Kieszkowski, Rozwadowski, Kosowska, w 1768 r. Izydor Zdziechow-
ski h. Łodzie?, podczaszy ciechanowski, w 1775 r. (w częściach) Bartłomiej Zdzie-
chowski, wojski radomski (1783–1789) i miecznik radomski (1789–1790)1118, Jacek 
Potrykowski, w 1783 r. Józef Pęczelski h. Pilawa, porucznik owrucki (na Woły-
niu)1119 i Józef Potrykowski, w 1789 r. Jacek Potrykowski, Józef Pęczelski, w 1790 
Józef Pęczelski, pcz. owrucki, Jacek Potrykowski, ok. 1803 r. Kazimierz Ihnatowicz 
h. Świat?1120. 

W XIX w., jak pisze S. Piątkowski: „Liczne przemiany własnościowe objęły do-
bra młodocińskie. Ich pierwszym etapem było scalenie majątku dokonane przez 
Tadeusza Niemirycza…”. W 1806 r. T. Niemirycz h. Klamry1121 zakupił majątek 
od Kazimierza Ichnatowicza za ogromną kwotę 260 tys. złp., a w 1807 r. Młodocin 

1115 M. Kamińska, Nazwy miejscowości, op. cit., s. 127.
1116 SGKP…, t. VI, 1885, s. 593: „W XV w. dziedzicami byli: Nikiel (Mikołaj) i siostrzeniec h. Półkoza”.
1117 D. Kupisz, Recenzja wydawnicza pracy W.M. Kowalika Dwory i pałace południowej części województwa 
mazowieckiego. Powiat radomski (i okolice), 2015.
1118 Volumina Legum. t.VII, województwo sandomierskie, Petersburg 1860.
1119 K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845: „Jan z Pęczelic Pęczelski, którego 
córka Zofia była za Balcerem Swiejkowskim sędzią rawskim…”. 

1120 Tamże, s. 401: „Ihnatowicz herbu Świat w województwie wileńskim. Eustachy, Jan i Samuel Ih-
natowiczowie podpisali elekcję Jana Kazimierza króla […] Jan stolnik kowieński, porucznik chorągwi 
pancernej Gosiewskiego wzięty z nim w niewolę do Moskwy […] Kazimierz Ihnatowicz 1700”.
1121 Spis szlachty Królestwa Polskiego…, Warszawa 1851, s. 165; wymienia Niemiryczów h. Trzaska: m.in. 
Józefa, Augusta, Andrzeja, Klemensa, Antoniego, Wincentego, Ignacego, Artura i Michała.
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Mniejszy vel Stary kupił od hr. de Verni1122 za 200 tys. złp.1123. Hrabiowska rodzi-
na de Verny h. własnego, o francuskich korzeniach, została indygenowana w Rze-
czypospolitej w 1791 r., a tytuł wicehrabiowski przyznany jej został w Królestwie 
Polskim w 1820 r.1124 Na początku lat 30. XIX w. dobra młodocińskie wystawio-
no na publicznej licytacji, dzieląc je na dwie części. Młodocin Większy znalazł się 
w posiadaniu rodziny Jurkowskich”1125 (w 1836 r. Józefa A. Jurkowskiego, w 1840 r. 
Walentego Jurkowskego). W Inwentarzu po podpułkowniku Artylerii Walentym Jur-
kowskim właścicielu dóbr Młodocina Większego z 1844 r. i 1844 r. i w jego testamen-
cie1126 czytamy m.in., że Walenty Jurkowski w 1815 r. pojął za żonę Antoninę z Ra-
koszewskich, córkę Gabryela i Barbary z Kieszkowskich, właścicieli dóbr Jasionna 
w Powiecie Rawskim1127. Kolejnymi właścicielami byli w 1845: Walenty Jurkowski 
i Karol Fizel, w 1853: Walenty i Antonina Jurkowscy, 1854: Antonina Jurkowska 
(wdowa), 1854: Adolf Gustaw Speth, 1871: Stanisław Chojnacki h. Trzaska1128 z żoną 
Eleonorą z Łapińskich, od 1879 … Adam Jaxa-Komornicki, 1879: cz. Adam Jaxa 
Komornicki, cz. Leopold Wiśniewski, 1881 Leopold Wiśniewski (w części), w 1881 

1122 Być może hr. Leopolda de Verny (ur. ok. 1780 – zm. po 1817), którego żoną była Marianna Miku-
łowska h. Drzewica, ur. w Dąbrówce Murowanej, córka Ignacego i jego drugiej żony Julianny Dunin-
Wąsowicz h. Łabędź; M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego; AGAD, Zespół Akt, nr 187. 
Ogólne Zebranie Warszawskie Departamentów Rządzącego Senatu, XIX w.; w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Krakowie znajduje się portret Antoniego de Verny z końca XVIII w.
1123 S. Piątkowski, Kowala. Wieś powiatu radomskiego i jej okolice od czasów najdawniejszych do schyłku 
XX wieku, Radom, b.d.
1124 W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się portret młodej, pięknej baronowej de Verny Ge-
raud, malowany w końcu XVIII w. w technice gwaszu na kości.
1125 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit.: „W 1450 r. XVI w. Młodocin należał m.in. do Dłuskich, później do 
Podlodowskich, a w XVIII w. do Collona-Walewskich. Badania D. Kupisza ustaliły następujących wła-
ścicieli Młodocina Mniejszego (Starego): pod datą 1508 – Jakub z Młodocina Starego i Piotr z Młodocina 
Abrae, 1569: cz. Idzina Młodocka (wdowa), cz. Stanisław Młodocki, cz. Mikołaj Młodocki, cz. Hieronim 
Młodocki („z bracią”), cz. Stanisław Danichowski, 1576: cz. Jarosz Młodecki, cz. Jan i Wawrzyniec Mło-
deccy, cz. Jan i Stanisław („synowie Pawła”) Młodeccy [?], 1577: cz. Egidiusz[?] Młodecki, cz. Jan i Stani-
sław Młodeccy (s. Pawła). Cz. Hieronim Mlodecki, cz. Teofil Młodecki, cz. Wawrzyniec i Jan Młodeccy, 
1636 (zapis na dobrach): Beta z Podlodowskich Młodecka, 1640 (zapis na dobrach): Wojciech Młodecki, 
1646 (zapis na dobrach): Stanisław Młodecki, 1662: cz. Jadwiga Pomianowska, cz. Piotr Kotowski, 1673: 
Franciszek Pomianowski, 1698–1708: (zapis na dobrach): Jan Brzyzowski, 1775: Józef Orański skarbnikie-
wicz czernichowski, w zastawie Karola Dunin-Wąsowicza, 1783: Morawska chorążyna słonimska, 1789: 
Kazimierz Gowarczewski, 1800: Tomasz Zieliński, przed 1807 r.: Gabriel Antoni hr de Verni, 1807: Ta-
deusz Niemirycz, 1830: Wawrzyniec i Stefania z d. de Verni Lipscy, 1830: Aleksander Zakrzewski, 1832: 
Piotr Wien, 1842: Aleksander Błoński, 1845: Adolf Pigłowski, 1858: Zonobia (po mężu Łącka), Wszesław, 
Maria, Julia, Leona i Wincenty Pigłowscy (dzieci Adolfa), 1858: Jan Wróblewski, 1861: Hubert Badowski, 
1865: Tow. Kredytowe Ziem. i koloniści niemieccy”. 
1126 Zachowane w APR, w całości zamieszczone w aneksach.
1127 APR, HPR, 5873. Wpisy do Księgi Hipotecznej dóbr ziemskich Młodocin Większy, 1879–1912; J. Wi-
śniewski, Dekanat radomski, op. cit.: „Pomnik przy kościele w Wolanowie: […] Boże racz przyjąć dusze 
cnotliwych Jana, Walentego i Józefa Jurkowskich […]. Tu spoczywają zwłoki Walentego Jurkowskiego, 
pułkownika Artylerii b. wojsk Polskich, szefa biura inżynierów Komisji Rządowej Wojny, dziedzica 
dóbr Młodocina Większego, kawalera orderów, zm. 27 kwietnia 1852 r.”. 
1128 Spis szlachty Królestwa Polskiego…, Warszawa 1851, s. 27: wymienia m.in. Karola Perełkę syna Stani-
sława i Andrzeja Mikołaja Józefa Perełkę, syna tegoż.
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Olga Maria Kierzkowska, Leopold Wiśniewski, 1883: Icek Ejzenman, 1889: Adam 
Patkowicz, 1896: Antoni i Anna Niekrasz, 1903: Antoni Niekrasz, 1909: Wojciech 
Deskur, ok. 1911: Ryszardzina z Łuniewskich z dziećmi. W 1912 r. właścicielem ma-
jątku został Erazm Fortunat Lipiński”1129 h. Gozdawa (ur. 1889 – zm. 1951). Był on 
synem Adama1130 i Ryszardziny z Łuniewskich (córki Henryka, właściciela majątku 
Wieniawa, i Marii z Potkańskich h. Brochwicz). W 1918 r. pojął za żonę Natalię 
z Arkuszewskich, z którą miał dzieci: Adama (walczył m.in. pod Tobrukiem i w dy-
wizjonie 305 w Anglii)1131, Jadwigę (żołnierza AK, która poległa podczas Powsta-
nia Warszawskiego), Kazimierza (żołnierza NSZ, który zagrożony aresztowaniem 
wyjechał do Anglii) i Krzysztofa. Również sam E. Lipiński uczestniczył w wojnie 
1920 r. z bolszewikami. Po jej zakończeniu starał się majątek unowocześnić. Chyba 
wówczas w miejscu domku zarządcy wybudował dwór. Rozbudował też folwark, 
w wyniku czego powstały nowe stajnie, stodoła i spichlerz. Gospodarstwo nasta-
wione było na hodowlę remontów, tzn. koni dla wojska, aczkolwiek Lipiński był 
także wielkim amatorem motoryzacji. We wrześniu 1939 r. majątek przeszedł pod 
zarząd niemiecki. Jego właściciel zmuszony był opuścić Młodocin i resztę okupa-
cji spędzić u teścia w Pilicy (Jura Krakowsko-Częstochowska, u źródeł Pilicy)1132. 
A. Grodziński pisze: „Majątek został w 1941 r. zabrany przez Liegenschaft […], 
Lipińscy zamieszkali w majątku Pilica, powiat Zawiercie, u Kazimierza Arkuszew-
skiego, ojca Natalii Lipińskiej – żony Erazma”1133. W końcu 1944 r. wrócił w pobliże 
Młodocina, do folwarku Waliny (116 ha), gdzie gospodarowała jego siostra Elżbieta 
Herniczkowa wraz z mężem. Młodocin zajęli Niemcy i wykorzystywali jego pola 
na lotnisko (służące samolotom bombardującym Warszawę), jak też wybudowali 
strzelnicę. Dwór został rozszabrowany, a park zdewastowany, przy tym wycięto 
starodrzew. W 1945 r. po wkroczeniu Rosjan od ich strzałów w stronę zabudowań 
folwarcznych powstał pożar (spaliła się stodoła). Majątek w tymże roku został zaję-
ty na mocy dekretu o reformie rolnej PKWN., a w dworze do 1957 r. funkcjonowała 
szkoła podstawowa. Od tego czasu należał on do Spółdzielni Ogrodniczej, zaś jego 
niezagospodarowana część do Gminy Wolanów.

Dwór. Część zachodnia założenia to teren dawnego zespołu dworskiego, 
a wschodnia – zabudowy folwarcznej, gdzie stały obory, murowana kuźnia, 

i stodoła. Dwór został wzniesiony prawdopodobnie w 1920 r. Nie znamy jego iko-
nografii czy też opisu. Wiadomo tylko, że był to mały, drewniano-ceglany obiekt, 

1129 I. Lipińska, Lipiński Erazm Fortunat, w: Ziemianie polscy. Słownik biograficzny, t. III, cz. 4, Warszawa 
1998, s. 92.
1130 Tamże: „właściciela majątków Brzezie, Tobiec i Tudorów w pow. Opatowskim, Skrobaczów, koło 
Stopnicy, skrytobójczo zastrzelonego, wraz z córką, przez najemnika carskiej ochrany”,
1131 Po wojnie w Wenezueli był dyrektorem Phillips Petroleum Co.

1132 W 1989 r. zespół pałacowy w Pilicy od Skarbu Państwa kupiła Barbara Piasecka Johnson, która 
planowała przeznaczyć go na swoją rezydencję z udostępnioną zwiedzającym galerią malarstwa. Po 
rocznym remoncie prac zaprzestano, ponieważ roszczenia do zamku zgłosili potomkowie Kazimierza 
Arkuszewskiego. W 1994 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że akt notarialny sprzedaży jest nieważ-
ny, ponieważ na sprzedaż nie wyraził zgody Minister Kultury. Postępowanie odwoławcze w tej sprawie 
nie zakończyło się aż do śmierci Piaseckiej Johnson w kwietniu 2013 r.
1133 A. Grodziński, Varia 1958–1978, b.d., s. 68 (rozdz.: Losy ziemian w czasie wojny i okupacji, 1939–1945. 
Powiat radomski)



1.  Relikty dworu i parku w Młodocinie Mniejszym. 
Fot. W.M. Kowalik 2015

2.  Portret Kazimierza K. Badowskiego (ur. 1845), 
syna Huberta dziedzica Mazowszan, Ode-
chowca i Młodocina Mniejszego. Fot. około 
1865, W-wa, J. Mieczkowski
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z gankiem od frontu, podpiwniczony, częściowo porośnięty winoroślą. Zachowały 
się po nim jedynie pozostałości ceglano-kamiennych fundamentów1134. 

Dodajmy jeszcze, że do dworu prowadziła wąska alejka, wysadzana narcyzami.

Ogród (około 5 ha), został zdewastowany i przetrzebiony już, jak wspomniano, 
podczas II wojny światowej, a ostatnio w 2015 r.1135. Jego powierzchnia uległa 

zmniejszeniu o około pół hektara, wycięto większość starych drzew. Od miejsca, 
gdzie była brama wejściowa, do miejsca po dawnym dworze prowadziła droga, 
która kończyła się przy krzewach bzu. Wokół dworu rosły różnokolorowe bzy, 
a przed nim był klomb obsadzony bukszpanem i różami. Zachował się mały staw, 
nad którego brzegami rosły wierzby płaczące i prawdopodobnie znajdowała się 
jedna z trzech altanek. Wśród kilkunastu gatunków drzew, głównie pospolitych, 
niektóre miały przymioty pomników przyrody, w tym trzy białodrzewy, klon i to-
pola późna. Na zachód od dworu, w jego sąsiedztwie, gdzie też stała altanka, ro-
sły lipy, z których zachowała się jedna, majestatyczna. Od północy i częściowo od 
strony północno-wschodniej założenie zamyka aleja grabowa, utworzona w okresie 
międzywojennym1136. 

Dalej, za ogrodem i polami niegdyś przypuszczalnie znajdowało się pięć sta-
wów rybnych należących do majątku.

MODRZEJOWICE
(Modrelanc, Modrenin, Modrzewice)1137

gm. Skaryszew, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, nad rzeczką Mo-
drzejowicą, przy drodze krajowej nr 9 do Iłży. 

Dzieje. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego czytamy, że wieś „Modre-
lanc”, z której dziesięcinę nadał klasztorowi miechowskiemu przed r. 1198 bi-

skup Gietko, oznacza zapewne Modrzejowice. W czasach Jana Długosza należała 
do klasztoru wąchockiego, mając 12 łanów kmiecych, folwark klasztorny i młyn1138. 
Później, począwszy od XVIII w., majątek był w dzierżawie m.in.: Nazarewiczów, 
Wędrychowskich, Kownackich, Gorzkowskich i Grobickich. Szerzej informu-
je o tym dokument z 1861 r.: „Wójtostwo Modrzejowice i Suliszka […], ekono-
mii1139 Mirów, należące dawniej do dóbr Opata Wąchockiego, przywilejem z dnia 
21 czerwca 1754 r. przez Józefa hr. Załuskiego, opata wąchockiego, nadane zostało 

1134 Informacji na jego temat udzielił mieszkaniec wsi p. Kazimierz Kober, któremu dziękuję.
1135 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencyjna dokumentacja parku w Młodocinie Więk-
szym, gm. Wolanów woj. Radomskie, Radom 1991, arch. WUOZR.
1136 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dn. 05.04.2019 r. unieważnił wpis parku do 
rejestru zabytków (nr 763 z 18.12.1957 r.).
1137 SGKP, t. XV, cz. 2, s. 346; J. Rozwadowski, Bulla z roku 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, 
Kraków 1909; J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 324 (tam podana nazwa: Modrenin).
1138 SGKP, t. XV, cz. 2, s. 346; F. Siarczyński, Opis powiatu…, op. cit., s. 58–59.
1139 Od końca XVI w. królewszczyzny, czyli ziemie będące własnością monarchy dzieliły się na ekono-
mie (zwane także dobrami stołowymi), z których dochody były oddawane do skarbu nadwornego, oraz 
na starostwa i inne dobra wydzierżawiane lub nadawane w dożywocie szlachcie.
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na lat 30 Andrzejowi i Gertrudzie, małżonkom Nazarewiczom. Ksiądz zaś Józef 
Szaniawski, opat wąchocki […] udzielił małżonkom Janowi i Maryannie Wędry-
chowskim przywilej na 50 letnie posiadanie emfiteutyczne tegoż samego wójtostwa 
[…]. W ten sposób zostali posiadaczami wójtostwa Modrzejowice na lata 1784–1834 
[…]. Po ich śmierci […] ogłoszona była licytacja na sprzedaż prawa od r. 1824 do 
1834 […], które otrzymał Cypryan Kownacki. Po upływie czasu […] dobra te zo-
stały na Skarb zainkamerowane […] i odbyła się na wydzierżawienie tych dóbr 
w dniu 15 kwietnia 1834 r. licytacja, od sumy anszlagowej rs.1159 k.84. Zawartą 
z Maksymilianem Gorzkowskim […] przez Komisję Województwa Sandomierskie-
go, umowę o wydzierżawienie tych dóbr na lata 1834–1845, za sumę…”1140. 

W dalszej części tego dokumentu określone zostały granice dóbr: „Na północ od 
lasów prywatnych należących do m. Skaryszewa, […] na wschód z rzeczką „Cie-
pła”, odgraniczającą dobra prywatne Dzierzkówek i z dobrami także prywatnemi 
Bujak i Starosielice, na południe z rzeczką, oddzielającą swoim korytem dobra pry-
watne Pękosław i Gaworzyna nową granicą […], na zachód, ze wsiami rządowemi 
– Podgórki, Łączany i Pomorzany z ekonomii Mirów […]. Pomiar tych dóbr do-
konany jeszcze w 1830 r. przez jeometrę rządowego Ksawerego Dobrowolskiego, 
następnie w 1848 r. przez rewizora pomiarów Borowskiego sprostowany, obecnie 
w r. 1859 został uzupełniony przez jeometrę rządowego Stanisława Krupińskiego. 
Na zasadzie rejestrów pomiarowych z r. 1830 uzupełnionych w r. 1860 […] okazuje 
się że dobra Modrzejowice przed urządzeniem posiadały: folwark Modrzejowice 
z attynecją „Antonów” – mórg 567 pr. 200, folwark Suliszka – mórg 311 pr. 205, 
przy folwarku Modrzejowice osada młynarska – mórg 8 pr. 70, przy folwarku Su-
liszka osada młynarska – mórg 2. Po naradzeniu się z dzierżawcą dóbr […] zapro-
jektowałem: folwark Modrzejowice, główny, powiększyć przestrzenią rolną przy-
ległą o mor.132 pr. 249, przy zabudowaniach młynarskich w Suliszce i wójtostwa, 
składającego się z domu mieszkalnego, stodoły, spichlerza, obory utworzyć osadą 
młyńską – mor. 90. […] Dobra Modrzejowice składać się będą: z folwarku Modrze-
jowice, z dwóch wsi Modrzejowice i Suliszka. […] Do dóbr Modrzejowice należą 
dwa młyny wodne, jeden w Modrzejowicach, a drugi w Suliszce, […] w dobrach 
Modrzejowice znajdują się dwa stawy, przy 2 młynach, oraz sadzawka przed daw-
ną gorzelnią, stawy te zarosłe, zbyt płytkie, nigdy nie były nikomu wydzierżawia-
ne, jak również nie prowadzono w nich gospodarstwa rybnego […] Wypada aby 
asesor z gruntu przedstawił projekt stałego utrzymania, zrestaurowania i odbudo-
wania tych budowli tylko na folwarku Modrzejowice, które będą potrzebne, wiele 
bowiem budowli niepotrzebnych jest upadłych i w złym stanie”1141. 

Dodać jeszcze należy, że w granicach folwarku Modrzejowice znajdowała się 
karczma dworska, przynosząca znaczne dochody. Co się zaś tyczy dziesięciny, to 
włościanie oddawali ją w naturze tylko do dworu w Modrzejowicach.

Majątek długo dzierżawił od rządu Jakub Grobicki h. Trąby (ur. 1867 – zm. 
1939), syn Wincentego, właściciela majątków Piastów i Wsola (mecenasa w Rzą-
dzie Gubernialnym) i Anny z Zielińskich h. Ciołek. Jego żoną była Jadwiga Bukaty 

1140 APR, HPR, sygn.. 8369; Dzieło dokonanego w roku 1859 ze skutkami obowiązującemi od dnia 1 czerwca 
1861 r. Kolonialnego urządzenia Dóbr Modrzejowice z folwarkiem, wsią i młynem Suliszka z Ekonomii Mirów 
w stanie po urządzeniu, t. VIII.
1141 Tamże.



300

h. Pomian, z którą miał dzieci: Wincentego, Marię i Janinę. Według innego źródła 
jego żoną była także Zofia Helena Bukaty, z którą miał dzieci: Annę, Krystynę i An-
toniego1142. Notabene, to Jakub Grobicki zlecił budowę dworu we Wsoli. Tamtejszy 
majątek sprzedał w 1920 r., a zakupił nowy, m.in. Nietulisko Małe koło Ostrowca, 
gdzie rozbudował dwór drewniany (dziś chylący się ku upadkowi).

Folwark modrzejowicki wystawiał piękne konie na skaryszewskich jarmar-
kach. „Gazeta Rolnicza” z 1903 r. (nr 11) informowała, że swe konie dostarczyły 
cenione stajnie szlacheckie m.in.: Józefa Brandta z Orońska i Grobickich: Aleksan-
dra z Wilkowa, Jakóba z Modrzejowic i Piotra ze Wsoli. W czasopiśmie „Wiek Ilu-
strowany”, także z 1903 r., sprawozdawca pisał, że „z większych stajen na jarmark 
dostarczono konie od księcia Al. Druckiego-Lubeckiego z Bałtowa, Dal-Trozzo 
z Grójeckiego, Grobickiego z Wilkowa, Grobickiego z Modrzejowic”1143.

I wojna światowa przyniosła destrukcję majątków dworskich. 
„We wtorek dnia 12 listopada 1914 r., w towarzystwie pp. Władysława Prusza-

ka, Mariana Arkuszewskiego i Aleksandra Grobickiego, wyruszamy samochodem 
w objazd powiatów: Iłżeckiego, Opatowskiego i sandomierskiego […]. Okoliczne 
dwory, jak Maków pp. Czarnowskich, stoją w całości, utraciwszy tylko część in-
wentarza i zboża […] W dalszej drodze mijamy Modrzejowice p. Jakóba Grobickie-
go, te są już więcej do ogólnego szablonu obecnego majątków ziemskich dostrojone: 
płotów, ogrodzeń, ani na lekarstwo, zaczynają się linie okopów na polach. Znać tu 
postoje dużych ilości wojsk, stodoły i stajnie prawie puste”1144. 

Podczas II wojny światowej Niemcy w piwnicy modrzejowickiego spichlerza 
dworskiego przetrzymywali Polaków do czasu ich rozstrzelania w Podsuliszcze. 
(Co upamiętnia pomnik). Po 1945 r. majątek znalazł się w zarządzie Państwowe-
go Gospodarstwa Rolno-Rybackiego. Obecnie jego część, z oborą, stajnią usytu-
owaną przy bramie wjazdowej i spichlerzem w obrębie parku, stanowi własność 
Adama Stachurskiego prowadzącego tu Gospodarstwo Rybne „Złoty Karaś”. Tuż 
obok miejsca po dawnym dworze wzniósł on budynek nawiązujący do tradycji 
dworskiej. Dodajmy jeszcze, że w pobliżu, obok dwóch popegieerowskich bloków 
zachował się budynek podworski – czworak, drewniany, zmodernizowany i osza-
lowany. 

Dwór niezachowany, nie ma ikonografii. Wzniesiony był prawdopodobnie jesz-
cze XVIII w., a w 1860 r.(?) wyglądał następująco: „Dwór z drzewa sosnowego, 

rżniętego, w węgieł, na przyciesiach, bez podmurowania(?), dach nowym gontem 
kryty, z dwoma kominami murowanemi, w dachu dwa dymniki, pół domu we-
wnątrz szabrowane, od niepamiętnych czasów wystawiony […], staranną reperacją 
dzierżawcy utrzymany w stanie średnim i do użytku zdatnym. Przed sienią ganek 
na 4 słupach, posadzka z cegły, podsiębitka czyli pułap z tarcic, z ganku do sieni 
wchodzi się przez drzwi podwójne z tarcic, przy tych […] antaba żelazna do przy-
ciągania. W sieni podłoga z bali sosnowych, pułap z tarcic, dwa kominy murowane, 
z czeluściami do pieców, w jednych czeluściach schody na górę, o 9 stopniach drew-

1142 A. Raniszewski, Ziemianie…, op. cit., t. III, cz. 6.
1143 S. Rosiński, Skaryszewskie wstępy, Skaryszew 2008, s. 168–170.
1144 S. Mikułowski-Pomorski, Z pobojowiska. Opisy i wrażenia z miast i wiosek Ziemi Radomskiej po najściu 
wojsk niemieckich i austriackich w październiku 1914 roku, Radom 1914, s. 15.



1. Kapliczka (niezachowana) przy parku dworskim w Modrzejowicach. Fot. W.M. Kowalik 2017
2.  Plan folwarku Modrzejowice, z 1872. APR
3.  Park dworski w Modrzejowicach (fragment). Fot. W.M. Kowalik 2017
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nianych, z bali. W prawo do pokoju wchodzi się drzwiami pojedynczymi taflowemi 
[…], antaba żelazna do przyciągania. W pokoju podłoga z tarcic sosnowych, sufit 
z tarcic, komin kapowy, piec z kafli niepolerowanych, dwa pokoje grzejący. Okna 
[…] szyb taflowych 12, okiennic pojedynczych 2. Do 2 pokoju na lewo drzwi taflo-
we podwójne z tarcic. W pokoju podłoga z tarcic sosnowych, sufit takiż”1145. 

W aktach hipotecznych zachował się szkic rzutu dworu, określonego jako „dom 
mieszkalny dzierżawcy”, na planie prostokąta, z ośmioma pomieszczeniami, o wy-
miarach 40×18×6 łokci, czyli około 24×12×3,5 m1146. 

Dwór, który przetrwał II wojnę światową, rozebrany przez Państwowe Gospo-
darstwo Rolne zapewne w 1957 r., przypuszczalnie był budynkiem modrzewio-
wym, z gankiem (werandą), na planie prostokąta, chyba 4-izbowym1147. Trudno 
powiedzieć, czy był tożsamy z obiektem wcześniej opisanym, ale raczej jest to mało 
prawdopodobne. Dodajmy, że z materiału rozbiórkowego, pozyskanego z tegoż 
budynku, wzniesione zostały dwa domy (własność Banaśkiewiczów?) w pobliskim 
Bujaku. Na miejscu ostały się jedynie trzy kamienne głazy z fundamentów dworu, 
ustawione w alei parkowej, mające swoistą, symboliczną wymowę. 

Ogród. Zachowały się nieliczne okazy starodrzewu, w tym lipy i kasztanowce, 
które ucierpiały podczas burzy w 2017 r. Na narożu ogrodu, na styku z szosą 

radomską zachowała się drewniana, kubaturowa kapliczka, chyba XIX-wieczna, 
mocno zdezelowana1148. Założenie to, wraz z pobliskimi dużymi stawami, łąkami, 
rzeką Modrzejowicą i lasem, stanowi urokliwy obszar przyrodniczy. Znajdują się 
tam siedliska licznej zwierzyny, m.in. jeleni, łabędzi, a nawet bielika.

MOKROSĘK
(Mocrossang 1411, Mokrosząk 1564–1565, Mokrosęki 1827)1149

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na Równinie Radomskiej, na północ od Rado-
mia, w pobliżu drogi krajowej E7.

Dzieje. Wspominają ją księgi sądowe z 1411 r. i Liber beneficiorum Łaskiego, z lat 
1511–1523. Na początku XV w. właścicelem wsi był Tomasz Darzecz h. Kusza-

ba1150, do XVII w. była w rękach Mokrosęckich (vel Mokrosańskich), „długo była 
w dziedzictwie Gozdzkich, a od 1741 r. Potkańskich”1151. W 1775 r. Mokrosęk należał 
do Antoniego Potkańskiego, podkomorzego sandomierskiego, zmarłego zapewne 
w 1783 r., a w 1784 r. do wdowy Ludwiki. W dokumencie z 1789 r. wykazującym 

1145 APR, HPR, sygn. 8369; Akt Podawczy Dóbr Rządowych Modrzejowice 1858/1870.
1146 Łokieć nowopolski w Królestwie Polskim (lata 1819–1849) – 57,6 cm.
1147 Informacje od p. Heleny Woźniak, 93-letniej mieszkanki Modrzejowic.
1148 Z opisu z 1853 r. wiemy także o „kaplicy św. Jana przy młynie i drodze, na słupie wkopanym w zie-
mię, obudowanej tarcicami, malowanej olejno na czerwony kolor, w 1853 r. poprawianej” (APR).
1149 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 81.
1150 F. Piekosiński, Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–1444. Terminy sądów ziemskich wo-
jewództwa sandomierskiego z lat 1395–1420, w: Archiwum komosyi prawniczej, t. VIII, cz. 1, Kraków 1907, s. 110.
1151 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 59.



303

ofiary na wojsko czytamy: „Wieś Mokrosęk szlachecka, JW. Potkańskich, w posesyi 
zastawnej klasztoru panien benedyktynek ad praesens zostająca”1152. W 1823 r. wła-
ścicielem majątku został Hiacynt Potkański, syn Antoniego i podkomorzyny sando-
mierskiej hr. Ludwiki z Rostworowskich Potkańskiej h. Brochwicz. W swym testa-
mencie z 1817 r. zapisała ona Bliżyn i Mokrosęk właśnie jemu, zobowiązując go do 
ukończenia budowy kościoła w Bliżynie. W 1824 r. właścicielem połowy majątku 
zostało osiem osób – spadkobiercy Marianny i Józefa Potkańskich. Pretendentem 
do części majątku była także Amelia z Oppeln-Bronikowskich Załuska. Po kilku la-
tach decyzją sądu H. Potkański (zm.1835) stał się jedynym właścicielem dóbr, które 
następnie przeszły w ręce jego córki Anieli Wielogłowskiej (w 1838 r.), Franciszka 
Zdrodowskiego (w 1842 r.) i Leopolda Domaszewskiego (w 1866 r.), który w 1873 r. 
sprzedał grunty trzydziestu jeden osobom1153. 

Tamtejszy dwór niegdyś miał służyć także siostrom zakonnym, zapewne be-
nedyktynkom radomskim, wspomnianym w XIX-wiecznych aktach hipotecznych, 
oraz przez ks. J. Wiśniewskiego: „Mokrosęk był w zastawnem posiadaniu P.P. Be-
nedyktynek Radomskich…”1154.

Warto także wspomnieć, że w 1809 r. we wsi, prawdopodobnie także w bu-
dynkach dworskich, rozlokowane były austriackie oddziały kawalerii wspierające 
bitwę pod Jedlińskiem, z oddziałami gen. J. Zajączka.

Dwór nie ma ikonografii i opisu. Usytuowany na obecnej nieruchomości nr 26 
był budynkiem murowanym z cegły, parterowym, z gankiem, z ozdobną ka-

mieniarką, parkietem i kominkiem. Rozebrany prawdopodobnie w latach 80. XX w. 
W ówczesnym, częściowym już stanie zachowania, miał dwie izby. Tuż obok znaj-
dował się ceglany budynek o bliżej nieznanej funkcji (oficyna?, rządcówka?), w po-
bliżu zaś były murowane czworaki. 

Z całego założenia zachowały się jedynie: wiekowe jesiony, jeden z kilku sta-
wów i pozostałości po sadzie1155. 

ODECHÓW
(Oduchou 1228, Odanchow, Odąchow, Odachów 1508, Nowitharg alias Odachów 
1569, Odachow 1569)1156

gm. Skaryszew, wieś usytuowana jest na południowy wschód od Radomia, przy 
drodze wojewódzkiej nr 733. 

Dzieje. Uważana jest za jedną z najstarszych na ziemi radomskiej, na co wskazu-
je wzmianka o niej z 1228 r. W 1573 r. została lokowana przez Andrzeja Ciołka 

1152 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 roku, 
w: Radom i region radomski w dobie szlacheckieju Rzeczypospolitej, t. II, Radom 1996, s. 231.
1153 APR, HPR, sygn. 655, sygn. 6069 (plany); S. Piątkowski, Jedlińsk, op. cit., s. 80, 152; F. Siarczyński, 
Opis…, op. cit., s. 59.
1154 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 23.
1155 Informacje udzielone przez rodzinę Bednarków-Kacprzaków, właścicieli nieruchomości.
1156 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s, 139.
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jako miasto na terenie dzisiejszej wsi Miasteczko, pierwotnie noszącej nazwę Nowy 
Targ, a później Miasteczko Odechowskie. Tamtejszy kościół ufundował w połowie 
XV w. ks. Jan Długosz, kanonik sandomierski, kronikarz. W jego wnętrzu znajduje-
my herby Łabędź, Jasieńczyk i Nałęcz, z XVII-wiecznej kaplicy, wzniesionej przez 
Tymińskich i epitafium Teresy Potkańskiej (zm. 1829)1157. W XVII w. Katarzyna z Ja-
sieńskich, żona Stanisława Chłochała, dziedzica Odechowa, na śpiewanie psałterza 
w kaplicy różańcowej (fary radomskiej) zapisała 1000 zł1158. W końcu XVIII w. za-
pisano: „Odechów […], po Odechowskich, kilka się wieków Tymińscy dziedzicami 
pisali”1159. W dokumencie z 1789 r. wykazującym ofiary na wojsko czytamy: „Wieś 
Odechów,WJPana Tadeusza Potkańskiego z częściami miasteczka Odechowskie-
go dziedziczna, w posesyi tegoż zostająca […], część w miasteczku Odechowskim, 
dziedziczna W. Tomasza Zieleńskiego”1160. W XIX w. dobra ziemskie Odechów 
składały się w szczególności z folwarku i wsi Odechów oraz folwarku i wsi Mia-
steczko Odechowskie z młynem (dzierżawionym przez Macieja Machowskiego, do 
1825 r.) i karczmą na grobli1161. Prawdopodobnie od 1790 do 1822 r. stanowiły one 
własność Hiacynta (Jacka) Potkańskiego, syna Tadeusza i Anny z Łąckich. Notabe-
ne, przez jakiś czas zamieszkiwał u niego jego brat Szczepan, „kapitan w Wojsku 
Polskim w Pułku Pierwszym” (później dziedzic Malczewa). Dla siebie J. Potkański 
pozostawił folwark Ławnica (Łownica), zwany też Grabina1162, którego dziedzicem 
był później Antoni Krukowski (zm. 1877). Następnie dobra odechowskie nabył „Jan 
Brochwicz Szymaniecki, bywszy wojsk polskich pułkownik, krzyżów wojskowych 
kawaler, w Warszawie mieszkający, tu atoli do wsi Odechowa przybyły”, od niego, 
w 1835 r. Błażej Widerakiewicz, b. sędzia pokoju i powiatu opoczyńskiego (zm. 
1843), a po nim, swym ojcu, dziedziczyła Eleonora Wolska (od 1840 r.). Prawo pię-
cioletniej dzierżawy folwarku i wsi Miasteczka posiadał wówczas Gustaw Kalin-
kowski. W 1850 r. dobra te zakupił Jan Skiba. Od tegoż to roku prawo dzierżawy 
folwarku i wsi Miasteczko na sześć lat posiadała Józefa z Karczewskich Kozłow-
ska, natomiast trzyletniej dzierżawy Odechowa – Ignacy Klimowicz. W 1852 r. do-
bra Odechów przeszły w ręce Stanisława Szymońskiego, od 1856 r. „posiadają je 
z mocy wyroku Trybunału Cywilnego w Radomiu: Franciszek, Eleonora, Aleksan-
der, Marianna, Konstancja, Seweryna, Walerian rodzeństwo Wolscy, oraz Kajetan 
Wolski, syn Julii z Wolskich i Edmunda, małżonków Wolskich”, od 1859 r. Karol 
Staniszewski, od 1873 r. Majer Tirbelnagiel, od 1874 r. Jakób Szulim Roseblatt, od 
1875 r. Antoni Piekarski i Tadeusz Oko i inni (m.in. Lewi i Łagowski).

Dwór nie zachował się i nie ma ikonografii. A był na pewno, o czym świadczy 
choćby enigmatyczna wzmianka w dokumencie z 1822 r., w którym czytamy: 

„Działo się we wsi folwarku Odechowie […] Wielmożnego Hiacynta Podkańskiego 

1157 KZSP, Powiat radomski…, op. cit s. 16.
1158 J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 88.
1159 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 61.
1160 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 243.
1161 APR, HPR, sygn. 816.
1162 SGKP, t. II, 1881, s. 767; „Grabina lub Łownica, wieś i folwark […] par. Odechów, 8 dymów, 60 miesz-
kańców, 317 mórg ziemi dworskiej”.
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dziedzicznej, we dworze liczbą pierwszą oznaczonym, a mianowicie też pawilonie 
skarbiec zwanym…”. W 1824 r. budynek ten określony został także jako „officyna 
skarbiec, murowany z cegły, kryty dachówką, składający się z pokoiku małego, 
tudzież izby dużej i małej, jak również schowania”. Ponadto znajdowała się tam 
druga oficyna murowana, dachówką kryta, z trzema pokojami, jak też „oficyna mu-
rowana, gontem kryta, w ogrodzie, na narożniku stojąca”, składająca się z pokoju, 
kuchenki i schowania. Jest tam też mowa o innych obiektach założenia dworsko-
folwarcznego: „narożniaku piętrowym, murowanym w ogrodzie, krytym gontem, 
na kuźnię użytym, browarze murowanym do wypalania i robienia piwa i wódki, 
spichlerzu murowanym, wozowni drewnianej pod gontem, folwarku z drzewa, po-
krytego gontami, mającym izbę, komorę, sień, obórkę naprzeciwko, austerii muro-
wanej dachówką pokrytej, mającej stancyi 4 i stajnię zajezdną […], spiżarni, czwo-
rakach, naprzeciw austerii, z drzewa, pod gontem, domie za ogrodem z drzewa, 
domie pod kościołem, na północ, gdzie dziś organista mieszka”.

Trudno dziś zlokalizować pozostałości tego założenia, a fakt jego istnienia wy-
parował ze świadomości miejscowej społeczności. Analiza topograficzna i lokalny 
wywiad pozwalają domniemywać, że był to teren na północ od kościoła, gdzie 
obecnie znajduje się kilka stawów, gospodarstw, remiza i szkoła. 

W Miasteczku zaś był, w tymże 1822 r., „dworek z drzewa, w węgieł postawio-
ny, gontem pokryty, przy grobli stojący, mający stancyi 4, spiżarniów 2”. W jego 
obrębie znajdowały się: „karczma z zajazdem z drzewa, młyn z drzewa, folwark 
z drzewa w węgieł, gontami pokryty, mający stancyi 4 i komorę, szpichlerz z drze-
wa, stodół w okrąg o jednym klepisku z drzewa, obora z owczarnią z drzewa i bu-
dynek dawniej używany na browar z drzewa…”. Obecnie na Grobli Odechowskiej, 
na granicy z Niedarczowem, znajduje się jedynie drewniany młyn.

Ogród nie posiada bliższej charakterystyki. W dokumencie z 1824 r. czytamy: 
„Ogrodów warzywnych z powodu, że takowe koniczyną są zasiane i z których 

zbiera się rocznie korców 30, prócz fruktowego, czyli kuchennego, z którego można 
mieć wygodę do kuchni, nie masz żadnych […] Staw, grobla zwany, od granicy 
Niedarczowa, sadzawka pod dworem, gdzie kopiec z kamienia ułożony…”.

OSTROŁĘKA
(Osthroląka 1509, Ostra Ląka 1564–1565, Ostrołęka 1886)1163

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, w dorzeczu Wiązowni-
cy, niedaleko Zalewu Domaniowskiego. 

Dzieje. W XV w. była w rękach m.in. Jana, syna Pełki, który: „po ojcu odziedzi-
czył Potkannę, Ostrołękę, Glinice, Słowików oraz Suchą i Suską Wolę. Jan pisał 

się dziedzicem z Potkanny, Trablic, czasem i Wrzosu […] około XV w. otrzymał 
urząd wojskiego sandomierskiego, który w 1475 r. scedował na syna Mikołaja, by-
łego dworzanina pokojowych Kazimierza Jagiellończyka. On też zapewne objął po 
ojcu dobra nad Radomką”1164. 

1163 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 48.
1164 D. Kupisz, Średniowiecze, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 24.
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W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego czytamy: „Ostrołęka, wieś i fol-
wark […], w 1508 r., wraz z Podkaną, Słowikowem i Studzieniczą, była własnością 
Pawła Podlodowskiego […]. W 1569 r. mieszkał tu Stanisław Podkansky i miał 4 
łany. Dziesięcina z tej wsi […] szła z nadania Jarosława, arcybiskupa, na rzecz ple-
bana we Wrzosie”1165. 

W połowie XVIII w. Ostrołękę dziedziczył Joachim Potkański, kasztelanic radom-
ski, po śmierci którego dożywocie na wsi zastrzegła sobie żona Eleonora z Siemiń-
skich, lecz ostatecznie dobra te przekazała Marcinowi Kuderowiczowi1166, w 1789 r. 
jak czytamy w dokumencie wykazującym ofiarę na wojsko „wieś Ostrołęka, w pose-
syji dzierżawnej JPana Marcina Kuderowicza zostająca”, w 1804 r. Angela z Potkań-
skich Sławkowa, żona Tomasza Sławka (zm.1834?), pisarza Sądu Pokoju Powiatu 
Opoczyńskiego („w młodości lat osiem służby wojskowej dla ojczyzny odbył”), któ-
ra dobra te nabyła od Antoniego Potkańskiego za 76 tys. złp. W 1814 r. na prośbę 
T. Sławka doszło do spisania inwentarza majątku po Eleonorze Sławkowej (zm. 1812), 
córce jego i Anieli (Angeli) z Potkańskich, następnie, od tej ostatniej, 1v. Sławkowej, 
2v. Gierowskiej, dobra nabył, w 1839 r., Sylwester Gierowski, w 1841 Wiktoryn Ora-
czewski, a w 1844 r. Eustachy Boski (za 8850 rs.). W 1861 r. dzierżawcą tychże dóbr 
był Jan Boski (notabene, Feliks Boski był dziedzicem Sielca, w kozienickim), w 1862 r. 
stały się one własnością Mieczysława Więckowskiego, Antoniny z Boskich Więckow-
skiej (z Jankowic opoczyńskich) i Zygmunta Boskiego, a w 1866 r. Mieczysława i An-
toniny Więckowskich. S. Piątkowski pisze o nich: „Chociaż zapewne odczuli boleśnie 
następstwa reformy uwłaszczeniowej, prowadzili majątek z sukcesami, powiększając 
znacznie jego wartość. Realia ekonomiczne sprawiły, że integralności należącego do 
nich majątku nie udało się ocalić”1167. W latach 1860(1)–1870 Ostrołęka, z folwarkiem 
Wyręba, została, po uposażeniu włościan, wystawiona na sprzedaż przymusową. 
W 1871 r., jak czytamy w SGKP, dobra ziemskie Ostrołęka składały się z folwarku 
Ostrołęka i Wyręb, wsi Ostrołęka („morg 907, gruntów ornych i ogrodów morg 463”) 
i 14 budynków drewnianych. W 1871 r. dzierżawcą folwarku Ostrołęka, z „łąkami, 
pastwiskami, polowaniem, rybołówstwem, za sumę, na dziewięć lat, rubli srebrem 
ośm tysięcy” został Jan Dobrowolski, administrator dóbr Bętków (koło Tomaszowa). 
Zobowiązał się on m.in. do remontu owczarni i karczmy. 

„W 1881 r. dobra ostrołęckie zostały sprzedane za wysoką, bo obejmującą 
30 tys. rbs sumę, trzem żydowskim kupcom: Dawidowi Spirytusowi, Ickowi Eisen-
manowi i Moszkowi Wajsfusowi. Oczywiste było, iż przeprowadzą oni parcelację 
majątku, sprzedając z zyskiem wytyczone przez geodetów działki, na których po-
wstaną teraz gospodarstwa chłopskie. Operacja ta została sfinalizowana w 1884 r. 
Co interesujące dawne dobra nie zostały rozdrobnione, ale wydzielono z nich duże 
kolonie […]. Przykładowo Dawid Malcz zakupił ponad 72 morgi gruntu, Antoni 
Fokt ponad 37 mórg, a Józef Smagowski ponad 29 mórg […] Dawid Spirytus pozo-
stawił dla siebie ponad 47 mórg ziemi z dawnego folwarku”1168. 

1165 SGKP…,op. cit., t. VII, s. 692–693.
1166 D. Kupisz, Czasy nowożytne XVI–XVIII wiek, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 49; Z. Guldon, S. Zieliń-
ski, Protokół…, op. cit., s. 255.
1167 S. Piątkowski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 164.
1168 Tamże.
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Wnuk J. Smagowskiego, Piotr Smagowski mieszka do dziś w Ostrołęce, w miej-
scu, jak sądzi na podstawie rodzinnych przekazów, dawnego dworu1169.

Dwór nie jest bliżej znany, brak jego ikonografii, czy opisu. Wyparował także 
niemal zupełnie z lokalnej świadomości mieszkańców wsi. Trudna jest więc 

do ustalenia jego lokalizacja. Dworskiego założenia należy upatrywać zapewne po-
między gospodarstwami nr 28–35, na przedłużeniu drogi prowadzącej od strony 
Potkanny. Tam też wpierw znajduje się staw, pierwotnie znacznie większy, otoczo-
ny drzewami. Wiadomo także o stawie znajdującym się na pobliskiej łące, zasypa-
nym. Podczas budowy nowego domu (nr 35) wykopywano stare, duże kamienie 
fundamentowe i cegły. Dwór został rozebrany prawdopodobnie jeszcze podczas 
I wojny światowej, w nieznanych okolicznościach. 

To o nim zapewne świadczy dokument, w którym czytamy, że „w Ostro-
łęce Wielmożnej Anieli z Potkańskich Sławkowej, dziedzicznej, we dworze pod 
liczbą pierwszą stojącym, dnia 19 maja 1815 r.”, spisano inwentarz majątku po 
zmarłej w 1812 r. Eleonorze Sławkowej, córce Tomasza Sławka i Anieli z Potkań-
skich. T. Sławek podał, że „sprzętów domowych żadnych nie pozostało”, podobnie 
w przypadku „miedzi, porcelany, fajansu, bielizny stołowej i chodzonej”. W tym 
ubogim inwentarzu wymieniono m.in.: srebrną łyżkę stołową, 2 cynowe półmiski, 
płaszcz sukienny granatowy, kitajem poszyty. Ze zwierząt gospodarskich m.in.: 
krowy, z których „z sześciu jedna wzięta dla woyska”, ciołka czarnego, konia kasz-
tanowatego (sprzedanego) i ogiera kasztanowatego”.

W 1834 r. Tomasz Sławek rozporządził swoim majątkiem, zgromadzonym, 
jak podkreślił, ze swą kochaną żoną Anielą z Potkańskich, pisząc jedynie ogólnie 
o „srebrze, porcelanie, bieliźnie stołowej, meblach, powozach i innych…”1170.

PAKOSŁAW
(Pacoslaw 1389, Paccoslaw 1411, Pankoslaw 1416, Pacoslaw 1508, Pękoslaw 1569)1171 
 gm. Iłża, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, na obrzeżu Lasów Iłżec-
kich (Przedgórza Iłżeckiego), w dorzeczu Modrzewianki (Modrzejowicy). 

Dzieje. Przez ponad trzysta lat była „gniazdem imienia Pękosławskich”1172. 
Tamtejszy folwark, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z Liber Beneficio-

rum, został założony najprawdopodobniej około połowy XV w.1173. Wówczas jej 
dziedzicem był Jan Pakosławski h. Habdank (Abdank), zaś w 1569 r. Piotr i Prokop 
Pękosławscy1174. Szczególną sławą okrył się Stanisław Pękosławski, podczas wojen 
o Inflanty. Dowodził on chorągwią husarską, był dowódcą załogi jednego z zam-

1169 Dziękuję mu za życzliwość i informacje przekazane w trakcie wizji lokalnej w 2020 r.
1170 APR, HPR, sygn. 849.
1171 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 149.
1172 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 65.
1173 D. Kupisz, Pakosław – dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 r., 
Radom 1998, s. 18.
1174 Tamże.
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ków, uczestniczył w oblężeniu Połocka, jak też był posłem na sejm walny, starostą 
marienburskim, a w 1586 r. Stefan Batory nadał mu starostwo radomskie1175. Jego 
stryjeczny brat Prokop Pękosławski, poseł, w 1591 r., będąc katolikiem, uczestniczył 
w zjeździe protestantówna zamku radomskim. Był jednym z przywódców rokoszu, 
brał udział w bitwie pod Guzowem koło Orońska. Z rozkazu Zygmunta III żołnie-
rze królewscy dokonali najazdu na dwór pakosławski, pojmali Pękosławskiego i do 
1609 r. więzili w wieży zamku wawelskiego.

„Najazd na Pakosław […] był tak brutalny, że stał się głośny w całej Rzeczypo-
spolitej […] Mimo lamentów żony oraz dzieci wywleczono Pękosławskiego brutalnie 
na dziedziniec i chciano od razu „na gardle srogą śmiercią karać”. Ostatecznie odstą-
piono od kaźni i przewieziono go „związanego podle konia do króla, pod Orońsko”. 

D. Kupisz podaje ponadto, że: „Pakosław od XV w. aż do rozbiorów podzielo-
ny był między dwóch właścicieli […], kasztelana połanieckiego Mikołaja Pękosław-
skiego i […] wdowy po kasztelanie radomskim, Jadwigi z Trzemchy Pękosławskiej”. 
Z obu rejestrów poborowych wynika, że w XVII w. w Pakosławiu znajdowały się 
dwa niezależne od siebie dwory i dwa folwarki […], mimo że pod koniec XVII w. 
wymarli Pakosławscy. „Wielu członków tego rodu zostało pochowanych w iłżeckim 
kościele. Krypta Pakosławskich znajduje się pod posadzką nawy północnej, przed oł-
tarzem Matki Boskiej Bolesnej […] Dary i fundacje jakie Pakosławscy czynili na rzecz 
świątyni wynikały przedwe wszystkim z religijności członków rodu”1176. 

Wieś podzielono na dwie nowe rodziny, które nie były ze sobą spokrewnione. 
W I poł. XVIII w. dziedziczyli ją Szweykowscy h. Strzemię i Sułowscy h. Ogończyk, 
a w II połowie tegoż stulecia Szweykowscy i Niemiryczowie h. Klamry, rodem 
z Ukrainy”1177. Józef Niemirycz, który dziedziczył w 1775 r. połowę Pakosławia, był 
synem Eliasza, stolnika mozyrskiego i dziedzica Olewska, działaczem politycznym, 
cześnikiem i podstolim stężyckim, deputatem do obliczania podatku dochodowego 
powiatu radomskiego na armię. Dziedziczył on ponadto część Gaworzyny i do-
bra w powiecie rawskim, gdzie ufundował kościół w Jenczalu. Zmarł po trzecim 
rozbiorze Polski, pozostawiając z Agnieszki Błociszewskiej syna Wincentego1178. 
„W 1733 r. drugi z tutejszych dworów i połowę wsi dziedziczył Stefan Szweykow-
ski, wraz z dwunastoma osobami rodziny i służby. Po nim około połowy XVIII w. 
odziedziczył ją jego syn Michał Szweykowski, określany mianem starościca łojskie-
go”. W 1780 r. Józef Niemirycz przelał prawa do Pakosławia i Gaworzyny na jed-
nego z synów, to jest Tadeusza. Testamentem z 1802 r. sprzedał też prawa Kazi-
mierzowi Młodeckiemu. W 1808 r. nastąpiła zamiana trzech czwartych części dóbr 
Pakosławia za dobra Gaworzynę, Płudnice i Trupienie, pomiędzy K. Młodeckim 
i Agnieszką z Niemiryczów, a Samuelem i Anną ze Święcickich Szwykowskimi 
(kontraktem zawartym w Pakosławiu). Podkreślić należy, iż w XIX-wiecznej hipote-
ce radomskiej występuje nazwisko wyłącznie w formie Szwykowski. W dokumen-
cie z 1817 r. czytamy: „Tomasz Szwykowski, obywatel zamieszkały w Kobylanach, 

1175 Tamże, s. 36.
1176 P. Nowakowski, Heraldyka iłżecka, Iłża 2014, s.12. Wśród darów była m.in. srebrna suknia na obraz 
w ołtarzu głównym i szaty liturgiczne z herbem Abdank.
1177 D. Kupisz, Pakosław…, op. cit., s. 25, 32.
1178 Tamże, s. 44.
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w powiecie, obwodzie i województwie sandomierskim […], Tomasz Szwykowski, 
sierżant Pułku Czwartego Piechoty liniowej, mieszkający w Warszawie przy Rynku 
Nowego Miasta…”. W tymże roku: „W Pakosławiu, wsi sukcesorów Szwykow-
skich dziedzicznej, we dworze po liczbą pierwszą, przed notariuszem Piotrem 
Wolskim stanęli: Rafał i Wincenty Szwykowscy, tu w Pakosławiu zamieszkali i Mi-
chał Jurkowski, z mocy plenipotencyi przez W. Fabiana Szwykowskiego, sierżanta 
Pułku Ósmego Piechoty Liniowej Wojsk Polskich w Warszawie […], W. Salomea 
ze Szwykowskich Kietleńska, niegdy W. Aleksandra Kietleńskiego, połowy dóbr 
Politowa, w powiecie szydłowieckim dziedzica, żona, wdowa, tudzież Marianna ze 
Szwykowskich, Michała Jurkowskiego żona […], w Szydłowcu mieszkająca, oraz 
Wa Ludwika Szwykowska, panna, tu w Pakosławiu przy swojej matce zamieszkała, 
niegdy W. Samuela Szwykowskiego, majora Wojsk Polskich, dóbr tych Pakosławia 
dziedzica i żyjącej Anny z Święcickich małżonków synowie i córka, dóbr Pakosła-
wia dziedzice, i zeznali, iż dobra te […] wypuszczone być mają spod dożywocia, 
gdyż wymagają tego interessa prawne i polityczne”. 

Na pakosławskich dobrach mieli zabezpieczone sumy m.in. rodziny Potrykow-
skich, Freygów, Serwalów, Badowskich (z Bardzic) i Ludwik Czerwiński. Ponadto 
„egzystował tam Fundusz massy niegdy hr. Kajetana Sołtyka, sumą trzydziestu 
cztery tysiące złotych”, a wierzycielem był m.in. hr. Stanisław Sołtyk. O tych lo-
katach jest także mowa w dokumencie spisanym w 1826 r. w pałacu chlewickim 
hr. Romana Sołtyka1179. 

Właścicielami Pakosławia byli także Rzewuscy, w tym Michał1180, syn Antoniego 
i Marianny z Rudnickich, z Oporowa, w obwodzie gostyńskim. Dobra nabył on 
w 1817 r. „od sukcesorów po Samuelu Szwykowskim, za sumę 450 000 złp. i w ob-
rębie tych dóbr wyerygował folwark Michałów” (zmarł bezdzietnie w 1856 r.) 
W skład majątku wchodziły ponadto: folwark Podwieczorek, łąki Cieplice, młyny 
Błotny i Michałów, i spichlerz w Solcu nad Wisłą”1181. W 1857 r. po M. Rzewuskim 
dobra odziedziczyli: Aniela z Rzewuskich Chrzanowska (zamieszkała w dobrach 
Kosmowa, w hrubieszowskiem), Bronisław Rzewuski, Ksawera Rzewuska, Teofila 
z Wierzbowskich Wsciekliczowa, Pelagia z Wierzbowskich Zembrzuska „z głowy 
zmarłej Salomei z Rzewuskich, pierwszego ślubu Wierzbowskiej, powtórnego Ty-
mińskiej, także rodzonej siostry niegdy Michała Rzewuskiego”. Od 1858 r. wła-
ścicielami byli: Aleksander Chrzanowski (z Kryłowa, w tomaszowskiem), Józefa 
z Chrzanowskich Horodyska (zam. Mołodiatycze, w hrubieszowskiem), Bronisław 
Rzewuski, Ksawera z Rzewuskich Węgleńska (wnuczka Michała Rzewuskiego, cór-
ka Stanisława Rzewuskiego, ze Świdnik, w hrubieszowskiem, współwłaścicielka 
dóbr Mysłów), Teofila z Wierzbowskich Wsciekliczowa (zam. w Warszawie), Pela-
gia z Wierzbowskich Zembrzuska. W 1870 r. sprzedali oni swe części majątku, czyli 
połowę dóbr, Józefowi Sovve, za 26 250 rubli srebrnych. (W 1853 r. był on dzierżaw-
cą, a w 1876 r. właścicielem majątku Bejdy, w siedleckiem). Jego żoną była Leonia, 

1179 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 2020, 2004.
1180 Inskrypcja na nagrobku na cmentarzu iłżeckim: „[…] wieczny spokój duszy ś.p. Michała Rzewuskie-
go w dobrach własnych Pakosławiu dnia 14 września 1856 r. w wieku lat 86 zmarłego […]”. W Wypisie 
Aktu Zejścia z ksiąg kościoła parafialnego iłżeckiego, wynika, że miał on lat 90.
1181 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 2020.



311

córka Teofili z Wierzbowskich Wscieklicowej. Właścicielami drugiej połowy ma-
jątku byli (od 1871 r.): dzieci Leonii z Wsciekliców Sovve: Michał (ur. w Bejdach), 
Aniela1182, Zofia, Helena, Pelagia1183 (w 7/8 częściach) i Jan Zembrzuski (w 1/8 cze-
ści). W 1872 r. Leopold Kronenberg, bankier warszawski, zeznał: „W dziale czwar-
tym wykazu hipotecznego dóbr ziemskich dawniej Pękosław, a teraz Pakosław, 
z folwarkiem Michałów […] z mocy aktu dnia piątego /siedemnastego czerwca 
1870 r. przez właścicieli tych dóbr: Józefa Souve, Teofilę z Wierzbowskich Wście-
klicową1184, Onufrego Wścieklicy1185 żonę i Jana Zembrzuskiego, przed Stanisławem 
Jasińskim, regentem w Warszawie zeznanego, zabezpieczona jest suma rubli srebr-
nych trzy tysiące jako kaucja na rzecz zeznającego”. 

W 1876 r. w posiadanie dóbr w drodze publicznej licytacji wszedł Józef Sowe, syn 
Ludwika, (wówczas to plan osady młynarskiej Błota, projektowanej do oddzielenia 
od dóbr Pakosław wykonał Konopacki), w 1879 r. Michał Sowe, syn Józefa, w 1885 r. 
Jan Jentys1186. W latach 1883–1884 powstał plan folwarku Pakosław (na bazie pla-
nu z 1863 r.), w 1885 r. „rejestr pomiarowy” Marcelego Filleborna, a w 1886 r. plan 
części folwarku Pakosław, zwanej Janów, autorstwa geometry Karola Bielskiego1187. 
W 1890 r. majątek, składający się z folwarków Pakosław i Michałów, przeszedł na 
własność Joanny vel Janiny Smoleńskiej, w sukcesji po ojcu Janie Jentysie, żony Fran-
ciszka Smoleńskiego. Mieli oni dwie córki i syna Bogdana. Młodsza z córek Helena 
poślubiła Stanisława Rauszera z Boleszyna, ziemianina, syna Juliana, rejenta z Iłży1188. 

W 1915 r. majątek był świadkiem bohaterskiej bitwy, o której czytamy: „Trzy 
kompanie przesunęły się do folwarku Pakosław i ustawiły się w szyku bojowym 
[…]. Na pierwszym planie stanęły druga i trzecia kompania pod dowództwem 
kapitanów Ossowskiego i Sułkowskiego…”1189. Poległym Legionistom Puławskim 
J. Smoleńska ufundowała pomnik, w obrębie folwarku dworskiego, w Michałowie 
Pakosławskim (ok. 1 km od Pakosławia)1190. 

1182 Żona Władysława Szulca (malarza amatora?), właściciela dóbr Krzywda w siedleckiem, z którym 
miała syna Leona Władysława.
1183 Pelagia i Maria były córkami Józefa Sovve i Leonii z Wściekliców, zamieszkałych w dobrach Kąko-
lewnica, w powiecie radzyńskim. W 1876 r. rejent w Siedlcach W. Krasnowski, spisał inwentarz majątku 
pozostałego po Leonii.
1184 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 2004–2006. „Po zgonie Teofili z Wierzbowskich Wscieklica i Leonii z Wście-
kliców Sovve wprawdzie pozostały srebra, kosztowności, garderoba i pościel i inne drobne przedmioty, lecz 
że te wszystkie ruchomości bądź na użytek dzieci obrócone bądź to pomiędzy nich rozdzielone”.
1185 Franciszek Wscieklica był inspektorem składu wyrobów tabacznych L. Kronenberga w Radomiu.
1186 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 2004–2006.
1187 W SGKP z 1886 r., t. VII, 1886, s. 822, czytamy o wsi Pakosław, folwarku (preadium militare), gorzelni, 
dwóch młynach i 1202 morgach ziemi dworskiej, oraz o tym że wieś położona jest nad rzeką Miałką 
(sic!), w gminie Błaziny.
1188 P. Ryttel, „Sport, Tygodnik Ilustrowany”, nr 24, 1903.
1189 T. Gliński, Zapomniana bitwa…, op. cit., s. 29.
1190 Pomnik projektu art. rzeźb. Piotra Milewskiego, żołnierza Legionu Puławskiego, powstał z inicjatywy 
mjr. Solwika; T. Gliński, Zapomniana bitwa Pakosław 1915, wyd. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, Iłża 2011 oraz wyd. II poszerzone, Iłża 2015; D, Kupisz, Pakosław 
– dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku. Radom, RTN, 1998.
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W 1919 r. z dóbr tych sprzedała ona Wojciechowi i Franciszce Giermasińskim osa-
dę młynarską zwaną „Błota”, wraz z młynem wodnym1191. Według stanu na 1930 r. 
majątek obejmował łącznie 1243,3103 ha, w tym gruntów ornych 898,4 ha.

Z owego czasu pochodzi interesująca opinia o majątku pakosławskim: „Dóbr 
Pakosław nie można oceniać jako zwykły, przeciętny warsztat rolny. Stwierdzając 
wysoką kulturę rolną […] mamy ilustrację tego ośrodka rolnego, który jest nie tylko 
pożytecznym z punktu samowystarczalności gospodarczej, lecz i promieniowania 
na okoliczne wioski, mieszkańcy których korzystają z porad rolnych, kupują zboże 
siewne, materiał hodowlany. Majątek Pakosław ma już swoją tradycję i jest bez 
wątpienia oazą w tej okolicy. W latach 1914/1915 dobra Pakosław były terenem 
walk i w znacznej mierze uległy zniszczeniu. Niezmordowaną pracą i dużym na-
kładem kapitału zdołano jednakże przywrócic dawny rozkwit majątku i wznieść 
zniszczone budynki. Dobra powyższe leżące w niedalekiej odległości od ośrodków 
przemysłu wojennego: Radom, Skarżysko, Starachowice, są niejako spiżarnią dla 
zatrudnionych w zakładach tych pracowników. Gorzelnia w Pakosławiu należy do 
jednych z największych w Polsce […]. Dobra Pakosław w związku ze swoim uprze-
mysłowieniem i gospodarstwem rolnym jako to gorzelnia, kopalnia torfu, kamie-
niołomy, zatrudniają przez cały rok robotników stałych sezonowych i okolicznych 
wiosek […]. Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje wzmianka o działalności spo-
łecznej właścicielki majątku Pakosław Janiny Smoleńskiej i jej głęboki patriotyzm. 
W czasach przedwojennych popieranie szkolnictwa polskiego, za co miała wiele 
przykrości od byłego rządu rosyjskiego. W czasie wielkiej wojny, niosąc pomoc 
materialną i moralną wszystkiemu co polskie i dziś nie zważając na swój pode-
szły wiek, praca Jej trwa. W uznaniu zasług p. Janiny Smoleńskiej Rząd Polski od-
znaczył ją srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi. Ufundowanie pomnika (własnym 
sumptem) pamięci legionistów poległych w wielkich bitwach pod Pakosławiem jest 
jednym z wielu Jej patriotycznych czynów”1192. 

Dodajmy, że utrzymywała ona około pięćdziesięciu rodzin, pracownikom ma-
jątku dawała renty i ordynaria1193. (Sezonowo w majątku zatrudniani byli również 
robotnicy, tzw. bandosi, z Białorusi i Ukrainy). Janina Smoleńska, która owdowia-

1191 APR, Hipoteka iłżecka, sygn. 2004–2006. W akcie notarialnym z 1919 r. sporządzonym w Iłży czyta-
my m.in.: „stawiła się Janina Smoleńska, córka Jana Jentysa, wdowa po Franciszku Ksawerym Smoleń-
skim, zamieszkała w dobrach ziemskich Pakosław, w obecności świadków Jana Moleckiego i Jana Jagiel-
skiego, zamieszkałych w Ilży, zeznała akt plenipotencyi treści następującej: Janina Smoleńska z Jentysów 
objaśnia, iż jest ona hypoteczną właścicielką dóbr ziemskich Penkosław vel Pakosław, w skład których 
wchodzą m.in. łąki nazwane „Błota”, wraz ze znajdującymi się na takowych młynem i zabudowaniami 
i że niniejszym aktem ona wdowa janina Smoleńska upoważnia Stanisława Rauszera, syna Juliana, za-
mieszkałego w dobrach Pakosław do sprzedaży części wyżej wymienionej dóbr ziemskich Penkosław 
vel Pakosław przestrzeni pietnascie morgów”.
1192 OUZK, sygn. 105, (1851) 1918–1933 (1947), sygn. 4335, 4336,1486 (Pakosław). W dokumencie z 1929 r. 
czytamy m.in.: „W dobrach Pakosław istnieje gorzelnia, na potrzeby której plantowano w r. 1914 około 
90 ha ziemniaków […] Kontyngent zakupu wynosi 66.000 litrów spirytusu, produkcja obliczona jest na 
eksport […]. Hodowla reprezentowana jest przez stado koni angielskich, składające się z trzydziestu 
kilku klaczy […] Dobra Pakosław uchodzą w okolicy za wzór gospodarstwa”.
1193 Łac. ordinaria – rzeczy zwyczajne: część zarobków oficjalistów dworskich i stałych robotników rolnych 
w folwarku wypłacana w naturze. W Pakosławiu było to prawdopodobnie 12 metrów zboża na rok i 30 zł. 
Informacje udzielone przez p. Jana Józefa Draba z Pakosławia, urodzonego w tym dworze, syna Jana, 
dworskiego stróża, wnuka Jana Draba, powstańca listopadowego, kucharza dworskiego w Pakosławiu.
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ła w 1920 r.?, zmarła w 1940 r. i jest pochowana na cmentarzu iłżeckim. Wiemy 
ponadto o Jadwidze Smoleńskiej, pochodzącej zapewne z Chreniowa, we Lwow-
skiem, która miała ofiarować grunt pod budowę szkoły w Pakosławiu1194. To z tej 
rodziny wywodził się m.in. krakowski historyk, geograf i słynny egiptolog Tadeusz 
Smoleński (1884–1909)1195. 

W 1930 r. na „osiedle właściciela składały się: ddom częściowo drewniany, czę-
ściowo murowany, domy mieszkalne dla służby 5, w tym drewnianych 1, murowa-
nych 4, budynki gospodarcze 55, w tem drewnianych 6, murowanych 49, w folwar-
ku Michałów wszystkie nowo postawione po wojnie, zaś w folwarku Pakosław po 
wojnie kompletnie remontowane, do czego należy zaliczyć i gorzelnię”1196. 

W latach 1934–1937 dobra zostały wystawione przez Towarzystwo Kredyto-
we Ziemskie na sprzedaż przymusową. Podczas II wojny światowej majątkiem, 
z niemieckiego nadania, administrował Walenty Łukowicz z Poznania, zastrzelony 
przez partyzantów w 1943 r. W skład majątku (zwanego Gut Pakosław) wchodził 
m.in. las o pow. 176,25 ha, nad którym zarząd sprawował Kreislandwirtschaftsver-
waltung1197. W rządcówce, usytuowanej obok dworu, wypoczywali Niemcy i Ukra-
ińcy. Przy stawach pochowano trzech zastrzelonych w 1943 r. Ukraińców, jak też 
młodego Polaka1198. W 1945 r., na mocy dekretu o reformie rolnej, Skarb Państwa 
„przejął dobra od […] Joanny vel Janiny Smoleńskiej”, przeprowadzając ich czę-
ściową parcelację (dla 467 osób), zaś w 1948r. utworzono tam Państwowe Gospo-
darstwo Rolne. W latach 1960–1972 w parku wybudowano budynki mieszkalno 
– biurowe i gospodarcze oraz urządzono boisko piłkarskie. W 1984 roku dawny 
majątek przejęły Zakłady „Igloopol”, a po 1992 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w Lublinie. Na terenie dawnego folwarku, na zachód od parku, zachowa-
ły się: obora (może z poł. XIX w.), kuźnia (z lat 1939–1942), spichlerz (XIX w.), su-
szarnia chmielu. Obiekty te odremontowano w latach 50. XX w.1199. Nie zachowały 
się: trzy budynki „czworaków” (1 murowany, 2 drewniane), usytuowany obok nich 
dom oficjalisty (ekonoma), oranżeria (ze szklanym dachem) w parku, stajnia (pier-
wotnie były dwie – dla koni cugowych, zaprzęganych do powozów i karet, i koni 
tzw. remontów dla armii (kawalerii), oraz dla koni roboczych, gorzelnia i dom go-
rzelanego (oba ponoć o ciekawej formie), obok których znajdował staw.

Dwór nie ma ikonografii, a skromną wiedzę o jego wyglądzie czerpiemy z lo-
kalnego wywiadu z Janem Drabem oraz z lakonicznego przekazu z 1876 r., 

kiedy był w posiadaniu Józefa Sowwe: „Dwór wybudowany z drzewa, pokryty 

1194 www.pakoslaw.szkola.vdl.pl. – strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.
1195 Prace terenowe w Szarunie i Gamhud zapewniły mu pozycję pierwszego Polaka, który jako repre-
zentant Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Umiejętności podjął przed stu laty profesjonalne 
badania nad przeszłością doliny Nilu. Jego stryjem był wybitny historyk Władysław Smoleński (1851–
1926), który roztaczał opiekę nad swoimi bratankami, Jerzym i Tadeuszem, po śmierci ich rodziców. 
1196 OUZK sygn.105, Protokół z 22.10.1930 r.
1197 P. Kacprzak, Nadleśnictwo Marcule, Nadleśnictwo Marcule, 2012, s. 170.
1198 Informacja pozyskana od Jana Draba z Pakosławia.
1199 Obiekty ujęte w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami.
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gontem, długi łokci 56, szeroki łokci 17”, a więc około 33,5 m na 27 m1200. W pobliżu 
był: „dom dla służby z drzewa, pokryty słomą, długi łokci 68, szeroki łokci 16”1201. 
Dwór wzniesiono z modrzewia, na rzucie prostokąta, z dwuspadowym, średniej 
wysokości dachem. Od jego strony południowej, szczytowej, w murowanym, wol-
nostojącym budynku zwanym po staropolsku świetlicą, czyli niegdyś „salą jadalną 
(skupiającą reprezentatywną funkcję wiejskiego domostwa)”1202, a także służącą do 
zabaw, gdzie w tym przypadku było ulokowane „biuro dziedzica”, znajdowała się 
murowana weranda, wsparta zapewne na kolistych słupach. Ponadto przed dwo-
rem był podjazd i klomb z kwiatami. Z dokumentu z 1930 r. wynika, że był to „dom 
częściowo drewniany, częściowo murowany”. Budynek ten, czy też „pokoje”, jak 
mawiają jeszcze dziś starsi mieszkańcy wsi, rozebrano („wyrżnięto na ogień”) 
w 1947 r., kiedy był w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, natomiast 
część murowaną zdemontowano w 1972 r.

W 1876 r. w skład założenia dworskiego wchodziły ponadto takie budynki jak: 
dom dla służby z drzewa pokryty słomą, długi łokci 68 szeroki łokci 16, dom dla ko-
wala murowany gontami kryty, kuźnia murowana gontem kryta, karczma z drze-
wa słomą kryta, gorzelnia murowana (nieczynna), spichrz z drzewa, owczarnia 
murowana, młyn na Rudnicy z drzewa, dom dla młynarza z drzewa, młyn wodny 
z drzewa gontem kryty. Na folwarku Michałów: dwór murowany z cegły, z dwo-
ma gankami od frontu, o czterospadowym dachu (może naczółkowym), obecnie 
w sąsiedztwie gospodarstwa nr 14, gdzie rośnie kukurydza. Budynek ten, podob-
no, jak mówią miejscowi1203, ładny, rozebrano około 1968 r. Ponadto były tam: dom 
dla czeladzi z drzewa, owczarnia z drzewa, dom gajowego drewniany, w lesie, 
i spichrz z drzewa1204. Pozostały jedynie nieliczne, acz urokliwe drzewa z alei do-
jazdowej w stronę Pakosławia i relikty piwnic czworaków murowanych z cegły.

Ogród (o pow. ok. 7 ha), został założony na zachodnim krańcu wsi1205, jedno-
cześnie z budową dworu. W 1930 r. w skład majątku wchodziło: ogrodów 

warzywnych – 2,1984 ha, ogrodów owocowych – 0,5748 ha i ogrodów spacerowych 
– 1,3288 ha1206. Główny wjazd na jego teren znajdował się od strony południowej, 
skąd prowadziła około 200-metrowa aleja lipowa (częściowo zachowana). Park miał 
dość urozmaiconą szatę roślinną, m.in. dwa pomniki przyrody: dąb szypułkowy 
i modrzew polski. Na miano pomnika zasługiwały jeszcze trzy lipy drobnolistne. 
Były tam także egzotyczne gatunki drzew, jak tulipanowce czy magnolie. Od dwo-
ru do stawów i w kierunku wschodnim prowadziły aleje – grabowa i brzozowa. Do 
dworu wiodła także aleja kasztanowa. W parku znajdowały się trzy stawy – jeden 

1200 Łokieć – około 60 cm.
1201 APR, Hipoteka iłżecka, sygn.2004.
1202 K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Kraków 2005, op. cit., s. 68.
1203 M.in. Józef Niewczas z żoną i Ryszard Gut, którym dziękuję za informacje (panu Gutowi szczególnie 
za dotyczące Pakosławia).
1204 APR, Hipoteka Iłżęcka, sygn. 2004
1205 T. Woźniczka, A. Domagała, E. Domagała, M. Figiel, Ewidencyjna dokumentacja parku w Pakosławiu 
gm. Iłża woj. Radomskie, Radom 1992; A. Nowak, Karta ewid. Zespół folwarczny Pakosław, WUOZR, 1994.
1206 OUZK 105, sygn. 4335, 4336, 1486.
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duży i dwa mniejsze. W 1957 r. został on został wpisany do rejestru zabytków. 
W latach 60. XX w. część założenia, głównie wzdłuż jego zachodniej granicy, obsa-
dzono nieprawidłowo topolą1207. W dokumentacji z 1992 r. czytamy, że jego stan jest 
bardzo zły, a powierzchnia została zmniejszona o 1/31208. Wycięto dużo zdrowych 
drzew, zniszczeniu uległ klomb i podjazd pod dwór, rozebrano kamienne ogro-
dzenie i bramę. Na obrzeżu parku zachował się, choć przebudowany, pochodzący 
z okresu międzywojennego dom zarządcy, który służył także dworskim pisarzom 
(określany jako „rządcówka” i „biuro dziedzica”). 

W gminnym dokumencie znalazł się znamienny zapis, że park „nie istnieje 
a wyglądem przypomina gęsto rosnący las”1209. Dodajmy jeszcze, że był on, a może 
jeszcze jest miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Napotykano w nim bo-
wiem m.in.: jeże, ryjówki, łasice, pełzacze, dzwońce, kulczyki, trznadle i dudki. 

PARZNICE
(Parznicze 1411, Parsznice 1412, Parnycze 1508, Parznicze 1569)1210

gm. Kowala, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, przy drodze woje-
wódzkiej nr 744. 

Dzieje. Wspomina ją w XV w. Jan Długosz. Była typowym zaściankiem szlachec-
kim. W XVI w. jej właścicielami byli m.in.: Kroguleccy, Parzniccy, Modrzewscy, 

Smagowscy i Kochanowscy. W 1789 r. wieś miała wielu właścicieli: Brodowskich, 
Trepków, Zawiszów, Szemrawskich, Łękawskich, Szaniawskich. „W tejże wsi część 
Tuszewczyzna zwana, od tradycyjnych posesorów przez JPana Ignacego Trębkę 
nabyta”1211. Wieś była bowiem „podzielona na drobne części, w których jako w oj-
czystym siedlisku dziedziczą Parzniccy”1212. W 1805 r. części zwane „Rejowizna” 
i Buszenszczyzna od Ignacego Trepki nabył Jakub Radzymiński, w 1806 r. połowę 
części zwanych Krogulszczyzna Brześciany zakupił od Magdaleny z Rozańskich 
Szemrawskiej?, a trzecią część zwaną Lisowszczyzna Gołembiowszczyzna i Po-
prowszczyzna, od Sebastiana Łękawskiego1213. 

„W 1853 r. Parznice A odziedziczyła Florentyna z Radzimińskich Bille, której 
ojciec był rodzonym bratem Jakuba […], w 1866 r. zostały sprzedane Antoniemu 
Plewińskiemu, a w następnych latach znajdowały się w posiadaniu jego żony Ka-
zimiery i córki Julii Gronkiewicz, od 1877 r. Aleksandra Plewińskiego, od 1880 r. 

1207 W ramach akcji 100 mln drzew na tysiąclecie Polski.
1208 T. Woźniczka, A. Domagała, E. Domagała, M. Figiel, Ewidencyjna dokumentacja parku w Pakosławiu 
gm. Iłża woj. radomskie, arch. WUOZR, Radom 1992.
1209 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Iłża na lata 2010–2013, zrealizowało Kon-
sorcjum Archeologiczno-Etnograficzne Południowego Mazowsza i Północnej Małopolski w Skarżysku 
Kamiennej.
1210 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 147.
1211 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 240. 
1212 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 64
1213 APR, HPR, sygn. 862, 864.
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Józefa Kiedrzyńskiego, który po kilkunastu latach odsprzedał część majątku Stefa-
nowi Kownackiemu […]. Druga część staropolskich dóbr parznickich – Parznice B 
– pozostawała, aż do 1892 r. własnością Franciszki Kiedrzyńskiej […], w osiem lat 
później jedynym właścicielem majątku stał się Andrzej Kieterowicz”1214. 

Dwór w 1851 r. był obiektem: „drewnianym, frontem na południe postawionym, 
z gankiem na dwóch słupach opartym, w którym jest podłoga, z frontu, jako też 

połowa ściany tylnej, są murowane, długi łokci 25, szeroki 13,5, wysoki 4,5, o jednym 
kominie murowanym nad dach gontowy, stary, z dwoma dymnikami, nad gankiem 
daszek gontowy, ze szczytem deskami obitym, z okienkiem, przed gankiem 18 łokci 
bruku z kamienia polnego”. Dwór ten w ścianie frontowej miał „4 okna dwuskrzy-
dłowe, 2 z okiennicami pojedynczymi, przed któremi są bariery i w środku drzwi 
proste […], z boku lewego dwa okna, z okiennicacmi, w ścianie tylnej również dwa 
okna, z okiennicami i w środku drzwi proste […], z prawego boku jest jedno okno 
małe. Zawiera on w sobie, po lewej stronie sieni frontowej, dwa pokoje, z podłoga-
mi, o jednym piecu i kominku, z prawej zaś strony jest kuchnia i spiżarnia, w rogu 
frontowym […] jest urządzony alkierzyk mały, od tyłu w środku jest także sionka 
wychodowa na ogród, z podłogą i z tej strony do komina na dachu oparta, na słupie 
w ziemię wkopanym jest drabina, z sieni zaś frontowej na górę są schody drewniane 
zamykane drzwiami. Dwór ten znajduje się w średnim stanie”. 

W inwentarzu opisany został także: „Dwór stary, czyli folwark na Trepczyźnie? 
zwany, teraz czworaki stanowiący, z drzewa postawiony, w połowie wewnątrz i ze-
wnątrz szabrowany, o dwóch kominach murowanych, nad dach słomą kryty, z fron-
tu w połowie szabrowany, ma dwa okna z okiennicami i 37 bez okiennic – jedne 
drzwi proste z okiennicami, z boku jedno okno na wschód zabite, z drugiego boku na 
zachód drzwi do sieni także proste, zawiera 4 izby, z których jedna ma podłogę, trzy 
sienie, w których są chlewiki. Budynek ten wzmocniony słupami nowo wkopanymi, 
na których nad podłogą dach spoczywa, z boku na zachód przybudowana jest obór-
ka”, oraz: „Dworek stary na Paprotszczyźnie zwany, zawaleniem grożący, deskami 
kryty, z jednym kominem, od południa są drzwi i okno od wschodu jedno okno, a od 
północy drzwi do sieni i jedno okno, są w nim dwie izby mieszkalne z podłogami 
i kominami, z jednym piecem ogrzewalnym, sienie i jedna stancja na oborę…”.

Żaden z tych dworów się nie zachował i nieznana jest też ich ikonografia. 
Spisany po śmierci J. Radzymińskiego w 1816 r. inwentarz, pozostawiony w Parz-

nicach i Wolanowie, wymienia m.in. dwie karety: poczwórną, ciemno malowaną, 
suknem białym wybitą i podwójną, suknem granatowym obitą, oraz pałasz i szpa-
dę1215. Czytamy w nim ponadto m.in. o przemiotach srebrnych, takich jak: łyżka wa-
zowa, łyżek stołowych 13, łyżeczka do solniczek, solniczek 2, lichtarzy 4, noży 15, 
grabek 14”, „które żona Radzymińskiego przedała złotnikowi Bandtke do Warsza-
wy, na zapłacenie służących zmarłego męża […] Wielmożna Radzymińska oświad-
czyła przy niniejszym protokole, że za zmarłego męża massy należą jeszcze dwie 
łyżwy, 1 w Brześciach nad Pilicą rzeką JW Zapolskiego ?, a druga na Mniszowie […]” 
1216. (Chodzi tu zapewne o mosty budowane na łodziach, po staropolsku – łyżwach). 

1214 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 95.
1215 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 89.
1216 APR not. Wolski I–V, 1816.
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PODGAJEK

(Podgaiek 1827)1217 

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na na północny zachód od Radomia, nad Ra-
domką, w pobliżu Zalewu Domaniowskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 740. 

„Nazwisko ma od gaiku, który dotąd przy dworze w miłem jest położeniu”1218.

Dzieje. Z. Lechowicz podaje: „Podgajek Zachodni – folwark przytycki? To po-
łudniowo-zachodni skraj miejscowości, gdzie na mapach z XIX i pierwszej po-

łowy XX w. zaznaczono dwór i folwark […] Jest to zapewne miejsce, w którym 
znajdował się kolejny dwór Podlodowskich […], miejsce ma potwierdzenie arche-
ologiczne od późnego średniowiecza, choć mocno zdegradowana przestrzeń nie 
pozwala orzekać o formie dworu”1219. 

Pisze on także o pochówkach i płytach nagrobnych z XVI w. w kościele przy-
tyckim, należących do grupy tzw. nagrobków heraldycznych, członków rodziny 
fundatorów, czyli Podlodowskich1220. 

W samym Przytyku w XVII w., jak podał D. Kupisz, znajdowało się kilka innych 
dworów, należących do różnych rodzin szlacheckich. 

„Folwark nazywany Migusowski zamieszkiwał Aleksander Gołębiowski […], 
Helena Skarbkowa została odnotowana w folwarku Stary Dwór […], a największy 
dwór zajmował Aleksander Łoś z żoną Justyną Podlodowską, dziedziczką części 
Jabłonny […]. Obecność przy Łosiu dużej liczby szlacheckich „famulusów”, oraz 
młodej Podlodowskiej świadczyć może, że był on zarządcą miasta z ramienia jego 
dziedzica Mikołaja Podlodowskiego […]. W 1673 r. część Przytyka posiadał Jan 
Komorowski, podsędek bielski, mieszkający w jednym z dworów […] Rodzina in-
nego szlachcica zajmowała dwór Górki […] Pod miastem znajdował się również 
dwór starosty radomskiego Mikołaja Podlodowskiego, którym zarządzał […] Jakub 
Turski”1221. 

Podgajek, przynależny do dóbr Przytyk (założony prawdopodobnie przez Pio-
tra z Podlodowa w 1333 r.),1222 stanowił własność także Kochanowskich (od XVI w.). 
W XVIII w. wśród nich była Eleonora, córka Józefa Bonawentury, której drugim 
mężem został w 1738 r. kasztelanic gdański Antoni Kruszyński.

„Pierwszym dziedzicem miasta Przytyka wywodzącym się z Kierzkowskiej 
gałęzi Korwinów został Franciszek Ksawery Kochanowski, który nabył prawa do 
niego w 1760 r. od wierzycieli Kruszyńskiego, wraz ze Studzienicami, Słowikowem 

1217 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 52.
1218 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 67; SGKP, t. VIII, s. 377: „Folwark nad rz. Radomką […], 600 mórg 
ziemi dworskiej […] młyn wodny”.

1219 Z. Lechowicz, Przytyk i okolice – obserwacje archeologiczne, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 245.
1220 Tamże, s. 243.
1221 D. Kupisz, Czasy nowożytne (XVI–XVIII wiek), w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 53, 54.
1222 F. Siarczyński, Opis powiatu…, op. cit., s. 69; D. Kupisz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 25–26.
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i Podgajkiem. Dwór w Podgajku, który rozbudował, stał się jedną z jego rezydencji, 
choć częściej przebywał on w objętej po ojcu Rudzie Kościelnej”1223. (Miejscowości 
usytuowanej nad Kamienną, w gminie Ćmielów). 

„F. Kochanowski związany z Augustem III był w młodości podkomorzym 
królewskim, kapitanem wojsk saskich. Posłował na sejmy, zasiadał w senacie, od 
1759 r., awansując kolejno na kasztelanię czechowską, żarnowską, zawichojską, 
a wreszcie wiślicką. Uczestniczył w elekcji i koronacji Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, po której 13 października 1764 r. wyprawił bal w Radomiu na cześć 
nowego króla. Trzy lata później zorganizował podobną uroczystość w swym Przy-
tyku lub Podgajku, tym razem ku czci króla i carycy Katarzyny II1224”. 

Inne znaczące wydarzenie miało miejsce również 30 października 1763 r., kiedy 
to kasztelan Franciszek K. Kochanowski zaprosił do swego dworu w Podgajku naj-
znamienitszych obywateli całego powiatu radomskiego. Urządził wówczas fetę na 
cześć przybyłego z Warszawy brata Leona, wraz z jego świeżo zaślubioną małżonką 
Marianną Rostworowską”1225. D. Kupisz podał, iż Leon, po śmierci brata w 1782 r. 
przejął jego dobra przytyckie. To także niezwykła postać: był absolwentem Colle-
gium Nobilium, marszałkiem sejmiku województwa sandomierskiego, posłem na 
sejmy, uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej. Początkowo mieszkał w Szczec-
nie lub Gierczycach, (obecnie Świętokrzyskie), ale po bezpotomnej śmierci brata 
jedną z jego głównych rezydencji stał się dwór w Podgajku. To stąd słał większość 
swych listów do szlachty w sprawach publicznych (zm. 1807). Z M. Rostworowską 
miał kilkoro dzieci, m.in.: Hieronima, który nie gospodarował w Przytyku bezpo-
średnio, bo w 1795 r. przejął go wraz z wsiami Podgajek, Stawiszyn i Studzienice 
w ośmioletni zastaw dziedzic Zakrzewa Joachium Kochanowski. W 1768 r. w dwo-
rze w Podgajku „gościł” generał major pułku huzarów Iwan Podgoryczanin. Mia-
ło to związek z faktem stacjonowania w Przytyku wojsk rosyjskich dozorujących 
przebieg narad konfederatów, zebranych na radomskim ratuszu w celu obrony 
katolicyzmu. Po odejściu Rosjan w dworze odbywały się konspiracyjne spotkania 
okolicznej szlachty, rozważającej przystąpienie do konfederacji barskiej. Franciszek 
K. Kochanowski zdecydował się przyłączyć do niej 31 marca 1769 r., wybrany na 
marszałka związku województwa sandomierskiego1226. Do 1802 r. dobra te nale-
żały do Joachima Kochanowskiego, który zaświadczył w odniesieniu do Przytyka 
i wiosek Podgajka, Słowikowa i Studzienic, „do tegoż dominium należących”, że 
„będąc dziedzicem przez lat osiem miasta Przytyka, z przyległościami, wszystkie 
powinności miał odrabiane i opłacane”1227. W 1802 r. Przytyk i Podgajek nabył Hie-

1223 D. Kupisz Czasy nowożytne (XVI–XVIII wiek), w: Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku, 
Radom 2018, s. 46; Ruda Kościelna – około 60 km na południe od Radomia, należała m.in. do Radziwił-
łów, Małachowskich, Franciszka Ksawerego Kochanowskiego i Ignacego Kochanowskiego, bratanka F. K. 
Kochanowskiego. Zachował się tam przebudowany dwór, z gankiem kolumnowym, w którym urządzono 
zajazd pod nazwą „Dwór Amelii” i kościół, wybudowany staraniem Franciszka Kochanowskiego.
1224 D. Kupisz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 46.
1225 Tamże, s. 87; Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 245; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. 
cit., s. 87.
1226 D. Kupisz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 88.
1227 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 176.
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ronim Kochanowski, syn Leona, ostatni męski przedstawiciel linii Kochanowskich 
z Kierzkowa (ur. 1778), adept szkoły Rycerskiej (1792–1794). Na mocy zastawu od 
brata Ignacego trzymał on także dobra Brzozowa. W 1806 r. został radcą departa-
mentu radomskiego. W 1808 r. zawarł z dziedzickiem sąsiedniego Zameczka Igna-
cym Dzianottem umowę, mocą której do dóbr Podgajek dołączono część miasta 
Przytyk „wraz z domem dworskim, placami, browarem…”1228. W 1809 r. wstąpił do 
pułku kirasjerów Stanisława Małachowskiego, uczestnicząc w kampanii rosyjskiej, 
którą ukończył w stopniu kapitana1229. Po 1831 r. przeniósł się do Krakowa i ożenił 
z hr. Apolonią Męcińską. Był tam m.in. Wiceprezesem Towarzystwa Dobroczyn-
ności, członkiem Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, członkiem loży 
masońskiej Rycerze Gwiazdy, wspierał hojnie kościół katolicki. Zmarł w 1858 r. 
otoczony powszechnym szacunkiem1230. 

W dokumencie z 1826 r. czytamy, że dobra Przytyk, nazywane także dobrami 
Podgajek, składały się z miasta Przytyk, folwarków Podgaik, Studzienice i wsi za-
robnych Studzienice i Słowików. 

11 sierpnia 1831 r. majątek był świadkiem potyczki, do której doszło „pod Przy-
tykiem między oddziałem ks. Wirtemberga i pułkiem jazdy wołyńskiej Różyckiego, 
kolumną Obuchowicza i strzelcami Grotusa”1231. 

„W 1840 r. dobra przytyckie zostały wystawione na publiczną licytację. Nowym 
właścicielem Przytyka, Podgajka, Słowikowa i Studzieniec został Łukasz Pióro. 
Chociaż legitymował się on szlachectwem, reprezentował nowy typ właścicieli 
ziemskich budujących kariery i majątki na pracy umysłowej. Pióro był mianowicie 
prawnikiem pracującym jako patron Trybunału Cywilnego I Instancji w Warsza-
wie, a następnie w Radomiu (w chwili zakupu dób posiadał pokaźny majątek, gdyż 
zapłacił za nie blisko 402 tys.złp […], starał się poprawić gospodarkę dóbr, a tak-
że podnieść poziom zamożności mieszkańców Przytyka, tworząc dla nich tanią 
kasę pożyczkową […] Wykopany z jego polecenia kanał zmieniający tryb obiegu 
wodnego wokół Przytyka przyczynił się do rujnowania zabudowy powodziami 
[…] W 1856 r. Łukasz Pióro sprzedał Przytyk sprzedał dobra przytyckie Józefowi 
Papiewskiemu, za 63 tys. rbs, […] w 1862 r. dobra zakupił Rafał Konarski. Część 
folwarku i łąk w okolicach Podgajka przejął Jan Jabłoński, stając się w ten sposób 
współwłaścicielem dóbr przytyckich. Był to jednak stan przejściowy, gdyż Konar-
skiemu udało się szybko scalić w swych rękach całość majątku”1232.

Konarski był właścicielem tych dóbr w chwili wybuchu powstania styczniowego.
„Narastające zadłużenie i niemożność spłaty zaciągniętych pożyczek sprawi-

ły, że już w 1870 r. dobra przytyckie zostały przejęte przez głównego wierzyciela 
– Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, a następnie wystawione na publiczną licytację 
(1871 r.). Zakupili je wówczas wspólnie Jan Galiński i Adam Gagatnicki płacąc blisko 
43 tys. rbs. W kilka lat później wydzielili oni z dóbr folwark Studzienice, sprzedając 

1228 S. Piątkowski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 93.
1229 D. Kupisz, Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa…, op. cit., s. 59.
1230 S. Piątkowski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 94.
1231 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit.., s. 87.
1232 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe dóbr ziemskich, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 95; J. Wiśniew-
ski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 180.
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go Józefowi Kleniewskiemu, a sami pozostając przy własności Podgajka. Był to wstęp 
do parcelacji, do której kolejny krok został wykonany w 1879 r.”1233. Dobra zostały 
wówczas: „zakupione przez trzech żydowskich inwestorów, Hersza, Abę i Abla Spi-
rytusów […], w 1880 r. współwłaścicielami dóbr przytyckich zostali Władysław Ki-
nicki, Kacper Sobol i Leon Fokt, do których dołączył po pewnym czasie Piotr Lwow 
[…] Parcelacja zakończyła się w 1900 r. […] Podział nie objął folwarku Podgajek, nale-
żącego do Piotra Lwowa. W 1902 r;. jego posiadaczem został Henryk Zalewski…”1234. 

Ten ostatni w 1908 r. odprzedał dobra Henrykowi Sosnowskiemu, „później 
dostały się w ręce Jana Szałasa, który po pewnym czasie odstąpił część folwar-
ku Stefanowi i Emilii Niepokojczyckim”1235. Rodzicami S. Niepokojczyckiego (ur. 
w 1852 r. – zm. 1933 r.) byli Telesfor Niepokojczycki, dziedzic Komarówki Pod-
laskiej i urzędnik Rządu Gubernialnego Radomskiego, podarchiwista Wydziału 
Skarbowego, i Urszula Pszczółkowska z Wacyna1236. Mieli oni siedmioro dzieci. 
Stefan Niepokojczycki h. Waga i Emilia z Pniewskich h. Jastrzębiec mieli sześcioro 
dzieci, a jedną z ich córek była Helena Karczewska. W 1922 r. S. E. Niepokojczyccy 
sprzedali majątek (ponad 44 ha) Stefanowi i Paulinie z Boczarskich Nowackim, za 
10 000 marek polskich1237. 

Po śmierci S. Niepojczyckiego bp sufragan sandomierski Paweł Kubicki napisał 
w liście do rodziny: „Jest to dla mnie strata jednego z tych świeckich ludzi, z któ-
rym przeżyłem wiele chwil dla mnie drogich, gdyśmy wspólnie pracowali na polu 
społecznym”1238.

Dwór. W II poł. XVIII w. siedzibę Kochanowskich w Podgajku, wzniesioną za-
pewne w tymże stuleciu, obok starego folwarku należącego zawsze do dzie-

dziców Przytyka, rozbudowaną przez Franciszka K. Kochanowskiego, określono 
mianem pałacu. 

„Wraz z oficynami liczył on aż 11 dymów (kominów), obok których znajdowało 
się 10 innych mieszkalnych budynków dworskich, w których zamieszkiwali: karbo-
wy, pastucha, leśniczy i ogrodnik, który zajmował się okalalającym dwór parkiem, 
a dalej wznosiły się zabudowania gospodarcze folwarku. Nazwą „Koszary” okre-
ślano 6 domów zamieszkałych przez żołnierzy nadwornych Kochanowskich. Mo-
gło ich być najwyżej kilkunastu, ale podczas konfederacji barskiej odebrano im broń. 
Pozostawiono jednak wraz z rodzinami w zajmowanych domach, a że nie posiadali 
pół i ogrodów, musieli utrzymywać się z pracy najemnej we dworze i mieście”1239.

Wiadomo, że dwór ten w końcu XVIII w. był budynkiem murowanym, o bliżej 
nieznanej formie1240. W 1826 r. na folwarku Podgaik znajdowały się m.in.: „Dom 

1233 S. Piątkowski, Przemiany własnościowe dóbr ziemskich, w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 162; J. Wiśniew-
ski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 180.
1234 S. Piątkowski, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 162–163.
1235 Tamże, s. 163.
1236 APR, RGR, sygn. 58/45/0/1631.
1237 A. Grodziński, Varia 1979–1983, s. 61.
1238 Kopia listu w zbiorach Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
1239 D. Kupisz, Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 59.
1240 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 67.
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w którym mieszka dziedzic, w połowie murowany, a w połowie drewniany, gonta-
mi pobity” oraz „officyna kuchenna z drzewa, gontami pobita, przy tejże, pod tem 
samym przykryciem, stajnia na bydło […], stajnie, wozownie i w rogu officyna, mu-
rowane, gontami pobite […]. Budowania te są w ogrodzie i składają: mieszkanie, 
dziedziniec, dalej za ogrodem są zabudowania folwarczne, to jest: folwark z drze-
wa […], stodoły dwie, stajnie dwie i wozownia, browar piwny […], młyn wodny na 
rzece Radomce, z drzewa, dom w pruski mur, altanka z wozownia […], a po lewej 
stronie drogi, idąc do miasta Przytyka młyn wietrzny, spichlerz z drzewa, austerya 
zajezdna i mieszkalna murowana, gorzelnia”1241. 

Według opisu z 1870 r. w Podgajku był: „dwór w części drewniany, w części mu-
rowany, z dwoma gankami, gontem kryty, otoczony kanałem, zajmowany przez wy-
właszczonego właściciela Rafała Konarskiego”1242. W 1879 r. dworowi towarzyszyły 
budynki folwarczne, m.in. stajnia murowana, z wozownią i kuchnią, przy niej stancja, 
lodownia, studnia, folwark, budynek (dawna gorzelnia), trzy stodoły, budynek zwany 
murowaniec, spichlerz murowany, spichlerz z drzewa, obora, dom zajmowany przez 
parobka dworskiego, gumno „obszerności morgę jedną”, młyn wiatrak i młyn wodny, 
dzierżawione przez Chaima Saltzsire, przy młynie staw, dom i szopa, kuźnia zajmowa-
na przez kowala i dzierżawcę rybołówstwa Walentego Mendykowskiego. 

Prawdopodobnie dwór ten to budynek, choć zapewne wcześniej poddawany re-
montom, znany nam ze zdjęcia z 1930 r., ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfro-
wego. Widać na nim, od frontu, obiekt o cechach klasycystycznych, o harmonijnych 
proporcjach, parterowy, długi, 11-osiowy, bielony: z dwoma gankami (poprzedzo-
nymi niskimi schodkami), wspartymi na dwóch słupach, zwieńczonymi naczółkiem 
(trójkątnym szczytem) z okienkiem, z 9 oknami o 6 taflach, z okiennicami, z dwoj-
giem drzwi ujętych pilastrami, prowadzących z ganków do wnętrza budynku, o czte-
ropaspadowym dachu, krytym papą?, z czterema kominami.

Fotografia ta została zamieszczona m.in. w publikacji albumowej pt. Dwory pol-
skie. Najpiękniejsze posiadłości ziemskie1243. Czytamy tam: „Dwór w Podgajku po pro-
stu tonął w roślinności. Przed budynkiem, w cieniu wiekowego kasztanowca, często 
można było zobaczyć pawie, które w latach trzydziestych hodowali właściciele”1244. 

Z dworem tym zapewne tożsamy był ten opisany przez A. Grodzińskiego: „Stał 
tam do ostatniej wojny budynek stylowego dworu staropolskiego, do którego pro-
wadziła aleja z lip, mogących być rówieśnicami tych z Czarnolasu. Obecnie śladu 
już nie ma po tym dworze, ani po drzewostanie. Wszystko jest równo zaorane”1245. 

1241 APR, HPR, sygn. 6070, APK, OUZ, sygn. 5003.
1242 APR, HPR, sygn. 6070 (Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego w Radomiu z 17(29) marca 
1870 r.); Rafał Krzysztof Konarski h. Gryf (ur. w 1749 roku w Serejach), szambelan królewski, asesor 
sądów zadwornych koronnych w 1785 r., syn Jana Teodora i Wiktorii z Estków. Żonaty z Russocką, syn 
Aleksander poległegł w 1812 r. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z powiatu sandomierskiego do 
szacowania intrat dóbr ziemskich w 1789 roku.
1243 M. Pielesz, Dwory polskie. Najpiękniejsze posiadłości ziemskie, wyd. Dragon, Bielsko Biała 2018, s. 15; J. Reginia-
Zacharski, Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2013, s. 28–29; D. Kupisz, Czasy nowożytne 
(XVI–XVIII wiek), w: Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku, Radom 2018, s. 136–137, fot. 7 i 8.
1244 J. Reginia-Zacharski, Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2013, s. 28–29.
1245 A. Grodziński, Varia 1979–1983, s. 61.



1.  Kapliczka w obrębie założenia dworskiego w Parznicach. Fot. 
W.M. Kowalik 2013

2.  Dwór w Podgajku. Pamiętnik Świętokrzyski. Fot. 1930
3.  Portret Stefana Niepokojczyckiego. Fot. archiwalne
4.  Portret Władysława Niepokojczyckiego z żoną Józefą z Gaw-

rońskich. Fot. archiwalne
5.  Portret Urszuli F. Pszczółkowskiej z Wacyna, żony S. Niepokoj-

czyckiego. Fot. archiwalne
6.  Dwór w Podgajku. Fot. początek XX w.
7.  Spichlerz dworski w Podgajku. Fot. po 1945
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Należy tu sprostować podaną informację, bowiem dwór wojnę przetrwał. Miał 
on ponoć mieszkalne poddasze i interesujący strop belkowy. Opuszczony i zanie-
dbany został rozebrany w końcu lat 50. XX w., a materiał wykorzystano m.in. do 
budowy okolicznych domów1246. Obecnie na tym terenie usytuowanych jest kil-
ka nowych domów, w tym jeden nawiązujący do tradycji dworu staropolskiego. 
Z budynków folwarcznych pozostał jedynie zapewne XIX-wieczny, murowany 
spichlerz, zmodernizowany na potrzeby domu mieszkalnego obecnych właścicieli. 
Bryła tego piętrowego budynku, krytego dachem naczółkowym, została wystylizo-
wana na dwór, głównie poprzez dobudowę ganku kolumnowego. 

Ogród (gaik), jak już wspomniano, miał prowadzącą do dworu, niewątpliwie ro-
mantyczną, starą „aleję z lip, mogących być rówieśnicami tych z Czarnolasu”1247. 

W 1870 r. przy dworze był „ogród owocowy i spacerowy, w nim 26 uli pszczelich, 
otoczony płotem, wraz z zabudowaniami folwarcznemi i ogród warzywny”. 

Do dziś z parku ocalało może jedno drzewo – białodrzew, a ostatnią sędziwą 
lipę (o średnicy ponad 3 m) rozebrano przed kilku laty, w związku z budową 
„domu weselnego”.

POTKANNA
(Potkana 1411, Pothkana 1419, Podkana 1511, Pothkana 1569)1248

gm. Przytyk, miejscowość usytuowana jest w dorzeczach Radomki i Wiązownicy, 
niedaleko Zalewu Domaniowskiego. 

Dzieje. Już w epoce brązu na terenie obecnej wsi, na prawym brzegu Wiązowni-
cy (Jazowicy), znajdowała się osada kultury łużyckiej1249. 

Od II poł. XIV w. aż do schyłku Rzeczypospolitej w Potkannie panował za-
służony ród Potkańskich. Jego dzieje interesująco przedstawił Dariusz Kupisz1250: 
„Potkańscy byli jednym z nielicznych rodów szlacheckich powiatu radomskiego, 
pieczętujących się herbem Brochwicz, przedstawiającym Jelenia w biegu. Wywo-
dzili się z wielkopolskiej odnogi Brochwiczów, która pojawiła się w ziemi sando-
mierskiej w początkach panowania Kazimierza Wielkiego. W zamian za Babimost 
w Wielkopolsce otrzymali od króla kilka miejscowości pod Radomiem, m.in. Wrzos, 
Goszczewice i Potkannę…”1251. Pierwszym odnotowanym w źródłach w 1395 r. 
właścicielem był Pełka z Potkany. Miał on synów: Andrzeja, Henryka i Jana. „Ko-
lejne pokolenia Potkańskich, żyjące w XV–XVII w. uplasowały się w gronie średnio-

1246 Informacja udzielona przez p. Rogulskiego z Podgajka.
1247 A. Grodziński, Varia…, op. cit., s. 61.
1248 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 159.
1249 M. Cieślak-Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Twardowski, Radomskie…, op. cit., s. 106. Terminu epoka 
brązu na terenie Europy używa się do określenia okresu datowanego na lata od około 1800 do 800 p.n.e. 
Kultura łużycka to kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. 
Należy do kręgu kultur popielnicowych, charakteryzujących się m.in. pochówkiem ciałopalnym. Do 
występującej w niej osad zamkniętych zalicza się m.in. Biskupin.
1250 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 177–194.
1251 Tamże, s. 177.
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zamożnej szlachty, władając kilkoma wioskami w powiecie radomskim […]. Mimo, 
że w XVII lub XVIII w. Potkańscy wyzbyli się swego gniazda rodowego, a centrum 
ich dóbr został Potworów, to nadal pisali się z Potkanny. Zadawalali się lokalnymi 
urzędami, związanymi najczęściej ze starostwem radomskim, działali na sejmikach, 
podejmowali służbę wojskową, obejmując z rzadka funkcje rotmistrzowskie, wstę-
powali też do stanu duchownego. Zawierali związki małżeńskie […] m.in. z Kocha-
nowskimi i Podlodowskimi […] Spośród Brochwiczów piszących się z Potkanny, 
a służących w armii Rzeczypospolitej, znany jest szerzej los Jakuba Potkańskiego 
[…] który zaciągnął się do wojska pod chorągiew chusarską Stanisława Witow-
skiego, dziedzica Jedlińska”1252. Jakub Potkański po bitwie pod Piławcami dostał 
się do niewoli tureckiej, był galernikiem. Wrócił zapewne do Potworowa w 1676 r. 
W XVIII w. „Józef Potkański kasztelan radomski […] spłodził czterech synów: Jo-
achima, Franciszka, Tadeusza i Aleksandra, córek trzy […]. Aleksander […] staro-
sta radomski, kawaler orderu św. Stanisława, który z Anną Szydłowską starościan-
ką uszycką ma dwóch synów: Karola i Antoniego, córek siedem: Eufemia, Elżbieta, 
Tekla, Teresa, Konstancya, Katarzyna i Józefa. Ta linia Potkańskich, z babek, należy 
blisko do familii Lubomirskich, księżny de Nassau, która była 1v. za Januszem ksią-
żęciem Sanguszkiem, do Humieckich, Mniszchów, Rzewuskich, Małachowskich, 
Potockich, Załuskich”1253. 

W 1763 r. „z dóbr Gołębiowa Imci Pana Potkańskiego [Józefa] kasztelana ra-
domskiego, ciotecznego brata swego Imć X. Załuski biskup kijowski, Trybunału 
Skarbowego prezydent, tam zastawszy kilkadziesiąt karet poszóstnych ich Mciów 
Kollegów swoich, krewnych i przyjaciół, jako też prałatów Kapituły Kijowskiej, zie-
mian i oficjalistów powiatu radomskiego, publiczny, z wielka paradą do Radomia 
odprawił wjazd…”1254. 

J. Potkański, syn Jana, starosty zwinogródzkiego, łowczego sandomierskiego, puł-
kownika husarskiej chorągwi, zmarł w 1788 r. Jego konterfekt trumienny zachowa-
ny w kościele oo. Bernardynów w Radomiu został przeniesiony (jako depozyt) do 
Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku1255, zaś w radomskim refektarzu 
klasztornym możemy obejrzeć jego kopię. Wizerunek ten „stanowiący bezpośrednią 
kontynuację sarmackich portretów trumiennych w ich najbardziej charakterystycz-
nej postaci […], nieco idealizowany pod wpływem realizmu portretu dworskiego”, 
przedstawia mężczyznę w jasnoniebieskim żupanie i czerwonej delii z białym futrza-
nym kołnierzem, co stanowi elementy polskiego stroju narodowego. Obok umiesz-
czono kartusz z herbem Brochwicz i literami I – P / K – R1256. (Portret ten prezentowa-
ny był na ogólnopolskiej wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu). 

Aleksander Potkański natomiast rezydował na zamku w Chlewiskach: „Po śmier-
ci pierwszej żony ożenił się powtórnie z Marianną z Potockich, wdową po Stanisła-

1252 Tamże, s. 179.
1253 Dodatek do herbarza Polskiego ks. Kaspra Niesieckiego, op. cit., s. 348–350. 
1254 J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 260.
1255 W.M. Kowalik, Gdzie Fajum…, op. cit., s. 16; J. Dziubkowa, Vanitas…, op. cit., s. 129–130; A.E. Obru-
śnik, Radomskie portrety trumienne w zbiorach Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, s. 451–484.
1256 A.E. Obruśnik, Radomskie portrety…, op. cit., s. 467.
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wie Małachowskim, a więc skoligacił się z najprzedniejszymi rodami w Koronie”1257. 
W 1772 r. został ostatnim starostą radomskim, urzędując na zamku radomskim. Do 
niedawna uważano, że to on w 1787 r. kazał przebudować zamek, skutkiem cze-
go główny gmach zamkowy „dom wielki” zyskał formę parterowego, wydłużone-
go dworu1258. (Sprawcą tegoż był jednak starosta Stanisław Świdziński)1259. W II poł. 
XVIII w. Potkanna znalazła się w rękach benedyktynek, konwentu określanego mia-
nem górskiego1260. W 1789 r., jak czytamy w wykazie ofiar na wojsko, „wieś Potkanna, 
panien benedyktynek konwentu górskiego, w posesyi tychże zostająca’1261. Chodzi tu 
zapewne o dominikanki, które opuściły w 1772 r. Kamieniec Podolski zajęty przez 
Turków. Dały one początek dwóm wspólnotom – w Górze Kalwarii i Żółkwi. To, 
że właśnie w ich ręce dostała się Potkana, nietrudno zrozumieć, zważywszy na fakt, 
że była wśród nich świątobliwa siostra Kolumba Potkańska z Góry Kalwarii1262. Do 
1823 r. do Franciszka Potkańskiego, może syna Józefa, kasztelana radomskiego, suk-
cesora Antoniego i Ludwiki Potkańskich, należał także Bąków (w gminie Orońsko), 
zakupiony przez Marcellego Zaborowskiego1263. Natomiast w 1830 r. Karol Potkański 
odziedziczył Zbożennę po matce Annie z Szydłowskich i siostrze Marcjannie.

Jak pisze D. Kupisz: „Udział w walkach narodowowyzwoleńczych zachwiał 
fortuną Potkańskich i na przełomie XIX i XX w. nie mieli już żadnych dóbr ziem-
skich (sprzedali wówczas Potworów), choć w Radomiu pozostała po nich pamiątka 
w postaci Potkanowa – obecnie dzielnicy miasta”1264. 

Po powstaniu styczniowym majątek stanowił majorat Olgino, w skład które-
go wchodziły jeszcze Chronów i Wawrzyszów, należący do Józefa Sierzputow-
skiego (1826–1900). Był on rosyjskim generałem, adiutantem w. ks. Konstantego, 
walczącym z powstańcami w guberni płockiej, odpowiedzialnym za śmierć wielu 
z nich. (Jego ojciec Adam, gen. lejtnant dowodził artylerią rosyjską w czasie woj-
ny krymskiej, brat Antoni był konsulem rosyjskim w Amsterdamie, a siostra Emi-
lia przyjaciółką M. Kalergis i H. Modrzejewskiej). W latach 80. XIX w. mieszkał 
w Warszawie, obracając się w kręgu towarzyskim Blochów, Kościelskich, Górskich 
i Weyssenhoffów, będąc też w bliskich relacjach z ks. A. Imeretyńskim, gen. guber-
natorem warszawskim1265. Prócz Potkanny był także właścicielem dóbr Jabłonica. 
W 1892 r. Potkanna przeszła w ręce Michaiła Sawicza1266, od którego w 1909 r. dobra 

1257 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 187.
1258 Tamże, s. 188; W.M. Kowalik, Zamek…, op. cit., s. 94.
1259 Z. Lechowicz, Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje, Radom 2012, s. 142.
1260 F. Siarczyński, s. 67: „Potkany […] Stąd wyszła familia Potkańskich herbu Brochwicz, a teraz należy 
do Panien Dominikanek Górskich”.
1261 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255.
1262 „Królowa Apostołów. Miejsca Święte”, nr 12, grudzień 2011.
1263 APR, HPR, sygn. 4790, sygn. 4793.
1264 D. Kupisz, Rody…, op. cit., s. 194. Dziejami tej rodziny interesował się także p. Andrzej Potkański, 
z Łodzi, który w 1999 r. zwrócił się do mnie (WMK) z pisemnym zapytaniem. 
1265 E. Orman, A.A. Zięba, Sierzputowski Józef, biogram, PSB, t. XXXVII, 1996–1997; SGKP, t.VIII, 1887
1266 APR, HPR, sygn. 912.
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te zakupił za sumę 170 000 rubli Icek Ejzenmanowicz1267. W 1914 r. część majątku 
nabyli Piotr i Agnieszka Nogaj. W Księdze Hipotecznej pod datą 1920 zapisano, że 
część należąca do Konstantego Wasilewskiego, po jego śmierci, przeszła w ręce jego 
córki Stefanii Skrzyżowskiej, która w 1919 r. „wszystkie swoje prawo sprzedała Ele-
onorze i Leonowi, małżonkom Rejmer…”. Pomniejsze parcele dostały się później 
w ręce wielu innych osób (m.in. Franciszka Surmacza, Jana i Agnieszki Traczyk, 
Józefa i Bronisławy Sadkowskich). W dokumencie z 1929 r. czytamy: „Z majątku 
państwowego Podkanna […] o pow. 44,07889 ha przejętego do parcelacji od kon-
trolera majątków państwowych, 39.0789 ha dzierżawione było przez mieszkańców 
wsi Ostrołęka, gm. Przytyk i wsi Plec, gm. Wieniawa, przestrzeń zaś ok. 5 ha pozo-
stawała w ewidencji Ministerstwa Rolnictwa”1268.

Warto dodać, że w tej miejscowości urodził się w 1903 r. ks. Władysław Paciak, 
jeden z twórców nowoczesnego malarstwa religijnego.

Dwór nie ma ikonografii ani też opisów. Na funkcjonującym od przełomu XIII 
i XIV w.1269 kopcu (ok. 200 m na południowy wschód od rz. Wiązownicy), 

zbudowano drewniany dwór obronny, otoczony szeroką na 25 m fosą i parkanem. 
Inicjatorem jego budowy był prawdopodobnie Pełka z Potkany, zaś autorem prze-
budowy na początku XVI w. mógł być Piotr Podlodowski1270. Postawiono wówczas 
mur obwodowy i murowane budynki, użytkowane do XVIII w. W XX w. wzniesio-
no tam zabudowania, z których pozostały ruiny drewnianego, zrębowego domu na 
kamiennej podmurówce oraz kamienne fundamenty drugiego budynku1271. Obec-
nie niewiele tam można dostrzec, choćby z uwagi na gęsto porastającą roślinność.

RADOM – DŁUGOJÓW 
(Dlugoyow 1508, Długoiow 1569)1272

Dawna wieś, dziś wschodnio-południowa dzielnica Radomia.

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano: „Stąd poszli Długojowscy herbu Prus, była 
potem w ręku Kochanowskich, Piaseckich, Kłopockich, Załuskich, Dorgenwa-

lów, teraz Wąsowiczów”1273. Do 1800 r. właścicielami byli Wawrzyniec i Aleksander 
Bukowieccy. (Notabene, Henryk Bukowiecki, na przełomie XVIII i XIX w. wzniósł 
dwór w Wośnikach). W tymże 1800 r. dobra te zakupił ich brat Leon Bukowiecki. 
W hipotece pod rokiem 1824 figuruje Adolf Bukowiecki, który nabył Długojów jako 
darowiznę, uczynioną przez swych rodziców Leona i Angelę z Kietlińskich Buko-

1267 Tamże, zapis w Księdze Hipotecznej pod datą 1911.
1268 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki I (UWK I), sygn. 10138, 10951, 10952.
1269 E. Ćwiertak, Wyniki weryfikacji grodzisk w oparciu o badania na terenie województwa radomskiego, „Biu-
letyn Kwartalny” RTN, t. 16, z. 1–2, 1979, s. 189–196; Tamże, Potkanna st. 1, gm. Przytyk. Dwór obronny, 
1979, mnps, arch. WUOZR.
1270 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 180.
1271 Tamże, s. 179–180.
1272 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 54.
1273 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 29.



1.  Lodownia podworska. Fot. W.M. Kowalik 2019
2.  Portret trumienny Józefa Potkańskiego (zm. 1788). z kościoła 

oo. Bernardynów w Radomiu. Muzeum Prowincji Bernardy-
nów w Leżajsku Fot. o. E. Obruśnik

3.  Fosa niezachowanego dworu obronnego w Potkannie. Fot. 
W.M. Kowalik 2019
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wieckich, w 1842 r. właścicielką została Marianna z Kozłowskich (Jazłowskich?) 
Wypyska, w 1843 r. Emilia i Ignacy Góreccy, w 1857 r. Ignacy Górecki, Emilia 
1v. Asłanowiczowa, 2v. Górecka, po śmierci której jej część przeszła w ręce pięcior-
ga dzieci. Jeszcze w tym samym roku właścicielem całego majątku stał się Broni-
sław Asłanowicz, w kilka miesięcy później Franciszek Chludziński, a w 1858 r. na 
powrót Bronisław Asłanowicz1274.

W 1859 r. dobra Długojów składały się z wsi folwarcznej, a zarazem zarobnej 
Długojów i kolonii Gotlieba Grossa. W obwieszczeniu z 1860 r. opublikowanym 
na okoliczność sprzedaży dóbr przez wywłaszczenie czytamy: „Dobra ziemskie 
Długojów z przyległościami i kolonia […], należące do Bronisława Asłanowicza 
[…], składają się z następujących budowli: dwór i officyna drewniane, czworaki, 
kloaka, kurniki z wystawą, stajnia z wozownią, chlewy, wozownia i obórka, obory 
spichlerz ze stodołami, w których sieczkarnia i młynek, piwnice, dwie studnie, czte-
ry chałupy, w jednej z nich mieszka Chaim Lejman, furman […], w drugiej mieszka 
połowie Franciszek Górnicki, dróżnik […]. Budowle powyższe są drewniane, zaś 
kuźnia i karczma murowane, przy karczmie jest studnia. Dziedziniec dworski, dwa 
podwórka i gumno zajmują około dwóch dziesiątyn powierzchni, ogród owoco-
wy około dziesiątyny1275, ogrody warzywne, oraz kowala i karczmarza wynoszą 
przeszło dziesiątynę, pola dworskie w 13 kawałkach wynoszą około 118 dziesiątyn 
[…], łąki zajmują około 100 morgów, czyli około 51 dziesiątyn, pastwiska około 
15 dziesiątyn, lasy i zarośla 118 dziesiątyn, ługi i sadzawki około 4 dziesiątyn […] 
włościańskich chałup jest 7, dwóch włościan mieszka w czworakach, obórek jest 
6 i studnia, mają jedynie ogrody, z których robią po dwa dni pieszo na tydzień, 
załóg nie mają żadnych; jest ich 11, a mianowicie: Piotr Cygan, Franciszek Wło-
dejk, Jakób Pękała, Andrzej Cygan, Franciszek Wierzbicki, Maciej Włodek, Walenty 
Pakuła, Jan Wasilewski, Konrad Sukiennik, Jakób Markowski i Grzegorz Gromek. 
Ogrody zajmują około 18 dziesiątyn”1276. 

Kolejnymi właścicielami dóbr byli: w 1861 r. Bronisław Łazowski, (wśród jego 
wierzycieli byli m.in. Gotlieb Gross, Rajmund Świerzyński, właściciel dóbr Stryko-
wice Błotne i rejent Michał Nalepiński), w 1862 r. Leon Romanowski, w tym samym 
roku Jan Wróblewski, w 1894 r. Lucjan Proszkowski, Franciszek Proszkowski, Bole-
sław Ettinger, Wacław Proszkowski, Andrzej Deskur, Józef Dobiecki, później m.in. 
Eleonora Majewska, Adam Kutkowski, Jan Gajewski i Stanisław Koprowski.

Dwór nie ma ikonografii i trudna do ustalenia jest także jego lokalizacja. W 1859 r. 
składał się z: „dwóch połączonych budynków drewnianych, pod oddzielnymi 

dachami, z dwoma kominami murowanemi, z gankiem czyli sionką, za przedpokój 
posługującym, niemniej oddzielną przystawką albo kucharkiem za sionkę posługu-
jącym, dachy nad całym dworem gątem i buduarkiem też gontem poszyte, ściany 
zewnątrz i wewnątrz, prócz ścian spiżarni, są szabrowane”. 

Wnętrze. W środku budynku wydzielono: „4 pokoje duże, sień wchodową, 
z ganku albo przedpokój, pokoik mały, z wyjściem na ogród, korytarzyk 

1274 APR, HPR, sygn. 5748, 5749.
1275 1 dziesięcina = około 1 hektara.
1276 APR, HPR, sygn. 5758: „Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego I Instancji Guberni radomskiej 
w Radomiu z 1/13 października 1860 r.”
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mały z wyjściem na podwórze, kuchnia i spiżarnia. W pokojach i kuchni podłogi 
z desek na krzyż układane, w pokoju za salon posługującym posadzka drewnia-
na w tafle […], w kuchni i spiżarni pułap z desek na belkach ułożony, trzy piece 
ogrzewane, z kafli zwyczajnych, niepolewanych, w salonie zaś czwarty piec, z kafli 
polewanych, kominek szafiasty jeden, z cegły murowany, drugi zamurowany za 
framugą […], w kuchni komin z kapą i szabaśnik murowany do chleba, okna sze-
ścioszybne […], drzwi filungowe, u okien okiennice”.

Dwór był w „średnim stanie, dotykał z południa do własnego dziedzińca, a z pół-
nocy ogrodu dworskiego fruktowego, na dachach przy kominach były dwie drabiny 
drewniane. Zamieszkany był przez samego dziedzica Asłanowicza, z jego familią”.

Obok usytuowana była oficyna: „Budynek […] z gankiem, na dwóch słupach 
wspartym, dachem gontowym pokrytym, z kominem murowanym nad dach wy-
prowadzonym, podzielony na: trzy pokoje duże, pokoik mały, kuchnia spiżarnia, 
oraz duże sionki […]. Ściany szabrowane wewnątrz, zewnątrz nieszabrowane, pu-
łapy i podłogi z desek […] sufitowane, drzwi proste, pieców ogrzewanych z kaflami 
zwyczajnemi dwa, komin kuchenny z kapą i szabaśnikiem z cegły […], dziedziniec 
z trzech stron płotkiem obwiedziny, drzewkami rodzajnymi w 9(?) liniach zasa-
dzony, oraz obsadzony porzeczkami, dwoma klombami z jaśmianami, bzami itp., 
zawierający do 60 drzewek, wśród których jest trawnik, dotykał z północy ogrodu 
fruktowego i dworu z południa gumna, zawierał morgę powierzchni…”1277.

Ogród, według stanu na 1859 r.: „owocowy i dziki poza dworem, po większej 
części bezami dzikiemi, lip, wierzb i topoli zarosły, z rodzajowych drzew za-

wiera do 60 śliw?, 3 orzechy włoskie i 2 gruszki, klomby z bzów, jaśminu, przy 
dworze kwiatami tulipanów, narcyzów i piwonii? włoskiej obsadzone, dwie uli-
ce podłużne i gracowane i poprzeczne między klombami, między drzewami, pod 
lipami ustawione ławki drewniane, sadzawka w ogrodzie fruktowym dworskim 
dotyka z południa ogrodu warzywnego…”. 

Sadzwek było więcej. Rejestr pomiarowy folwarku z 1882 r. wymienia m.in. 
3 ogrody z sadzawką, 2 ogrody, zabudowania z sadzawką, 2 sadzawki.

RADOM – IDALIN
Idalin, a raczej grunty, na których jest on położony (od 1954 r. południowa dzielni-
ca Radomia), wchodził niegdyś m.in. w skład majątku Malczew. 

Dzieje. Należał do znanych rodów, m.in. Siemieńskich, Podlodowskich, Chle-
wickich, Kownackich i Potkańskich1278. Od II poł. XIX w. znajdował się w rę-

kach Kuźnickich. Na przełomie XIX i XX w. Franciszek Kuźnicki1279 odsprzedał 
30 ha Aleksandrowi Wakulskiemu1280, którego rodzina wywodziła się ze szlachty 

1277 APR, HPR, sygn. 5758.
1278 P. Puton, Idalin. Z dziejów radomskiej dzielnicy, w: „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 1–4 (53–56)/2012, Radom 2012.
1279 F. Kuźnicki, ur. 1845 – zm. 1903, syn Piotra Kuźnickiegio, dziedzic Malczewa. Na jego płycie epita-
fijnej na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim czytamy: „Franciszek Kuźnicki obywatel ziemski, b. 
sędzia Gminny, cichy a gorliwy pracownik na niwie społecznej i zagonie ojczystym…”.
1280 Wakulski Aleksander Felicjan, w: J. Sekulski, Encyklopedia Radomia. Nowe wydanie, Radom 2012, s. 339.
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podolskiej herbu Prus III1281. Nie wiadomo, kiedy dokładnie jego ojciec Franciszek 
Wakulski przybył do Królestwa Polskiego. W latach 30. XIX w. pracował w Błoniu – 
folwarku Krośniewic, w fabryce cygar R. Rembielińskiego. Z żoną Katarzyną z Pa-
razińskich mieli dzieci: Natalię, Kazimierza (później rzeźbiarz pracujący przy reno-
wacji ołtarza Stwosza w Bazylice Mariackiej1282), Franciszka, Michała, Pawła i Wa-
cława. Aleksander Wakulski urodził się w 1845 r. w Krośniewicach. Podczas po-
wstania styczniowego walczył w oddziale Józefa Jankowskiego. W 1869 r. ukończył 
Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Następnie wyje-
chał do Rosji, gdzie zapewne miał nadzorować budowę linii kolejowej z Moskwy 
do Kaługi1283. W 1884 r. rozpoczął pracę na stanowisku księgowego, a od 1892 r. 
dyrektora generalnego Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. W Radomiu osiadł praw-
dopodobnie na przełomie lat 80. i 90. XIX w., nabywając nieruchomość z drewnia-
nym domem i ogrodem, przy ul. Trawnej. Wtedy to (a być może jeszcze w Rosji), 
poślubił Idalię z Ottomanów von Sztejn1284, pochodzącą z niemieckiej, baronowskiej 
rodziny, córkę Kazimierza i Karoliny z d. Rendau (ur. w 1856 r. w Łowiczu). To od 
jej imienia pochodzi nazwa dzisiejszej dzielnicy Idalin, wprowadzona zapewne po 
jej śmierci1285. Od około połowy lat 90. XIX w. u Aleksandra zamieszkiwał jego brat 
Franciszek Wakulski, „polski pionier techniki”, po powrócie z Peru, gdzie odegrał 
ważną rolę podczas budowy linii kolejowej1286. 

Pojawienie się A. Wakulskiego w Radomiu i założenie przez niego Idalina zwią-
zane jest z osobą wspomnianego F. Kuźnickiego – właściciela Malczewa, z którym 
studiował w Szkole Głównej Warszawskiej, co zaowocowało ich przyjaźnią. Kuź-
nicki namówił Wakulskiego do zakupu części ziemi i osiedlenia się „po sąsiedz-
ku”. Tenże zrezygnował ze stanowiska w administracji kolejowej i skoncentrował 
się na założeniu idalińskiego zespołu dworskiego. Jednocześnie pracował w Ka-
sie Pożyczkowej Przemysłowców Radomskich1287. Można też o nim mówić jako 
o intelektualiście, sądząc chociażby po utworzonej przez niego bibliotece z trzema 
tysiącami książek. W Idalinie zamieszkała także jego siostra Natalia i matka Kata-

1281 Jak podała Barbara Konarska-Pabiniak w publikacji Franciszek Ksawery Wakulski – polski inżynier 
w Peru, „Notatki Płockie”, 56/4(229), 8–14, 2011, świadectwo potwierdzające szlachectwo wydało Zgro-
madzenie Szlacheckie Guberni Mińskiej w 1832 r. Odpis w posiadaniu Andrzeja Prus Wakulskiego ze 
Szczecina.
1282 P. Puton, Idalin…, op. cit.; Tę informację podała K. Wakulska. W jej zbiorach znajduje się drewniana 
rzeźba głowy Chrystusa w koronie cierniowej, wykonana, wg rodzinnej tradycji, przez K. Wakulskiego.
1283 B. Konarska-Pabiniak, Franciszek Ksawery Wakulski – polski inżynier w Peru, „Notatki Płockie”, 
56/4(229), 8–14, 2011.
1284 P. Puton podaje, że w księdze ludności widnieje jako Wakulska Idalia z d. Sztejng, córka Kazimierza 
i Karoliny z d. Rendau (ur. w 1856 r. w Łowiczu).
1285 Idalia Wakulska pochowana została na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu (kw. 8A).
1286 B. Konarska-Pabiniak pisze: „Społeczeństwo peruwiańskie dało wyraz swemu przychylnemu sto-
sunkowi do Polaka, który zasłużył się dla podniesienia na wyższy cywilizacyjny poziom ich kraju, po-
przez nadanie ulicy Jego imienia. Nazwisko Wakulskiego wykute jest na marmurowej płycie pomnika 
poświęconego Edwardowi Habichowi, usytuowanego w centrum stolicy Peru. Nazywano go „drugim 
Domeyką” […] a jego nazwiskiem nazwano pasmo górskie w Andach”.
1287 Uczestniczył także w życiu społeczno-kulturalnym miasta, m.in. w Towarzystwie Dobroczynności 
i Komitecie Budowy „Nowego Kościoła” (ob. Katedry).
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rzyna Wakulska, która zmarła w wieku 103 lat1288. Zapewne przed 1905 r., a być 
może już na przełomie XIX i XX w., wzniósł on dwór z charakterystyczną wie-
żą. Usytuowany w zachodnim krańcu majątku, pośród nieużytków i poletek zbóż 
stanowił główny element założenia1289. Wieża, prócz walorów estetycznych, miała 
też i inne zastosowanie. Według wspomnień K. Wakulskiej, na przełomie lat 20. 
i 30. XX w. wdowa M. Wakulska miała wychodzić na wieżę i, strzelając z wiatrów-
ki, odstraszać potencjalnych złoczyńców. W rodzinnej tradycji zachował się także 
przekaz, że latem, była wysypywana piaskiem i służyła do rozstawiana leżaków 
i kąpieli słonecznych. Chorągiewka na szczycie z datą 1905 miała ponoć świadczyć 
o roku budowy dworu, lecz niewykluczone, że nawiązywała do czasu śmierci Idalii 
Wakulskiej1290. Na obrazie przedstawiającym budynek, namalowanym przez arty-
stę amatora Jerzego Zachorskiego, zięcia Karola Borkowskiego, widać m.in. wieżę 
z biało-czerwoną flagą. 

Po bezpotomnej śmierci Idalii w 1905 r. A. Wakulski poślubił, około 1908 r., 
znacznie młodszą od siebie Marię z Giergielewskich (ur. w Woli k. Grójca?), z rodu 
h. Topór, z którą miał dwoje dzieci: Józefa i Aleksandrę. 

Podczas I wojny światowej idaliński majątek poniósł znaczne straty, spowodo-
wane przez wojska rosyjskie. Po jej zakończeniu A. Wakulski, kierowany patrioty-
zmem, przekazał na rzecz odradzającego się Skarbu Państwa około pięćdziesięciu 
szkatułek rodzinnej biżuterii. Niedługo potem, w 1920 r. zmarł w wieku 75 lat. Ma-
ria Wakulska, której przyszło zarządzać majątkiem, zmuszona była zatrudniać 
różnych rządców. Jednym z nich był Wacław Rodziewicz, którego decyzje, w tym 
zaciągnięcie dużej pożyczki bankowej, przyczynić się miały do bankructwa Wa-
kulskich. Aby temu zaradzić Wakulska wpierw wyprzedała bibliotekę, a następnie 
niemal cały majątek, w tym i dwór. 

Kolejnymi właścicielami Idalina została rodzina Borkowskich, zasłużonych dla 
miasta garbarzy. Ich protoplastami byłi pochodzący z okolic Iłży, Antonina i Jan 
Borkowscy. To ich synowie Jan i Karol Borkowscy założyli w II poł. XIX w. w Rado-
miu (na Zamłyniu) dwie garbarnie. W 1933 r. Idalin znalazł się w rękach Bolesława 
i Stanisławy ze Stańczykowskich Borkowskich, po nabyciu go od M. Wakulskiej 
za sumę 30 tys. zł. J. Borkowski sytuację zespołu dworskiego w okresie między-
wojennym opisał następująco: „Brama wjazdowa na nasz teren oddalona była od 
ulicy, jeszcze wtedy nie Idalińskiej, o około 35 m. Dalej było obszerne podwórko, 
na którym po lewej stronie była stajnia, tyłem odwrócona do ulicy. Następnie obo-
ra chlewnia i budynek w którym mieszkał zatrudniony ogrodnik. Dalej już w linii 
budynku mieszkalnego stał kurnik o niespotykanej konstrukcji […] Na prawo od 
bramy był drewniany budynek, w którym mieszkal woźnica z rodziną. Dalej zada-
szony teren na bryczkę i wozy. Następnie tyłem do ulicy stał murowany budynek 
[gospodarczy] o 3 wejściach. Od strony południowej stała murowana stodoła, a za 
nią drewniana rozwalona przez huragan […]. Po drugiej stronie ulicy znajdował 

1288 Z nią to związany był niewyjaśniony fenomen medyczny, polegający na tym, że w wieku ponad 
90 lat niejako odrodziła się, przybierając wygląd dziewczęcy, co podobno ściągnęło komisje lekarskie 
z „całego świata”. 
1289 P. Puton, Idalin…, op. cit.
1290 Tamże.
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się 6 hektarowy ogród zwany „Kaliną”. Była to własność Parniewskich. Od nich 
dzierżawili go Władysław i Lucyna Malawscy. Pan Malawski był pomologiem – 
specjalistą od sadów. Nauczył moich rodziców jak sadzi się drzewa […]. Żyliśmy 
z nimi w przyjaźni”1291.

Wkrótce Borkowscy zmuszeni byli rozparcelować majątek, a ostatnie działki 
zostały sprzedane tuż przed II wojną światową1292. Idaliński dwór pozostał w ich 
rękach jeszcze przez jakiś czas, choć w pierwszych miesiącach wojny nie był już 
zamieszkany. W 1940 r. Borkowscy zdecydowali się przyjąć jedną z wysiedlonych 
w Bydgoszczy rodzin, kwaterując ich w Idalinie. Było to małżeństwo Stecyków 
z córkami, rodzina naczelnika poczty. B. Borkowski (ur. 1900 – zm. 1986) był więź-
niem Mathausen-Gusen. W rękach Borkowskich dworek pozostawał do 1941 r., 
kiedy to został sprzedany za 40 tys. zł. Tatianie i Helenie Dobczyńskim. Mężem 
pierwszej z nich był Marian Dobczyński, niegdyś pracownik restauracji Wierzbic-
kiego w Radomiu. Założył w Idalinie małą wytwórnię win i miodów, i sklep przy 
ul. Żeromskiego. W rękach tej rodziny dwór pozostawał aż do czasu jego rozbiórki 
w 2012 r. 

Na bazie idalińskiego majątku z czasem powstała interesująca dzielnica – ogród. 
(Notabene, zachowała się oryginalna makieta z czasów wspomnianej parcelacji).

Dwór czy raczej majątek od strony południowej graniczył z Malczewem, od pół-
nocy z Długojowem, od strony południowo-wschodniej z wsią Janiszpol, zaś od 

strony zachodniej usytuowane były posiadłości Kalina i osada Grzebienie. Wjazdu na 
posesję dworską strzegły dwa, posadowione przy bramie, kamienne lwy. 

Dwór miał romantyczną formę, przywołującą pamięć gotyckich zameczków, 
czy też renesansowych dworów wieżowych. Od strony elewacji ogrodowej dawało 
się jednocześnie zauważyć nawiązanie do tradycji architektury sakralnej. Był więc 
obiektem eklektycznym, o charakterze willowym.

Choć w regionie radomskim obiekt ten był niepowtarzalny, to można wskazać 
przykłady architektury o zbliżonym charakterze, głównie z uwagi na motyw wie-
ży. Są to dwa radomskie domy: przy pl. Konstytyucji 3 Maja, róg Żeromskiego i na 
narożu ulic Słowackiego i Żeromskiego oraz dwór bartodziejski1293. W podobnej 
konwencji wzniesiono też, na przełomie XIX i XX w., kilka drewnianych willi w Je-
dlni Letnisko.

Idaliński dwór składał się z kilku zróżnicowanych członów. Główny budynek 
był parterowy (z mieszkalnym poddaszem), trzyosiowy, kryty dachem dwuspado-
wym, z wejściami w sieniach na obu krótszych bokach (do jednej z nich przylegała 
spiżarnia), z żeliwnymi balkonami. Na parterze znajdowały się 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka i klatka schodowa, na poddaszu zaś dwie sypialnie. Reprezentacyjną ele-
wację miała fasada ogrodowa (wsch.), z dobudowanym doń tarasem. Szczególnie 

1291 Tamże.
1292 Z uzyskanych środków wznieśli kamienicę przy ul. Moniuszki 2b.
1293 Pewne analogie do tegoż budynku znaleźć możemy m.in. w Projekcie dworu wiejskiego dla właściciela 
średniej zamożności, autorstwa K. Chojnackiego i B. Żochowskiego, z 1876 r., czy też Projekcie dworku wiej-
skiego, autorstwa K. Kozłowskiego, z 1882 r. Do tej grupy obiektów należałoby zaliczyć także radomskie 
rezydencje: Oppermana (ul. Okulickiego 9), Karschów (Limanowskiego 42) i dom właścicieli browaru 
Saskich (Limanowskiego 29). Wszystkie z IV ćw. XIX w., o niesymetrycznej formie. Żadna z nich nie ma 
jednak tak zwartej bryły, a szczególnie tak wyraziście zarysowanego głównego elementu w postaci wieży.
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jednak wyróżniała się, wkomponowana w południowo-zachodnie naroże obiektu, 
masywna, czworoboczna, trzykondygnacyjna wieża (z pokojem na drugiej kondy-
gnacji), z krenelażem i małymi okienkami w szczycie. 

Dwór ten, z bliżej nieznanych przyczyn, został rozebrany w 2012 r. 
„Zniknął obiekt świadczący o tak bogatej historii tego niewielkiego skrawka 

dzisiejszego Radomia. Idalin pozbawiony został tym samym najistotniejszego po-
mnika swej historii – dworu Aleksandra Wakulskiego”1294.

Ogród, usytuowany przy dworze, miał dwa klomby, „gracowane” ścieżki (wy-
sypywane drobnymi, często barwnymi kamykami) i pasiekę. W ogrodzeniu 

były dwie furtki, z których jedna prowadziła do dużego ogrodu. Po północnej stro-
nie dworu zachowała się kamienna figura Najświętszej Marii Panny, posadowio-
na na stożkowym cokole. Przetrwały też pojedyncze okazy starodrzewu. W latach 
30. XX w. do dwóch tysięcy drzew owocowych Borkowscy dosadzili trzy tysiące 
głównie jabłoni, śliw, grusz i czereśni. (Plantację owocową dzierżawili Żydzi). Za-
łożyli także duży ogród warzywny. Idalin otoczony był z trzech stron drzewami: 
od wschodu szpalerem akacji, od zachodu, tj. obecna Idalińska, starymi lipami, a od 
południa wierzbami. Na końcu terenu była 3-hektarowa łąka, stykająca się z lasem 
zwanym magistrackim. Pola na plantacji Borkowscy otoczyli szpalerami orzechów 
laskowych, co służyło głównie ochronie przed wiatrem, bowiem teren ten leżał na 
nieosłoniętym wyniesieniu.

RADOM – PRĘDOCINEK 
(Prandoczin, Predoczin 1569)1295

Ta dawniej podmiejska wieś znajduje się w granicach Radomia jako część południo-
wej dzielnicy Ustronie. 

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano: „Ojczyzna dawna Prędockich, dalej Owa-
dowskich, Chomętowskich, Dorgenwallów, a teraz Bukowieckich dziedzic-

two”1296. Od 1824 r. właścicielem majątku był Henryk Bukowiecki, (na przełomie 
XVIII i XIX w. wzniósł on dwór w Wośnikach), nabywszy go za sumę 72 tys. zł. 
W 1834 r. prasa informowała1297: „Po zejściu Henryka Bukowieckiego, właścicie-
la dóbr Prędocinek, […] otworzone zostało postępowanie spadkowe”. Kolejnymi 
właścicielami zostali w 1835 r.: Aniela z Kietlińskich Bukowiecka i rodzeństwo 
Adolf, Edward i Karolina Bukowieccy. W tym samym roku Skarb Publiczny Kró-
lestwa Polskiego „objął na własność część dóbr do Edwarda Bukowskiego (sic!) 
należącą, a to skutkiem konfiskaty majątku tegoż […], zarządzonej postanowieniem 
Rady Administracyjnej Królestwa z dnia 28 czerwca 1835 r.”, które zwrócono mu 
w 1839 r. W 1844 r. w posiadanie nieruchomości weszli: Karolina z Bukowieckich 
Malczewska i Edward Bukowiecki, w 1845 r. Karol Nowodworski, w 1847 r. Stani-

1294 P. Puton, Idalin… op. cit., s. 37.
1295 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 161.
1296 F. Sierczyński, Opis…, op. cit., s. 68.
1297 „Dziennik Powszechny”, nr 292, 1834.



1.  Aleksander Wakulski z żoną Marią 
z d. Giergielewicz, z siostrą Józefą 
i dziećmi Aleksandrą i Józefem. 
Fot. Radom, ok. 1917, wł. Krystyna 
Wakulska

2.  Idalia z Ottomanów von Sztein Wakul-
ska. Fot. początek XX w.

3.  Dwór w Idalinie. Fot. początek XX w.
4.  Dwór w Idalinie. Fot. P. Puton 2013
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sław Malczewski, radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego1298, w 1853 Adolf 
Bukowiecki, a w 1858 r. ponownie Karolina Malczewska. Ona to i Julian Malczew-
ski eks-ziemianin, ojciec Jacka, przyszłego artysty malarza, zajmowali się wychowa-
niem Karola Potkańskiego (po śmierci jego rodziców), urodzonego w Prędocinku 
w 1861 r., później wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego1299. 
Z dworem tym związana była ponadto Wanda Malczewska1300, mistyczka i świecka 
apostołka. Urodziła się w Radomiu w 1822 r., w rodzinie Malczewskich h. Tar-
nawa, patriotycznej, zasłużonej dla kultury polskiej, która wydała takie postaci, 
jak Jacek Malczewski (jej bratanek) i poeta Antoni Malczewski. Jej ojciec Stanisław 
Malczewski, pochodzący z sandomierskiej linii rodu Malczewskich, wywodzącej 
się z podradomskiego Malczowa, zapisał się w pamięci włościan Prędocinka jako 
obrońca ich praw. Jego działalność została upamiętniona na terenie dawnego mająt-
ku kamiennym pomnikiem z żelaznym krzyżem (pod wielkim białodrzewem, miej-
scu modlitwy W. Malczewskiej), na którym wyryte zostały słowa: „Na pamiątkę 
Stanisławowi Malczewskiemu, zmarłemu 5 lutego 1848 r., panu i ojcu tej włości”. 
(Drzewo i napis niezachowane). Trzy lata po śmierci w 1835 r. matki Wandy – Julii 
z Żurawskich jej ojciec ożenił się z Karoliną Bukowiecką, właścicielką Prędocinka. 
Adam Heydel1301 z Brzózy pisał: „Pod Radomiem, w Prędocinku, na niewielkim 
folwarczku gospodaruje p. Karolina z Bukowieckich Malczewska, macocha Julja-
na. Życie tych domów, tych rodzin przemawia z listów Juljana Malczewskiego, ze 
wspomnień Jacka. Jakież to życie? Jaka atmosfera? Kwintesencja ówczesnej szla-
checkiej ziemiańskości. Bujnie rozwinięte życie rodzinne. Ciągłe zjazdy, odwiedzi-
ny, pogawędki, baliki. Troska o dzieci, kłopoty gospodarskie […], żywe jeszcze 
wspomnienia, żywi nieraz uczestnicy trzydziestego pierwszego roku. Gorące dys-
kusje polityczne…”. 

W 1864 r. dwór objął Józef Ruszczewski, choć w dokumencie z 1868 r.1302 figuru-
je Józef Ruszkowski, w 1881 r. Karolina Malczewska, („w 1883 r. w czasie pobytu 
w Prędocinku w sprawach majątkowych Karol Potkański wykorzystał czas na po-
szukiwania heraldyczno-genealogiczne w księgach sądowych XV wieku w Rado-
miu”1303), w 1888 r. Zygmunt Antonowicz i Walerja Gierycz, w 1890 r. Gieryczowie. 
„Pierwszy Gierycz, który przybył do Radomia to był Antoni (około 1818 r.), a po-
chodził z Moraw z miejscowości Sztamberg. W trzy lata później ożenił się z Zofią 

1298 Zmarł w 1848 r., o czym świadczy epitafium w kościele o.o. Bernardynów w Radomiu.
1299 Pomagał jej w tym wuj Julian Malczewski, urzędnik Radomskiego Towarzystwa Kredytowego. 
Świadkiem na jego ślubie z Marią Korwin Szymanowską był Adolf Bukowiecki.
1300 Mistyczka z Radomia Wanda Malczewska, Radom 2019, praca zb., red. P.W. Turzyński; P. Puton, Ra-
domskie ślady i pamiątki Wandy Malczewskiej, s. 79–132; …na pożytek drugich. Rzecz o Wandzie Malczewskiej, 
praca zb., Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, b.d.; K. Dąbrowski, Wanda Malczewska, Życie, dzia-
łalność – cześć pośmiertna, Łódź 1995; G. Augustynik, Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach Świątobliwej 
Wandy Malczewskiej, Wrocław 1996.
1301 A. Heydel, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków, 1933, reprint, Radom 2004.
1302 APR, HPR, sygn. 850: Wykaz zamieszkań prawnych właścicieli i wierzycieli dóbr Prendocinek. Dowody do 
księgi nieruchomości Radom, od 1824 r.; Wykaz Hipoteczny, sygn. 2033; AmR, sygn. 2039, Dobra ziemskie 
Prendocinek zwane w powiecie i obwodzie radomskim…, (od 1868).
1303 K. Potkański, Puszcza…, op. cit., s. 7.
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Pruszyńską, z parafii Wierzbica. Byli to rodzice Zygmunta Gierycza (ur. w 1835 r.), 
który ożenił się z Walerią Zarzecką. Tenże Zygmunt Gierycz był ojcem: Jana, Ma-
riana, Stanisława, Zenona, Aleksandra, Władysława, Zygmunta i Marii. W najstar-
szych aktach pisownia nazwiska nie jest ustalona, występują formy: Gierysz, Go-
rysz, Gorycz, Gierycz”1304.

W hipotece pod datą 1892, znajdujemy następujący wpis: „Dobra Prędocinek 
jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu wystawione 
są na sprzedaż przez licytację publiczną […]. Nabywcą dóbr może być tylko pod-
dany rossyjski”. 

W 1893 r. właścicielami nieruchomości zostali Regina, Moszek i Benjamin Mar-
tofel. W dokumencie z 11 września 1923 r. czytamy: „Magistrat m. Radomia niniej-
szym stwierdza., że część dóbr „Prędocinek” położone pomiędzy ulicami Żabią 
– Cegielnianą i Gieryczewską […] została przyłączona do miasta Radomia Reskryp-
tem Władz Okupacyjnych Austriackich z dnia 15.09.1916 r.” 

W latach międzywojennych w obrębie dóbr dworskich (ul. Wyścigowa) znajdo-
wały się tory popularnych wyścigów konnych, zlikwidowane po 1945 r. Natomiast 
podczas II wojny światowej na terenie dworskim Niemcy ustawili atrapy dział, co 
było swoistym fortelem, mającym odstraszyć Rosjan. 

Dwór, o cechach klasycystycznych, w 1829 r. został opisany tak1305: „Budynek 
drewniany, dobry, tylko przyciesie są zgniłe, dach gontami pokryty dobry, 

kumin na dach wywiedziony, murowany, frontem na północ stojący, do którego 
wchodząc z podwórza ganek na 4 słupach drewnianych, a z którego wchodząc 
do sieni drzwi podwójne fasowane, na zawiasach i hakach żelaznych, z zamkiem 
dobrym i kluczem. Wszedłszy do sieni podłoga i pułap z tarcic, ściany wybielone, 
wprost są drzwi do kuchenki? Po lewej ręce pokój, do którego wchodząc drzwi po-
jedyncze fasowane, z zamkiem i kluczem na zawiasach, hakach żelaznych. Wszedł-
szy do pokoju podłoga z tarcic dobra, sufit płócienny dobry, pod którem drewniany 
się znajduje, ściany malowane, okien trzy z zamkami i okiennicami, kominek. Idąc? 
do drugiego pokoju pobocznego drzwi fasowane z zamkiem […] w tem podłoga 
z tarcic dobra. Sufit płocienny dobry, ściany wybielone, okien dwa z […] okienni-
cami, komuszek? I piec jeden […], drzwi do pokoju małego podwójne, fasowane 
z zamkiem, na hakach i zawiasach żelaznych, w którym podłoga z tarcic dobra, 
sufit płocienny dobry, drzwi do ogrodu z zamkiem hakami i zawiasami żelazny-
mi, z tego pokoiku wychodzi się do pokoju na drugą stronę ku zachodowi, drzwi 
fasowane, z zamkiem i zawiasami, w tym pokoiku podłoga jeszcze dobra, sufit 
drewniany z trzema z wierchu belkami, ściany wybielone, okno jedno… i okiennica 
w tym pokoju garderabka, w którym podłoga taż sama, drzwi pojedyncze z zam-
kiem. Sufit drewniany, czyli pułap, okno jedno z okiennicą […] jak wyżej. Idąc 
do drugiego pokoju drzwi podwójne fasowane, z zamkiem hakami i zawiasami 
żelaznymi, podłoga z tarcic dobra, sufit płocienny dobry, piec na obydwa pokoje 
ceglany, kominek i piecyk mały sabatniczek z blachy żelaznej do zamykania, drzwi 
szklane podwójne do ogrodu na zachód z okuciem dobre i drugie drewniane po-

1304 Informacja została przekazana autorowi w 1999 r. przez Annę Gierycz, właścicielkę dworku przy 
ul. Kwiatkowskiego (naroże z ul. Białą), dziś istniejącym reliktowo, obok Domu Opieki Pod Złotym Dębem.
1305 Inwentarz w APR, HPR.
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dwójne […], okien dwa z wszelkimi okuciami i okiennicami, wychodząc do sieni 
drzwi pojedyncze fasowane z zamkiem na zawiasach i hakach żelaznych”.

W skład zespołu dworskiego wchodziły ponadto: „Z tyłu za dworem na południe 
ogród fruktowy mniej więcej urodzajny […] część żerdziami, częścią dylami ogro-
dzony, officyna drewniana, stara, gontami pokryta, dach dosyć dobry, wchodząc od 
wschodu do sieni drzwi podwójne na hakach i zawiasach […] pokoik, kominek, podło-
ga stara, pułap z tarcic, okien dwa, 2-i pokoik, czeladnia czyli kuchnia, pułapy w oby-
dwu pokojach do wybielenia, bowiem na ten czas są bardzo brudne […], spiżarnia, pod 
nią piwniczka murowana sklepiona z cegły, do której wchód z sieni, przyciesia pod 
tymże budynkiem zgniłe. Sam budynek i dach dosyć dobry, kumin murowany na dach 
wyprowadzony. Chlewy z drzewa […] Stajnia z drzewa […]. Studnia: Między officyną 
i stajniami z cembrzyną stara, popsuta, ordynaryjna z żurawiem, u której łańcuch jest 
żelazny […]. Obory – okoliste? stare dość, ale słomą poszyte reperacji potrzebujące […]. 
Stodoły: cztery z tartego drzewa. Spichlerz: z tartego drzewa słomą poszyty. Karczma: 
na wsi, przy drodze, nad stawkiem, z drzewa tartego pod gontem, zrąb dobry, dach 
słomą pokryty […] W tym budynku jest przechod w środku na obydwie strony. Dom 
mieszkalny z chlewikami, stajnią i wozownią gontem pokryty” (APR).

Dwór (kolejny), został wystawiony zapewne u schyłku XIX w. Świadczą o tym 
stare fotografie i rzut budynku, wykonany przez Annę Gierycz. Był to już 

obiekt eklektyczny, z elementami postklasycystycznymi: murowany, parterowy, 
siedmioosiowy, z gankiem, z tarasem, z ozdobną żeliwną balustradą oraz wystaw-
ką z trójkątnym szczytem. 

O wyglądzie jego wnętrza wiemy jedynie, że hol zdobiły brązowo-białe płytki 
ceramiczne, zaś gabinet – czarno-biały parkiet. 

Obiekt ten został rozebrany w połowie lat 70. XX w. w związku z budową 
osiedla bloków mieszkalnych. Z dawnego założenia dworskiego, na nieznacznym 
wyniesieniu terenu, zachowały się fundamenty budynku dworskiego. W pobliżu 
współcześnie wzniesiono kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego. 

Miejsce po dworze powinno być objęte szczególną ochroną i upamiętnione.

Ogród. W 1829 r., jak już podano, „ogród fruktowy był z tyłu za dworem, na po-
łudnie”. Do dworu prowadziła długa, świerkowa aleja. Zachowały się relikty 

ogrodu, w tym staw.

RADOM – RAJEC PODUCHOWNY 
(Raci 1191, Ragecz 1252, Rayecz 1418, Ragiecz 1435, Rayecz Minor, Ragiecz Maior, 
Rayecz 1508, Raiecz nobilium 1569)1306

Dawniej podmiejska wieś obecnie usytuowana w granicach Radomia, od strony 
północno-wschodniej, przy drodze wojewódzkiej nr 737.

Dzieje. Nazwę zawdzięcza swym właścicielom – braciom Dunin Rajeckim, 
o których wspomniał Jan Długosz1307. Ponadto była w rękach: Kochanowskich, 

1306 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 204.
1307 J. Długosz., Kroniki, LB I, s. 309, III s. 264; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 73: „Gniazdo Famili Du-
ninów-Rajeckich, dalej zaś długie dziedzictwo Kochanowskich”.



1.  Portret Wandy Malczewskiej. Fot. archiwalne
2.  Dwór Gieryczów na Prędocinku. Rzut parteru, wyk. H. Skrzyński na podstawie rysunku Anny Gierycz, 2006
3.  Jacek Malczewski, Portret Karola Potkańskiego, 1906, zbiory MJM. Fot. U. Sierszyńska-Rogólska
4.  Projekt frontu dworu Gieryczów na Prędocinku, H. Skrzyński 2006
5.  Aleja prowadząca do dworu w Prędocinku, Fot. 1965
6.  Białodrzew i krzyż upamiętniający Stanisława Malczewskiego (zm. 1848 r.) w Prędocinku, Fot. 1965
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Białasza, Krogulskiego, Macieja Wolskiego, Rogowskiego1308, w końcu XIX w. ma-
jątek, określany mianem majoratu Michajłowskiego, należał do bliżej nieznanego, 
carskiego oficera, przed I wojną światową, na części dóbr Rajca Poduchownego, 
powstał folwark „Polin” („Kolonia Polin”), stanowiący własność Apolonii i Stefana 
Pikulskich, później Zygmunta Kozłowskiego i Witolda Dobrzyckiego, Jana i Marii 
Wylazłowskich, Jana Płaczkiewicza i Ignacego Pietrkiewicza. W 1922 r. geometra J. 
Kamieński wykonał „pierworys pomiaru parceli…”. W 1926 r. majątek stał się wła-
snością Wiery Demianiuk, która wykupiła go, korzystając ze zniżki za utracone na 
kijowszczyźnie majątki. W jej rękach pozostawał do 1946 r. Po tym czasie budynek 
dworu został przekształcony w szkołę podstawową, zaś właścicielkę wyeksmito-
wano do drewnianego baraku. W 1953 r. ziemie dworskie włączono do PGR-u, 
a w 1959 r. przekazano je Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
– Zakładowi Zieleni na szkółkę zadrzewieniową. W 1993 r. teren ten, wraz z ruiną 
dworu, przejął Urząd Gminy w Jedlni Letnisko1309. Obecnie stanowi on, już bez 
dworu, własność prywatną. 

Dwór o nieznanej ikonografii został rozebrany przed kilkunasty laty. W pobliżu 
zachowała się jedynie, w formie kopca, zniszczona piwnica-lodownia.

Ogród krajobrazowy, o eklektycznej formie, został założony w 1926 r.1310. Ob-
szerny, liczący około 21 ha (pierwotnie 32,40 ha) jest jednym z największych 

w regionie. Choć podniszczony, ma dobrze zachowany układ przestrzenny i wod-
ny. Na jego terenie znajdują się dwa zaniedbane stawy, z powojennym, betonowym 
(pierwotnie drewnianym) mostem. Przepływa przez nie strumyk, dawniej rzeczka, 
umożliwiający pływanie łódkami, a tworzący północną granicę parku. Większość 
powierzchni jest niezadrzewiona, traktowana jako pastwiska lub nieużytki. Tereny 
na wschód od dawnego dworu zajęte są pod uprawę rolną. Przez ogród przepro-
wadzone są dwie aleje, jedna zaczynała się niegdyś od dworu, początkowo ob-
sadzona morwą, a dalej lipą. Przy jej końcu zachował się, zarośnięty, trzeci staw. 
Bliżej południowej granicy znajduje się, zachowana częściowo, aleja grabowa. Gdy 
zakładano ogród, jego granicą północną była droga Radom–Kozienice. Od niej po-
prowadzono drogę wysadzaną olchami. Na przecinającym drogę strumyku wy-
budowano mostek. Główny wjazd zaczynał się przy drodze prowadzącej do lasu 
sosnowego, obecnie wyraźnych śladów tego wjazdu już nie ma. Do dworu nie było 
specjalnego podjazdu. Przyjezdni wysiadali na drodze, obok dworu, a ich pojazdy 

1308 A. Pawiński, Małopolska, s. 298, 321, 478, 479; M.J. Krogulski, Krogulscy z Tuchowa XVIII–XX w. Mate-
riały genealogiczne, Warszawa 1999: „Na obecnym etapie badań genealogicznych nie da się jednoznacznie 
określić pochodzenia rodziny Krogulskich. Nazwisko pojawiło się prawdopodobnie w ostatnich latach 
XVI wieku. Źródła dziejowe (t. XVIII, cz. II, Warszawa 1903) wspominają Krogulskich herbu Junosza, 
którzy w tym czasie przybyli z Ziemi sandomierskiej w okolice Lwowa. Żaden z herbarzy nie zna 
jednak takiej rodziny. Sądzić zatem należy, iż chodzi w tym przypadku o Kroguleckich herbu Junosza, 
wywodzących się z Krogulczy w powiecie Radomskim […] Na przełomie XVII i XVIII wieku na arenie 
dziejowej pojawiają się Krogulscy herbu Grabie”; B. Czwojdrak, Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie 
królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej polowie XIV i w XV w., Katowice 2002.
1309 S. Iwaniak, Ziemiańskie Dobra Kulturowe w województwie kieleckim (1944–1946), Kielce 1996; Wykaz 
dworów i parków poziemiańskich w powiatach województwa radomskiego, wchodzących w skład wo-
jewództwa kieleckiego do 1975 roku. (Wpisanych do rejestru zabytków). 
1310 A. Domagała, Ewidencyjna dokumentacja parku w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia Letnisko woj. radom-
skie, arch. WUOZR, Radom 1993.



1.  Dwór Gieryczów w Radomiu, ul. Kwiatkowskiego. Fot. W. Prokulski 1995
2.  Park ze stawem (fragment) w Rajcu Poduchownym. Fot. W.M. Kowalik 2013
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odprowadzano dalej do stajni i wozowni. Wokół dworu natomiast były dobrze 
utrzymane trawniki z ozdobnymi krzewami i drzewami1311.

RADOM – ŻAKOWICE
(Zakowycze 1470–1480)1312

Niegdyś podradomska wieś, dziś południowa dzielnica Radomia.

Dzieje. Dobra ziemskie Żakowice składały się z wsi Żakowice, Kamienna Wola 
i Młodzianów. W XVII w. stanowiły własność Elżbiety z Kempanowskich 

i Adriana Kochanowskiego oraz ich synów Franciszka i Michała. (Elżbieta uczyniła 
zapis pieniężny na rzecz Benedyktynów Świętokrzyskich). Mniej więcej w połowie 
XVIII w. „na placu dworskim p. Korwin Kochanowskiego, sędziego stężyckiego, 
stała drewniana kaplica, wystawiona na murowanym lamusie […]. W ołtarzu miała 
ołtarz św. Stanisława bpa. Kardynał Lipski pozwolił w niej mszę św. odprawiać”1313. 
Do 1825 r. właścicielem dóbr był Józef Korwin Kochanowski, od niego zakupił je 
Jan Kanty Święcicki (dobra szacowane na 180 tys. złp), kolejnymi dziedzicami byli: 
Norbert Wyszkowski, który w 1828 r. „nabył je na publicznej licytacji w drodze wy-
właszczenia”, rodzeństwo Justyn i Antonina Wyszkowscy (od 1849 r.), Józef Wy-
szkowski (od 1852 r.) i Marceli Gautier (od 1857 r.). Dodajmy, iż Gautierowie, m.in. 
Antoni, starszy konfraterni kupieckiej w Warszawie, przybyli do Polski w XVII w. 
z Francji1314. Marceli de Gautier „były właściciel dóbr ziemskich w Królestwie Pol-
skim”, zmarł w Krakowie w 1893 r., przeżywszy lat 701315. Kolejnym właścicielem 
był, od 1862 r., Edward Brzozowski. 

W 1867 r. dobra składały się z folwarku Żakowice obejmującego: dwór i oficy-
nę z cegły oraz budynki gospodarcze, w tym: „kuźnię z narzędziami dworskiemi, 
w której mieszka kowal Wiesiakowski Wincenty, przez dwór płatny […], dzwo-
nek na słupie, studnię drzewem cembrowaną. [Ponadto] z folwarku Młodzianów 
obejmującego: dwór, dom z obórką i stodołą, dzierżawiony przez propinatora Sta-
nisława Mirkowskiego, a w połowie przez Jana Streich i Abrahama Kurtz, dom 
z dwoma stajniami i wozownią, oraz podwórkiem […], dzierżawiony przez Haskla 
Silberberg i przez tegoż, oraz jego poddzierżwcow Chaima Leiman, Szlamę Fried-
mam i Herszka Wierzbickiego zajmowany […], ogród mórg 1 prętów 92”1316. 

1311 A. Domagała, Ewidencja parku…, op. cit.
1312 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 386.
1313 J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 300.
1314 Poprzez małżeństwo jego syna Jana Baptysty z Anną Chevalier de Beaulieu spokrewnieni byli z ro-
dziną Piotra des Noyers (1606–1693), sekretarza królowej Ludwiki Marii Gonzaga de Nevers, żony 
Władysława IV, a potem Jana Kazimierza. Przynajmniej dwóch z członków rodziny Gautier – Franci-
szek, syn Jana Baptysty i Anny oraz ich krewny Michał związanych było bezpośrednio z wydarzeniami 
insurekcji kościuszkowskiej. W 1862 r. Marceli Gautier, żonaty z Anną Rybczyńską h. Ślepowron zakupił 
Nieznanowice. (W 1884 r. sprzedał je Izraelowi Poznańskiemu). W Rzeplinie natomiast gospodarował 
syn Marcelego Antoni, a potem jego córka Anna, z małżeństwa z Heleną Jastrzębiec Chamską.
1315 „Słowo”, nr 140, 22 czerwca 1893.
1316APR, HPR, Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej, z 24 stycznia 1867 r.
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Od 1880 r., dobra należały do: Jana Panka, Antoniego Jakubowskiego i Jana Po-
życzki, później, w częściach, m.in. do Teofili Stępniewskiej, Supłatowiczów, Samu-
ela Adlera, Kalińskich, Glochów i Ratyńskich1317.

Od 1849 r. „prawo zastawno dzierżawcze possesyi folwarku Młodzianów służy-
ło Pelagii z Bedlińskich Wrońskiej”.

Dwór nie ma ikonografii i nieznana jest też jego lokalizacja. Być może był to teren 
w obrębie dzisiejszej ulicy Starowiejskiej (pomiędzy Potkanowską a Toruńską, 

po lewej stronie, na wyniesieniu terenu opadającego ku Strumieniowi Godowskiemu 
(dopływ spod Mazowszan), który wraz z Potokiem Malczewskim stanowi ciek źró-
dliskowy Mlecznej). Wiadomo, że jeszcze jakiś czas temu był tam m.in. staw i sad. 
Współcześnie wzniesiono tam wiele budynków jednorodzinnych oraz zagospodaro-
wano nieruchomości „Radwagu”. Z przedwojennej zabudowy zachowało się kilka 
budynków gospodarczych, ceglanych: spichlerz, obora, ruina cegielni i dwie staro-
polskie kapliczki, w tym jedna XVIII-wieczna (przy ul. Wierzbickiej).

W 1827 r. dwór był budynkiem nowo wymurowanym z cegły, pokrytym gon-
tami, obejmującym 5 pokoi, garderobę, sień i piwnice. Obok, po drugiej stronie 
frontu, nad stawem była officyna, z cegły nowo wymurowana, gontami pokryta 
z kuchnią i 3 izbami. 

Inwentarz wymienia ponadto budynki gospodarcze m.in. gorzelnię, suszarnię, 
wiatrak, młyn wodny, austerię, ollendernię (oborę, często ozdobną, dla bydła rasy 
holenderskiej), dom szynkowy za oficyną.

W latach 1866–1867 dwór opisano następująco: „z cegły murowany, parterowy, 
długi, łokci 26, szeroki 17, wysoki 7, gontami pokryty, z jednym kominem, rów-
nież murowanym, nad dach wyprowadzonym […] Dwór ten obejmuje cztery po-
koje i kuchnię, sień o ceglanej podłodze, we wszystkich pokojach sufity, w kuchni 
w połowie tylko sufit, a w drugiej pułap, w sieni pułap, z desek na belki ułożonych, 
ściany wewnątrz i zewnątrz szabrowane, podłogi w pokojach z desek, zaś w kuch-
ni podłoga w połowie zupełnie zdezelowana, pieców z kafli białych polerowanych 
z drzwiczkami lanemi żelaznemii […], kominów dwa, z których jeden w średnim 
pokoiku szafiasty […] z kapą, u którego trzon z blachy lanej żelaznej, kominy muro-
wane z cegły. Drzwi tak od sieni, w kuchni i w pokojach, których jest siedmioro, są 
z tarcic, filonkowe […], szczególniej w pokojach potrzebują reperacyi […], okiennice 
podwójnie się otwierające, na kolor czerwony malowane, troje drzwi w pokojach […], 
z sieni jest wchód na górę drzwiami podwójnemi, na kolor czerwony malowanemi 
[…], powschodach drewnianych, na której są dwa okna dla widoku, bez oszklenia, 
deszczułkami zabite, z sieni jest również wchód do piwnicy takiemiż drzwiami jak 
na górę […], piwnica z cegły murowana […], trotuar z kamienia polnego. W jed-
nej połowie tego dworu mieszka Franciszek Kilianecki, ekonom, druga zaś połowa 
przez nikogo nie zamieszkała. Oficyna z cegły murowana wewnątrz i zewnątrz sza-
browana, dachem gontowym kryta z jednym kominem murowanym, obejmuje sień, 
kamieniem polnym wybrukowaną i dwie stancyje bez podłóg, pieców murowanych 
dwa […], przed tą officyną jest niewielkiej szerokości trotuar z kamienia polnego, 
w oficynie tej mieszkają Antoni Strzałkowski, karbowy i Walenty Smok?, fornal. 
Budynek ten w dobrym stanie ma długość łokci 22, szerokości łokci 10, a wysokości 
trzy. Dziedziniec przed dworem formujący jeden kawałek na polanie […], styka 

1317 APR, HPR, sygn. 5934, 5935 (księgi własnościowe), sygn. 5950, 5951 (dokumenty).



344

się z jednej strony z ogrodem owocowym przy dworze, z drugiej zabudowaniami 
dworskiemi, z trzeciej z gumnem, z czwartej z ogrodem dzikim, rozległy morg je-
den, w dziedzińcu tym i od frontu jest brama z desek, a przy niej fortka”.

Ogród. W 1827 „ogród fruktowy, chrustem ogrodzony, na 8 kwater podzielony, 
drzewami fruktowemi zasadzony, obejmuje w sobie mniej więcej morgów 6, 

graniczy na północ z łąkami dworskimi”. W latach 1866–1867 wspomniano o ogro-
dzie owocowym i ogrodzie dzikim.

ROŻKI
(Roszky 1470–1480, Rosky 1564–1565, Rożki 1827)1318 
gm. Kowala Stępocina, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, przy drodze 
nr 733.

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano, że „Roszki […] długo były w dziedzic-
twie Kossowskich, teraz Trejdów”1319. W 1789 r. „część we wsi Roszkach dzie-

dziczna W. Ludwika Treygi, w posesyi tegoż zostająca”1320. Do 1809 r. właścicielem 
był Jan N. Rogowski, po nim dziedziczyła jego córka Eleonora Jasińska, od niej 
w 1838 r. dobra te, jako część dóbr Kowala Stępocina, nabył Mikołaj Szokalski1321, 
następnie: Karol Staniszewski (od 1851 r.), Marcelli Łącki (od 1852 r.), Konstan-
ty Wiśniewski (od 1860 r.), Władysław Zalewski (od 1862 r.), Adam Kownacki 
(od 1873 r.), Władysław i Aleksandra Karczewscy i Wojciech i Anna Sokołow-
scy (od 1921 r.), w 1928 r. „jedna czwarta cześć dóbr należąca do Władysława 
Karczewskiego przeszła, po jego śmierci, na własność dzieci: Zofii Karczewskiej 
i Janiny Dziadoszowej, a w 1929 r. Aleksandry Karczewskiej (w połowie), Zofii 
Karczewskiej i Janiny z Karczewskich Dziadoszowej. Od niej w 1937 r. Jerzy Pi-
kulski zakupił połowę, to jest 1/8 część całości tych dóbr, a w następnym roku 
kupił resztę części dóbr czyli 1/8 niepodzielnej części całości tychże dóbr, jak też 
kilka innych osób zakupiło należące do Wojciecha i Anny Sokołowskich działki 
(Ludwika i Wojciech Grzyb, Józef Woźniak, August Bekier). Jerzy Pikulski poseł 
ostatniej kadencji sejmu w dwudziestoleciu międzywojennym, członek Związku 
Walki Zbrojnej […], w Oświęcimiu został rozstrzelany 13 marca 1941 r. […]. Ma-
jątek został przejęty przez l Liegenschaft. Pikulska pozostała jednak jego admini-
stratorką”1322. W 1945 r. resztę dóbr przejął Skarb Państwa i nastąpiła ich parcelacja 
na rzecz kilkadziesięciu osób.

Dwór nie ma ikonografii, jak też opisu, nie znane są również okoliczności i data 
jego rozbiórki. W miejscu tym stoi dziś nowy dom, stanowiący własność Nad-

leśnictwa.

1318 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 401
1319 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 74
1320 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit.s.240
1321 APR, HPR, sygn. 1105, 1108
1322 A. Grodziński, Varia 1958–1978.
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RUDA WIELKA 

(Ruda 1419, Ruda magna 1508, Magna Rada (!), Ruda magmy 1569)1323 

gm. Wierzbica, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, w kierunku Wierz-
bicy.

Dzieje. Opisuje ją w XV w. Jan Długosz, wymieniając trzy folwarki należące do 
Wężyków h. Wąż. W końcu XVIII w. zapisano: „Ojczysta to była majętność 

Rudzkich, dalej Małachowskich, teraz Baranowskich”1324. 

W 1607 r., za Rudzkich, tamtejszy dwór został najechany i złupiony przez woj-
sko królewskie, po bitwie pod Guzowem: „Domy szlacheckie tak wybierali, że nic, 
a nic nie zostawili, piece, okna siekli”1325. O związku Rudzkich z tą miejscowością 
świadczy m.in. XVII-wieczne epitafium, z portretem kontuszowym Stefana Gębki 
Rudzkiego, zachowany w radomskim kościele O.O. Bernardynów. Czytamy tam: 
„Tu leży szlachetnie urodzony Stefan z Wielkiej Rudy na Jaszowicach Gembka 
Rudzki urodził się R.P.1621 – umarł R.P. 1692”. U góry jest portret, a na dole herb 
otoczony literami: NJ.S.Z.W.R.GR.”1326. Był on zapewne elektorem Michała Korybu-
ta Wiśniowieckiego, z województwa sandomierskiego. W XVIII w. Rudzcy, w tym 
Jan, wojski radomski, dziedziczyli także podradomską Cerekiew1327. Józef Rudzki 
h. Wąż (zm. 1757) to podstoli radomski w 1737 r., stolnik łukowski, marszałek są-
dów kapturowych i delegat ziemi radomskiej w konfederacji dzikowskiej, w 1734 r. 
W 1796 r. „p. Rogowski czyni starania, aby wieś Rudę, w której miał swój dwór, 
oddzielić od parafii wierzbickiej, a dołączyć do Kowali. Motywował to tym, że mię-
dzy Wierzbicą i Rudą, pod Rzeczkowem, znajdują się trzęsawiska, w których […] 
powóz z końmi tak bardzo ugrzązł, że go wołami musiano wyciągać. Dopiąwszy 
celu […] p. Rogowski zaczął budowę murowanego kościoła […], ale śmierć prze-
rwała […]. Dopiero zięć nieboszczyka Jan Nepomucen Jasiński, z małżonką swoją 
Eleonorą z Rogowskich, ukończyli”1328. 

Z inskrypcji nagrobnych w tym kościele dowiadujemy się, że Jan Rogowski 
h. Jastrzębiec był starostą zawichojskim, dziedzicem Rudy Wielkiej i Kowali Stępo-
ciny z przyległościami, a zmarł zapewne w 1801 r., w wieku 63 lat. Jego żoną była 
Marianna z Mireckich h. Szeliga, zmarła w 1807 r. W XIX w. dziedzicem Rudy był 
także Michał Przychodzki vel Przychocki (ur. 1828 – zm. 1870), rejent Kancelarii 

1323 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 170
1324 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 75.
1325 D. Kupisz, Iłża i region na tle wydarzeń politycznych XVI–XVIII w., w: Miasto w nowej odsłonie. Mono-
grafia Iłży, t. 1, pod red. S. Piątkowskiego, Warszawa 2014, s.  91.
1326 J. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 135; J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 106–107.
1327 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 32.
1328 Tamże, s. 142.
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Ziemskiej Guberni Radomskiej1329. Był on również właścicielem pobliskiej Krogul-
czy, gdzie w dworze urządził szpital dla powstańców rannych w bitwie w Kowali. 
Z tego to majątku kilku ludzi przyłączyło się do oddziału Langiewicza. Za udział 
w powstaniu 1863 r. był represjonowany i zesłany na Sybir, skąd powróciwszy, wy-
czerpany i schorowany zmarł w Krakowie. W rudzkim dworze przebywała m.in. 
Jadwiga Prendowska z Mirca „kurierka powstańcza 1863 roku”, wysłana z misją 
do pobliskiej Kowali. Wspomina ona: „Dom był liczny, a sama pani pełna wdzięku 
i uprzejmości […]. Najlepszym duchem ożywieni rozpytują o Wąchock i dowódcę. 
Sam pan odprowadza mnie na stronę, wtyka list zastawny na rubli 75 jako dobro-
wolną ofiarę i oznajmia, że szykują już dwa wozy różnej żywności i czterech ludzi 
uzbrojonych ze służby dworskiej, którzy się właśnie wybierali do powstania i radzi 
przyśpieszą wyjazd, abym ja ich tam doprowadziła. Wdzięczność mam dla tego 
zacnego domu, który mi tak ułatwił pierwsze kroki na tej cierniowej drodze”.

Monografista Kowali podaje: „Z okresu popowstaniowego pochodzą pierwsze, 
szczegółowe informacje na temat dóbr rudzkich. Ich „fundamentem” pozostawał 
majątek Ruda Wielka, liczący w latach 60. XIX w. ponad 2 tys. mórg, obejmujących 
m.in. folwark Śniadków. Jego właścicielami pozostawali przez długi czas Marian-
na i Michał Przychodzcy. Po […] deportowaniu na Syberię Michała Przychodzkie-
go, jego małżonka nie była w stanie udźwignąć ciężaru gospodarowania dobrami, 
które zresztą utraciły, w związku z reformą uwłaszczeniową, ponad połowę do-
tychczasowego areału. Sytuacji nie uratowała sprzedaż Śniadkowa, który zakupił 
[…] Władysław Przyjałkowski. W 1876 r. dobra rudzkie zostały wystawione na 
publiczną licytację, stając się własnością Stanisława Zawadzkiego. Inwestor ten 
przeprowadził w następnych latach zakrojoną na ogromną skalę parcelację […]. 
Podział ten objął przede wszystki Rudę Wielką, przejętą w części przez Fryderyka 
Keppela […]. Jedynym majątkiem wchodzącym wcześniej w skład dóbr rudzkich, 
który zachował względną integralność, była Ruda Wielka A, zakupiona w 1884 r. 
przez Klemensa Szuchardta, a w dziewięć lat później odsprzedana Wacławowi 
Przychodzkiemu”1330. 

A. Grodziński pisze: „Ruda Wielka sto lat bez mała należała do Przychodz-
kich. Pierwszym właścicielem z tej rodziny był Michał Przychodzki, który dorobił 
się dużego majątku. Po nim dziedziczył Rudę jego syn Wacław, również rejent, oże-
niony z Kamillą Kwaśniewską. Przychodzcy mieli córkę także Kamillę, jak matka, 
żonę mojego wuja Stefana Helbicha i syna Adama ożenionego z Alicją Szczepanow-

1329 HPR, APR, sygn. 935–939; „Akt Zejścia Michała Przychockiego. Roku Tysiąc Ośmset siedemdziesiątego 
(1870) dnia 9 lipca o godz. 9 w Krakowie, w parafii św. Anny przy ulicy Szewskiej, w domu pod l. 227 zakoń-
czył życie wskutek zapalenia nerek Pan Michał Przychocki, Rejent Gubernialny z Radomia, lat 42 liczący, syn 
Józefa i Maryi z Posturzyńskich, zostawiwszy owdowiałą żonę Maryę z Nalepińskich i 2 synów: Józefa i Wa-
cława. Tenże w dniu 11 b.m. i r. na głównym Cmentarzu Krakowskim pogrzebanym został. Świadkami ze-
znawającymi byli: P. Józef Schreder, inżynier Kolei Żelaznej, lat 52 liczący, przy ulicy Szewskiej zamieszkały 
i P. Wenzl Konrad, kupiec i obywatel, lat 48 liczący, w Rynku Głównym mieszkający […] Kraków 18 czerwca 
1874 r. ks. Ludwik Karczewski”. W 1997 r. tablica epitafijna M. Przychodzkiego, z brązu, pochodząca z ko-
ścioła farnego, na wniosek inspektora ds. zabytków W. M. Kowalika została przekazana przez Składnicę 
Rzeczy Używanych „Stary Styl” (p. J. Piekarskiego), do Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. 
1330 S. Piątkowski, Kowala…, op. cit.
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ską, który został właścicielem Rudy1331. Był to znany gurmand i sybaryta, ale trzeba 
przyznać, wyróżniający się nienagannymi formami towarzyskimi. Przede wszyst-
kim jednak był namiętnym graczem […], karciarzem. W czasach międzywojennego 
kryzysu przegrana kilkudziesięciu tysięcy złotych do hr. Wielopolskiego ostatecznie 
podkopała jego podstawy majątkowe i mimo pomocy teścia Władysława Szczepa-
nowskiego, właściciela Chronówka, którego też to mocno nadszarpnęło, zmuszony 
był oddać Rudę w dzierżawę. Sam przeniósł się na inną dzierżawę w Sandomier-
skie. W dalszych latach Rudę nabył na licytacji Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego kupiec zbożowy Abram Abramowicz, który ratował w ten sposób swoją 
sumę zahipotekowaną na tym majątku […]. Przyszła wojna i okupacja. Abramowicz 
został zamknięty w getcie, a Ligenschaft przejął jego majątek, aby go z urzędu oddać 
znowu w dzierżawę […] Józef Helbich […] ubiegając się o tę dzierżawę dla syna, 
zawiadomił o tym Abramowicza […]. W ten sposób Andrzej Helbich z młodą żoną 
Danutą z Opielińskich mieszkał w Rudzie i gospodarował. Pani Opielińska, wysie-
dlona z Poznańskiego, z córkami Danutą i Krystyną Seydową, została zaproszona 
przez wujostwo do Konar. Chłopcy Helbichowie, Andrzej i młodszy Wojtek zako-
chali się w uroczej damie. W tej rywalizacji zwyciężył Andrzej […]. W Rudzie oprócz 
gospodarzy mieszkała wtedy ciotka Aniela Daszewska z Orońska, ze swym synem 
Olesiem […] a także siostra Dany, Krystyna […]. Ciotka gospodarowała w Orońsku 
z najstarszym swym synem Andrzejem. Ale Andrzej w listopadzie 1942 r. był aresz-
towany, a Orońsk został skonfiskowany i oddany pod zarząd Liegeschaftu. Ciotce 
Anieli z rodziną kazano się wyprowadzić i wtedy zamieszkała w Rudzie”1332. 

Podczas okupacji niemieckiej dwór rudzki udzielił gościny m.in. rodzinie Gro-
dzińskich, zmuszonych do opuszczenia Oblasu: „Do Rudy dojechaliśmy kiedy 
słońce stało jeszcze wysoko […]. Witani byliśmy przez licznych domowników, go-
spodarz i jego żona przyjęli nas serdecznie i na początek oddali nawet do naszej 
dyspozycji swój sypialny pokój. Było to prowizorium, do czasu kiedy nie został 
naprawiony dach (zresztą naszym kosztem) na niezamieszkałej części domu. Na-
stępnie przenieśliśmy się do dużej izby i niewiele mniejszej kuchni. Ta część bu-
dynku miała osobne wejście od szczytu. W tym mieszkaniu, bardzo prymitywnie 
urządzonym […] doczekaliśmy się wyzwolenia”1333.

Dwór. W 1875 r. został scharakteryzowany następująco1334: „Dwór czyli dom 
mieszkalny właścicielki dóbr, drewniany, szabrowany zewnątrz i wewnątrz, 

1331 APK, OUZ (Ruda Wielka A) sygn. 659, 4037, 6751. W teczce pn. Sprawa parcelacji majątku prywatnego 
Ruda Wielka (1928–1929), w umowie przedwstępnej z 1920 r. czytamy: „Dobra Ruda Wielka A zawiera-
jące przestrzeni 252 morgi 84 pręty, łącznie z działkami gruntu 22 morgi 271 prętów […] należą do Wa-
cława Przychodzkiego, który wydzierżawił takowe synowi Adamowi Przychodzkiemu, poczynając od 
1 lipca 1915 roku […]. Obecnie Wacław Przychodzki całe powyższe dobra […] ustępuje na własność sy-
nowi swojemu Adamowi, z wszelkimi budynkami […]. Szacunek ogólny ustanawia się na sumę marek 
1500000 (jednego miliona pięćset tysięcy marek polskich”. W 1928 r. został zatwierdzony, na podstawie 
rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z 1926 r., projekt parcelacji, wykonany przez St. Widawskiego 
w 1927 r., 61 ha 2632 m2, na rzecz 13 osób m.in. Józefa Kozdracha z Załawia, prezesa Kółka Rolniczego 
w Kowali (20 ha), i Stanisławy Jóźwik (13,3 ha).
1332 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 217.
1333 Tamże, s. 216.
1334 HPR, sygn. 938.
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parterowy, obielany wapnem, gontem pokryty. Z frontu ma ganek o 8 słupach, mu-
rowany, z galerią nad gankiem, ze sztachetami drewnianemi toczonemi, posadzka 
w ganku z kamienia ciosowego. W ganku tym po obu stronach drzwi wchodowych 
są ławki kamienne. Naokoło tego ganku drzwi wchodowych z frontu troje, okien 
dziewięć. Z prawej strony tego domu mieści się oranżeria oszklona, z tyłu jest ganek 
drewniany, za schodkami, okien ośm, drzwi jedne, wychodzące z domu do ogrodu 
[…] Ganek z tyłu domu, czyli od ogrodu drewniany, czterokolumnowy, pułap jego 
także z desek tak jak podłoga […], daszek nad tym gankiem gontem pokryty. Od 
strony zachodniej domu prowadzą schody na poddasze tegoż domu, gdzie drzwi 
oszklone, stanowiące także okno weneckie, prowadzą do pokoju i komórki, z tego 
pokoju prowadzą drzwi na górę całego domu, na górze tej od strony wschodniej jest 
także duże okno, oraz klosze dające światło tak od niego jak i od dymników przy 
pokoju wyżej opisanym. Na górze są umieszczone schody na dół prowadzące do 
sieni i frontowych drzwi, od strony zachodniej domu są trzy okna, a nadto przy-
stawka murowana, z drzwiami prowadzącymi po zabudach drewnianych do piwnic 
ponad kuchnią domu będącymi. […], mała spiżareczka, 8 pokoi […] piece kaflowe, 
z których dwa mieszcza w sobie kominki […], posadzka tylko w jednym pokoju, 
w innych zaś jest w całym domu podłoga z desek, w kuchni kumin angielski […] 
Cały dom jest utrzymany porządnie, dach tylko w niektórych miejscach potrzebuje 
reperacyi. Kominów nad dach wyciągniętych jest cztery […] Z prawej strony domu 
mieszkalnego jest budynek murowany parterowy gorzelnią zwany, gontem kryty”.

A. Grodziński dywaguje: „Modrzewiowy dom w Rudzie jako całość był obszer-
ny i wygodny, nie zachował on jednak dawnego wyglądu dworu staropolskiego. 
Był przebudowany w stylu willowym, co go moim zdaniem zeszpeciło”1335. 

Budynek ten stał jeszcze po II wojnie światowej, służąc, wraz z czworakami, 
potrzebom szkoły powszechnej1336. Niestety, został rozebrany. Wiadomo, że w roku 
szkolnym 1957/1958 kierownik szkoły zakupił cegłę pochodząca z rozbiórki dwo-
ru, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły. 

Z tegoż dworu pochodzi kilka dzieł sztuki, zarekwirowanych po II wojnie świa-
towej i włączonych do zbiorów Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. 

„Stwierdzono […], że w majątku Ruda Wielka pozostały bez opieki dwie amfory 
i obraz, które to rzeczy zostały przewiezione do Muzeum Regionalnego w Rado-
miu. O innych meblach i obrazach, które zostały rozebrane przez nieupoważnio-
nych, brak danych […], duża część książek i mebli rozkradzionych. Należy te rze-
czy zebrać i dostarczyć na przechowanie do gmin”1337. 

Wspomniany obraz przedstawia bliżej nieznaną kobietę o nazwisku Gumińska, 
a malował go, także bliżej nieznany, P. Gumiński1338. 

Z innego pisma dowiadujemy się, że: „posterunek MO do dziś nie załatwił spra-
wy rewindykacji mebli, obrazów i książek z majątku Ruda Wielka”. 

1335 A. Grodziński, Wspomnienia, s. 216–220.
1336 Tamże.
1337 Pismo Starostwa Powiatowego z 12.05.1945 r. (Załącznik do Sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego 
Wydz. Kultury i Sztuki w Kielcach)
1338 Być może spokrewniony z Władysławem H. Gumińskim (1822/23–1898), warszawskim malarzem, 
rysownikiem, konserwatorem i litografem, jednym z pionierów malarstwa plenerowego w Polsce.



1.  Amfora z dworu w Rudzie Wielkiej. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Plan Rudy Wielkiej z 1874. na podstawie rysunku Anny Gierycz, APR 2006
3.  Amfora z dworu w Rudzie Wielkiej. Zbiory MJM. Fot. P. Rogólski 2019
4.  Czworak dworski w Rudzie Wielkiej. Fot. W.M. Kowalik 2013
5.  Polikarp Gumiński, portret Gumińskiej, 1843, obraz z majątku Ruda 

Wielka. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik 2013
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Ogród. W aktach hipotecznych pod datą 1875 czytamy: „Ogród owocowy około 
morg czterech, cały opasany płotem żerdziowym, z bramą i furtką. W ogro-

dzie znajdują się drzewa różnego gatunku i rodzaju […], dwie altanki, jedna na 
słupach czterech, z dachem z gankiem, druga w kształtcie parasola, to jest ma dach 
okrągły słomą pokryty, wzniesiona na jednym słupie drewnianym, wkoło którego 
jest stół drewniany, a przed nim ławki”. 

Zachowały się po nim jedynie bardzo skromne relikty w postaci pojedynczych 
drzew i pozostałości alei.

W 1964 r. mieszkańcy wsi przeprowadzili dużą wycinkę drzw, w celu pozyska-
nia terenu pod budowę nowej szkoły1339.

SOSZYN MŁYN 
(Wymysłów)1340

gm. Wolanów, miejscowość usytuowana na zachód od Radomia, w pobliżu drogi 
krajowej nr 12, nad rzeką Szabasówką (d. Ciepła), dopływem Radomki. 

Dzieje. W końcu XIX w. Soszyn został wydzielony z majątku Wymysłów1341, który 
wcześniej wyłączono z części dóbr prywatnych Omięcin1342. Na planie wykona-

nym w 1883 r. przez geometrę Gustawa Mierzanowskiego zanotował: „Pomierzyłem, 
obrachowałem i odgraniczyłem”. W 1887 r. Gustaw Wereszczyński dopisał: „dopeł-
niłem pomiaru, a mianowicie pól, łąk, lasu, pastwisk i nieużytków […], zgodność 
planu dóbr Wymysłów […] 361 morgów 100 prętów, poświadczam”. W Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego1343 z 1889 r. czytamy: „Wymysłów folwark […], gmi-
na Orońsk, parafia Mniszek, ma 1 dym, 360 morg”. W 1892 r. Mierzanowski na wspo-
mnianym planie umieścił jeszcze jedną adnotację: „Wykonałem na gruncie rozdział 
dóbr na dwie osobne posiadłości: Wymysłów i Wymysłów dolny…”.

Wymysłów, folwark, należał do: Ignacego i Józefy z Plewińskich Jaworskich 
i Władysława i Kazimiery z Plewińskich Nawrockich (od 1884), Ginsbergów 
(1885 r.), Dawida Grinewalda (1897), a na początku XX w., w części, do Franciszki 
Kality, Stanisława Kwietnia i Walentego Kusztala (1922 r.)1344. Natomiast Soszyn 
Młyn (Osada Soszyn Młyn), usytuowany od południowej strony Wymysłowa, wraz 
ze wzniesionym wówczas młynem wodnym, stanowił własność: wyżej wymienio-
nych Jaworskich i Nawrockich (od 1884 r.), Wojciecha i Józefy z Mikulskich Sygu-
towskich (od 1885 r.), Rocha i Antoniny Pacholskich (od 1904) i Walentego Kazań-
skiego (1905 r.), którego żoną była Helena, córka Hipolita Majewskiego i Teofilii 
z Dembowskich. Po niej to, zmarłej w Soszynie w 1922 r. (w wieku 51 lat), zgłoszo-

1339 A. Czyżewska, Wierzbica, Radom 2004, s. 78.
1340 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 299.
1341 APR, HPR, sygn. 5063–5064 (Młyn Soszyn), D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 259, 299.
1342 Omięcin w XIX w. należał m.in. do: gen. F. Młokosiewicza, Feliksa Lerchenfelda, Szoela Kaftala, 
Wojciecha Domaradzkiego i jego żony Karoliny z Majorowiczów, Antoniego Plewińskiego i ks. Jakuba 
Gozdka zapisanego w hipotece Omięcina pod datą 1895, gdzie też wymieniony jest folwark Soszyn.
1343 SGKP, t. IV, 1889.
1344 APR, HPR, sygn. 1070, 1071 (folwark), sygn. 1072, 1073 (wieś),
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no majątek spadkowy „trzy tysiące rubli zabezpieczone w hipotece majątku „Młyn 
Soszyn”. Przypadł on jej dzieciom: Józefowi, […] Janowi, Kazimierzowi i Tadeuszo-
wi oraz córkom: Janinie Zatorowej i Marii Ptaszyńskiej oraz w części na dożywotnie 
użytkowanie mężowi Walentemu.

Soszyn, z dworem, był ważnym ośrodkiem patriotycznym w okresie okupacji 
niemieckiej. Na resztówce gospodarowała tam Jadwiga Mickiewiczowa, z domu 
Bystram (zm. 1975), rodem z Radlina, herbu Tarnawa, córka barona Władysława 
K. Bystrama z Radlina h. Tarnawa (ur. 1839 w Bystrampolu) i Michaliny Kamień-
skiej h. Ślepowron (ur. 1850)1345. 

„Mąż Jadwigi był prezesem Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, potem 
w Warszawie. Miała pięcioro dzieci, a owdowiała jeszcze przed wojną. […] W paź-
dzierniku 1939 r. jej syn Edmund, podchorąży artylerii, uciekł z niewoli niemieckiej 
[…] Do Soszyna zjeżdżają pozostałe w kraju siostry Wanda i Renia. Stary dworek 
w Soszynie staje się miejscem spotkań ludzi z okolic i z Radomia którzy nie chcą pogo-
dzić się z sytuacją […]. Tu powstaje zalążek ZWZ, a potem AK. Edmund Mickiewicz 
(ps. „Zryw”) zostaje komendantem podobwodu „Wanda’ (obwód Radom – okręg 
Kielce). We wrześniu 1940 r. przyjeżdża na ten teren Michał Burhardt (ps. „Wiór” 
z Warszawy (pracuje razem z Mickiewiczem w tartaku Konary, który staje się przy-
krywką ich pracy konspiracyjnej) i zostaje zastępcą komendanta podobwodu. Two-
rzą się oddziały dywersyjne ppr. „Roberta” (Hofman) i ppr. „Rozłoga” (Jerzy Steiger-
wald […] Wszyscy skierowani do oddziału z Radomia, czy też z Warszawy muszą 
przejść przez Soszyn. Tam znajdują prawdziwą matczyną opiekę „Babci” – Jadwigi 
Mickiewiczowej, bo taki miała pseudonim. […], nieraz nocuje po kilkunastu chłopa-
ków. Trzeba ich nakarmić, nieraz nawet ubrać. Kieruje się ich potem na kwatery do 
okolicznych wiosek. Przebywają tam jako krewni […], a w rzeczywistości żołnierze 
Polski podziemnej, wykonujący nieraz noc w noc zadania im zlecone: niszczenie sieci 
telefonicznej, wysadzanie torów, ataki na posterunki niemieckie w majątkach zarzą-
dzanych przez Niemców, zdobywanie broni na niemieckich patrolach […] Nieraz po 
akcji przywożono do Soszyna rannych, trzeba było im dać pomoc […]. „Babcia” była 
zawsze na posterunku […] jej córki, a potem synowa, wszystkie zaangażowane na 
równi z bratem i mężami […] spełniały swoje zadania łączniczek, sanitariuszek itp. 
[…] Przez pełne 5 lat okupacji „Gniazdo” – bo taki pseudonim miał Soszyn – było do-
mem, ostoją, ojczyzną najbliższych tych wszystkich młodych chłopców z okolicznych 
wsi, Radomia (harcerze Szarych Szeregów), „spalonych” z Warszawy (kierowanych 
przez Kedyw) […] tuż pod Soszynem–Młynek. Tam wczesną wiosną 1944 r. dzia-
łała podchorążówka i szkoła podoficerska […]. O tym co się dzieje w Soszynie i na 
Młynku wiedzieli wszyscy. Kim jest „Babcia”, co robi jej syn Edmund i jego szwagier 
Michał Burhardt było tajemnicą poliszynela. Gestapo z Radomia miało informacje, 
ale chcieli uderzyć w ostatnim momencie i sparaliżować, przez aresztowanie dowód-
ców, całą akcję mobilizacyjną. Nie zdążyli. […]. W sierpniu 1944 r. nastąpiła dekon-
spiracja. Z podobwodu „Wanda” wyruszyła na odsiecz Warszawie kompania ppr. 

1345 http://www.sejm-wielki.pl; M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego; K. Niesiecki, 
Herbarz Polski, t. II–X, Uzupełnienia wg wydania J.N. Bobrowicza, Lipsk 1839–1845: „W Prusiech ta 
familia znaczna, a podobno nie dawno od Stryjeńskich Tarnawczyków oddzielona. Że się Tarnawą pie-
czętują znać to z wielu miejsc, osobliwie jednak w Pelplinie, kędy Gabrielowi Bystramowi, profesorowi 
tegoż konwentu…” (XVII w.)



1.  Plan folwarku Soszyn, 1886, kopia z 1890, wyk. Michał Wereszczyński
2.  Figura Matki Boskiej i dawny spichlerz, Soszyn Młyn. Fot. W.M. Kowalik 2018
3.  Młyn w Soszynie. Fot. W.M. Kowalik 2018
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„Rozłoga” (dołączona do 22 p.p. AK) a potem zmoblizowano 2 bataliony 72 p.p. AK. 
[…]. „Babcia” błogosławiła odchodzące, po mszy polowej pod Soszynem, odziały na 
koncentrację w lasy Przysuchy. Dowódcą pułku był mjr „Stefan” (Wacław Wiziński). 
Tak skończyła się konspiracja, a rozpoczęła otwarta walka […], pod Gałkami […] Bia-
łaczowem […]. Takie były dzieje Soszyna. O „Gnieździe” i „Babci” nie zapomni nikt 
z tych, którzy mieli szczęście w latach 1940–1944 przejść przez Soszyn”1346. 

Dwór nie ma ikonografii. Wiadomo jedynie, że był modrzewiowy i został rozebrany 
w latach 50. XX w.1347. Usytuowany był blisko młyna murowanego, od którego od-

dzielał go staw, w pobliżu spichlerza. Oba te budynki zachowały się w rękach lokalnego 
przedsiębiorcy. Młyn przerobiony na elektryczny, z niektórymi oryginalnymi urządze-
niami, funkcjonuje nadal, a dawny spichlerz murowany zmodernizowano na potrzeby 
domu letniskowego. Znajduje się tam ponadto kilka stawów, połączonych z Szabasówką. 

Warto, a nawet należy pomyśleć o utworzeniu tam ekspozycji historycznej.
 

TACZÓW
(Taczow 1415, Thaczow 1508, 1569, Taczew)1348

gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w dorzeczu 
Radomki, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 740. 

Dzieje. O istnieniu tam rycerskiego gródka, z dworem obronnym, po którym 
pozostał kopiec otoczony fosą, pisał w XV w. Jan Długosz. W końcu XVIII w. 

zapisano: „Ojczyste siedlisko Powałów, dziedziczyli: Dzikowie. Kochanowscy, Do-
brutowie, Powałowie, Białobrzescy, Kurdwanowscy, teraz Zdziechowscy”1349. Da-
riusz Kupisz zaś podaje: „Gródek taczowski i pozostałości funkcjonującej przy nim 
osady są dowodami na to, iż genezę metryki dzisiejszego Taczowa można cofnąć do 
przełomu XIII i XIV lub I poł. XIV w. i powiązać z budową siedziby obronnej, która 
była z pewnościa dziełem pierwszych właścicieli wsi. Jej dziedzic musiał należeć 
do grona zamożniejszych rodów rycerskich […], zapewne był nim przodek słyn-
nego rycerza Mikołaja Powały z Taczowa […]. Tak więc w średniowieczu Taczów, 
wraz z Wolą Taczowską, należał do rodu pieczętującego się herbem Ogończyk, 
nazywanym też Powała. Pierwszym, odnotowanym w źródłach pod 1374 rokiem, 
właścicielem wsi był Stanisław Getka. Później należała ona do Świętosława z Ma-
gnuszewa, a następnie, już w XV wieku, do Mikołaja Pawały z Taczowa1350. Był on 
rycerzem znanym z udziału w bitwie pod Grunwaldem i uczestnikiem turniejów 
rycerskich, walczącym z rycerzami całej Europy, jak też naczelnym wodzem wojsk 
mazowieckich podczas konfliktu z Litwinami w 1444 r.”1351. 

1346 M. Burhardt, WTK, „Tygodnik Katolików”, nr 43 (1154) z 26.10.1975, PAX.
1347 Informacje pozyskane od Pana Janusza Gajewskiego, właściela tej nieruchomości, któremu dziekuję 
za życzliwość.
1348 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 204.
1349 F. Siarczyński., Opis…, op. cit., s. 88.
1350 T. Woźniczka, H. Rybińska, St. Rybiński, Ewidencyjna dokumentacja parku w Taczowie gm. Zakrzew woj. 
radomskie, arch. WUOZR, Radom 1989.
1351 D. Kupisz, Dzieje wsi Taczów, b.d., s. 20.
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Znaczne dobra ziemskie, na które składało się kilka folwarków, 9 wsi i jedno mia-
steczko (Magnuszew), sytuowały Mikołaja Powałę w gronie zamożnej szlachty1352. 
W drugiej połowie XVw. właścicielami Taczowa byli Mszczugowie h. Powała.1353. Na-
stępcy Powały, nazywający się Powałami h. Ogończyk, dziedziczyli Taczów i Wolę 
Taczowską. W rękach Powałów Taczów pozostawał najprawdopodobniej do poło-
wy XVI w.1354, kiedy to przeszedł we władanie Mikołaja Dzika h. Doliwa1355 z Nowej 
Cerekwi, wojskiego radomskiego. Notabene, jego córka Katarzyna wyszła za mąż 
za Kaspra Kochanowskiego z Policznej, syna Piotra Kochanowskiego, sędziego ra-
domskiego (brata poety Jana Kochanowskiego). Od XVII w. następują liczne zmiany 
właścicieli1356. Kochanowscy sprzedali część Taczowa Hieronimowi Białobrzeskiemu, 
wojskiemu radomskiemu. Następnie, przypuszczalnie od około połowy XVII w., 
dziedziczyli tu Kurdwanowscy, począwszy od Pawła, miecznika sandomierskiego, 
kasztelana zawichojskiego i senatora. Jego żoną była Anna Branicka, pokomorzanka 
krakowska, siostra Jana Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego koronnego. 
W 1673 r. w taczowskim dworze mieszkała Zofia Jełowiecka, siostra dziedzica wsi 
Hieronima Kurdwanowskiego1357. W 1701 r. Hieronim Jełowicki, rodem z Wołynia, 
sprzedał Taczów Andrzejowi Ledóchowskiemu, podstarościemu krzemienieckiemu, 
podstolemu wołyńskiemu. Następnie znalazł się on w rękach Michała Ledóchow-
skiego, rotmistrza królewskiego, kasztelana wołyńskiego, zmarłego w 1785 r. Jego 
żoną była Zuzanna Rzewuska, hetmanówna wielka koronna. (Ledóchowscy h. Sza-
ława, byli spowinowaceni z Kurdwanowskimi i Jełowieckimi)1358. Teściem dziedzica 
Taczowa był więc jeden z najzamożniejszych ludzi Rzeczypospolitej, hetman Sewe-
ryn Rzewuski. Następnie Taczów i Wola Taczowska przypadły Stanisławowi Ledó-
chowskiemu, gen. adiutantowi buławy koronnej, który nie zamieszkiwał na stałe 
w taczowskim dworze. Mieszkał zaś w nim dzierżawca, czy też zastawny posesor 
wsi, którym był w 1789 r. Bartłomiej Zdziechowski z Mleczkowa1359. 

W 1795 r. „nowym dziedzicem Taczowa i Woli Taczowskiej został Aleksander 
Bałła. Nabył on obydwie wioski od kasztelanica wołyńskiego Stanisława Ledó-
chowskiego, za pośrednictwem swego plenipotenta Stanisława Ryszkowskiego, 
regenta ziemskiego powiatu radomskiego. Niewiele wiadomo o owej rodzinie, któ-
ra przybyła do Polski z zagranicy […]. Aleksander Bałła również parał się służbą 
wojskową, osiągając w niej stosunkowo wysoką rangę pułkownika buławy polnej 
wojsk polskich1360”. 

1352 Tamże, s. 25.
1353 A. Nierychlewska, op. cit., s. 230, 231.
1354 D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 33.
1355 T. Palacz, Czarnolas Jana Kochanowskiego, Lublin 1986.
1356 Ewidencyjna dokumentacja parku w Taczowie…, op. cit.; Właścicielami były również rodziny: Jeło-
wickich, Ballów, Koszykowskich, Dzianotów, Brzozowskich i Kieterowiczów; J. Wiśniewski, Dekanat 
radomski, op. cit.
1357 D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 41.
1358 Tamże, s. 43.
1359 A. Nierychlewska, op. cit., s. 231; D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 44.
1360 D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 78–79.
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Dobra taczowskie dziedziczył bardzo krótko, bowiem po kilku miesiącach 
sprzedał je swemu plenipotentowi Stanisławowi Ryszkowskiemu h. Nowina, który 
ożenił się z Konstancją z Bałłów, córką rotmistrza Franciszka Bałły. W 1802 r. Stani-
sław Ryszkowski sprzedał Taczów i Wolę Taczowską, ze wszystkimi budynkami, 
folwarkiem, dworem i browarem Ignacemu Dzianottowi, za 5000 dukatów1361. Jak 
pisze D. Kupisz, Dzianottowie herbu własnego wywodzili się ze starej włoskiej ro-
dziny kupieckiej Gianotti de Castellati, nobilitowanej w Niemczech w XVI w. i osia-
dłej przejściowo na Śląsku. Jej przedstawiciele przybyli do Polski w XVII w.1362. 
Nabywca Taczowa Ignacy Dzianott (ur. 1762 r.), syn Teodory z Urbańskich i Józefa, 
właściciela Zychorzyna i Wałsnowa, ożeniony z wojewodzianką rawską Marianną 
Walicką, odziedziczył po ojcu dobra w powiecie opoczyńskim i rawskim. Pełnił 
urząd sędziego pokoju powiatu radomskiego, a zamieszkiwał na stałe wraz z ro-
dziną we dworze w Zameczku, stąd należy wnosić, że w Taczowie i Woli Taczow-
skiej gospodarował w jego imieniu zarządca lub dzierżawca. Kolejnymi dziedzica-
mi Taczowa byli: Konstanty Dzianott (od 1831 r.), Edward Brzozowski (od 1854 r.), 
Marianna z Zakrzewskich Kieterowicz (od 1871 r.), Adam Kieterowicz (od 1890 r.), 
Tadeusz Stanisław Kostka Kieterowicz, w spadku po zmarłym ojcu swoim Adamie 
Kieterowiczu (w 1920 r.) 

Wówczas to: „wskutek wyłączenia z tych dóbr morgów 122 prętów 253 i urzą-
dzeniu oddzielnej księgi hipotecznej pod nazwą „Kieterów”, szacunek dóbr tych 
odpowiednio się zmniejszył”1363. 

Cześć folwarku Taczów zakupili wówczas Franciszek, Michał i Stanisław Pluta, 
Józef Strzelec, Stanisław Kosowski i Józef Mordka. Natomiast Tadeusz Kieterowicz, 
wraz z żoną mieszkał tam i gospodarował aż do końca okupacji. Po wojnie aresztowa-
ny przez Służbę Bezpieczeństwa, według relacji bliskich, został zastrzelony podczas 
przesłuchania1364. Majątek rozparcelowano1365, a niedługo potem rozebrano dwór. 

„Przejęcie folwarku Kieterowiczów przez nową władzę odbyło się w „imponu-
jącym” tempie. Już 2 lutego 1945 r. w Taczowie pojawił się specjalny delegat władz 
w Radomiu Stanisław Nałęcz oraz milicjant […]. Obydwaj udali się do pustego 
dworu […] doprowadzili do wyboru tzw. komitetu folwarcznego […], wybrano 
jednogłośnie tymczasowego zarządcę folwarku Taczów [..], spisano inwentarz ma-
jątku przejętego na rzecz państwa. Areał gruntów nie uległ zmianom w porówna-

1361 APR, HPR, sygn. 1038: „Kontrakt przedaży między WJ Panem Stanisławem Ryszkowskim niegdy 
W. Jana z Ryszków Ryszkowskiego i Zofii z Sierakowskich małżonków synem, dóbr Taczowa i Woli Ta-
czowskieej w Cyrkule Radomskim leżących dziedzicem, przedającym, z jednej, a W. Ignacym Dzianot-
tem, niegdy WW. Józefa Dzianottaego i Teodory Urbańskiej małżonków, synem, kupującym, z drugiej 
strony. W. Stanisław Ryszkowski dobra pomienione wsie Taczów i Wola Taczowska […] ze wszystkie-
mui przyległościami, polami, ogrodami, łąkami, lasami, stawami, pobudynkami […] podług inwentarza, 
browarem, statkami browarnymi, zgoła ze wszystkim tym cokolwiek w ziemi i na powierzchni tych 
dóbr znajduje się…”.
1362 Tamże: „Wsławili się rzetelną służbą wojskową w licznych kampaniach wojennych toczonych za 
panowania Jana Kazimierza Wazy […] dzięki służbie w armii oraz na dworze królewskim doszli do 
znacznej fortuny. W XVIII i XIX w. posiadali majątki ziemskie w powiecie opoczyńskim i radomskim”.
1363 APR, HPR, sygn. 1038, APK, OUZ, sygn. 6754.
1364 D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 100.
1365 Ewidencyjna dokumentacja parku w Taczowie…, op. cit.
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niu z okresem przedwojennym i wynosił 103 ha powierzchni ogólnej […], opisano 
wszystkie budynki dworskie […]”1366. 

Parcelacja majątku spowodowała, że po folwarku pozostały jedynie dwór, zabudo-
wania gospodarcze i stawy1367. D. Kupisz podaje ponadto: „Na przełomie lat 70. i 80. 
zaszły zmiany w strukturze własności dawnych terenów podworskich pozostających 
w ręku Skarbu Państwa […]. Ostatecznie dzierżawione grunty zostały sprzedane przez 
Skarb Państwa. Wśród nich dawny gródek Powałów nabył […] p. Bolesław Sikora. 
W roku 1986 grunty te wraz z resztą zdewastowanych zabudowań gospodarczych, oraz 
gródkiem Powały odkupił przedsiębiorca Jerzy J. Okła […]. Niestety działka, na której 
znajdowały się resztki taczowskiego dworu, pozostała w rękach Skarbu Państwa. Dwór 
całkowicie został zdwastowany, aż w końcu zniknął z powierzchni, co zubożyło kra-
jobraz wsi. Na szczęście tereny te są dziś uporządkowane, zadbany piękny park, wraz 
z pomnikiem nawiązującym do rycerskich tradycji dawnych właścicieli Taczowa, staje 
się wyróżnikiem owej miejscowości na mapie powiatu i całego regionu radomskiego”1368.

Dwór po raz pierwszy w źródłach pisanych (1662 r., 1673 r.) pojawił się za rzą-
dów Kurdwanowskich, choć nie był on ich stałą rezydencją1369.

„Zbudowano go jednak o wiele wcześniej, najpewniej już w XV w., kiedy to funkcjo-
nował, jako wygodniejsze lokum dla rodu Powałów, niż gródek na wysepce stawu. Nie 
zachował się niestety żaden opis dworu taczowskiego. Możemy jednak z całą pewno-
ścią stwierdzić, że od samego początku, aż po XIX w., była to budowla w całości drew-
niana, zapewne parterowa, rozłożysta, wielokrotnie przebudowywana, a czasem może 
wznoszona od podstaw na przestrzeni owych czterystu lat. Z pewnością usytuowano 
ją nieco na północny zachód od jeziorka z gródkiem, na miejscu dworu i zabudowań 
folwarcznych znanych nam z XIX wiecznych planów Taczowa […]. Ostatni znajdujący 
się tam dwór powstał, od podstaw, bądź też w wyniku przebudowy, prawdopodobnie 
na przełomie XIX i XX wieku, a zlokalizowany był on w centralnej części XIX wiecznego 
parku […], w miejscu dzisiejszej dioramy z reprodukcją obrazu bitwy grunwaldzkiej”1370. 

Budynek ten, o wymiarach: (dł. 27 m, szer. 10 m, wys. 2,5 m (do sufitu), był 
typowym, niewielkim, drewnianym dworem, z pewnymi murowanymi elementa-
mi, a wewnątrz było 9 pokoi i kuchnia1371. Po II wojnie światowej prezentował się 
następująco: „Całość prezentowała się dość dobrze, z wyjątkiem krytego gontem 
dachu, którego stan oceniono na średni. Większość mebli została zniszczona przez 
Niemców i częściowo wywieziona, ale z pewnością zajrzeli tu także żołnierze ra-
dzieccy […]. Poza sprzętami najniezbędniejszymi do codziennego użytku znalezio-
no w nim jedynie oszkloną szafkę jesionową, z niewielką częścią biblioteki (60 ksią-
żek, głównie beletrystycznych), parę uszkodzonych foteli i krzeseł, połamane stoły 
oraz przestrzelony kulą karabinową zegar”1372. 

1366 D. Kupisz, Dzieje…, op. cit., s. 101–102.
1367 Tamże, s. 107–108.
1368 Tamże, s. 102, 123.
1369 Tamże, s. 40–41.
1370 Tamże, s. 102.
1371 Tamże, s. 10.
1372 Tamże, s. 102.



1.  Plan folwarku Taczów, 1868, wyk. Litwiński, APR
2.  Dwór w Taczowie. Fot. 1943
3.  Podpis Tadeusza Kieterowicza na dokumencie, 1920, APK
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Dwór ograbiony i podniszczony w ostatnich dniach wojny, wykorzystano jako 
mieszkanie dla różnych osób. Nie były one jego właścicielami, toteż budynku nikt 
nie naprawiał. Już w 1951 r. odnotowano, że drewniany dwór taczowski (sytuowany 
w osadzie Kieterów) liczy nadal 300 m2 i 9 pokoi, ale znajduje się w katastrofalnym 
stanie. Budynek niewątpliwie „potrzebował kompleksowego remontu, nowego da-
chu, okien, drzwi i kilku ścian. 6 pokoi nie nadawało się w ogóle do użytku z powo-
du złego stanu. […]. Niestety nie widziano dla dworu innego celu poza rozbiórką 
[…], przez jakiś czas był jeszcze zamieszkiwany, następnie był wykorzystywany dla 
celów magazynowych, potem stał opustoszały, aż w 1986 r. został rozebrany”1373. 

Na wschód od dworu stały drewniane czworaki, czyli dwa domy mieszkalne 
służby i pracowników folwarcznych. Wśród budynków inwentarskich zaś były 
obora (stajnia) i spichlerz.

Ogród, założony zapewne w XIX w, zachował się reliktowo. W latach 60. jego 
część została sprzedana rolnikom, a następnie wykupiona przez właściciela 

przetwórni owocowo-warzywnej. Zatarciu uległy dawne układy – komunikacyjny 
i kompozycyjny, przetrzebiony został drzewostan, wśród którego dominowały sta-
re dęby i jesiony, niektóre nawet 200-letnie.

 Obecnie park, o pow. 5,57 ha, pozostaje w dyspozycji prywatnego użytkownika 
i gminy. Składa się z dwóch części – wschodniej, zrewitalizowanej, ze stawem z wy-
spą, połączonym kanałem z drugim stawem, oraz miejsca dawnego sadu i częściowo 
parku z nasadzeniami topolowymi. Obecnie w parku powstało boisko piłkarskie.

TRABLICE
(Trawlycze, Trawnycze, Thrawlycze 1508, Trablicze 1569)1374 
gm. Kowala, wieś usytuowana jest na południe od Radomia, w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, przy drodze wojewódzkiej nr 744.

Dzieje. W XVI w. należała do Podlodowskich (z 1582 r. pochodzi informacja, że 
plebanowi radomskiemu należała się dziesięcina m.in. z folwarku Trablice), 

później Wąsowiczów, w XVIII w. Popielów. „We dworze p. Konstantego Popiela, 
Łowczego Królestwa Polskiego, znajdował się jeden pokoik, z drewnianym ołta-
rzykiem i obrazem. Pozwolenie na msze św. w tej kaplicy dał 2 stycznia 1746 r. 
kard. Lipski”1375. K. Popiel, chorąży w Wojsku Polskim i wojski radomski, wspierał 
ofiarami m.in. radomskie kolegium oo. Pijarów. Został pochowany w kościele oo. 
Bernardynów w Radomiu, gdzie też nieco wcześniej, w 1768 r. spoczęła jego żona 
Teresa Popielowa, a w 1796 r. Benedykt Popiel1376, który w II poł. XVIII w. od swego 
ojca Kazimierza nabył Mazowszany. Wiemy ponadto o Pawle Popielu, kasztelanie 
sandomierskim i Gabrielu Popielu, wojskim, którzy w 1787 r. byli komisarzami ko-

1373 Tamże, s. 102–103.
1374 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 205.
1375 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 301.
1376 D. Kupisz, Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku, w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
64, z. 1, 2016, s. 48; S. Piątkowski, Kowala…, op. cit., s. 56.
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misji dobrego porządku w Radomiu1377, o Józefie Popielu, który w 1788 r. nabył od 
Ignacego Kochanowskiego Krzyszkowice (wkrótce sprzedał je hr. Krasińskim)1378 
i Jarosławice, jak też o hr. Annie z Popielów Stadnickiej z Omięcina1379, żonie Szy-
mona Stadnickiego?.

W końcu tegoż wieku wieś została opisana jako leżąca „w gruntach urodzaj-
nych, z lasami, dworem…”1380. 

W XVIII i na początku XIX w. stanowiła własność Romerów, a od 1816 r. „dobra 
ziemskie Trablice, z Kolonią nowozałożoną Pelagów zwaną i Kolonią Zenonów” na-
leżały do Leona Sołtyka. W jednym z dokumentów z tego roku czytamy, że po rzą-
dowym zajęciu części dóbr na wydzierżawienie (pod pretekstem zaległych podat-
ków), „dobra nieruchome wieś Trablice, dziedziczne, szlacheckie, W. Leona Sołtyka 
mają tylko przyległą, nowo erygowaną kolonię Holendry […], graniczą na wschód 
z wsią Godów, od wschodu ku Radomiowi, z wsią Malczewem i Gembarzowem, 
od południa ku zachodowi z wsią Boraków? i Kaszów, na zachód Jerzową Wolą, na 
północ z wsią Żakowice […]”. Później dobra należały do: Ignacego Leszczyńskiego 
i Maksymiliana Jerzmanowskiego (od 1845 r.), Ludwiki i Leokadii Jerzmanowskich 
(od 1848 r.), Leopolda Ciborowskiego (od 1853 r.), Aleksandra Ciborowskiego (od 
1862 r.), Julianny z Ciborowskich Gzowskiej (od 1862 r.), Leopolda Ciborowskiego 
(od 1863 r.), Walentego Boguckiego (od 1865 r.), Celestyna Boguckiego (od 1878 r.) 
i Wilchelma Radke (od 1887 r.). W 1883 r. „rozsprzedano trzy folwarki należące do 
probostwa radomskiego: Rajec Szlachecki, Trablice i Żakowice”1381.

Dwór nie ma ikonografii, jak też nieznana jest jego lokalizacja. Wzmiankował go, jak 
już wspomniano, na pocz. XX w., ks. Jan Wiśniewski: „We dworze p. Konstantego 

Popiela […], znajdował się jeden pokoik, z drewnianym ołtarzykiem”1382. 
 Być może był on tożsamy z budynkiem opisanym w 1816 r. jako: „Dwór mu-

rowany, gontami pobity, dolny mieszczący od frontu salę i duży pokój bawialny?, 
z tyłu zaś kredens i pokoi dwa, oraz […] pokój jeden”1383. Był tam „dziedziniec, 
wkoło tego klombami, z drzew dzikich sadzonemi, ozdobiony i płotem żerdzio-
wym ogrodzony, bramę ze sztachet ordynaryjnych na biegunach […]”. Miał już 
niewątpliwie swoje lata, bowiem zalecono wówczas „reperację dworu, pobicie gon-
tami […], bo na reszcie starego dachu są gonty, wstawienie nowego pieca w niebie-
skim pokoju, danie posadzki w temże pokoju i wymurowanie spiżarni na górce”. 

Dalej w hipotece zapisano: „Oficyna, czyli folwark, na podmurowaniu, z drze-
wa, w węgieł wybudowana, mieści teraz w sobie spiżarnię, izbę czeladnią i stan-
cje […], gontami pobity, z kominem murowanym”. Były tam oczywiście i obiek-
ty gospodarcze, jak: „owczarnia, stajnie, obory, wozownia, pod jednym dachem, 
z drzwa, na podmurowaniu, w kwadrat zabudowane”.

1377 J. Luboński, Monografia historyczna…, op. cit., s. 32.
1378 D. Kupisz, Czasy nowożytne (XVI–XVIII w.), w: Dzieje Przytyka…, op. cit., s. 60–61.
1379 J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 312.
1380 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 89.
1381 J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 92.
1382 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 301.
1383 APR, HPR, sygn. 1173.



360

Po dworze, rozebranym lub zniszczonym przed II wojną światową, a raczej jesz-
cze wcześniej, bądź po obiektach mu towarzyszących nie ma śladu. Zupełnie też 
wyparowała ze świadomości miejscowej społeczności pamięć o nim.

Ogród. W 1816 r. były tam: „ogród włoski przy dworze, drzewami owocowemi 
zasadzony, ogród drugi warzywny przy spiklerzu, ogród trzeci przy folwar-

ku, także warzywny”. 

WALINY
(Wala, Wall, Walo)1384 
gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na południowy-zachód od Radomia, w pobli-
żu drogi wojewódzkiej nr 733.

Dzieje. Miejscowość ta wspomniana jest dopiero na pocz. XX w.1385. W 1913 r., po 
parcelacji majątku, 520 hektarów zakupił Henryk Łuniewski h. Łukocz, właściciel 

Wieniawy, żonaty z Marią z Podkańskich h. Brochwicz. Przeznaczyli je oni dla swych 
córek Ryszardyny (Ryszardziny) i Zofii, które wyszły za mąż za braci Lipińskich.  
Pierwsza z nich (ur. w 1863 r.) za Adama Lipińskiego h. Gozdawa (1846–1911)1386, który
wraz z córką został zastrzelony przez carską ochranę w rodzinnym majątku Skro-
baczów, w powiecie siedleckim. Po tej tragedii R. Łuniewska przeniosła się wraz 
z dziećmi do majątków Młodocin (202 ha) i Waliny (116 ha), który zakupiła w 1916 r. 
za 40 tys. rubli od Adama Kownackiego1387. Młodocin oddała synowi Erazmowi, 
sama zaś pozostała w Walinach. Gospodarstwem zajmowała się najmłodsza córka 
Elżbieta, która potem poślubiła Józefa Herniczka z Prędocina. Natomiast druga cór-
ka H. Łuniewskiego, Zofia, poślubiła Erazma Lipińskiego i wspólnie objęli majątek 
Młodocin Większy, o powierzchni 300 hektarów. 

W latach 1914–1919 w Walinach, na działce wydzielonej z kompleksu leśne-
go, wzniesiono dwór. Pod nadzorem Ryszardyny Lipińskiej rozpoczęto też prace 
związane z tworzeniem ogrodu. (Już wcześniej założono tam sad i warzywnik). 
W latach 1928–1929 r. nastąpiła kolejna parcelacja majątku, na rzecz kilkanastu osób 
i z 220 ha pozostało jedynie 25 ha. W związku z tym w 1945 r. nie podlegał on 
reformie rolnej. W 1962 r. dwór z ogrodem przejął Antoni E. Dobrzański, który 
opuścił go w 1988 r. Budynek, z pozostawionymi meblami i księgozbiorem, został 
zdewastowany, a w ogrodzie nastąpiła wycinka drzew. W 1992 r. przeszedł w ręce 
innego, prywatnego właściela. 

Dwór nie ma ikonografii, bądź opisu, zatracił także cechy stylowe, co bardzo 
utrudnia analizę jego pierwotnej formy. Był skromnym, parterowym, budyn-

kiem, murowanym z cegły. Obecnie jest w stanie malowniczej ruiny, rzec moż-
na adekwatnej do staropolskiego znaczenia słowa walina, czyli ruina, zwaliska 

1384 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 300.
1385 T. Woźniczka, E. Domagała, M. Domagała, M. Figiel, Ewidencja dokumentacyjna parku w Walinach gm. 
Wolanów, woj. radomskie, mps, arch. WUOZR, Radom 1992.
1386 H. Łuniewski, Lipińska Ryszardzina z Łuniewskich, w; Ziemianie polscy. Słownik biograficzny, Warszawa 
2004, s. 69.
1387 APK, OUZ. sygn. 4048.



1.  Park w Walinach – widok na dwór. Fot. W.M. Kowalik 2015
2.  Kapliczka w parku dworskim w Walinach. Fot. W.M. Kowalik 2015
3.  Ruina dworu w Walinach. Fot. W.M. Kowalik 2015
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(M. Arct, Słownik Staropolski). Pozbawiony dachu, z fragmentami ścian, z których 
północna, w części środkowej, ma charakter płytkiego ryzalitu. Elewacje południo-
wą i wschodnią poprzedzają niskie schody, natomiast północną pozostałości tara-
su. Ruiny budynku i jego otoczenie porośnięte są krzewami i drzewami. 

Ogród zaprojektowany został na tzw. naturalnym założeniu. W 1925 r. stał się 
na tyle reprezentatywny, że konkurował z sąsiednimi o miano najpiękniej-

szego. Niestety, z okresu jego założenia zachowało się jedynie kilka egzemplarzy 
starodrzewu i resztki sadu. Tuż przed dworską ruiną widzimy ocalałe z alei nie-
które kasztanowce. Był tam niegdyś jeszcze podjazd i ogród kwietny. Od dworu 
jedna aleja biegnie w kierunku zachodnim do sadu. Druga, częściowo zachowana, 
morwowo-robiniowa, stanowi element obecnego wjazdu do parku. Przy dawnym 
wjeździe, od strony Krogulczej (pd), zachowała się murowana kapliczka, zwieńczo-
na żeliwnym krzyżem1388. Nie zachowały się natomiast kamienne ławeczki, niegdyś 
ustawione w malowniczych miejscach parku.

To stosunkowo rozległ założenie, o powierzchni około 11 ha, określane było 
jako obszar o dużym znaczeniu ekologicznym, miejsce gniazdowania i bytowania 
wielu gatunków zwierząt i ptaków. Świadczy o tym choćby fakt, że jakiś czas temu 
spotkano tam rudel z czternastu saren. 

 

WAWRZYSZÓW (KOLONIA) 
(Wawryszow 1260, Wawrziszow 1374, Wanwrissow 1275, Wawrzyschow 1508, 
Wawrzissow 1569)1389

gm. Wolanów, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, niedaleko Zalewu 
Domaniowskiego, w pobliżu drogi krajowej nr 12.

Dzieje. „Wawrzyszów, wieś duchowna […], należy do klasztoru Wąchockiego”, 
zapisano w końcu XVIII w.1390. Później tamtejszy majątek należał m.in. do za-

służonego rodu Kobylańskich h. Grzymała. Jeden z nich, August Kobylański, od 
1846 r. właściciel firmy Gerlach w Drzewicy, wielki patriota, po powstaniu stycz-
niowym osadzony był w Cytadeli Warszawskiej. (W 1875 r. Samuel Kobylański 
„wskrzesił” firmę pod nazwą „S. Kobylański dawniej S. Gerlach”1391). Od okresu 
popowstaniowego Wawrzyszów wraz z Potkanną i Chronowem wchodził w skład 
majoratu pod nazwą Olgino1392. Jego właścicielem z carskiego nadania był gen. Józef 
Sierzputowski, o którym była już mowa w haśle Potkanna. W latach 1922–1935 po-
siadaczem majątku był Bronisław Kobylański (ur. 1894 – zm. 1978), współwłaściciel 
Gerlacha. W 1905 r., wespół z bratem Samuelem, zakupił duży dwór w Rusinowie, 

1388 Nowy właścieiel zmienił wjazd do parku, ze względu na dobrą nawierznię asfaltową drogi prowa-
dzącej do Walin od strony Radomia i Wolanowa, natomiast dojazd z Krogulczy pozostał drogą polną.
1389 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 211.
1390 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 90.
1391 W 1928 r. kierownictwo przedsiębiorstwa powierzono jego synowi Kazimierzowi.
1392 APR, HPR, sygn. 912 (Potkanna, Chronów, Wawrzyszów).



1.  Ruina dworu w Wawrzyszowie Kolonii. Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Ruina dworu w Wawrzyszowie Kolonii, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2013
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koło Przysuchy, a w 1935 r. objął majątek Krzyszkowice (o pow. 125 ha)1393. Na-
stępnie w Wawrzyszowie gospodarzył Jan Kucharczak wraz z rodziną. Jego obecni 
właściciele mieszkają w nowym domu wzniesionym tuż obok dawnego dworu. 

Dwór, o nieznanej ikonografii, uległ spaleniu zapewne jeszcze przed II wojną 
światową. Pozostało po nim miejsce, w postaci pola, na którym do dziś wyory-

wane są kamienno-ceglane szczątki. Po pożarze gospodarze przenieśli się tymcza-
sowo do murowanego, ceglanego spichlerza, po uprzedniej jego adaptacji. 

Był to skromny, parterowy budynek, założony na planie prostokąta, z wysokim 
poddaszem, o ścianach artykułowanych oknami, drzwiami i lizenami. (Podobnie 
w ścianach szczytowych). Staropolskim zwyczajem otrzymał ganek na dwóch słu-
pach (kolumnach?), poprzedzony schodkami. 

Pełnił funkcję dworu, aż do czasu przeniesienia się swych właścicieli do Krzysz-
kowic. Obecnie jest w stanie „romantycznej” ruiny, porośnięty winoroślą, otoczony 
częściowo starymi drzewami. 

Z dawnego zespołu dworskiego zachowały się murowana stodoła z ozdobnymi 
oknami. 

Ogród. Nie ma o nim informacji źródłowych. Dziś widzimy tam jego skromne 
relikty, ze stawem (w zrujnowanym budynku leży kajak) i resztki sadu.

WIELOGÓRA 
(Wyelyegora 1508, Wieliegora 1569)1394

gm. Jedlińsk, wieś usytuowana jest na północ od Radomia, przy drodze E7.

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano: „Wielogóra […] ojczyste siedlisko Wielogór-
skich, potem dziedzictwo Firlejów, którego nosi pamiątkę staw, Firlej zwany. 

Po nich właścicielami byli: Leżeńscy, Dziulowie, od tych od r. 1727 Mikułowscy”1395. 
W 1789 r. w dokumencie wykazującym ofiarę na wojsko czytamy: „Wieś Wielogó-
ra, dziedziczna W. Antoniego Mikułowskiego z przyległościami Firlejem i Anto-
niowem, w posesyi tegoż zostająca”1396. W kościele oo. Bernardynów w Radomiu 
zachowało się klasycystyczne epitafium z portretami małżeństwa Mikułowskich: 
Antoniego h. Drzewica (ur. 1736 – zm.1794), komornika granicznego powiatu opo-
czyńskiego, który w 1764 r. podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
pisarza ziemskiego powiatów radomskiego, chęcińskiego, opoczyńskiego, deputa-
ta na Trybunał Koronny, sędziego kapturowego, posła na sejm, i jego żony Anny 
z Lubowiedzkich, gdzie czytamy, że „Anna z Lubowiedzkich Mikułowska, dobra 
żona dobrego męża, towarzysząc cnotom i zaszczytom w życiu, towarzyszy i po 
śmierci” (w 1800 r.)1397. Jednakże w kościele pw. św. Bartłomieja we Wsoli, także 

1393 J. Trzcińska, Bauerfeind Wacław Julian, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, s. 3, 
Warszawa 1998; W 1943 r. w Drzewicy został zamordowany brat Bronisława Kobylańskiego-August 
(ur. 1891), współwłaściciel fabryki „Gerlach”, członek NSZ.
1394 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 213.
1395 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 90.
1396 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 256; W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 158–159.
1397 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 145.



1.  Plan Wielogóry, 1872, wg pierworysu z 1860, proj. Bogusławskiego. APR
2.  Założenie dworskie (fragment) w Wielogórze, proj. z 1872
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znajduje się tablica nagrobna z inskrypcją: „Kamień ten nieczuły wskazuje zwłoki 
ś.p. Wielmożnej Pani z Lubowiedzkich Anny Mikułowskiej, pisarzowej ziemskiej 
radomskiej…”, zmarłej w 1800 r.1398. Od początku XIX w. właścicielem Wielogóry 
był: Tomasz Mikułowski „z rodziału majątku ojczystego pomiędzy sobą, a Szymo-
nem, Rafałem, bracią, i Teklą siostrą, oraz Adamem i Agnieszką, bratem i siostrą 
małoletniemi Mikułowskimi, 12 listopada 1801 r. sporządzonego, przez Sąd Szla-
checki Krakowski 11 września 1802 r. potwierdzonego”, później Justyna z Rożec-
kich Mikułowska, po swym zmarłym mężu Tomaszu (1849 r.), Katarzyna Rożecka, 
w jednej połowie, i Ostrowscy, skoligaceni i spokrewnieni z Surdykowskimi i Kwa-
piszewskimi (od 1871 r.), Katarzyna Rożęcka i ksiądz Franciszek Brzozowski (od 
1872 r.), Katarzyna Rożecka (od 1872 r.), Izabella Ostrowska (od 1878 r.), Franciszka 
Oskierko (od 1878 r.), a od 1881 r. Florentyna Rablowska, Tomasz Targosz i Stani-
sław Aksamit1399. 

W 1872 r. na majątek składały się: zabudowa mieszkalna, folwarczna1400. 
Folwark Wielogóra liczył wówczas ponad 349 mórg. 

Dwór nie ma ani ikonografii, ani opisu. Trudna dziś do ustalenia jest także jego 
lokalizacja.

Ogród. W 1872 r. był tam ogród z oranżerią i sadzawką za ogrodem. Można więc 
sądzić, iż mogło to być interesujące założenie.

WOLANÓW
(Cowalska wola 1411, Wolya Kowalska 1508, Wolanów 1827)1401

gm. Wolanów, wieś usytuowana jest przy drodze krajowej nr 12 Radom–Łódź.

Dzieje. Najstarsza informacja o tej miejscowości, zwanej wówczas Wolą Kowal-
ską, pochodzi z 1411 r.1402. W końcu XVIII w. zapisano: „Dziedziczyli tu: Orli-

kowie (bracia Piotr i Jan wieś wydzierżawili Bartłomiejowi Białyńskiemu, swemu 
pasierbowi, co potwierdził Zygmunt August w 1568 r.), Wąsowiczowie, Kwaśniew-
scy, teraz Jankowscy”1403. W 1773 r. król Stanisław August wydał przywilej zezwa-
lający Ignacemu Jankowskiemu na założenie na prawie magdeburskim miasteczka 
Święta Dorota. W dokumencie czytamy m.in.: „Gdy ur. Ignacy Jankowski, kapitan 
regimentu Łanowego, przedsięwziął w dobrach swych dziedzicznych wieś Święta 
Dorota na miasteczko podnieść i pokorną do nas wniósł prośbę […] My zważywszy 

1398 W. Kowalski, Corpus…, op. cit,. s.158–159.
1399 APR, HPR, sygn. 1246, 1247.
1400 APR, HPR, sygn. 1252.
1401 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 489; F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 92: „Wola Świętej Doroty 
[…] inaczej Wolanów, a dawniej Kowalską, lub Orlikową Wolą zwane, liche i dopiero powstające…”
1402 Z. Guldon, Wizytacja parafii Wola Świętej Doroty (Wolanów) z 1747 roku, w: Zieliński S. red., Wieś 
Radomska, t. 5, Radom 1997, s. 205–215; Z. Guldon, Opis Wolanowa z 1860 r., w: Zieliński S. red., Wieś 
Radomska, t. 6, Radom 2001, s. 161–170.
1403 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s.  92, 115–122.
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tak powszechną dla całej Rzeczypospolitej ozdobę, jako i prywatny dla obywatelów 
pożytek […], tudzież mając na poważaniu wzgląd zasługi tegoż ur. Jankowskiego 
nam i Rzeczypospolitej okazane, […] zezwolenie […] dać umyśliliśmy”1404. 

W 1789 r. miasto Wola św. Doroty, wraz z wsią o tej samej nazwie, znajdowały 
się w posesji zastawnej Ewy z Duninów Wąsowiczów Karskiej, stolnikowej nur-
skiej, z przyległą wsią Wola1405. W 1792 r. Ludwika z Chronowskich Jankowska, 
„pułkownikowa w[ojsk] kor[onnych], miasta Woli św. Doroty dożywotnia Pani” 
określiła prawa i obowiązki mieszczan1406. Od 1817 r. dobra ziemskie Wolanów mia-
sto znalazły się we władaniu Antoniego Jankowskiego, zakupione, za 165 tys. złp, 
od Ludwiki z Chronowskich Radzymińskiej (vel Radzimińskiej). Przynależna do 
tych dóbr i zapewne folwarku Wolanów wieś Kowala Duszocin1407, (w 1789 r. wieś 
dziedziczna Felicjana Kwaśniewskiego, w dzierżawie ks. Walentego Jurkowskie-
go), została nabyta w kolejnym roku, za 135 tys. złp, od Radzymińskiej, w 1828 r. 
dobra nabyło, od swego ojca, rodzeństwo Józef i Aniela Jankowscy. Kolejni wła-
ściciele to: od 1842 r. Antoni Jankowski, od 1844 r. Antoni i Ludwika z Marylskich 
małżonkowie Boczkowscy, od 1845 r. Artur Filipowicz, w 1849 r. Witold Filipowicz, 
który odziedziczył je po swym ojcu, w 1864 r. nabył je Józef Goldberg, w 1872 Julian 
Goldberg, w 1880 r. Franciszek Ostrowski, w 1882 r. Rufin Bekerman, później na 
skutek parcelacji było wielu współwłaścicieli, m.in. Stanisław Firlej i Głogowscy1408.

Dwór. Usytuowany był prawdopodobnie w części Wolanowa zwanej Raj (obec-
nie ul. Opoczyńska 28, przy drodze do Kolonii Wolanów). 

Był budynkiem raczej okazałym, skoro w 1815 r. został nazwany pałacem. To 
w nim „w miasteczku Jaśnie Wielmożnej Radzimińskiej dziedzicznym, w pała-
cu…”, spisano dokument z udziałem m.in.: Ludwiki z Chronowskich 1. Jankow-
skiej, 2. księżnej Ponińskiej, 3. Radzimińskiej, dotyczący sprzedaży Chronówka. 
W spisanym wówczas inwentarzu znajdujemy następującą charakterystykę dworu: 
„Murowany, zawierający w sobie pokoi mieszkalnych 8, garderobę, przedpokój, 
podłogi w tafle, dach gontami pokryty. Officyna po prawej ręce murowana, zawie-
rająca pokoi 4 […], dach gontem pokryty. Kuchnia po lewej ręce masyw murowana, 
obejmująca trzy stancyi i kuchnie z pułapem. Dziedziniec z klombami, officynki za 
kuchnią murowane, dach gontowy”. 

Wyposażenie, które można zaliczyć do jednego z bogatszych w regionie, jak 
wynika z inwentarza spisanego w 1847 r. po śmierci Artura Filipowicza, na 

żądanie jego żony Julii z Dowgiałłów, wyglądało następująco: „W pokoju bawial-
nym: kanapa, stół i krzesła mahoniowe, ekran przedkominkowy, w pokoju przy-
ległym narożnym: kanapa, stół owalny i 12 krzeseł mahoniowe, 2 kolumny drew-
niane, zwierciadło stojące w postumencie mahoniowym, w pokoju salka zwanym: 

1404 Tamże, s. 116–117.
1405 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 253.
1406 Tamże, s. 118–122.
1407 Tamże. W końcu XVIII w.: „Kowala Dusocina […] byli tu dziedzicami: Kowalscy, Szpotowie, Le-
karscy, Podlodowscy, Chlewiccy, teraz Kwaśniewscy”. (Opis…, op. cit., s. 49). We wsi tej zachowała się 
pamięć o znajdującej się tam niegdyś owczarni (Kowala Duszocin nr 83).
1408 APR, HPR, sygn. 1239, 1240.
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5 sofek biało lakierowanych, 2 zwierciadła między oknowe, perłowo lakierowa-
nych, 3 zwierciadła w ramach złoconych, 2 żyrandole z talerzem, czyli spodem 
szklanym, na łańcuszkach brązowych, z wisiorkami ze szkła rżniętego, 1 żyran-
dol bronzowy ze spodem szklanym, o 8 świecznikach (z wisiorkami szklanemi), 
4 świeczniki brązowe, każdy o lichtarzach dwóch, z wisiorkami szklanemi, zegar 
ścienny w pokoju narożnym, bawialnemu przyległym, godziny i kwadranse bijący, 
z pozytywką grającą muzykę, fabryki Karola Suchy w Pradze, zegar w postumen-
cie alabastrowym, z figurką na wierzchu postumentu, także alabastrową, godziny 
i kwadranse w dzwonki wybijający, zegarek mały niebijący w postumencie brązo-
wym, wyobrażającym kupidynka powożonego przez gołębie, z koszem szklanym 
na postumencie z drzewa, fajczarnia z drzewa orzechowego, z trzema półkolnemi 
kondygnacjami, kantorek mahoniem fornirowany, toaletka z drzewa palisandro-
wego z lusterkiem, kałamarzem z cyny i nożyczkami, w pokoju jadalnym: żyrandol 
bronzowy o trzech świecznikach kinkietowych, portret starościny wisłockiej natu-
ralnej wielkości, portret olejny Xięcia Józefa Poniatowskiego nad Elbą, krajobraz 
olejno malowany, latarnie do przepokoju kinkietowe, w oficynie kuchni i pokoju 
służbowym: 7 sofek, fotel czyli karło, 2 kufry, dywan strzyżony z krajobrazem, la-
ska trzcinowa z gałką kościaną z kutasami jedwabnemi, laska fiszbinowa, laska 
jałowcowa z toporkiem żelaznym, 3 obrusy holenderskie, kosztowności różne: ze-
garek cylinder w złotej oprawie, lornetka pojedyncza w oprawie złotej, pierścionek 
złoty z emalią dwukolorową, w wyrobach różnych ze srebra: samowar z fabryki 
Radkiego w Warszawie, imbryki do herbaty i kawy, 2 lichtarze z fabryki Kaspra 
Bary, garnuszek do śmietany i 2 solniczki pod stemplem Rotkiel w Lublinie, 2 lich-
tarze pod stemplem Suchecki, 2 lichtarze fabryli Malcz w Warszawie, wyroby sre-
brem platerowane, czyli srebra Fraget”.

Ponadto: „powóz lando, spód i pudło szafirowe, z koziołkami, suknem popie-
latym wybity, z poduszkami, z dwoma walizami, kocz, spód i pudło szafirowe, 
koczyk mały zielony, bryczka brytyczanka?, korzeniem wyplatana stara, zdezelo-
wana, bryczka mała kolankowa stara, wasąg korzeniem pleciony, sanki ruskie”. 

W 1860 r. w Wolanowie, w dworze, w obecności rejenta M. Przychodzkiego, prze-
prowadzono inwentaryzację rzeczy po Julii z Dowgiałłów 1. Flipowiczowej, 2. Dą-
browskiej i Arturze Filipowiczu, stanowiące własność nieletniego Witolda Filipowi-
cza, wykazując w inwentarzu takie przedmioty, jak: „Fortepian mahoniowy z fabryki 
Sucha? w Lublinie, serwantka jesionowa, zwierciadło w złoconych ramach, biureczko 
mahoniowe, toaletka damska orzechowa, stolik okrągły mahoniowy, kozeta safia-
nowa, łożko jesionowe, zegar alabastrowy pod kloszem, flakonik rubinowy, krysz-
tałowy, grubo złocony, kałamarz i piaseczniczka z figurką alabastrową i muszelką, 
kolia z francuskiego złota, bransoletka złota, obrączka złotą, z napisem w środku: 
„wiara nadzieja i miłość”, pierścionek złoty, bransoletka z włosów, z klamerką złotą 
i turkusami, rajsfeder srebrny, pierścionek z 11 rozetkami, termowar z brylancikami 
i turkusikami, jajko z perłowej macicy z krzyżykiem złotym w środku, kolia z gra-
natami, łańcuszek z kamieniami […], 24 kwiatów agapanów, 5 kaktusów dużych 
kolczastych, 1 drzewo cytrynowe i pomarańczowe, 2 oleandry, 7 justycyi, 2 bobkowe 
drzewa, 4 pelargonie, 3 datury, 4 bukszpany, 2 curkurysy? i 119 sztuk różnych innych 
kwiatów z wazonami”. 

Ogród nie zachował się i brak jego opisu. Być może jego relikt stanowi jeden lub 
dwa stawy i pojedyncze drzewa, w tym wierzby. 



1.  Plan części majątku Wolanów, 1882–1901. APR
2.  Plan folwarku Kowala Duszocina, 1882–1903. APR
3.  Relikty założenia dworskiego w Wolanowie. Fot. W.M. Kowalik 2018
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WRZOS
(Wrzosz 1470–1480,Wrzos 1564–1565)1409

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, nad rzeczką 
Wiązownicą.

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano, że to: „…gniazdo familii Wrzosowskich, po-
tem dziedzictwo Podlodowskich, skąd się pisali, dalej Branwickich”1410. W miej-

scowym, gotyckim kościele pw. św. Wawrzyńca, wzniesionym w 1420 r. z funda-
cji Potkańskich h. Brochwicz, znajduje się XVIII-wieczna płyta kamienna rodziny 
Branwickich: Józefa stolnika owruckiego, jego żony Teofilii ze Skórkowskich, matki 
Katarzyny z Duninów i wnuka Jędrzeja1411. Jak czytamy w dokumencie wykazują-
cym ofiarę na wojsko w 1789 r. „wies szlachecka Wrzos, dziedziczna W. Mikołaja 
Branwickiego, komornika ziemskiego radomskiego, w posesyi tegoz zostająca”1412 Do 
1808 r. właścicielem dóbr Wrzos był Franciszek Sefrynowicz, od którego nabyła je, za 
sumę 101 600 złp, Katarzyna z Chronowskich 1v. Wąsowiczowa 2v. Romerowa (zm. 
1825). W 1823 r. majątek wydzierżawił, na dziesięć lat, Józef Jankowski. W związku 
z tym przed rejentem W. Rutkowskim w Radomiu stanęli: „Wielmożny Józef Du-
nin Wąsowicz, były major wojsk polskich, w dobrach Wrzos mieszkający […] jako 
plenipotent JW. Katarzyny Romerowej, matki swojej […], Wielmożny Józef Jankow-
ski, dziedzic dóbr Chronówka…”. Kolejnymi właścielami byli: Józef Jankowski wraz 
z żoną Katarzyną z Wąsowiczów i Feliks Wąsowicz (od 1826 r.), Józef i Katarzyna 
Jankowscy (od 1829 r.), Ignacy Trzciński (od 1839 r., później właściciel Jedlanki), An-
toni Dąbrowski (od 1840 r.), Jan Deyczman (od 1845 r.), Symeon Szydłowski (od 
1847 r.), Antoni Dąbrowski (od 1848 r.), Lucyan Dąbrowski (od 1848 r.), Aleksander 
i Domicella z Wylazłowskich Zbroscy (od 1855 r.), których majątek został w 1866 r. 
zajęty na „przymuszoną sprzedaż”, co mogło mieć związek z powstaniem stycz-
niowym. W latach 1863–1866 ich wierzycielami byli: Wincenty Lutostański (kasjer 
Urzędu Loteryi), Anna z Wyrzykowskich Tymińska, Piotr Sławiński, Józef Maciński 
jubiler, Hil Waintraub, Dawid Spirytus, Josek Landau i Izrael Cukier.

Dobra Wrzos nie miały folwarków czy też młynów, były „na jednym kawale 
ziemi położone, czysto rolne, graniczyły na wschód z dobrami Jabłonna Żerdź, na 
południe z dobrami Potkanna, na zachód z dobrami prywatnemi Goszczewice, na 
północ z dobrami prywatnemi Wygnanów”. Była tam m.in. karczma, wymieniona 
w inwentarzach.

Następni właściciele to: Edward Gross (od 1870 r.) Teodor Kochen (od 1875 r.), 
Ignacy i Adolf Rudzcy (od 1882 r.), Ignacy Rudzki (od 1884 r.), Władysław Siedlecki 
(od 1892 r.) i inni po parcelacji gruntów1413. 

Dwór nie ma ikonografii. Usytuowany był w miejscu, gdzie obecnie jest „pole 
Paciaków”, na styku z „polem Wachowicza”, gdzie pośród zboża rośnie krzew 

1409 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 103.
1410 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 93; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 388.
1411 KZSP, powiat radomski, op. cit., s. 58–59; W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 156–157.
1412 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255.
1413 APR, HPR, sygn. 1254.
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skrywający trochę kamieni i skąd roztacza się widok na znajdujący się w odległości 
około dwustu metrów kościół1414. Był budynkiem murowanym, złożonym z 6 pokoi.

W 1866 r., kiedy stanowił siedzibę Zbroskich, był to budynek: „parterowy, 
z cegły, na wapno murowany, o trzech kominach takoż murowanych, nad dach 
wyprowadzonych, gontami pokryty, obejmujący buduarek murowany, dachem 
gontowym kryty, o drzwiach dwuskrzydłowych, w połowie oszklonych, i czterech 
okienkach […], posiadający nadto pokoi sześć, z których dwa jest malowanych 
i spiżarnię […], w których była podłoga z tarcic, pieców trzy, dwa z kafli białych, 
a jeden z czerwonych, kominek z cegły murowany szafkowy, drzwi dwuskrzydło-
wych sześcioro, a jednoskrzydłowych pięcioro, z tych filungowych dziesięć, okien 
dziesięć, po obu stronach budynku po sześć szyb dużych […]. Wchodząc od strony 
zachodu, z ogrodu do sionki małej, znajdują się schody drewniane, prowadzące 
na górę, okryte buduarkiem z desek, w którym to buduarku jest mała komórka 
z drzwiczkami. Dwór ten jest w stanie zdatnym do użytku, jedynie tylko dach jako 
przez starość zużyty wymaga reperacyi […], obejmuje długość łokci trzydzieści 
cztery, szerokość łokci szesnaście”. Dalej opisana jest oficyna: „budynek drewniany 
z bali sosnowych na węgieł wystawiony, dachem gontowym kryty, o jednym ko-
minie z cegły murowanym na kuchnie i służbę dworską przeznaczony, obejmujący 
cztery stancye i dwie spiżarnie, pułap z tarcic, pieców dwa, z których jeden chlebo-
wy a drugi ogrzewalny, tudzież kuchnię angielską i jeden komin zwyczajny, drzwi 
pięcioro. Kuchnia obejmuje długości łokci dwadzieścia dwa, szerokość łokci jede-
naście i jest w stanie zdezelowanym, wymagający nowych poszyć i dachu…”1415.

W 1867 r. dwór, wraz z obiektami towarzyszącymi, opisany jest następująco: „Dwór 
parterowy o 6 pokojach murowany, z buduarem i spiżarnią, dom drewniany w węgieł 
o 4 stancyach i 2 spiżarniach, w którym kuchnia i służba, gontem kryte, budynek drew-
niany w węgieł na podmurowaniu, w którym jest 3 stajnie i 2 wozownie, obora muro-
wana i druga z drzewa w słupy, stodoła z drzewa na podmurowaniu w słupy o 2 klepi-
skach i 4 zapolach, stodoła takaż o 1 klepisku i 2 zapolach z spichrzem, sterta na zboże, 
wszystkie budowle słomą kryte, studnia cembrowana z żurawiem i kubłem oraz żłóbem, 
piwniczka drewniana, płoty około budynków z żerdzi i gałęzi, karczma, kuźnia muro-
wana gontem kryte i, […] przy karczmnie 2 obórki drewniane i takież 2 chlewy i chałupa, 
która połowa należy do dworu, a druga do włościanina Walentego Wachowicza; w poło-
wie dworskiej, przy której jest piwniczka murowana i wozownia zamieszkuje pachciarz 
Dancigier. Budowle w ogóle są w stanie średnim i wymagają restauracji…”1416.

Wyposażenie XVIII-wiecznego dworu Mikołaja Branwickiego to m.in. portrety króla 
Stanisława Augusta, hetmana Karola Chodkiewicza i Tadeusza Kościuszki1417.

Ogród. Jedyna jego charakterystyka pochodzi z 1866 r.: „Około dworu jest osiem 
kasztanów, w ogrodzie tym znajdują się latorośle bzu i różnych innych krze-

wów, mianowicie agrestu, tudzież zarośnięta szkółka drzewek śliwkowych, oraz 
jest aleja wysadzana grabiną”. 

1414 Informacje panów Nowaka (90-letniego), Tadeusza Kasiaka i rodziny Paciaków, mieszkańców wsi.
1415 APR, HPR, sygn. 1257.
1416 APR, HPR, sygn. 1257; Obwieszczenie pisarza Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej z 4(16) 
lutego 1867.
1417 S. Piątkowski, Wyposażenie dworu…, op. cit., s. 393–401.



1.  Nagrobek Maksymiliana Jasieńskiego na cmentarzu parafi alnym we Wrzosie. Fot. W.M. Kowalik 2018
2.  Miejsce po dworze we Wrzosie. Fot. W.M. Kowalik 2018
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W innym opisie z tego czasu o ogrodzie i jego otoczeniu czytamy: „W dobrach 
zajętych jest ogród owocowy i warzywny, dwa dziedzińce. Rzek jest dwie, stara 
i nowa, stanowiąca granice pomiędzy dobrami zajętemi, a dobrami sąsiedniemi 
Goszczewice, rozległe w przybliżeniu morgów trzy, na jednej z tych rzek jest most 
z bali […] Sadzawek cztery, z tych dwie pod samym dworem, woda jest w nich 
czysta, zaś drugie dwie zarośnięte trzciną i chwastem, niemałem szlamem, i odda-
lone od dworu mniej więcej kroków trzysta. Wszystkie te sadzawki mieszczą się na 
gruntach dworskich i zawierają rozległości mniej więcej półtory morgi”1418. 

WYGNANÓW
(Wignanow 1508, Wygnanów 1564–1565)1419

gm. Przytyk, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w dorzeczu 
Radomki i Wiązownicy.

Dzieje. W XVI w. jej właścicielami byli m.in. Jan z Wygnanowa i Stanisław Goź-
dzissowski1420. W końcu XVIII w. zapisano: „Wygnanów i przyległość zwana 

Wolą […] dziedziczyli: Gościszewscy, Podlodowscy, Lasoccy, Morsztynowie”1421. 
W 1789 r., jak czytamy w wykazie ofiar z majątków ziemskich na wojsko, „wieś Wy-
gnanów, w posesyi W. Józefa Kosickiego zostająca”1422. Do 1808 r. dobra te stanowiły 
własność Jana Domańskiego, od którego nabył je (za 120 tys. złp.) Cyprian Dunin 
Wąsowicz, podczaszy radomski, Kawaler Orderu św. Stanisława, dziedzic Wrzesz-
czowa, Woli Wrzeszczowskiej i Glinic. (W testamencie zapisał on m.in. Michałowi 
Zbijewskiemu 10 tys. złp, „ubezpieczone na wsi Wygnanowie” i o.o. kapucynom 
w Nowym Mieście nad Pilicą 2 tys. złp.). W 1810 r. od niego, swego ojca, dobra 
zakupił Aleksander Dunin Wąsowicz, radca powiatu radomskiego, zamieszkały 
w Niemianowicach (w 1812 r. „narzeczony małżonek Aleksandry Burdzickiej, córki 
Andrzeja, dziedzica Grabowa1423). W 1824 r. dobra Wygnanów zostały wydzierża-
wione, na dwadzieścia siedem lat, Janowi Chociszewskiemu, dziedzicowi Kuczek, 
w 1836 r. Wygnanów (wraz z Wrzeszczowem) zakupił Wojciech Olszewski, w 1846 r. 
właścicielka została Teodozja z Kuszewskich Olszewska (w połowie), Maksymilian 
Olszewski, Martyna, Mieczysława Olszewskie, „małoletnie, w których imieniu matka 

1418 APR, HPR, sygn. 1257.
1419 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 260.
1420 SGKP, t. XIV, 1895.
1421 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 93.
1422 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255.
1423 APR, HPR, sygn. 1076. W 1810 r. spisano, w obecności Stanisława Odrowąż Pieniążka, marszałka 
z tegoż kozienickiego powiatu, i ks. kan. Wojciecha Grzegorzewskiego, proboszcza zwolinskiego „tran-
zakcyję przedślubną w następującym sposobie: Świetność, zacność, cel małżeństwa, ile Jaśnie Wielmoż-
ni Andrzej i Barbara z Pomianowskich Burdziccy, małżonkowie, Wielmożnej IMC Panny Aleksandry 
Burdzickiej rodzice, Wielmożnemu Aleksandrowi Wąsowiczowi […] dać poznać starali się […], dla tejże 
córki swej […], na posag tymczasowo summa pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich, nie będąc na teraz 
w możności wyliczenia, zaczym wieś Niemianowice, z przyległością Budy Niemianowskie […], w po-
siadanie i z niej pobieranie przychodów przyszłym Małżonkom, a swym dzieciom oddają…”.



374

Teodozja spadek odziedziczyła” i w drugiej połowie, Józef Olszewski, Ksawera Ol-
szewska, Leokadia z Olszewskich Zgliczyńska, Izabela z Olszewskich Kiedrzyńska, 
w 1847 r. dobra „otrzymał” Józef Olszewski, w 1849 r. zakupili je, za 73 tys. złp., 
Aleksander i Domicella z Wylazłowskich Zbroscy, w 1862 r. Piotr Grobicki, w 1874 r. 
Rudolf Dejnert w 1880 r. Józef Niedźwiedzki, w 1882 r. Stanisław Chmielewski i Do-
minik Kasumk(!)1424. Z Wygnanowem być może związana była także rodzina Henry-
ka Sienkiewicza, lecz ten wątek wymaga pogłębionych badań.

Wieś i folwark Wygnanów liczyły wówczas 373 morgi (w tym ogrody) i miały 
11 budynków drewnianych. 

Od początku XX w. część majątku, wraz z dworem, należała do Władysława 
Moczyńskiego, syna Onufrego i do dziś pozostaje w rękach tej rodziny1425.

Dwór nie ma ikonografii, bądź opisu. Usytuowany był w obrębie obecnego gospo-
darstwa nr 12, gdzie znajduje się poletko, a w sąsiedztwie nowy dom i szklarnie. 

Był to budynek prawdopodobnie murowany, rozebrany przed II wojną światową. 
W pobliżu były usytuowane budynki gospodarcze, m.in. stajnie, a dalej cegielnia.

Ogród nie jest znany. Z bezpośredniego otoczenia dworu, zachowały się dwa 
wiązy i kasztan. 

ZAKRZEWSKA WOLA
(Volya Zakrzewska 1508, Wolia Zakrzowska 1569)1426 
gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, przy drodze 
wojewódzkiej 740.

Dzieje. Była zamieszkana już w czasach starożytnych, o czym świadczy choćby 
odkrycie w 1884 r. grobu kloszowego i zapinek z okresu wpływów rzymskich1427. 

„Zakrzewska Wola powstała zapewne w XVI w., z inicjatywy Podlodowskich […] 
Wieś została włączona do dóbr zakrzewskich i przez setki lat miała tych samych 
właścicieli co Zakrzew. W I poł. XVI w. dziedziczyli tu Podlodowscy, a następnie 
Kochanowscy. Dziedziczyli oni w tej wsi do 1836 r.”1428. W tymże roku nabył ją Jacek 
Wąsowicz, następnie „do 1884 r. posiadał ją Stefan Dunin Wąsowicz, który wraz 
z małżonką swoją Lucyną z Bajerów był prawdziwym opiekunem kościoła (w Zakrze-
wie)”1429, w 1884 r. majątek, właściwie jego resztówkę, objął Leon Jasiński, w 1894 r. 
Walenty Hernik. W 1904 r. właścicielem majątku pod nazwą „Dobra ziemskie Her-
ników Zakrzewski” w Zakrzewskiej Woli został Stanisław Guliński (ur. około 1854 r. 
w świętokrzyskim Łagowie – zm. 1920 w Zakrzewskiej Woli). Do Zakrzewskiej Woli 
przyjechał on z Kijów-Wygody, gdzie miał swój majątek. Z żoną Urszulą z Cieśla-

1424 APR, HPR, sygn. 1074, 1076, 1077.
1425 Obecnie własność Tomasza Milczarskiego, który udzielił mi informacji, za co mu dziękuję.
1426 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 234.
1427 Radomskie. Alfabet wykopalisk, op. cit., s. 176–177. Zapinki w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1428 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, w: Zakrzewska Wola. Cztery pory roku, Zakrzew 2012, s. 23.
1429 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 412. W 1836 r. Zakrzewską Wolę nabył Jacek Wąsowicz.
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kowskich mieli troje dzieci: Zygmunta, Romana i Stanisławę1430. Spokrewnieni byli 
m.in. z rodzinami Czapczyńskich, właścicielami folwarku w Skaryszewie1431, i Her-
dinów. W 1927 r. Zygmunt Guliński, właściciel majątku Zakrzewska Wola, ożenił 
się z Franciszką z Misiewiczów. Była to kobieta szczególnie zasłużona dla miejsco-
wej społeczności, nauczycielka, działaczka kulturalna, organizatorka przedstawień 
teatralnych, która reaktywowała szkolnictwo w gminie Zakrzew1432. Postać „przypo-
minająca dzieje bohaterów pozytywistycznych powieści i opowiadań”1433. Urodziła 
się w 1895 r. jako córka Konstantego i Karoliny Misiewiczów, w Chorostkowie na 
Podolu (pow. Husiatyń), w patriotycznej rodzinie. Jej bracia Edmund i Feliks zginęli 
podczas wojny z bolszewikami w obronie Lwowa i pochowani są na cmentarzu Orląt 
Lwowskich. Najstarszy z braci Marian był żołnierzem Piłsudskiego, razem z nim wię-
ziony w Magdeburgu. Ona ukończyła Prywatne Żeńskie Seminarium Nauczyciel-
skie Anny Rychnowskiej we Lwowie. Po I wojnie światowej podjęła pracę w Gulinie, 
a później w Zakrzewie i Zakrzewskiej Woli, gdzie założyła szkołę, miała artystyczne 
uzdolnienia, m.in. malowała i grała na wielu instrumentach.

W 1940 r. Gulińscy zostali przez okupanta wysiedleni z Zakrzowskiej Woli, a do 
dworu wprowadził się administrator majątku, z niemieckiego nadania, niejaki Bo-
guszewski. Oni zaś zamieszkali wpierw na krótko u rodziny w Skaryszewie, na-
stępnie przeprowadzili się do Żukowa w powiecie opatowskim (gdzie dzierżawili 
majątek), później zaś do Trzebiesławic w powiecie sandomierskim (Zygmunt Gu-
liński dzierżawił majątki w pobliżu Klimontowa)1434. Do Zakrzewskiej Woli powró-
cili w 1945 r., gdzie mieszkali: Zygmunt do 1959 r., a Franciszka do 1980 r. 

Godny uwagi epizod stanowi schronienie się w tamtejszym parku w 1947 
lub 1948 r., na około 2 tygodnie, por. Aleksandra Młyńskiego „Drągala” (1925–1950), 
jednego z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki, z kilkoma 
żołnierzami WiN-u. W jednym z budynków folwarcznych zasadzili się na niego 
funkcjonariusze KBW, lecz ten zdążył już to miejsce opuścić1435. 

1430 Informacje uzyskane w 2013 r. od p. Teresy Bródki, córki Romana Gulińskiego. Gmina Zakrzew wczoraj 
i dziś, op. cit., s. 74.
1431 Z testamentu Walentego Cieślakowskiego (zm. 1920): „Dzieci wszystkich mam czworo, trzy córki 
i jednego syna ks. Hieronima. Córka Elżbieta zamężna jest żoną Jana Czapczyńskiego zamieszkałego na 
folwarku Skaryszew w Skaryszewie, córka Franciszka jest żoną Stanisława Gulińskiego zamieszkałego 
na kolonii Herników w Zakrzewskiej Woli, córka Teofila jest jeszcze panną przy nas rodzicach, syn je-
dyny ksiądz Hieronim proboszcz parafii Białobrzegi”. Testament udostępnił mi p. Zygmunt Guliński jr., 
za co mu dziękuję. Groby Cieślakowskich i Czapczyńskich są opisane w publikacji: M. Giermakowski, 
Skaryszewska nekropolia, Skaryszew 2013, s. 85–86, 89–90, 77, 125.
1432 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, L. Zugaj, Gmina Zakrzew wczoraj i dziś, op. cit, s. 21.
1433 M. Piwowarczyk, „Wieści”, Kwartalnik Ziemi Zakrzewskiej, nr 1(5)/2004.
1434 Franciszka z d. Misiewicz Gulińska, ur. w Chorostkowie, woj. tarnopolskie, należącym do hr. Sie-
mieńskich.
1435 Informacje od p. Zygmunta Gulińskiego z Zakrzewskiej Woli, syna Zygmunta. „Drągal”, ranny 
w oko na odpuście w Przytyku, był tam leczony przez sprowadzanego lekarza. Został zastrzelony w Ko-
lonii Wawrzyszów pod Wolanowem. W książce: K. Busse, Dopaść Drągala. Likwidacja grupy Aleksandra 
Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, IPN Lublin 2012, s. 194–195, jest wzmianka z akt 
bezpieki, że w Zakrzewskiej Woli należy sprawdzić podejrzane zabudowania. W związku z tym udała 
się tam kikunastoosobowa grupa operacyjna.



1.  Plan majątku Zakrzewska Wola, 1896. APR
2.  Zygmunt i Franciszka Gulińscy z synami Zygmuntem, Jerzym, Leszkiem, Stanisławem. Fot. okres międzywojenny
3.  Dwór w Zakrzewskiej Woli,. Fot. sprzed 1945
4.  Portret Stanisława Gulińskiego. Fot. okres międzywojenny
5.  Widok na założenie dworskie w Zakrzewskiej Woli. Fot. z okresu II wojny światowej
6.  Szafa z dworu Gulińskich, wł. rodziny
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Dwór usytuowany był nad rzeczką Bosak, dopływem Radomki. Przed budyn-
kiem, jak pokazuje plan z końca XIX w., znajdował się owalny gazon. Nie zna-

ny jest wygląd wcześniejszego, także drewnianego dworu czy co najmniej trzech 
dworów. Być może najstarszy z nich był usytuowany w obrębie południowej strony 
parku, w otoczeniu lip1436. (Dojazd do niego prowadził od strony zachodniej). W la-
tach 1904–1905, nieco na zachód, zbudowano kolejny dom, wykorzystując elemen-
ty (m.in. okienne) rozebranego, XIX-wiecznego dworu. Był to nieduży, parterowy, 
drewniany obiekt, z pełnym gankiem. (Niemal w tym samy miejscu powstał nowy, 
murowany dom). W jego obrębie znajdowały się budynki gospodarcze, studnia 
z żurawiem, park ze stawami i sadem. 

Ogród rozciągał się na powierzchni około 4 ha, w granicach zachowanych do 
dziś, z wtórnymi podziałami. Jest już mocno przetrzebiony, w formie relik-

towej. Był to teren podmokły, dlatego też poziom wód regulowano poprzez ich 
spiętrzanie. Ogród dokoła otoczony był rowem z wodą, co wskazywać może na 
pozostałości dawnego założenia obronnego, a to mogłyby wyjaśnić dopiero badania 
archeologiczne. Od północnej strony płynęła rzeczka Bosak (obecnie zredukowana 
do rowu melioracyjnego) wpadająca za Gulinem do Radomki. Wody pochodziły 
ponadto ze źródeł na przyparkowych łąkach. Na północ od pierwszego dworu znaj-
dował się sad. W ogrodzie były, zachowane do dziś, dwa stawy od strony południo-
wo-zachodniej, kilka alei i grobla. Wśród drzewostanu dominowały dęby, których 
było ponad siedemdziesiąt, pomiędzy stawami znajdował się rząd wierzb (od stro-
ny wschodniej), w końcu sadu dwa rzędy kasztanowców, ponadto rosły tam wiązy, 
lipy, brzozy i topole. Niestety, ze starodrzewu zachowało się jedynie kilka dębów 
i lip. Od strony drogi radomskiej do dworu prowadziła aleja wierzbowa z drzewami 
po jednej stronie. Przy samym dworze zaś, po obu stronach ganku, rosły dwa duże 
kasztanowce. Ogród był siedliskiem różnych zwierząt. Jeszcze do lat 60. XX w. dęby 
były oblegane przez grzywacze, a nadal przychodzą tam sarny i bażanty.

ZAKRZEW
(Zakrzow 1330, 1508, 1569, Zakrzów)1437 
gm. Zakrzew, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w pobliżu 
rzeczki Bosak, dopływu Radomki, przy drodze wojewódzkiej nr 740.

Dzieje. Pierwsze wzmianki o niej: „pochodzą z 1330 r. i mają związek z prze-
niesieniem tej wsi na prawo magdeburskie. W latach 1339 i 1354 Zakrzew 

dziedziczyli Eustachiusz (Eustachy) kasztelan lubelski i Stanisław Firlejowie […]. 
W początku XV w. Zakrzew należał do Andrzeja Zakrzewskiego h. Lewart, który 
w 1417 r. ufundował pierwotny drewniany kościół. Tenże dziedzic był spadkobier-
cą Spytka Kolczka (Kołczka), który mógł być pierwszym właścicielem Zakrzewa, 
a w latach 1387–1399 sprawował urząd podczaszego województwa sandomierskie-
go […] Spadkobiercą Andrzeja był jego syn Jan z Zakrzowa. Jako kolejnych właści-
cieli wymienia się Eustachego Dersława i Andrzeja h. Lewart. Bracia ci są wzmian-

1436 Informacja od p. Zygmunta Gulińskiego 
1437 M. Kamińska, Nazwy miejscowości…, op. cit., s. 241.
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kowani jako dziedzice w 1440 r., a w owym czasie Zakrzew liczył 20 łanów ziemi 
i znajdował się tam folwark rycerski”. 

Zakrzew należał ponadto, jak ustaliła A. Świtkowska, do: Tynickich (najprawdo-
podobniej w drugiej połowie XV w.) i Podlodowskich h. Janina (od pocz. XVI w.), 
w tym Stanisława Lupy Podlodowskiego. Notabene, Łukasz Górnicki umieścił go 
w swym Dworzaninie jako znawcę prawa i rzecznika dawnych ideałów szlachty, 
a współcześni historycy cenią go za piękną, renesansową polszczyznę, którą prze-
mawiał na sejmach1438. Następnie: do Kochanowskich h. Korwin (od XVII w.), do 
którego to rodu Zakrzew wniosła Anna z Podlodowskich, żona Mikołaja Kocha-
nowskiego z Sycyny1439. Na mocy podziału dóbr z 1627 r. swojemu stryjowi, Krzysz-
tofowi Podlodowskiemu, Anna przekazała „sztukę boru albo gaju na dziedzinie 
zakrzowskiej, albo Woli Zakrzowskiej leżącej”. Mikołaj Kochanowski pochodził 
z Sycyny, z linii wywodzącej się od Mikołaja, brata Jana – poety z Czarnolasu i był 
sekretarzem królewskim, stolnikiem sandomierskim, kasztelanem zawichojskim. 
Po jego bezpotomnej śmierci w 1656 r. Zakrzew przejęła następna linia Korwinów. 
W 1658 r. znów dokonano podziału dóbr pomiędzy Jakubem Podlodowskim, sy-
nem Krzysztofa, a Zofią Kochanowską, córką Stefana Podlodowskiego i żoną Jerze-
go z Konar Kochanowskiego, na mocy którego właścicielką m.in. Zakrzewa została 
Zofia Kochanowska. Kolejni właściciele to: Franciszek Kochanowski, cześnik (ko-
niec XVII w.), który z małżeństwa zawartego w 1694 r. z Zofią z Kurdwanowskich 
h. Półkozic miał syna Rocha, następnie Franciszek, syn Jerzego z Konar Kocha-
nowskiego i Zofii z Podlodowskich Kochanowskiej (I poł. XVIII w.) Z małżeństwa 
z Anną Białobrzeską h. Abdank pozostawił on córkę Konstancję i syna Józefa, który 
po śmierci ojca w 1702 r. został właścicielem Zakrzewa. Spadkobierczynią majątku 
została jego córka Eleonora, która, wychodząc za mąż za Antoniego Kruszyńskiego, 
wniosła mężowi dobra zakrzewskie. Eleonora i Antoni mieli trzy córki, a jedna z nich, 
Ludwika, poślubiła Stefana Kochanowskiego i wspólnie zarządzali Zakrzewem. Ste-
fan, syn Konstantego i Anny Dunin-Karwickiej sprawował w latach 1768–1789 funk-
cję wojskiego większego radomskiego i był w posiadaniu wójtostwa radomskiego. 
Dziedziczył przede wszystkim Zakrzew, ale również Wolę Zakrzewską i Gulinek 
oraz inne wsie w powiecie radomskim. Szacunek zyskał on poprzez ufundowanie 
nowego kościoła parafialnego. W dokumencie z 1798 r. wykazującym ofiarę na woj-
sko z dóbr ziemskich czytamy: „Wieś Zakrzów, dziedziczna W. Kochanowskiego, 
w posesyji tegoż zostająca”1440. 

Dobra te: „Kajetan Kochanowski, Ludwik Kochanowski, Franciszek Kochanow-
ski i Józefa z Kochanowskich Młodecka (rodzeństwo) prawem własności nabyli 
przez spadek po ojcu swym Joachimie Kochanowskim, któremu takowe według 
dekretu sądu kompromissarskiego majątek po Stefanie Xawerym i Ludwice z Kru-
szyńskich małżonkach Kochanowskich dzielącego, w dniu 20 grudnia 1791 r. zapa-

1438 D. Kupisz, Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku, Radom 2018, s. 41.
1439 A. Świątkowska, Właściciele Zakrzewa i Przytyka w powiecie Radomskim od XV do połowy XIX wieku, 
w: Radomskie Studia Humanistyczne, red. nacz. D. Kupisz, t. II, Radom 2015; A. Nierychlewska., Budownic-
two…, op. cit., s. 238; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 408, 411. Podaje on, że w końcu XVIII w. 
skład dóbr zakrzowskich wchodziły: Wola Zakrzewska z młynem Borowiec i Glinek-Kobylarnia.
1440 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 257.
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dłego, a w Aktach Ziemskich Radomskich dnia 28 marca 1794 r. oblatowanego na 
własność, w summie dwakroć 20 tys. złotych pol. przyznane zostały”1441. Dodajmy, 
iż Joachim Kochanowski, skarbnik radomski, zarządzał też majątkiem w Przytyku. 
Jego żoną była Joanna z Sołtyków, z którą miał trzech synów: Franciszka Salezego, 
Kajetana i Ludwika oraz trzy córki, m.in. Józefę, która wyszła za mąż za Józefa Mło-
deckiego1442. Franciszek, żyjący w latach 1804–1883, ożenił się z Izabellą Pomianow-
ską, z którą miał troje dzieci: córkę Zofię i dwóch synów – Gustawa i Kazimierza. 
Jednakże żadne z jego dzieci nie otrzymało dóbr zakrzewskich, a Franciszek zaczął 
sprzedawać rodzinny majątek i w 1836 r. Zakrzewską Wolę wykupił od niego Jacek 
(Hiacynt) Wąsowicz. W 1839 r. od dóbr Zakrzowa oddzielone zostały Wola Za-
krzewska, z młynem Borowiec i Gulinek Kobylarnia. Ostatnim właścicielem Zakrzo-
wa z rodu Kochanowskich byli Józef Młodecki i Józefa z Kochanowskich Młodecka, 
którzy majątkiem tym dysponowali do 1844 r. Dodajmy, że w tymże roku sprzedali 
Zakrzew Piotrowi Suskiemu za kwotę 40800 rubli srebrnych1443. W 1856 r. majątek 
zakupił od Suskich (za 66 tys. rb) Władysław Grodziński, bankowiec, społecznik. 
Był on jedną z najbardziej poważanych osób w powiecie radomskim. W 1863 r. 
został członkiem Rady Powiatu, a w 1889 r. prezesem Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego1444. W Zakrzewie mieszkał w latach 1856–18801445. A. Grodziński podaje: 
„Dziadek Władysław Grodziński […] przeprowadził się w Radomskie spod Skier-
niewic, gdzie dzierżawił od swego ojca Dąbrowice, które są obecnie w posiadaniu 
Instytutu Sadownictwa PAN […], mój pradziadek Walenty Grodziński był wte-
dy jednocześnie właścicielem sąsiedniej Dębowej Góry, gdzie mieszkał. Rodzina 
Grodzińskich h. Paprzyca vel Kuszaba pochodziła z Grodna, jej wsi gniazdowej, 
położonej w powiecie kutnowskim”1446. W innym zaś miejscu pisał1447: „Ładna to 

1441 APR, HPR, sygn. 1343–1348. Wpis w Księdze Wieczystej dokonany w 1824 r.
1442 APR, Kontrakt przedślubny spisany w dworze zakrzowskim: „Działo się na gruncie wsi Zakrzew 
Rezydencyi Dworskiej […] dnia 9 czerwca 1819 roku. Przede mną Michałem Bielawskim, pisarzem ak-
towym […] stanęli osobiście JJWWni Joachim Korwin Kochanowski, cześnik radomski […] dóbr Za-
krzewa, Woli Zakrzewskiej i Gulinka w powiecie radomskim […] dziedzic, wraz z małżonką swoją 
JW. Joanną z Sołtyków Kochanowskich […] i Wz Imc panna Józefa Kochanowska, córka tychże […] 
Wz: Antoni i Eleonora z Błaszynskich Młodeccy w dobrach swych dziedzicznych wsi Chotczy Górnej 
powiecie soleckim […] i syn tychże Wz Józef Młodecki, we wsi swojej dziedzicznej Witowie, powiecie 
staszowskim […], z drugiej strony. […] spisali ten kontrakt przedślubny między Wz Józefem Młodec-
kim, z Wz Imc Panną Józefą Kochanowską […] powodowani wzajemnie szczeremi ku sobie serc skłon-
nościami, § II – Wz Józef Młodecki i Wz Jnie Panna Józefa Kochanowska […], zawierają związki mał-
żeństwa między sobą […] a Rodzice onych […]Wz Antoni i Eleonora Młodeccy, małżonkowie, synowi 
swemu Wz; Józefowi Młodeckiemu wieś Witowie […] na dziedzictwo odstąpili. JWz: Joachim i Joanna 
Kochanowscy, małżonkowie, podobnież dla córki swej Wz Jne Panny Józefy Kochanowskiej z majątku 
swego wspólnego summę zp 40.000 na posag przeznaczają. Zabezpieczają one na dobrach swych dzie-
dzicznych Zakrzew […], tudzież chcąc przyspieszyć tejże córce swojej Wz Józefie Kochanowskiey uży-
tek z summy złotych polskich dwadzieścia tysięcy onej przez Jej Babkę niegdy JWJózefę z Urbańskich 
Sołtykową zapisanej…”.
1443 A. Świątkowska, Właściciele Zakrzewa…, op. cit., s. 51–65.
1444 J. Wiśniewski, op. cit., s. 411.
1445 H. Slaska, Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 2, Warszawa 1994.
1446 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 154.
1447 Tamże, s. 8.
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była fortuna ten Zakrzów, razem z Jaszowicami (1600 ha), ale niestety liczna rodzi-
na, wygodne i dostatnie życie, także zamiłowanie dziadka do pracy społecznej, co 
wymagało stałych wyjazdów […], doprowadziły do takiego stanu, że trzeba było 
majątek sprzedać i zlikwidowawszy gospodarstwo wiejskie, osiąść na stałe w Ra-
domiu”. Zapewne w 1893 r. ten dobrze prosperujący majątek, wielkości ok. 600 ha, 
nabył Jan Herniczek (zm. w 1945 r.), zapewne h. Kotwicz, za sumę 96,500 rs. Była to 
postać również nietuzinkowa. Ks. J. Wiśniewski pisał o nim1448: „Pan Herniczek jest 
autorem wielu poetycznych utworów. W 1903 r. wydał osobno utwór dramatyczny 
pt. Za winy ojców. Za zasługi na polu utrwalania religii katolickiej otrzymał od nun-
cjusza papieskiego order św. Jerzego1449”. 

Częściowo majątek swój przeznaczał na cele dobroczynne. Jego żoną była Zofia 
Jelec, córka lekarza z Wołkowyska, którą poślubił w roku 1893 r.1450 Mieli czworo 
dzieci: trzech synów i córkę: Jerzego (ur. 1894), Franciszka (ur. 1896), Tadeusza 
(ur. 1900) i Marię (ur. 1898), która wyszła za mąż za Michała Girdwoyna. Pierwszy 
z nich był redaktorem „Orędownika Poznańskiego”. W 1920 r. witał biskupa sando-
mierskiego Pawła Kubickiego, o czym czytamy w zakrzewskiej księdze parafialnej: 
„Część banderyi w 40 koni, prowadzona przez pana Adama Grodzińskiego z Ob-
lasu i p. Tadeusza Herniczka z Zakrzewa, znakomicie wyćwiczona […]. Pan Jerzy 
Herniczek […] w gorących słowach przywitał nas z konia”. Zginął on we wrześniu 
1939 r. podczas bombardowania Warszawy1451. 

Herniczkowie ufundowali dla miejscowego kościoła m.in. ławy kolatorskie, ob-
raz św. Jana Chrzciciela i haftowane antepedium, z symbolami Najświętszego Sa-
kramentu, do ołtarza głównego1452. W innej lokalnej publikacji1453 czytamy, że przed 
1932 r. zajęcia szkolne w Zakrzewie „odbywały się w budynkach przeznaczonych 
dla służby dworskiej (czworakach). Nauczyciele mieszkali w dawnym dworze, ów-
cześnie należącym do państwa Herniczków”. W 1932 r. sprzedali oni dwór Stani-
sławowi Łuszczowi, rządcy majątku w Chruściechowie, i wyjechali prawdopodob-
nie do Warszawy i Krakowa, o czym świadczy miejsce ich pochówku – Cmentarz 
Rakowicki1454. Podczas II wojny światowej majątek został znacznie uszczuplony. 
S. Łuszcz z żoną z domu Kosior1455 i czworgiem dzieci zostali wysiedleni przez 
Niemców, którzy przejęli majątek. Dwór, wtórnie użytkowany, z czasem zanie-
dbany, popadł w ruinę. W 1945 r. Łuszczowie zdążyli jeszcze częściowo sprzedać 
majątek. Obecnie stanowi własność prywatną.

1448 J. Wisniewski, Dekanat…, op. cit., s. 411.
1449 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, Zakrzewska Ziemia. Cztery pory roku, Zakrzew 2012, s. 23.
1450 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, L. Zugaj, Gmina Zakrzew wczoraj i dziś, wyd. Gimnazjum Publiczne 
w Zakrzewie, 2009, s. 21.
1451 „Wieści”. Kwartalnik Gminy Zakrzew, 2014, nr 45.
1452 „Wieści”. Kwartalnik Gminy Zakrzew, 2013 r., nr 44.
1453 K. Smolińska, M. Piwowarczyk, L. Zugaj, Gmina Zakrzew…, op. cit.
1454 Na krzyżanowickim cmentarzu, koło Iłży, pochowany jest Ignacy A. Herniczek h. Kotwicz (1818–1896), 
co upamiętnia interesujący nagrobek z popiersiem.
1455 Informacja od p. Zygmunta Gulińskiego z Zakrzewskiej Woli.
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Dwór. O istnieniu praedium militare, czyli obronnego folwarku, pisał już Jan Dłu-
gosz. Należał on do Firlejów-Zakrzewskich. 

„Dwór mógł się znajdować na otoczonej wodą platformie terenie obecnie mocno 
już zarośniętego zespołu parkowego. Stoją na niej ruiny murowanego budynku 
z końca XIX w. (użytkowanego jeszcze na pocz. lat 80. XX w.). Na prawo od dworu 
na stawie, znajduje się niewielka wyspa (być może miejsce posadowienia średnio-
wiecznego założenia obronnego lub też XIX wieczny kopiec widokowy?), a około 
100 m od elewacji frontowej murowane, sklepione pomieszczenie piwniczne”1456.

Autorka tych słów pisze ponadto, że dwór drewniany wzniesiono prawdopo-
dobnie w I poł. XVII w. na wyspie otoczonej wodą1457. Fundator, ewentualnego XVI-
wiecznego dworu murowanego (?), podobnie jak XVII-wiecznego dworu drewnia-
nego, pochodził z rodziny Podlodowskich. Kolejny dwór został zbudowany praw-
dopodobnie w poł. XIX w., w stylu klasycystycznym1458. Sądząc na podstawie za-
chowanej fotografii, był to budynek parterowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, 
symetryczny, jedenastoosiowy, z gankiem otwartym w formie portyku, wspartym 
na czterech kolumnach, zwieńczonym frontonem, z ryzalitami skrajnymi, bonio-
wanymi na narożach i z frontonami nawiązującymi do portyku. Prawdopodob-
nie został rozebrany, w bliżej nieznanych okolicznościach. Jak czytamy w jednej 
z dokumentacji: „dawny dwór został rozebrany, a na jego miejscu wybudowano 
w latach trzydziestych nowy budynek zniszczony przez pożar”1459. Był on: parte-
rowy, na planie prostokąta (30,20×14 m), ceglany, kryty dachem czterospadowym, 
gontowym, o kubaturze 1600 m3 i pow. 420 m2, miał sklepienia krzyżowe, koleb-
kowe i lunetowe, stropy drewno-belkowe, a także gzyms wieńczący i gzymsy nad-
okienne. W 1945 r. stwierdzono zniszczenia dachu i części ścian, w 1959 r., kiedy 
był w użytkowaniu prywatnym, jego stan określono jako bardzo zaniedbany, ruina, 
a w dokumentacji z 1968 r.1460 czytamy, że całkowicie zatracił charakter zabytku. 

W obrębie miejsca po rozebranym dworze powstał niedawno budynek, z obiek-
tem towarzyszącym, nawiązujący nieco do architektury dworskiej.

Ogród o powierzchni ponad 6 ha, usytuowany jest na osi kościoła parafialne-
go, w kierunku południowym „Jest on kontynuacją dawnego założenia albo, 

co bardziej prawdopodobne, nowym XIX-wiecznym parkiem, w stylu krajobrazo-
wym, założonym na miejscu dawnego parku”1461. Przez bramę, z murowanym pa-
chołkiem, dochodzi się do alei kasztanowcowo-lipowej. Po lewej stronie znajduje 
się staw z małą, zarośniętą wyspą. Za rzędem kasztanowców, niektórych bardzo 
sędziwych, znajdowały się zabudowania dworsko-folwarczne, po których pozosta-

1456 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 239–240.
1457 Tamże, s. 64.
1458 Chodkowski, G. Putkowski (fot.), Karta ewidencyjna, 1959 Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków 
w Radomiu, arch. MWUOZ w Radomiu. 
1459 T. Woźniczka, H. Rybińska, M. Kozera, L. Kozera, Dokumentacja ewidencyjna parku w Zakrzewie, 
gm. Zakrzew, woj. radomskie, Radom 1989, s. 6.
1460 W. Jankowski, Dokumentacja dworu w Zakrzewie, arch. WUOZR, 1968; Podano tu kubaturę 1500 m; 
T. Woźniczka, H. Rybińska, M. Kozera, L. Kozera, Dokumentacja ewidencyjna parku w Zakrzewie, gm. Za-
krzew, woj. radomskie, Radom 1989.
1461 T. Woźniczka, H. Rybińska, M. Kozera, L. Kozera, Dokumentacja ewidencyjna parku…, op. cit., Radom 1989.



1.  W parku dworskim w Zakrzewie, od lewej Zygmunt Guliński, 
Stanisław Łuszcz i ks. proboszcz Józef Kaczmarzyk. Fot. po 1932, 
w zb. Z. Gulińskiego

2.  Maria, Jan i Zofi a Herniczkowie w salonie dworu w Zakrzewie. 
Fot. archiwalne

3.  Plan gruntów rozparcelowanej części majątku Zakrzew, 1933. APR
4,5.  Dwór w Zakrzewie. Fot. J. Siudowski 1958. WUOZR
6.  Przed gankiem dworu w Zakrzewie, Jan Herniczek pierwszy z le-

wej. Fot. lata 30. XX w.
7.  Dwór w Zakrzewie, widok od frontu. Fot. lata 30. XX w.
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1,2.  Dwór w Zakrzewie. Fot. A. Klimek 1958. Arch. WUOZR
3.  Maria, Jerzy, Tadeusz Herniczkowie. Fot. lata 30. XX w. 
4.  Rzut dworu w Zakrzewie. Arch. WUOZR
5.  Tzw. kaplica ariańska w parku dworskim w Zakrzewie. 

Fot. po 1945
6.  Jan Herniczek na ganku dworu w Zakrzewie. Fot. lata 30. XX w.
7.  Ruina dworu w Zakrzewie. Fot. sprzed 2004
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ły relikty. Od dworu prowadziła droga w kierunku południowym, a przy granicy 
parku można jeszcze zauważyć resztki alei lipowej. Na wschód od alei znajdu-
ją się dwa stawy, oddzielone groblą. Natomiast wzdłuż granicy północnej widać 
ładnie zachowaną aleję grabową. Prawdopodobnie obiegała ona część północno-
wschodnią i południową parku.

Tak znaczne założenie wymagało fachowej pieczy. W okresie międzywojennym 
funkcję ogrodnika pełnił mieszkaniec Zakrzewa o nazwisku Kościelski1462. 

Były tam także ruiny barokowej kaplicy z II połowy XVIII w., w pobliżu pawi-
lonu ogrodowego. To bardzo tajemniczy obiekt. Na początku XX w. zapisano1463: 
„Na terrytorjum dworskiem w Zakrzewie stoi stary lamus, jak mówią, poarjańska 
kaplica”. Budynek ten określany był także mianem meczetu. W okresie II wojny 
światowej Niemcy wykorzystywali go jako spichlerz1464. T.J. Horbacz i Z. Lecho-
wicz uważają, że mógł on być jeszcze pozostałością dworu wieżowego Podlodow-
skich1465. Była to dość masywna, sześcioboczna, ceglana i otynkowana budowla: 
„Przęsła elewacji ujęte w narożach w pilastry podtrzymujące belkowanie, między 
pilastrami arkadowe płyciny zwieńczone odcinkowym gzymsem”1466. Jej wnętrze, 
do którego prowadziły drewniane, ozdobne drzwi zdobiła bliżej nieznana polichro-
mia. Obecnie nie ma żadnych śladów po tym budynku. Można przypuszczać, że 
pozostałością po nim jest jedynie wzgórek przy północnej granicy parku. 

Ks. J. Wiśniewski wymienił również znajdującą się w parku, niezachowaną, pa-
miątkową figurę. Znamienna jest w tym kontekście dywagacja autorów dokumen-
tacji parkowej: „Znając religijność mieszkanców, należy sądzić, że była to rzeźba 
świecka, bowiem religijna byłaby zachowana i odnowiona.” 

Duże szkody w parku poczyniła, jak już wspomniano, ostatnia wojna świato-
wa, jak też działania po jej zakończeniu. Najstarszym zachowanym drzewem jest 
dąb szypułkowy, liczący około 250 lat. Zachowało się także nieco drzew egzotycz-
nych, jak świerk sitkajski, świerk srebrzysty i żywotniki1467. Ponadto park uznano za 
„cenną enklawą ekologiczną jako miejsce gniazdowania wielu rzadkich zwierząt”. 
Dodajmy jeszcze, że do dziś żywa jest miejscowa legenda o korytarzach-lochach, 
przebiegających przez park.

1462 „Wieści”, nr 46.
1463 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 412.
1464 Informacja od p. Zygmunta Gulińskiego z Radomia.
1465 T.J. Horbacz, Z. Lechowicz, Żuków – renesansowy palais – donjon, „Z Otchłani Wieków”, t. 48, nr 1–3, 
1982, s. 41–49.
1466 KZSP, woj. kieleckie pow. radomski, 1961.
1467 Dokumentacja ewidencyjna parku w Zakrzewie, op. cit.
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INNE

W Godowie, dziś południowej dzielnicy Radomia, należącym m.in. do Ko-
chanowskich, Odrowążów Chlewickich (w XVIII w.), Sulgostowskich i Bohmów 
(XIX w.), w 1857 r. znajdował się „dwór o czterech stancjach, stary”1468. W Janiszpolu 
(d. Janiszpol Stara Wieś), obecnie dzielnicy Radomia, znajdujemy pozostałość mająt-
ku dworskiego rodziny Kutkowskich, którzy nabyli go w końcu XIX w. Zachowały 
się tam jego relikty: obora, piwnica-lodownia, aleja białodrzewu (były tam jeszcze 
wiązy, klony, kasztany) i trzy stawy. Drewniany dworek spalili podczas II wojny 
światowej Niemcy, mający w nim swą kwaterę. Nie zachowały się też murowane 
czworaki 1469. W Jedlance Starej k. Iłży zachowały się pozostałości XIX-wiecznego 
(z II poł.) majątku dworskiego, zwanego Wandzin, rodziny Herniczków, w tym 
Ignacego Herniczka h. Kotwicz (1818–1896), sędziego pokoju okręgu soleckiego, 
syna Franciszka Herniczka z Potoczka. (Wandzin od imienia Wandy Kiewlicz, żony 
Ignacego (ok. 1837–1910). Pozostałości modrzewiowego, parterowego dworu, roze-
branego po II wojnie światowej, to jedna ceglana ściana dobudówki. Miał on cieka-
we wnętrze (piece z kaflami zdobionymi motywami ptaków i malowidła ścienne 
z motywem m.in. wozu?). Ocalała też część budynku gospodarczego (pełniącego 
funkcję m.in. kuźni), z przyporami, z konstrukcjami ceglanymi, zwanymi lochami 
(w miejscowej tradycji sądzono, iż można było nimi przejść do zamku iłżeckiego), 
gdzie Herniczkowie ukrywali w czasie wojny Polaków i Żydów, ponadto: obora, 
stawy i resztki starodrzewu. Po 1945 r. majątek ten zakupił p. Krawczyk, przedsię-
biorca z Radomia i do dziś pozostaje on w rękach jego rodziny1470. W Kozinkach 
(gm. Zakrzew), niegdyś Powałów, Kurdwanowskich i Kochanowskich, znajdował 
się dwór Wietrzykowskich i Żerańskich, po którym nic nie pozostało. Ks. J. Wi-
śniewski zapisał1471: „Żerański Ludwik dr. miał część Kozinek, postawił tu dwór 
i nazwał Zacisze. Przyjeżdżał tu często z Radomia”. W Pomorzanach Kolonii1472 
gm. Wierzbica, znajdował się folwark majoracki. Zachowały się tam relikty zało-
żenia dworskiego i miejsca po dwóch drewnianych dworach. Jeden z nich, z gan-
kiem i wysokim dachem, był zaadaptowany z budynku, który miał być młynem, 
po spaleniu poprzedniego dworu. W Radomiu – Gołębiowie (dzielnica miasta, 
w rejonie ul. Paderewskiego, na styku z ul. gen. Hallera) był, niewiadomo do kiedy, 

1468 APR, HPR, sygn. 5774 (księga własnościowa Godowa), sygn. 5784 (dokumenty dóbr Godowa); 
E. Orzechowska, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, Radom 2009.
1469 Informacji udzielili, mieszkający tam w nowym domu, członkowie rodziny Kutkowskich.
1470 Informacje od p. Zofii Krawczyk, zamieszkałej w Jedlance Starej.
1471 J. Wiśniewski, Dekanat…, op. cit., s. 42.
1472 SGKP, t. VIII, s. 747: „Pomorzany albo Głodna Wólka […] 326 mr. ziemi dworskiej […] w XVw. 
należały do klasztoru wąchockiego”.
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tajemniczy, acz niezwykły dwór1473. Świadczy o tym choćby dokument mówiący, że 
w 1763 r. „z dóbr Gołębiowa Imci Pana [Józefa ] Potkańskiego, kasztelana radom-
skiego, X. Załuski biskup kijowski, Trybunału Skarbowego prezydent, tam zastaw-
szy kilkadziesiąt karet […], z wielką paradą do Radomia odprawił wjazd”1474. 

Na terenie tym widzimy dziś gąszcz osiedlowych bloków, jak też urokliwe pa-
smo działek rodzinnych i park rekreacyjny, z nielicznym starym drzewostanem 
(m.in. kasztanami i modrzewiem), ze stawem, pierwotnie znacznie większym, zasi-
lanym ciekiem wodnym z zakładów Tescha. (Dawna, popularna nazwa tego miej-
sca to „kaczy dołek”).

W Zalesicach (gm. Wierzbica)1475 znajdował się majątek majoracki należący 
w XIX w. do radcy Żukowskiego. Zachowały się tam jedynie relikty parku i budy-
nek gospodarczy. Za swoisty symbol przemian uznać można fakt, że w tamtejszym 
dworze po 1945 r. ocalał jedynie fortepian, zwrócony właścicielce przez pełnomoc-
nika ds. reformy rolnej.

1473 Jego lokalizację wskazała mi, za co dziękuję, pani Marianna Pożyczka, której dziadek Michał Pożycz-
ka, zakupił tę część majątku, zapewne w końcu XIX w. Mieszkali oni w starym, malowniczym domu 
„jakby dworku”, pod strzechą, tuż obok. Budynek, który malował m.in. art. W. Dobrowolski, budynek 
ten został rozebrany pod budowę bloków.
1474 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 260; „Kurier Warszawski”, nr 41, 1763.
1475 A. Czyżewska, Wierzbica, s. 82.



1.  Pozostałość założenia dworskiego w Pomorzanach (park, lodownia, budynek gospodarczy). Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Staw podworski w Zalesicach Kolonia-Resztówka. Fot. W.M.Kowalik 2014
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Obiekty z powiatów sąsiednich, usytuowane głównie na styku z powiatem radom-
skim, stanowiące ważny kontekst dla tych już zaprezentowanych, zasygnalizuje-
my na skromnej, acz dość reprezentatywnej grupie dziesięciu siedzib o szczególnej 
randze kulturotwórczej dla miejscowego ziemiaństwa, jak też walorach historycz-
nych i architektonicznych. Najważniejsze z nich to zachowane do dziś dwory w: 
Orońsku (pow. szydłowiecki) – Brandtów i Pruszaków (właścicieli m.in. Wsoli), 
i usytuowana w jego sąsiedztwie, w Łaziskach, siedziba hr. Amelii Załuskiej (za-
przyjaźnionej z Pruszakami i z J. Brandtem), dwór w Konarach (pow. przysuski) 
– Helbichów, spokrewnionych z Brandtami i Grodzińskimi (właścicielami m.in. 
Oblasu. O innych, a szczególnie rozpoznawalnej siedzibie czarnoleskiej – Kocha-
nowskich, Jabłonowskich, Tyszkiewiczów i Jełowieckich – symbolu ziemiaństwa 
polskiego, wspominaliśmy już wcześniej. Wyjątkowo zaprezentowano także dwa 
pałace: w Omięcinie (pow. szydłowiecki) – gen. F. Młokosiewicza i Łuniewskich, do 
których to dóbr należał Wymysłów i Soszyn Młyn, później ośrodek Armii Krajowej 
(w powiecie radomskim) i w Brzózie (pow. kozienicki) – Ożarowskich i Heydlów.

DWORY

BŁOTNICA – STARA BŁOTNICA
(Blothnycza 1508, Stara Błotnica 1973)1476

gm. Stara Błotnica, wieś usytuowana jest na północny zachód od Radomia, w po-
wiecie białobrzeskim, przy drodze wojewódzkiej nr 732 Stara Błotnica-Przytyk. 

Dzieje. Pierwsza wzmianka o niej, pochodząca z 1257 r., jest w dokumencie księ-
cia Bolesława I Kondradowica i dotyczy sprzedaży wsi Świerkowice przez Bo-

gusza (Bogusława) z Błotnicy klasztorowi bożogrobców w Miechowie. 
U schyłku XIII w. powstał tam gródek stożkowaty, z fundacji zapewne Błotnic-

kich h. Doliwa, może Bogusława (vel Bogusza) lub jego potomków, użytkowany 
najpóźniej do początku XV w. Na nim w XV i na przełomie XVIII i XIX w. budowa-

1476 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 123; R. Matyjas, Powiat białobrzeski, s. 129–133, Warszawa 2015.

OOBIEKTY Z POWIATÓW 
SĄSIEDNICH
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no kościoły1477. Obecnie znajduje się tam sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani 
Ziemi Radomskiej.

 W rękach Błotnickich miejscowość pozostawała w XIV w. Pod rokiem 1386 wy-
mienieni są Janusz Kukla, Miecław i Maciej z Błotnicy. 

„W Księdze rozsiedleń rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej wspominani są 
w latach 1412–1417 Warsz i Jakusz (Jakób) h. Doliwa. W latach 1413–1419 Miecław 
(Mieczysław) z Błotnicy, a później jego synowie Jan i Paweł z Klonowa. W 1419 r. 
Przybysław Dzik z Kadłuba (starosta radomski i kasztelan żarnowski, który wal-
czył z Krzyżakami pod Koronowem), dowodzi bliższości swej do dóbr Błotnica po 
Mieczysławie z Błotnicy, w sporze z Janem Drobotem z Bartodziej, oznajmiając, iż 
„ta dzielnicza jest mi blisza crwą […] W 1447 r. Dziersław (Dersław) zwany Pasek 
(Paszkowic) z Błotnicy zabezpiecza posag swojej żonie Stachnie […] W 1465 r. Piotr 
i Mikołaj z Błotnicy, synowie Przybysława Dzika z Błotnicy, dokonują podziału 
dóbr. W latach 1470–1480 właścicielem majątku w Błotnicy był Piotr Dzik h. Doli-
wa […] W 1510 r. dobra błotnickie dzielą się na dobra ziemskie należące do Dzika, 
Paszka, Nieczui, Panuchnika, Drobota i Pakosza […] W 1511 r. Błotnicę wizytuje 
arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski […] W 1548 r. miejscowość współnależała do 
Mikołaja i Sebastiana Dzików. W 1560 r. wzmiankowany jest Adam Pasek Błotnicki 
żonaty z Dorotą z Ossowa. W 1569 r. właścielem jest Stanisław z Błotnicy. W 1627 r. 
wymieniony jest Kacper Błotnicki, komornik grodzki radomski […]. W XVIII w. 
grunty te są współwłasnością rodziny Przerębskich, Siemiradzkich, Izdebskich, 
a także starosty mszczonowskiego Eligiusza Prażmowskiego”1478.

W 1789 r., jak czytamy w dokumencie wykazującym ofiary na wojsko z dóbr 
ziemskich czytamy: „Wieś Błotnica, w której część JW. hrabiów Przerębskich dzie-
dziczna jedna, inna zaś od JW. Eligiusza Prażmowskiego przez zastawę tymże JW. 
hrabiom puszczona, obiedwie zaś części w posesyi dzierżawnej ur. Feliksa Jawor-
skiego zostają […] Wieś Czyżówka, dziedziczna W. Antoniego Gorzkowskiego 
z częścią Dębowicy, w posesyi tegoż zostająca”1479. Dodajmy, że Eligiusz Prażmow-
ski był starostą mszczonowskim, a w miejscowym kościele znajduje się epitafium 
kamienne Felicjana Gorzkowskiego, sędziego ziemskiego radomskiego (zm. 1776), 
z herbami Tarnawa i Nałęcz1480.

W XIX w. dziedzicami byli: Filip Kołdowski, który „dobra te częściowo nabył 
mianowicie: część wsi Dębowicy i Błotnicy, wraz z dobrami Lissów, Piaseczno 
i gruntami Sopot, tudzież prawem prezentowania proboszczów do kościoła błot-
nickiego i lissowskiego, podług kontraktu z 24 czerwca 1800 r.”, po nim, od 1826 r. 

1477 A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 98–100; J. Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiań-
skich w dobie jagiellońskiej: przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do 
wszystkich dotychczasowych herbarzy, cz, 1. Małopolska, t. 1, Kraków–Warszawa 1915.
1478 W. Marciniak, Szlakiem grodzisk…, op. cit., s. 26–28; A. Nierychlewska, Budownictwo…, op. cit., s. 98–100; 
Ks. J. Wiśniewski w Dekanacie radomskim, s. 12, podaje m.in., że Błotnica była także w posiadaniu Siemi-
radzkich; S. Chmielewski w pracy Obraz błotnicki koronowany, Warszawa 1998, s. 32 pisze: „Tu najpierw 
była Błotnica, a potem dopiero: Bogusz z Błotnicy (1237), Mieczysław z Błotnicy (1413), Dersław (alias 
Pasek) z Błotnicy (1447). Nie mówiąc już o rodzinach: Nieczujów, Pakoszów i Szczuków”.
1479 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 r., 
w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Radom 1996, s. 231.
1480 KZSP, Powiat radomski, op. cit., s. 4.
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dziedziczył syn Kryspin Kołdowski, nabywając jeszcze części wsi: Dębowice, Błot-
nica i Czyżówka, którą wcześniej „dziedziczyli Suscy, Leżeńscy, Goszkowscy”1481, 
następnie, od 1841 r. sukcesorami byli Albin i Karolina z Kołdowskich Majewscy. 

W majątku „włościanie błotniccy odrabiali pańszczyznę, w roku zaś 1865 wsku-
tek dobrowolnego układu przenieśli się do Siemiradza. W Błotnicy został tylko 
dwór z zabudowaniami…”1482. 

Kolejnymi właścicielami dóbr byli: Władysław Majewski i Matylda z Majew-
skich Dzianott, żona Józefa Dzianotta (od 1866 r.), Albin Majewski (od 1870 r.). 
W 1871 r. przeszły one w ręce Kazimierza Pawłowskiego. „W 1894 nastąpiła pierw-
sza parcelacja […], która objęła grunty od gospodarstwa Boczków, aż do samego 
lasu. Rolnicy, którzy nabyli ziemię dworską tzw. koloniści, zaczęli zakładać własne 
gospodarstwa, dając początek nowej wsi nazwanej Błotnicą nową, w odróżnieniu 
od pozostałej reszty wsi dawnej czyli Błotnicy starej […]”1483. Od 1896 r. majątek 
należał do Jana Pawłowskiego1484, Karola Staniszewskiego i Kazimierza Pawłow-
skiego1485. 

„W roku 1908 nastąpiła druga parcelacja […]. Dziedzic Pawłowski Kazimierz 
pozostawił już tylko starą karczmę […], ziemię zaś przeznaczył dla swej córki Zofii 
i dlatego nazwaną ją „Zosin”. Ziemia ta z czasem przeszła drogą kupna na wła-
sność Tępińskiego, Kopyckiego oraz Goździków. Ponadto przez tegoż dziedzica 
został wydzielony plac, zwany potem „wspólnotą wiejską”, 12 morgów, na któ-
rym nie wolno się było budować […], od samego wiatraka, włącznie z dzisiejszym 
placem Żeromskiego, sklepami i stawem, aż do posesji Władysława Śmiszka. Tak 
oto dziedzic Pawłowski jako ostatni już właściciel dworu rozparcelował całkowicie 
„starą Błotnicę”, doprowadzając w ten sposób do całkowitego upadku i likwidacji 
dworu, tej spuścizny dawnych czasów, sam zaś jako bankrut udał się na dzierżawę 
do Jankowic”1486. 

W okresie okupacji niemieckiej dwór był siedzibą żandarmerii. 
„Mieszkańców podworskich zabudowań wysiedlili Niemcy […], powierzając 

nadzór zarządcy majątku volksdeutschowi z Poznańskiego, niejakiemu Kaszew-
skiemu, mówiącemu biegle po niemiecku. […] Błotnicki majątek organizował […] 
Sztut […], rządcą był poznaniak Józef Skrzypczak. Po nim przysłano administra-
tora Baumgertnera, a Sztuta przesłano do Chruściechowa, gdzie zaprzyjaźnił się 
z rządcą jeszcze z czasów dziedzica Ignacego Arkuszewskiego […], z wyroku „Pol-
ski Podziemnej” został zastrzelony […]. W 1943 r. partyzantka najechała na majątek 
[…], zagrały w polach karabiny maszynowe, które były rozstawione wokół dworu 
i żandarmerii. Żandarmi pokryli się w piwnicach. Partyzanci zaczęli się dobijać do 

1481 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 22.
1482 Tamże, s. 12.
1483 J. Boczek, Kronika Starej Błotnicy od roku 1237 do 1992, s. 17.
1484 J. Boczek w publikacji Kronika Starej Błotnicy (s. 271), pisze: „Dziedzic Pawłowski Jan, obejmując 
w posiadanie błotnicki dwór, przywiózł ze sobą z Lubelszczyzny 18-letniego chłopca Janka, zwanego 
Boczkiem, […], który pełnił funkcję stangreta”. 
1485 APR, HPR, sygn. 15; J. Wiśniewski, Dekanat radomski, op. cit., s. 12.
1486 J. Boczek, Kronika Starej Błotnicy…, op. cit., s. 17.
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rządcy […], ale miał zasztabowane drzwi i okiennice […] Odeszli od biura dworu 
i zostawili na niego wyrok: karę śmierci za bicie Polaków przy pracy. Podeszli pod 
okno administratora […], zapowiedzieli mu aby się z Polakami bardzo delikatnie 
obchodził…”1487.

Dwór usytuowany na folwarku błotnickim, drewniany, opisany w 1868 r., nie 
zachował się. „Dwór z drzewa, szabrowany, gontem kryty, z gankiem od fron-

tu, daszek którego wspiera się na 4 słupach murowanych, w ścianach ma 12 okien 
oszklonych, z okiennicami i drzwi wchodowych troje, na dachu wystają 2 kominy 
murowane, do których przytwierdzone są drabiny”. 

Ponadto znajdowały się tam: „Budynek murowany, gontem kryty, niedokoń-
czony, w ścianach onego 10 otworów na drzwi i okna, a pod spodem piwnice, 
dom murowany (kuchnia) gontem kryty, o jednym kominie z frontu ma 2 okna 
i drzwi, z tyłu 3 okna w ścianie szczytowej, od strony ogrodu 2 okna na dole 
1 w górze, a w drugiej ścianie szczytowej przedsionek murowany o 3 okienkach 
i drzwiach wchodowych, oraz: kurniki, gołębnik, stodoły, obory, z wozownią, 
owczarnia, drwalnia, studnia drzwem cembrowana, chałupa, kuźnia, karczma, 
spichrz1488. 

Dwór murowany zachował się w sąsiedztwie kościoła, na północny wschód od pre-
zbiterium. Miał cechy klasycystyczne: ceglany, parterowy, siedmio lub ośmioosiowy, 
na planie prostokąta, z gankiem pełnym (z oknami) od frontu, z drzwiami i oknem 
w ścianie szczytowej zachodniej, gdzie niegdyś znajdował się drugi ganek, z dwoma 
oknami w ścianie szczytowej wschodniej, o szczytach – w każdym po dwa okna oświe-
tlające strych, o dachu dwuspadowym, krytym dachówką. 

Budynek ten, stanowiący własność prywatną, od pewnego czasu jest opuszczo-
ny i niszczeje. Ponadto zachowały się podworskie budynki gospodarcze, murowa-
ne, jak stajnia, obora i relikt spichlerza, natomiast od strony południowej dworu 
urokliwy staw, otoczony drzewami. 

„Pozostałość po dawnym dworku […] stanowi wraz z otaczającymi go wcze-
śniejszymi zabudowaniami i starodrzewiem, ciekawy zabytek przeszłości jako 
przykład dawnej prowincjonalnej rezydencji szlacheckiej na wsi, o charakterze nie-
mal romantycznym”1489.

 Dodajmy, że miejscowa plebania ma formę staropolskiego dworu, z gankiem 
kolumnowym.

Ogród w 1868 r. wyglądał następująco: „Jeden jest tylko na folwarku Błotnica 
ogród owocowy, w nim mieści się około 300 drzew różnego rodzaju i gatunku, 

pastewnik oraz szkółka, na którym stoją cztery ule drewniane. Nadto w ogrodzie 
znajduje się mała sadzawka bez ryb. Zajmuje on, razem z pastewnikiem, mórg 3,5, 
cały opasany jest płotem żerdziowym, który z jednej strony ma naddaszek z gon-
tów, oraz sztachetowym, w słupy murowane, pomiędzy dworem, a płotem oka-
lającym pastewnik, i od podwórza, między budowlą murowaną, niedokończoną, 
a dworem, w którym znajduje się takaż brama i furta. Inspekta od strony ogrodu 
opasane są parkanem […], a od strony sadzawki murem wysokim. Ogród powyż-

1487 Tamże, s. 100–101.
1488 APR, HPR, sygn. 977.
1489 J. Boczek, Kronika…, op. cit., s. 16.



1.  Dwór w Błotnicy, widok od strony ogrodu, Fot. W.M. Kowalik 2019
2.  Dwór w Błotnicy, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2019
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szy rozciąga się poza dworem”. Ogrody warzywne: jeden znajduje się za oborami 
murowanemi […], drugi znajduje się naprzeciw ściany […], trzeci przy chałupie 
Trojaki zwanej”.

W opisie ogrodu wspomniano także o inwentarzu żywym, w tym: „wołach par 
12, koniach par 10, owcach 500”.

Folwark Czyżówka, na granicy z Błotnicą, w 1833 r. wyglądał tak: „Dwór z drze-
wa w węgieł wystawiony, słomą pokryty, obejmuje w sobie dwa pokoie i kuch-

nię, spiżarnię i alkierz. Folwark murowany, nieukończony, gontami pokryty”. 
Na przełomie 1868/1869 r. dwór był już budynkiem murowanym, pod gontem. 
Towarzyszyły mu m.in.: czworak murowany, stajnie, wozownie, spichlerz, obora 
i owczarnia, stodoła, młocarnia, dom młynarza i karczma, studnia, wiatrak, oraz 
ogród warzywny, stawek i 4 sadzawki1490, z których zachowały się jedynie pozosta-
łości (w obrębie gospodarstwa rodziny Gniadków).

CHRONÓWEK
(Chronowek 1508, 1569)1491

gm. Orońsko, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, w pobliżu drogi woje-
wódzkiej nr 733. 

Dzieje. W końcu XVIII w. zapisano, że w Chronówku „dziedziczyli Chronowscy, Owa-
dowscy, Kuczkowscy, Bielińscy i Gozdzcy”1492. Jerzy Kuczkowski, koniuszy królew-

ski, dziedzic (łac. heres) także Woli Woszczyńskiej, w parafii Cerekiew i Kuczek, jest pocho-
wany w kościele oo. Bernardynów w Radomiu, jak wynika z tablicy nagrobnej z 1602 r. 
poświęconej jemu i Kochanowskim1493. W dokumencie z 1789 r. wykazującym ofiarę na 
wojsko zapisano: „Wieś Chronówek, dziedziczna sukcesorów śp. Ignacego Jankowskie-
go, w posesyi zastawnej WJ Pani Ewy Karskiej, stolnikowej nurskiej, ad praesens zostają-
ca”1494. W 1815 r. natomiast „w miasteczku Wolanów Jaśnie Wielmożnej Radzimińskiej, 
w pałacu” spisano dokument, mocą którego Ludwika z Chronowskich (1. Jankowska, 2. 
Księżna Ponińska, 3. Radzimińska), córka Antoniego Chronowskiego, starosty brzegow-
skiego i Ewy z Duninów Wąsowiczów, „sprzedaje, daje, daruje za sumę 70 000 złp […] 
wieś Chronówek, swemu synowi kpt. Józefowi Jankowskiemu. W 1820 r. od tegoż, swe-
go brata stryjecznego, dobra te nabył także Józef Jankowski1495. Kolejnymi ich właściciela-

1490 APR HPR, sygn. 977: Obwieszczenie Pisarza Trybunału Cywilnego w Radomiu, z 27 grudnia (8 stycznia) 
1868/1869 r.
1491 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 45.
1492 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 26.
1493 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 120.
1494 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, s. 242.
1495 APR, HPR, sygn. 5733, 5860.
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mi byli: Ludwika Zgliczyńska po swym ojcu Józefie Jankowskim (od 1847 r.)1496, Izabella 
z Kraszkowskich Szyszkowska (od 1855 r.), Amelia z Christianich Pruszak (od 1860 r.), 
Wojciech Kalinowski, (od 1866 r.), Helena z Wojciechowskich Pruszakowa żona Aleksan-
dra Pruszaka (od 1870 r.). W 1874 r. L. Piaszczyński wykonał „Plan części lasu oddzielonej 
od folwarku Guzów, a przyłączonej do folwarku Chronówek”. Następnie właścicielami 
majątku byli: Osip Tradowski? (od 1878 r.), Andrzej Deskur (od 1880 r.), Paweł i Anna 
Sendzikowscy (od 1884 r.), Stanisław Sędzikowski (od 1897 r.), Stefan Helbich (od 1903 lub 
1904 r.) żonaty z Kamilą Przychodzką, córką rejenta w Radomiu (dobra Chronówek liczy-
ły wówczas 367,5 mórg), Franciszek Proszkowski (od 1910 r.), Włodzimierz Tarnowski, 
który nabył majątek w 1917 r. za 100 tys. rubli, Władysław Szczepanowski (od 1918 r.)1497, 
Irena z Podkulińskich Szczepanowska – wdowa po Władysławie i Stanisława Hermano-
wa, Alicja Przychodzka, Janina Zdzitowiecka, wszystkie ze Szczepanowskich (od 1932 r.). 

Z dóbr tych wyłączono wówczas blisko 6 ha na rzecz „Kolonii Adamów”. W 1933 r. 
licytowane grunty majątku Chronówek zostały włączone do Spółki Wodnej „Wola-
nów-Strzałków”, która zaciągnęła w Państwowym Banku Rolnym w Warszawie po-
życzkę na melioracje rolne. Ostatnią właścicielką była Helena Kawińska, nabywając te 
dobra wraz z budynkami w 1935 r. Jej mąż Tadeusz Kawiński jako porucznik został 
wywieziony w 1939 r. do obozu jenieckiego w Starobielsku, skąd już nie powrócił. 
W 1941 r. aresztowano przebywającego w majątku jego brata Ignacego Kawińskie-
go oraz rządcę Pszczółkowskiego i goszczącego tam Jerzego Lewandowskiego z Dą-
brówki Podłężnej. Wywieziono ich do Oświęcimia, gdzie zginęli. Majątek przeszedł 
wówczas pod zarząd niemiecki, choć Helena Kawińska gospodarowała tam mniej 
więcej do 1945 r.1498. W 1945 r. dobra Chronówek przeszły pod zarząd Skarbu Państwa 
i w ramach reformy rolnej zostały rozparcelowane na kilkadziesiąt osób.

Dwór wzniesiony zapewne w II poł. XIX w., murowany z cegły, parterowy, na 
planie wydłużonego prostokąta, z wystawą frontową, piętrową, z portykiem 

podtrzymującym dawny taras, wspartym na czterech ceglanych, kanelowanych 
słupach. Niegdyś budynek kryty był dachem dwuspadowym, naczółkowym. Obec-
nie wypalony i zrujnowany zachowany jest w stanie reliktowym. 

1496 APR, HPR, sygn. 5735, dokument z 1850 r. Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej, dot. rządcy Chro-
nówka Franciszka Rybickiego: „Zapozwałem Ludwikę z Jankowskich Zgliczyńską, dziedziczkę dóbr Chronów-
ka, Mariannę z Romerów Jankowską dożywotnią posiadaczkę dóbr Chronówka, obiedwie tamże zamieszkałe, 
aby za dni osiem […] na audencyi publicznej były obecne […]. Powód służył w dobrach Chronówku jako rządca 
u dożywotniczki tej wsi P. Jankowskiej P. Zgliczynska jej córka i właścicielka Chronówka […] nie mając fundu-
szów do utrzymania się i nie chcąc mieszkać przy matce zajmowała mieszkanie w domu powoda w Radomiu 
przez kilka kwartałów w roku 1848 i 1849, utrzymując przy sobie guwernatkę do dzieci Elżbietę Nigg. Ponie-
waż brak funduszów dokuczał i nie można było zapłacić ani rat Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ani 
podatków […], przeto pozwana Zgliczynska chcąc sobie zobowiązać powoda i uczynić go powolnym na swoje 
rozkazy, naprzód spowodowała pomiędzy nim, a guwernatką swoją małżeństwo, następnie wraz z matką Jan-
kowską zobowiązały go, aby przez wdzięczność idąc im w pomocy sprzedał swój dom w Radomiu i pieniądze 
im pożyczył na opłaty Towarzystwa Kredytowego z Chronówka. Powód uległ […] i swój dom sprzedał…”. 
1497 APR.HPR. sygn. 5735; testament Władysława Szczepanowskiego, zm. w 1930 r., spisany 11 marca 
1928 r. w Chronówku: „[…] oświadczam moją ostatnią wolę: żona moja Irena Podkolińska odbierze 
sobie ze spadku należną jej sumę sto tysięcy zł jaką otrzymałem tytułem posagu od jej Rodziców, a poza-
tem w dzierżawie folwarczku Mirówek i inwentarzy żywych i martwych. Po odstąpieniu folw. Mirówek 
i sprzedaży inwentarzy część pieniędzy uzyskanych z tej transakcyi użyta była na kupno na imię żony 
[…] nieruchomości w Radomiu przy ul. Lubelskiej 4”.
1498 A. Grodziński, Varia.1958–1978, op. cit., s. 59.



1.  Ruina dworu w Chronówku. Fot. W.M. Kowalik 2013
2.  Relikt dworu w Chronowie. Fot. W.M. Kowalik 2013
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Ogród. W otoczeniu dworu zachowały się jego pozostałości. Niegdyś przechodził 
w zagajnik, łąki, pola, pastwisko i pokład torfu, nad bezimienną rzeczką. Takie 

informacje naniesiono na „szkicu odręcznym gruntów majątku Chronówek, gminy 
Orońsk, z uwidocznieniem granic obszaru zaprojektowanego do parcelacji łącznie 37 ha 
7553 m2, wykonanym w 1932 r., na podstawie planu z 1890 r. geometry Sochackiego”. 
Na planie tym zaznaczono, obok dworu, cztery, zapewne gospodarcze, budynki. 

GUZÓW
(Guszow 1413, Gusszow 1413, Guzow 1508, 1569)1499

gm. Orońsko, miejscowość usytuowana jest na południowy zachód od Radomia, 
w pobliżu drogi E7.

Dzieje. Wieś Guzów w XV w. należała do Piotra Dzika. Tamtejszy folwark miał 
902 morgi, w tym 612 to ogrody, oraz 6 budowli murowanych, 7 drewnianych 

i wiatrak1500. 
Ta wieś słynie ze zwycięstwa Zygmunta III nad rokoszanami 1607 r.1501.
W XIX w. było wielu właścicieli. W 1810 r. Ludwika z Chronowskich Radzimiń-

ska „części szlacheckie w Guzowie i Woli Guzowskiej (oprócz tej, którą kościołowi 
darowano) od familii Telatyckiego, Reklewskiego i Kuroszów nabyła i w jedną ca-
łość połączyła, zaś cząstki gruntów na Woli Guzowskiej, własnością dziedzica dóbr 
Łazisk będące, […] oddzieliła”. Część zwana królewszczyzną obejmowała „mórg 
miary chełmińskiej 56…”1502. W 1815 r. od L. Radzimińskiej, swej matki, majątek 
nabył Antoni Jankowski, później zaś właścicielami dóbr Guzów, z Wolą Guzowską 
(z przyległościami), był także Andrzej Gottard Geismer, kupiec i obywatel zamiesz-
kały w Warszawie, który nabył je za 180 tys. złp. w 1821 r. od Antoniego Jankow-
skiego, „pułkownika I pułku Strzelców Konnych Wojsk Polskich, urzędnika Legii 
Honorowej, kawalera Krzyża Św. Włodzimierza III klasy i krzyża Św. Anny II kla-
sy, z brylantami, mieszkającego w Sieradzu, czasowo bawiącego w Warszawie”. 
Kolejnymi właścicielami byli: Ignacy i Sylwina? z Tymienieckich Przygodzcy (od 
1828 r.), Jerzy i Balbina z Tymienieckich Ogrodzeńscy (od 1841 r.), Balbina z Tymie-
nieckich Ogrodzińska, w jednej połowie oraz pięcioro jej dzieci: Julian?, Stanisław, 
Wiktor, Kazimiera, Sylwina w równych częściach w drugiej połowie (od 1846 r.), 
Balbina Ogrodzińska (od 1847 r.), Antoni i Ludwika z Marylskich Boczkowscy (od 
1847 r.), Adolf Boczkowski, Antoni i Ludwika Boczkowscy (od 1850 r.) i Adolf Bocz-
kowski (od 1853 r.). W 1854 r. Boczkowski wydzierżawił te dobra na sześć lat Mar-
cellemu Łąckiemu, dziedzicowi Rożek. Następni właściciele to: Herman Knothe (od 
1859 r.) i Amelia z Christianich Pruszakowa, która za dobra te i Wolę Guzowską za-
płaciła 41 250 rsr. (od 1859 r.). Od Apolinarego Schouppe pożyczyła ona 18 tys. rs, 
w związku z tym w 1864 r. oddała mu w zastaw Guzów i Chronówek. Dzierżawcą 

1499 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 75.
1500 SGKP, t. II, s. 920 (informacje podane za ks. Janem Długoszem).
1501 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 36.
1502 APR, HPR, sygn. 302: „Projekt do wieczystego wydzierżawienia gruntów własnością kościoła parafial-
nego KowalaStempocina będących w odległości wiorst 8,5 gminie Guzowie położonych, 18/25 maja 1852. 



397

dóbr guzowskich był wówczas Józef Biernawski. Kolejni dziedzice to: Wojciech Ka-
linowski (od 1868 r. – „obywatel Cesarstwa Austriackiego, właściciel ruchomości 
w mieście Rzeszowie, tamże zamieszkały”; w 1872 r. jego plenipotentem był Apol-
linary Schouppe, Józef Gołaszewski i Leonard Górski (od 1872 r.), którzy w tymże 
roku sprzedali części gruntów dwudziestu siedmiu osobom. W 1874 r. od dóbr 
tych odłączony został folwark Karolinów (152 mórg), a później nastąpiły kolejne 
wyłączenia. W 1889 r. ustalono „Warunki licytacyjne przedaży przymusowej dóbr 
ziemskich, po uposażeniu włościan pozostałych”, obciążonych pożyczką Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego.

Dwór niezachowany, nie posiada ikonografii. W 1856 r. zapisano, że przed 3 stycznia 
1854 r. miał być przestawiony w inne miejsce, gdyż nie nadawał się do zamieszka-

nia. „Skutkiem tego braku utrzymywać musi Łącki ekonoma, gdyż sam nie ma gdzie 
mieszkać, a nadto musi ciągle jeździć z Rożek do Guzowa, doznaje więc i niewygody”. 
W innym zaś miejscu czytamy: „Ponieważ wedle kontraktu służy Łąckiemu możność 
wystawienia powyższych budowli, przeto pragnie on to uskutecznić”. Można więc 
domniemywać, że taka inwestycja została wówczas podjęta i zrealizowana.

W 1787 r. w inwentarzu spisanym po śmierci „Wielmożnego Antoniego Kuro-
sza, regenta grodzkiego radomskiego”, w obecności jego żony Antoniny, znalazły się 
m.in. rzeczy w pokojach: „Stół składany duży, stołków dużych 3, stolików małych 
składanych 2, krzesełek obitych płócienkiem 9, krzesełek nowych nieobitych 12, para-
wan od lustra, biurek 2, łóżka żelazne saskie 4, kufrów skórą obitych 4, skrzynia duża 
okuta, skrzynia mniejsza okuta, kufer zielono malowany, kanapa, puzderek od wodki 
2, szkatułka okuta, puzdro od wina duże, powozy: kocz podróżny, kolaska półkryta, 
bryczek zrujnowanych 2, sanie czterokonne ordynaryjne, wozów wołowych bosych 
2, browarne naczynia. Ponadto: suknie, żupan biały, kontusz sukienny mundurowy, 
żupan sukienny biały, żupan pikowy? biały, kontusz sukienny mundurowy, żupan 
kitajowy biały, kontusz buraczkowy ze zlotym sznurkiem, kontusz kotonowy, kon-
tusz gryzetkowy, mundurowy, garnitur zielony sukienny, płaszcz granatowy sukien-
ny, pasy: pas na białym chałaju robota szydełkową, perski i bogaty, bajdacki bogaty, 
muślinowy turecki, futra: delia sukienna grzbietami lisiemi podszyta, szafirowa wil-
kami podszyta, delijka zielona wilkami podszyta, niedzwieda, szable: szabla turecka 
w okowie pozłacanym z kością słoniową w blach[…] oprawna, szeroka w ordynaryj-
nym okowie, wąska, rząd na konia lwowskiej roboty, oków z szabli srebrnej pozła-
canej, pistoletów para, trzcina z gałką kościaną, pistoletów par 4, tabakierki: porcela-
nowa ze złotemi obrączkami, srebrna wyzłacana z sprężyną, szynkretowa z złotemi 
obrączkami, srebrna, imbryczków do kawy tureckich 3, lustro duże rżnięte, srebra: 
pudełko od cukru, pierścionek w złoto oprawny, pierścionek z diamencikami, spinka 
z diamencikami, łyżeczek srebrnych 18, grabek srebrnych 10, łyżek do wazy dużych 
2, waz cynowych 2, półmisków cynowych 12”.

KONARY
(de Conari 1412, Konary 1508, 1569)1503

gm. Wieniawa, wieś usytuowana jest na zachód od Radomia, nad Zalewem Doma-
niowskim i rzeką Radomką, w powiecie przysuskim.

1503 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 95.
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Dzieje. W końcu XVIII w. podano: „Konary […], dzielnica Firlejów, stąd Konar-
skich wzięła nazwisko, a potem Kochanowscy przez dwa wieki się z niej pisali; 

teraz Wąsowiczów”1504. 
W innym opisie czytamy, że Konary, do poł. XIX w. zwane Konary-Koniary, 

z folwarkiem Zadąbrów, gruntami na Brzozowicy, wsiami Głogów i Kaleń: „pier-
wotnie były wsią służebną-narokową do grodu Stare Skrzynno, czyli Skrzyńsko. 
Potem dostały się Łabędziom i od nich, jako wiano, przeszły do rodu Firlejów 
h. Lewart, którzy stąd pisać się zaczęli Konarskimi. […] Na części Konar dzie-
dziczyli Jaxa Konarscy h. Gryf (1412–1515), […] Wąsowiczowie. Ostatni właści-
ciel z tej rodziny Józef Kalasanty Dunin Wąsowicz zmarł w 1816 r., a jego żona 
– Marianna z Popielów w 1822 r.”1505. Zostali pochowani w kościele parafialnym 
w Mniszku, gdzie jeszcze na początku XX w. znajdowały się epitafia i mocno pod-
niszczone owalne portrety z ich podobiznami, malowane przez „jednego z nawy-
bitniejszych portrecistów czasów stanisławowskich J. Niedermana, jak świadczy 
napis na tylnej blasze: „Niderman pinxit 1794”1506. Później majątek znalazł się w rę-
kach Wielhorskich h. Kierdeja. W 1845 r. od hr. Józefa Wielhorskiego, syna Józefa 
Wielhorskiego, gen. dywizji Księstwa Warszawskiego1507, majątek ten „po odłą-
czeniu tych dóbr od folwarku Brzozowica Adama Piotrowskiego”, nabył Adam 
Bogumił Helbich1508. Był on cenionym warszawskim lekarzem chirurgiem, żyją-
cym w latach 1796–1881 (pochowany na Powązkach), synem Antoniego Helbicha 
(1756–1806), warszawianina, kapitana artylerii koronnej. Jego matką była Marian-
na z Mościckich1509. W 1827 r. doktoryzował się na Uniwersytecie w Berlinie. Za 
udział w powstaniu listopadowym, w charakterze lekarza batalionowego IV puł-
ku strzelców pieszych, został odznaczony krzyżem Virtuti Mlitarii1510. Pełnił wiele 
innych funkcji i godności m.in. członka honorowego Rady Lekarskiej Królestwa 
Polskiego i członka Rady Głównej Opieki Zakładów Dobroczynnych1511. Znany 
był też z bezinteresownej pomocy biednym oraz propagowania wśród chłopów 
przeszczelarstwa. Jego pierwszą żoną (od 1821 r.) była Rozalia Reitenstein, cór-
ka pułkownika armii pruskiej, z którą miał dwie córki. Cecylia wyszła za mąż 

1504 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 48.
1505 A. Grodziński, Varia 1958–1978.

1506 J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, op. cit., s. 155–156; Johan Niederman – czynny w Grudziądzu ok. 
1780 r., tworzył w Warszawie w latach 1790–1794. Znanych jest kilka jego portretów polskiej arystokra-
cji. Schyłek życia spędził w Wiedniu. Malował portrety, sceny historyczne i miniatury.
1507 Współtwórcy Legionów Polskich we Włoszech, zmarłego w pobliskim Rusinowie.
1508 Sąd Rejonowy w Przysusze, Wydział Ksiąg Wieczystych, Dobra Ziemskie Konary, sygn. I-211.
1509 A. Grodziński, Adam Bogumił Helbich (1796–1881), w: Varia1958–1978, s. 21.
1510 Tamże, s. 22: „W 1830 r. zaciągnął się z powrotem do wojska, jako lekarz jazdy kaliskiej.”. Krzyż 
otrzymał za „przeprowadzenie 22 amputacji na polu bitwy pod Grochowem, […] pod Ostrołęką do-
konał 16 amputacji […]. W czasie trwania kampanii mianowany również został lekarzem dywizyjnym 
w randze podpułkownika”.
1511 Tamże, s. 23: „W 1819 r. został przyjęty […] do loży wolnomularskiej pod nazwą „Świątynia Rów-
ności na Wschodzie Lublina Pracująca” […], otrzymał godność mistrza […] w latach 1860–1862 brał 
żywy udział w polityce. Razem z dr. Chałubińskim i Leopoldem Kronenbergiem opracowali […] projekt 
rozwiązania zagadnień nurtujących polskie społeczeństwo”.
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za Lucjana Sadkowskiego, właściciela pobliskiego Brudnowa, a Wanda za Józefa 
Lessla, warszawskiego architekta. Po śmierci żony kolejną jego towarzyszką życia 
była Aniela Lessel (1814–1856), córka znanego architekta Fryderyka. Z nią miał 
synów: Adama Fryderyka (1841–1917), ożenionego z Józefą Pomian Łubieńską, 
Alfonsa (1846–1913), ożenionego z Zofią Małgorzewicz i Józefa (1845–1901), żo-
natego z Józefą Gałczyńską. Do 1864 r. Konarami administrował i je dzierżawił 
szwagier A. Helbicha, a brat Anieli Helbichowej, Stanisław Lessel, syn Fryderyka 
Alberta, „architekta króla polskiego”i Chrystianny Loeppige, córki pułkownika 
napoleońskiego Jerzego1512. (W 1831 r. S. Lessel był por. adiutantem gen. J. Kru-
kowieckiego). W tym czasie owdowiała jego siostra Krystyna Brandtowa, która 
wraz z czteroletnim synkiem Józefem Brandtem zamieszkała w Konarach. Odtąd 
Stanisław Lessel stał się opiekunem i wychowawcą siostrzeńca przyszłego wiel-
kiego artysty malarza. „Jako jeździec i miłośnik koni miał niewątpliwie wpływ na 
rozwój i ukierunkowanie talentu swego siostrzeńca Brandta, który zresztą już od 
wczesnej młodości żył w atmosferze sztuki, gdyż matka i ciotka jego miały duże 
zdolności malarskie, a Stanisław Lessel posiadał piękną galerię obrazów”1513.

Za jego administracji w Konarach przeprowadzone zostały w majątku poważ-
ne inwestycje1514. W 1862 r. dobra te nabył, za 69 tys. rs, syn Adama Helbicha, 
także Adam. (W 1864 r. S. Lessel przeniósł się do Radomia). Podczas powstania 
styczniowego w folwarku urządzony był szpital dla rannych1515. Adam Grodziński 
pisze: „Po ukończeniu wyższych studiów rolniczych w Taborze (Czechy), objął 
gospodarstwo w Konarach pierworodny syn doktora Helbicha – Adam […], który 
dokupił 8 włókowe Młódniczki […]1516. Po śmierci Adama Helbicha (1881 r.) […] 
dostały się Konary starszemu z jego synów Józefowi (1875–1965), [prawnikowi]. 
Ożeniony był on z Ireną Mokiejewską (1885–1950,) z którą miał dzieci Helenę, 

1512 Tamże, s. 26: „Według Stanisława Łozy Lesslowie są pochodzenia czeskiego, z których część prze-
niosła się do Drezna i z Augustem II przywędrowała do Polski”. Syn Stanisława Emil pozostał w Sakso-
nii, został cenionym architektem, budowniczym m.in. pałacu królewskiego w Bukareszcie.
1513 A. Grodziński w Variach, s. 30, podaje, że w katalogu 248 obrazów, należących do 47 właścicieli, 
którzy w 1883 r. w „domu Deskura przy ul. Rwańskiej” w Radomiu wystawili swoje kolekcje, Lessel 
uczestniczył z 30 sztukami, między którymi były tak wybitne dzieła jak: Gasparda Nitschera Dama 
czytająca, Peschkego Portret damy, Teniersa Grajkowie i Scena w karczmie, a także Józefa Brandta Benedykt 
Winnicki i Luzak. „Lessel interesował się […] także pomagał i opiekował się innymi początkującymi ma-
larzami; m.in. Zarębskim i radomianinem Kędzierskim. Obydwóch polecił Brandtowi, który wtedy miał 
już swą pracownię w Monachium. St. Lessel zmarł 4.01.1888 r. w Radomiu. Pochowany […] w grobowcu 
„Lesslów i Brandtów”.
1514 Przede wszystkim zbudowany został młyn „angielski”, prawie trzykilometrowy kanał i tama na 
rzece Szabasówce. SGKP, t. IV., s. 319 podaje: „Dobra Konary miały w roku 1883 ogółem 1893 mórg 
rozległości, z czego folwark Konary gruntów ornych i ogrodów 569 mórg […] budynków murowanych 
20, z drzewa 2”.
1515 Mówią o tym akta zgonu w parafii Mniszek. 
1516 Na początku XX w. Adam F. Helbich kupił majątki Oblas i Krzyszkowice, w powiecie radomskim. 
Cieszył się on szacunkiem ziemiaństwa radomskiego, miał opinię sprawiedliwego i opiekuńczego dla 
swoich pracowników. Zmarł w 1918 r. i został pochowany na cmentarzu w Mniszku.
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Andrzeja, Wojciecha, Krystynę i Zuzannę1517”. W 1907 r. „Obywatel ziemski Józef 
Adam Felicjan, syn Adama Helbich, zamieszkały w majątku swym Chlewiska, 
powiatu i guberni siedleckiej, i panna Irena Helena Maria, córka Adama Moki-
jewska, zamieszkała w Warszawie, zawarli intercyzę przedślubną”1518. W tymże 
roku niniejsze dobra otrzymali w spadku po swym ojcu Adamie – Stefan, Józef 
i Felicja Grodzińska. W 1920 r. majątek, liczący około 882 ha, stał się wyłączną 
własnością Józefa Helbicha. Dwa lata później z dóbr tych został wyłączony fol-
wark Zadąbrowie. W 1932 r. grunty licytowanych dóbr ziemskich Konary, zostały 
wcielone do Spółki Wodnej „Wawrzyszów”. W Konarach Helbich gospodarował 
także w czasie II wojny światowej (do 1945 r.), kiedy to znajdowała się tam admini-
stracja ośrodka szkoleniowego Luftwaffe. Administratorem majątku był wówczas 
Erdmann, syn kolonisty niemieckiego spod Radomia, który czuł się Polakiem (zgi-
nął w obozie), zaś jego następcą został Opalski ze Śląska. Co ciekawe, Helbichowi 
pozwolono zostać w Konarach i pełnić funkcję zarządcy. W 1945 r. dobra te przejął 
od niego na cele reformy rolnej Skarb Państwa. Majątek został znacjonalizowa-
ny, a ziemia przeszła we władanie PGR-u. Helbich zamieszkał w Radomiu, gdzie 
zmarł w 1965 r.1519.

Konary gościły wiele niezwykłych osób, poczynając od Józefa Brandta, który 
u swego wuja Adama Helbicha przebywał jako dziecko, a później już jako wybitny 
artysta malarz. 

Adam Grodziński wspomina1520: „Jako dziecku upamiętniła mi się wizyta Brandta 
w Konarach. Widać był zapowiedziany, bo cały dom w pewnym napięciu oczekiwał 
jego przyjazdu. Wreszcie powóz i czwórka pięknie dobranych gniadych koni ukazała 
się w perspektywie aleji topolowej wypatrującym oczom domowników. Było to po 
śmierci mojej babki i wizyta miała charakter kondolencyjny. Brandtowie prowadzili 
dom na dużą skalę, przyjmując sporo osób ze sfer arystokratycznych i intelektual-
nych. Natomiast dziadek Helbich przeciwnie, nie brał prawie udziału w życiu to-
warzyskim okolicznego ziemiaństwa […], był typem domatora […], zamiłowanym 
rolnikiem kierującym […] machiną gospodarczą kilku swoich folwarków”. M. Trze-
biński natomiast pisał: „Brandt miał krewnego pod Radomiem, Helbicha, z którego 
synami przyjaźnił się, a do majątku pp. Helbichów, Konary, co lato z Monachium 
przyjeżdżał”1521. W 1875 r. namalował on m.in. obraz „Sianokosy w Konarach”. 

1517 A. Grodziński, Znani i nieznani Ziemi Radomskiej, 1988; A. Grodziński, Varia, op. cit.: „Józef Helbich 
przy rozliczaniu się ze spadku odstąpił bratu Stefanowi (1878–1932) swój majątek Chlewiska w Siedlec-
kiem. Natomiast siostra ich Felicja Grodzińska dostała w spadku Młódniczki, kamienicę w Warszawie”; 
H. Łuniewska, Helbich Józef, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 5, Warszawa 2000, 
s. 43–45; Helena wyszła za Jerzego Łuniewskiego, Andrzej ożenił się z Danutą Opielińską, Wojciech zgi-
nął w powstaniu warszawskim, Krystyna była żoną Marjana Piotrowskiego, Zuzanna – Józefa Kotwicza, 
który zginął w powstaniu warszawskim, za Ryszardem Opalskim.
1518 Sąd Rejonowy w Przysusze, Wydział Ksiąg Wieczystych, Dobra Ziemskie Konary, sygn. I-211.
1519 Informator Wieniawski 1991–1997, wyd. 2007. 
1520 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 128.
1521 M. Trzebiński, Pamiętnik malarza, 1958.
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Ciekawostkę stanowi zachowany w rodzinie nieznany wiersz Adama Helbicha, 
który autor adresował do swego siostrzeńca J. Brandta (datowany: Konary 1 wrze-
śnia 1869 r.)1522:

Józiu Kochany,
Masz wiersz żądany
Zasłudze składam
Cześć, hołd – wuj Adam.
Mistrzu, w malarstwa dziedzinie
Szczytność świadczą twe obrazy.
Skarb nauki na wyżynie
Stróżuje znawstwu bez skazy.
Pod twym pędzlem przeszłość błoga
Omszałe wieki odżyły.
Biegłością archeologa
Wskrzeszasz cienie spod mogiły.

Wśród gości, choć właściwie domowników, konarskiego dworu był także przy-
jaciel A. Helbicha, Kazimierz Asnyk, powstaniec listopadowy, ojciec poety Adama 
Asnyka, który w 1872 r. w liście tak pisał1523: „Trzeba jednak, o ile można najprędzej, 
wyjechać do Konar na lato, bowiem tam Ojcu weselej, zdrowiej i lepiej jeszcze bę-
dzie”. Tę serdeczność Helbich odwzajemnił także wierszem (oryginał znajdował się 
w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej):

Moim imieniem ochrzczony
W Ciebie patrzał od powicia
Z twym ojcem przyjaźnią złączony
W dawnych latach mego życia
Sława twa parnaska E…ly
W wieczność poda twoje imię
Duszę i serce weseli
Ojca twego – no i mnie

Adam Grodziński pisze: „W domu Helbicha znalazł Asnyk swoje szczęście mał-
żeńskie. Konstancja Zagórowska, wychowawczyni córek doktora, została jego żoną. 
Kiedy […] dr Helbich przeniósł się z Warszawy (gdzie mieszkał od 1840 r.) do Konar, 
majątku pod Przytykiem, zapragnął mieć koło siebie starego, wypróbowanego przy-
jaciela […]. Przyjechał więc i siedział pan Kazimierz w Konarach prawie dziesięć lat 
[…]. Poeta [A.Asnyk] był niezmiernie rad, że jego ojciec zżył się tak bardzo z rodziną 

1522 A. Grodziński, Varia 1958–1978, op. cit., s. 136.
1523 A. Grodziński, Konary w życiu Kazimierza Asnyka, „Wojewódzki Informator Kulturalny”, Radom, 
10(48)1981: „Przyjaźń dra Adama Helbicha (ur. 1796) z Kazimierzem Asnykiem (ur. 1797) datowała się od 
ich młodości. Znali się z wojska. Obaj byli w powstaniu listopadowym, Helbich […] wyszedł z wojska po 
powstaniu w randze lekarza-podpułkownika, przydzielonego do korpusu I jazdy. Adam Asnyk walczył 
m.in. pod Olszynką był ranny i wzięty do niewoli. Dwa lata przebywał w głębi Rosji […]. Po ogłoszeniu 
[…] amnestii, w 1833 r. został zwolniony, zdymisjonowany i osiadł w Kaliszu, gdzie mieszkał już dr Hel-
bich. Tam właśnie zadzierzgnęła się ostatecznie ich serdeczna i dozgonna przyjaźń. […] Adam Asnyk sam 
nie mógł przyjeżdżać do Królestwa Kongresowego, aby odwiedzać ojca, gdyż narażałby się na ciężkie kon-
sekwencje ze strony władz carskich, jako członek Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego”. 
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Helbichów i tak dobrze czuje się w Konarach. Właściwym gospodarzem w Konarach 
był syn doktora, też Adam, gdyż ojciec przekazał mu już cały majątek. W listach Asny-
ka odczuć można nutę wdzięczności dla Helbicha za opiekę nad ojcem1524. […]. W Ko-
narach mieszkał jeszcze jeden wojak – powstaniec. Był to kapral 4 pułku strzelców 
pieszych, nazwiskiem Gocel, niegdyś podkomendny porucznika Asnyka. Gocel; ura-
tował Asnyka pod Olszynką, wyniósłszy rannego z pola bitwy. […] Ci trzej weterani 
zawsze uroczyście świętowali razem rocznice narodowe. Dr Ludwik Gocel tak pisze 
(17.X.1961 r.): „…jak mi wielokrotnie opowiadał dziadek, płk Helbich dwa razy do 
roku dnia 3 maja i 2k 9 listopada zapraszał na „pięterko” dworu […] mego pradziadka 
i oczywiście por. Asnyka. Przy winie wszyscy wspominali różne epizody z tej Wojny 
narodowej […] i przy zamkniętych oknach śpiewali pieśni powstańcze z 1831 r.”

Nie można wykluczyć odwiedzin dworu przez Mikołaja Chopina – ojca Fry-
deryka, z uwagi na fakt, że Antoni Helbich (ojciec Adama) i Mikołaj Chopin, byli 
towarzyszami broni z czasów insurekcji kościuszkowskiej. W 1829 r. Adam Helbich 
spowodował przyjazd Fryderyka Chopina na jego koncert w pałacu w Żychlinie 
(koło Konina) podczas wesela Melanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego. 
F. Chopinowi towarzyszyli wtedy: dr Adam Helbich, Alfons Brandt i Ignacy Ma-
ciejowski – kompani wyprawy wiedeńskiej1525. 

Różne wydarzenia historyczne odcisnęły na Konarach swe niszczycielskie pięt-
no. Szczególnie dużej dewastacji uległy one podczas pierwszej wojny światowej, 
głównie w 1915 r. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że w okresie międzywojennym do konarskiego ma-
jątku przyjeżdżała na lekcje rolnicze m.in. młodzież radomskich szkół1526. 

Z założenia dworskiego, oprócz mocno przebudowanego dworu, pozostało nie-
wiele. Jak pisał A. Grodziński, dwupiętrowy budynek młyna został w połowie roze-
brany, a po stodołach, oborach, stajniach, cieplarni, suszarni chmielu nie pozostał ślad, 
ocalały jedynie spichlerz i kurnik1527. Kilka budynków podworskich udało się zrekon-
struować w Muzeum Wsi Radomskiej1528. Wśród nich jest czworak (a więc z czterema 
izbami) z II poł. XIX w., drewniany, dwutraktowy, który w końcu XIX w. A. Hel-
bich przekazał w nagrodę stolarzowi dworskiemu Karolowi Górskiemu. (W obiekcie 
tym, zrekonstruowanym w 1986 r., mieści się biblioteka i biura). Inny ocalały obiekt 
to murowany kurnik o oryginalnej formie, na rzucie sześcioboku, zrekonstruowany 
w 1987 r. mieszczący wystawę „Jak powstaje skansen”. Znalazła się tam nawet ubika-
cja dworska, zrekonstruowana w 1991 r., obecnie służąca odwiedzającym muzeum. 

Dwór, według inwentarza z 1816 r. (w archiwum radomskim), wyglądał następu-
jąco: „murowany, którego front na południe. Wchodząc do tego jest ganek na 

czterech słupach drewnianych na podmurowaniu, kamieniami wybrukowany, pułap 
z tarcic, z tego do sieni czyli przepokoju są drzwi […], w tym piec z kafli moskiew-
skich, kredens i zygar w szafie ścienny, po prawej stronie są drzwi […] na salę, w tej 

1524 W jednym z nich, z kwietnia 1877 r., pisze: „Państwu Helbich – tak starszemu, jak i młodym, moje 
uszanowanie i najserdeczniejsze pozdrowienia”.
1525 A. Helbich, Tygodnik Ilustrowany (Kronika tygodniowa), 1870, nr 109 (z 29 stycznia 1870).
1526 M. Marcinkiewicz, Wycieczka szkolna do Konar majątku pp. Helbich, „Przegląd Sejmikowy”, Radom 1925.
1527 A. Grodziński, Varia 1958–1978, op. cit.
1528 Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik, pod red. M. Jureckiej, Radom 2005, s. 29–31.
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okien trzy […] podłoga z tarcic, piec z kafli białych, pułap płotnem podbity, ściany 
obiciem papierowym poklijone malowanym w kwiatki […], przy piecu są drzwi po-
dwójne takież do pokoju bawialnego, w tym okien dwa, na tył to jest ku ogrodowi 
[…], podłoga z tarcic, a pułap płótnem białym wybity, ściany obiciem malowanym 
w kwiaty […], kominek szafiasty, nad tym lustro w murze, a drugie lustro między 
oknami […], po prawej stronie jest gabinecik […], a drzwi na ogród od połowy szkla-
ne […], zaś po lewej stronie są drzwi […] do małego pokoiku […] ściany obiciem pa-
pierowym malowanym w kwiaty i różne figury wyklijane, piec z kafli […], kominek 
rogowy, przytym kominku jest drzwi […] do sionki ciemnej, która wybrukowana ka-
mieniami, obok małego tego pokoiku jest garderoba […], z tej napowrót wychodząc 
wprost są drzwi […] do przepokoju […], a na lewej stronie są także drzwi do pokoju, 
w którym okien dwa […] na front, komin szafiasty, nad tym lustro, piec z kafli bia-
łych, podłoga i pułap jako wyżej – ściany papierowym obiciem powyklijane malo-
wanym w szlaki niebieskie […], przy piecu są drzwi […] na tył do pokoju kobiecego, 
w tym kominek rogowy, szabaśnik i piec z pierwszego pokoju ogrzewający […] okno 
jedno z okiennicą ku ogrodowi na tył […], z tej sionki jest znowu sionka i drzwi wy-
chodząc na front […]. Kominy murowane z fundamentu nad dach, dwa zaś w tyle”. 

Budynek ten zapewne jest tożsamy z tym, o którym wspomina A. Grodziński: 
„Od strony podjazdu z boku, prostopadle do głównego domu mieszkalnego, pra-
wie niewidoczna zza bujnych włoskich orzechów, stała stara oficyna. Sądzę, że kie-
dyś dawno ona właśnie spełniała funkcję mieszkania dziedzica. Za mojej pamięci 
były tam pomieszczenia dla gospodyni, pisarza podwórzowego i inych oficjalistów, 
a w suterenie tak zwana lokalnie „dolna kuchnia” dla różnego rodzaju czeladzi”.

A o zachowanym do dziś budynku pisze: „Budynek dworu, zbudowany w la-
tach 1870 według projektu architekta Marconiego, wymaga renowacji […]. Obszer-
ny dwór składał się z trzech, różnymi czasy dobudowanych do siebie części. Przez 
Marconiego projektowana była część „paradna”, wybudowana w latach siedem-
dziesiątych zeszłego wieku, wtedy kiedy dziadek miał się żenić”. 

Pod pojęciem części paradnej należy tu rozumieć centralny ryzalitowy, ozdobny 
fragment budynku. Na zdjęciach widać, że był to obiekt parterowy, o symetrycznej, 
harmonijnej formie, z piętrowym ryzalitem środkowym, z wystawką o analogicz-
nej formie, kryty dwuspadowym dachem.

Po II wojnie światowej w dworze mieściła się szkoła podstawowa. W 2002 r. zo-
stała wykonana jego inwentaryzacja1529. Po 2010 r., budynek został gruntownie od-
nowiony i, z punktu widzenia sztuki konserwatorskiej, niefortunnie rozbudowany, 
przeistaczając się niemal w pałac. Znalazło to swe odzwierciedlenie nawet w jego 
nazwie Pałac Domaniowski Resort & Conference. Jak czytamy w folderze reklamo-
wym: „Goście pałacu mają okazję zamieszkać w odrestaurowanym, historycznym 
budynku z 1870 r. Wnętrza charakteryzują się pałacowym stylem, podkreślonym 
kryształowymi żyrandolami, z domieszką nutki nowoczesności […]. Pałac Doma-
niowski to prestiżowy obiekt z przepiękną restauracją i lustrzaną salą balową”. 

Okolice dworu i jego klimat A. Grodziński tak charakteryzuje1530: „Otoczenie 
domu w Konarach nie było ani rozległe, ani specjalnie malownicze. Zajazd po-

1529 B. Misztal, Inwentaryzacja dworu w Konarach, WUOZR, Wrocław 2002. 
1530 A. Grodziński, Wspomnienia, Radom 1975, mnps, s. 17–18.
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łożony od strony południowej osłonięty był od podwórza folwarcznego kurtyną 
drzew i krzewów. W samym centrum gazonu podjazdowego stał słupek z pia-
skowca, z tarczą słonecznego zegara, do którego wiodła od ganku wąska ścieżka. 
Pod samymi oknami, po trzy z każdej strony, rosły kuliste, strzyżone akacje, które 
w czasie letnich upałów ochraniały wnętrze domu od palącego słońca. Od północy 
był spacerowy ogród […] Od tarasu, na który wychodziło się z salonu, biegła aleja 
przecinająca cały ogród na połowy”. (Inne, przyrodnicze elementy posesji opisane 
są w części „ogrodowej”).

Wnętrze dworu wyposażone było m.in. w: „Obraz Matki Boskiej, na płótnie, 
obraz św. Walentego, kanapka i krzesełek 6 karłów, biało lakierowanych, 

floransem niebieskim pokrytych, […] stolik okrągły mahoniowy z brązem, zygar 
stołowy z figurą alabastrową w machoniu?, zygar w postumencie alabastrowym, 
zygar ścienny mosiężny stary, […], 2 lanszafty malowania włoskiego na płótnie 
[…], komoda z brązem, lustro w dwóch taflach ramy białe […], lampka alabastrowa 
na łańcuszkach mosiężnych, lampy 3 z tych 2 duże, alabastrowe stojące, kamieni 
2 alabastrowych z lewkami brązowemi do użycia na papiery, 2 figury na postumen-
tach brązowe, […] żerandla szklana, portretów sztuk 6 obwal, portrety to jest nie-
gdy Józefa Kalasantego Wąsowicza i Jego żony, tualetka męska jaworowa, szafka 
biblioteczna z brązem”. Ponadto: strzelba, sztuciec ordynaryjny 1, szturmak w mo-
siądz oprawny, karabinek podróżny z bagnetem na sprężynie i szpada. W dworze 
znajdowała się także, stosunkowo skromna, biblioteka1531.

Do komunikacji niewątpliwie dobrze służyły: „Bryczka na rysorach kryta skórą 
obita, z materacami skórzanemi, zdezelowana, bryczka skórą obita mała, bryczka 
z budą z fartuchem skórzanym zła, bryczka z budą z fartuchem mała bardzo zła, 
kareta podwójna żółto malowana suknem seledynowym wybita, koczyk malowany 
orzechowo safianem zielonym wybity stary, spód do sani poczwórnych”. 

Wyposażenie dworu, jedno z najciekawszych w regionie, umeblowane cenny-
mi, artystycznymi antykami zostało splądrowane, większość zarekwirowano, wiele 
obiektów zaginęło1532. A. Grodziński1533 zapisał: „Nikt dworu Konarskiego nie mógł 
nazwać pięknym, ale był dobrze, wygodnie rozplanowany, a wnętrza były umeblo-
wane ze smakiem przeważnie antykami. Do wielkiego przepokoju, który obecnie 
nazwanoby hallem, wchodziło się przez „tamburek”. Była to oszklona ze wszystkich 
stron weranda, gdzie stały wiklinowe mebelki. Służyła ona jednak przede wszyst-
kim na przedsionek. Wprost za przedpokojem był duży salon z widokiem na ogród 
spacerowy. Salon bywał zwykle zamknięty i używany tylko wyjątkowo w razie 
większego zjazdu gości. Po lewej stronie z przedpokoju drzwi prowadziły do jadal-
ni (stołowego), skąd w głąb domu przez buduarek babki, do sypialnego, dziecinne-

1531 Z takimi pozycjami, jak: „Zoologia…, Sposób leczenia bydląt, Zbiór wiadomości dla Gospodarza, Szkoła 
uszczęśliwienia, Sielanki polskie z różnych autorów, Rolnictwo i ogrodnictwo, Polak w Paryżu, Zbiór poezyji Pol-
skiej, Księga ustwa Policyjnych Austriackich, Satyry Horacyusza wierszem polskiem, Uwagi śmierci nieuchybnej, 
Wiadomość o Księstwie Kurlandzkim, Xiądz małżonek wraz z odpowiedzią, Zbiór wierszy i bajek, Zbiór komedii, 
Lorenzo i Nina, Moje rozrywki, Pocztylion z trąbka, Poranki wiejskie, Wiersze księdza Zaborowskiego, Krótkie 
w świecie, Dzieła Woltera w jęz. Francuskiem, Xiażek w jęz.francuskiem w różnej materii w kilkunastu 
tomach”. 
1532 A. Grodziński, Varia 1958–1978,.op. cit., s. 37.
1533 Tamże, s. 11–12.
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go, garderoby i dalszych izb gospodarczych. Na prawo z przedpokoju były pokoje 
dziadka. Pierwszy gabinet o ciemno wiśniowych tapetach i neogotyckich meblach, 
z rzeźbionymi, wysokimi oparciami. W tym samym zresztą stylu stały w jadalni 
krzesła dębowe i dwa kredensy – rogówki. W gabinecie dziadka wisiało kilka por-
tretów rodzinnych: portret pradziadka doktora Adama Helbicha, pradziadka Sewe-
ryna Łubieńskiego i prababki z Milewskich Felicji Łubieńskiej, malowane pastelami 
przez Duchińską1534. Za szafą biblioteczną, w ciemnym kącie, wisiał portret olejny 
Adama Szczepana Łubieńskiego, ojca Seweryna i jednocześnie prababki Walento-
wej Grodzińskiej. Prapradziadek na tym portrecie jest w bekieszy, obramowanej 
barankiem, ale przy gwieździe orderu św. Stanisława (II kl.). Strój taki do orderu 
nie był stosowny i z tego powodu podejrzliwie rodzina osądzała nawet tego mego 
przodka od poczytalności. Ja przypuszczam jednak, że kiedy ten sędzia sądu ziem-
skiego w 1826 r. został odznaczony, portret był już namalowany i gwiazda została 
po prostu domalowana na takim jaki był gotów. Na miejscu najbardziej widocznym, 
między oknami, wisiał portret praprababki Katarzyny Fryderykowej Lessel z domu 
Lepigee1535. Portret ten szczególnie rzucał się w oczy. Babka namalowana przez Pe-
schkego w stroju balowym – empire i pełnym dekolcie, uśmiecha się z portretu tro-
chę zagadkowo, pół zalotnie, a pół ironicznie. […]. „Kancelaria”, właściwy pokój 
dziadka do pracy […] stało tam dość skromne biurko […], gdzie stały zwrócone 
do siebie głowami dwa duże konie wierzchowe z brązu […]. Za gabinetem i kan-
celarią, od strony parku, były pokoje gościnne. Mniejszy nazywany był „papugą” 
z powodu tapet i jaskrawych obić na meblach. Drugi był umeblowany antykami 
po pradziadkach. Były to mahonie delikatnie inkrustowane jaśniejszym drzewem. 
Szczególnie toaleta zwracała na siebie uwagę. Stało na niej duże lustro w masyw-
nej, srebrnej ramie. Ten garnitur sypialny miał swoją historią. Na łóżkach miał się 
przespać kiedyś car Aleksander II z małżonką, ale to było w Kaliszu, gdzie mieszkał 
i praktykował pradziadek Adam Helbich, jako doktór medycyny i chirurgii do roku 
1841. Z tego wynika,że Aleksander był jeszcze następca tronu, a w miarę upływu 
lat tworzyła się legenda, która trochę upiększyła fakty. Na jednej ze ścian [jadalni] 
wisiało lustro, a na przeciwległej portret prymasa Władysława Łubieńskiego (pry-
mas i dziadek Adama Szczepana mojego pradziadka, byli stryjecznymi braćmi). Był 
zwyczaj siadywania pod tym portretem, który miał tę właściwość, że wodził oczami 
[…]. Stół jadalny był zawsze długi […]. W jednym rogu tej sali jadalnej stał pękaty, 
staroświecki piec […], a nad stołem wisiała, pod porcelanowym kloszem, naftowa 
lampa […]. Tylko w czasie wystawnych przyjęć stawiano na stole wysokie srebrne 
kandelabry. Buduar babki oświetlała ciemno niebieska „ampla”. Na biureczku stały 
artystyczne drobiazgi, pamiątki z podróży i fotografie […]. Stał tam także na osob-
nym stoliku, pod szklanym kloszem, zegar empirowy […]. W sypialni zaraz przy 
drzwiach, w rogu nad klęcznikiem, wisiał krucyfiks z kości słoniowej, z narzędziami 
Męki Pańskiej, oprawny w rodzaj szafki za szkłem […]. Muszę jeszcze wrócić do 

1534 Chodzi zapewne o Sewerynę Duchińską z d. Żochowską 1v. Pruszakową (ur. 1816 r. w Koszajcu 
koło Sochaczewa, zm. w 1905 r. w Paryżu) – poetkę, publicystkę i tłumaczkę, działaczkę kulturalną. Za 
pomoc udzielaną rodzinom powstańców styczniowych zmuszona była wyjechać do Paryża. Autorka 
m.in. powieści poetycznej Dwa dwory i Królów polskich w obrazach i pieśniach.
1535 Portret ten znajduje się w zbiorach wilanowskiego Muzeum Narodowego (A. Grodziński, Varia 
1958…, op. cit., s. 31).
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salonu […]. Zwykle był zamknięty na klucz, w zimie nie ogrzewany, a meble okry-
te były pokrowcami. Z siostrą zaglądaliśmy tam […], aby przyjrzeć się staroświec-
kiemu, pozłacanemu zegarowi, stojącemu pod kloszem na inkrustowanej komódce. 
Miał kształt zamczyska z wieżą, na której umieszczony był cyferblat. Na ścianach 
wokół salonu wisiała cała seria obrazów Ruysdaela, pejzażysty holenderskiego z sie-
demnastego wieku (kopie). Akwarele te przedstawiały sceny z życia pasterskiego na 
tle górskich krajobrazów, utrzymanych w pastelowych tonach. Przy jednym z pie-
ców stał stolik i dwa miniaturowe krzesełka w stylu Ludwika XV. Jedno z krzesełek 
było bogato inkrustowane perłową masą. Ten komplecik był wyjątkowy miły dla 
oka. […] Sensacją w rodzinie, w pierwszych latach XX wieku […] było zidentyfiko-
wanie obrazu jaki wisiał nad łóżkiem w jednym z gościnnych pokoi, a który babka 
miała za wizerunek św. Tekli, jako obraz przedstawiający Adrienne Lecouvreur, 
aktorkę i faworytę Ludwika XIV. Obraz ten znakomitego pędzla zaginął swego cza-
su we Francji i „Illustration” miesięcznik paryski, […] podał reprodukcję kopii jaka 
się zachowała i opisał jego historię. […] Wisiał on potem w salonie obleskim i spalił 
się dopiero w Warszawie w czasie powstania 1944 roku. Skąd ten obraz mógł się 
znaleźć w Konarach?. Moja matka przypuszczała, że prawdopodobnie pochodził 
z Puław. Jej pradziadek Karol Milewski był inspektorem szkolnym za czasów kura-
torium ks. Adama Czartoryskiego i blisko z nim współpracował, może więc dostał 
od księcia na pamiątkę taki cenny upominek”.

Z intercyzy spisanej w 1907 r. dowiadujemy się, że na majątek Ireny Mokijew-
skiej, żony Józefa Helbicha, składały się m.in.: meble do sypialni jaworowe, meble 
do garderoby i kąpieli, pianino firmy Bluttnera, porcelana i szkło stołowe, sprzęty 
kuchenne, urządzenie gabinetu z drzewa czarnego, z bronzami roboty paryskiej, 
kosztowności (biżuteria)”1536. 

Ogród mocno przetrzebiony zachował się w stanie reliktowym (pow. 1,75 ha). 
Czas jego powstania został określony na I ćw. XIX w.1537. W inwentarzu z 1816 r. 

czytamy: „Ogród fruktowy niedawno założony, nieco kamieniami, cierniem ogro-
dzony, a od frontu sztachetami i słupy murowanemi opatrzony po obydwóch stro-
nach dworu tegoż, a dalej kamieniami wokoło przed dworem obmurowany nisko 
– od tego dworu idąc na prawo…”. 

A. Grodziński tak go charakteryzuje: „Od północy był spacerowy ogród, w głębi 
którego rosła grupa trzech potężnych topoli, a po bokach stały w skupieniu młod-
sze lipy i akacje pozostawiając środek ogrodu nieocieniony. Od tarasu, na który 
wychodziło się z salonu, biegła aleja przecinająca cały ogród na połowy, po jej oby-
dwóch stronach ciągnęły się staroświecką modą rabaty kwiatowe. W letnie wieczo-
ry ogród był pełen odurzającej woni: maciejki, heliotropów, nikotiany, a jesienią na 
rabatach rosły barwne astry i georginie. W lecie dom obstawiano drzewami cytryn, 
które z oranżerii przyciągane były na płozach”.

Po II wojnie światowej, jak też pisze Grodziński, ogród został w dużej części wy-
cięty, pozostała kępa lip, oraz dwa wspaniałe 160-letnie modrzewie, które powinny 
być zaliczone do pomników przyrody. 

1536 Sąd Rejonowy w Przysusze, Wydział Ksiąg Wieczystych, Dobra Ziemskie Konary, sygn. I-211.
1537 S. Śledziński, T.Śledzińska, Z. Wiśniowska, Dokumentacja ewidencyjna parku w Konarach, gmina Wie-
niawa, woj. radomskie, RTN 1986, WUOZR.



1.  Ptaszarnia w Konarach. Fot. 1941, obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej
2.  Portret Adama Helbicha. Fot. z początku XX w.
3.  Portret Adama Bogumiła Helbicha. Fot. J. Mieczkowski, Warszawa, przed 1881, wł. R. Wiraszka
4.  Dwór w Konarach – przed przebudową
5.  Budynki dworskie w Konarach. Fot. archiwalne
6.  Portret Eleonory Kruszyńskiej z Kochanowskich z Konar, początek XVIII w., Muzeum Sztuki w Łodzi
7.  Dwór w Konarach po przebudowie. Fot. W.M. Kowalik 2013
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KROGULCZA
(Krogulcza 1412, Croguicza 1416, Kruguycza, Krogulcza 1508, Krogulcza Oranska 
1569, Krogulcza Kocielkowa alias Mokra 1569)1538

gm. Orońsko, miejscowość usytuowana jest na południowy zachód od Radomia, 
przy szosie E7. 

Dzieje. „Krogulcza Mokra, czyli Kociołkowa […], nad Oronką […]. Ojczyzna 
Kroguleckich, od 1759 r. dziedziczą Puchareccy”1539. 

W hipotece pod rokiem 1824 zapisano, że w 1817 r. Ignacy Zyzyusz, sędzia Try-
bunału Cywilnego Województwa Sandomierskkiego, wraz ze swą żoną Katarzyną 
z Bielińskich nabył te dobra od Eleonory z Roguskich Jasieńskiej, a w 1823 r. zakupił 
od żony jej połowę. 

W testamencie Zyzjusza z 1825 r. czytamy m.in.: „Spłodziłem z Konstancją 
z Bilińskich, powtórną żoną moją, pięć córek […]. Te córki są następujące: Bibian-
na, za Janem Tarnopolskim, lekarzem obwodu opoczyńskiego, zamężna, Justyna, 
za Wawrzeńcem Nowackim (kapitanem wojsk polskich) zamężna, Konstancja 
bezmężna, Zofia panna, Marcella, która się rodziła w Wąsoczu […]. Kupiłem od 
W. Jasieńskiej Krogulczę mokrą […] za 60 000 złotych w złocie i monecie dobrej 
brzęczącej w roku 1817. Na melioracje tej wioski wyłożyłem blisko 20 tysięcy zł, 
gdyż ją znalazłem największą pustką, jak w budynkach dworskich, tak chłopskich 
i w rolach, lecz doprowadziłem ją do należytego stanu ekonomiki […]. Niechcąc 
być niesprawiedliwym ojcem […] urządzam: Bibiana córka moja najstarsza […], 
wzięła ode mnie wyprawę uczciwą, Justyna […], wzięła także, prócz edukacyi, wy-
prawę trochę mniejszą, Zofia, brała odemnie edukację stosowną do moich talen-
tów, z kosztem moim niemałym, a Marcella także wzięła edukację stosowną do 
moich talentow i mojej możności, która mnie jak w domu tak i w Radomiu koszto-
wała, Konstancja z tych korzyści nie partycypowała, prócz edukacyi porządkowej 
w domu i gospodarstwie”1540. 

W 1826 r. „Gazeta Warszawska” (nr 68) zamieściła ogłoszenie o postępowaniu 
spadkowym po śmierci I. Zyzyusza. Kolejnymi właścicielami dóbr byli: Bibianna 
z Zyzyuszów Tarnopolska, panny Konstancja, Zofia i Marcella Zyzyusz, Justyna 
z Zyzyuszów Nowacka, które odziedziczyły je po swym ojcu w latach 1826–1827, 
Stanisław Okolski oficer byłego wojska polskiego (od 1830 r.), Józef S. Deskur (od 
1835 r.), Piotr Łagiewnicki (od 1841 r.), Wojciech, Aniela Zofia Krzywkowska, Otolia 
Sredniewska, Marianna Majewska rodzeństwo Łagiewniccy, dzieci Agnieszki Pu-
chaczewskiej: Felix i Julianna, rodzeństwo Puchaczewscy i siedmioro dzieci Jakuba 
Łagiewnickiego: Wiktor, Julianna Łagiewniccy, Stanisław Dmochowski, Wojciech, 
Aniela Łagiewniccy, Otolia z Łagiewnickich Sredniewska, Marianna z Łagiewnic-
kich Majewska, rodzeństwo Felix i Julian Puchaczewscy, Wiktor i Julianna Łagiew-
niccy (od 1852 r.), Michał Przychodzki (w 15/16 częściach), Kazimierz i Adam Ku-
łakowscy (w 1/16 części), które to dobra „dawniej należały do Emilii Mistalskiej 
jako nabywczyni z mocy aktu z 1861 r. praw Tekli z Żaboklickich Dmochowskiej, 

1538 M. Kamińska, Nazwy…, op. cit., s. 104.
1539 F. Sobieszczański, Opis…, op. cit., s. 51.
1540 APR, HPR, sygn. 5829, Dobra Ziemskie Krogulcza.
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po Stanisławie Dmochowskim właścicielu ich pozostałej…”, Michał Przychodzki, 
który dobra te nabył w 1862 r. na licytacji sądowej i Antoni Goldtmann (od 1863 r.). 

Dwór w Krogulczej związany był pośrednio z bitwą pod Kowalą, którą stoczo-
no 21 sierpnia 1863 r. „Powstańcy po bitwie podjęli marsz w kierunku zachodnim 
[…] na 16 kilometrze od Radomia skręcili w prawo w polną drogę, zatrzymując 
się we dworze w Krogulczy Mokrej. Na wzgórzu przy drodze pochowano po-
wstańców poległych w bitwie. Według raportu Eminowicza było tam piętnastu 
rannych. Dwudziestu ośmiu złożono w szpitalu polowym we dworze, w Krulczy 
Mokrej. Między 23 sierpnia a 18 września zmarło dalszych trzynastu powstańców 
[…], 20 września w szpitalu w Krogulczy M. znajdowało się czterech żołnierzy, 
o czym donosił wójt Orońska naczelnikowi Wojennemu Dowództwa w Radomiu 
[…]. Oddział powstańczy opuścił Krogulczę 22 sierpnia…”1541.

Kolejnymi właścicielami tych dóbr byli: Mordka Wolff Rozenblatt, Naftali Lich-
tenberg, Abraham Waingart, Majer Landau (od 1865 r.), Aleksander i Piotr Ejsmon-
dowie (od 1867 r.), Piotr Ejmond (od 1872 r.), Ferdynand Nodzyński (od 1904 r.), od 
którego w 1945 r. dobra przejął Skarb Państwa.

Dwór niezachowany, nie ma ikonografii. Wiadomo, że na początku XX w., kiedy 
należał do F. Nodzyńskiego, był to budynek drewniany, z bali, z gankiem. 

O jego wyposażeniu i innym majątku nieco informacji zawiera wspomniany testa-
ment Zyzjusza z 1825 r., gdzie czytamy m.in.: „Zostawiam w mobiliach, które mnie kil-
kanaście tysięcy kosztowały, to jest w srebrach, miedzi, porcelanie wiedeńskiej i francu-
skiej, w koniach, bydle rogatym, trzodzie, owcach, pszczołach, gęsiach i innego drobiu, 
w sprzętach szpiklerzanych, stodolnych, oborninych, wozownianych jako to powozu, 
bryczek, wozów, sani i innych w sprzętach pokojowych, kuchennych spiżarnianych, 
w szkle fajansie, miedzi, cynie, w lustrach, dywanach, kobiercach i miedzi oraz że-
leźniakach, oraz wszelkich mobiliach, jak drewnianych tako kruszczowych, z których 
część Nowaccy przy wzięciu dzierżawy Krogulczy mokrej w roku 1823 ode mnie na 
gruncie zostawione mieli […] Co do fortepianu wiedeńskiego, który dla córek moich 
Zofii i Marcelli za 60 czerwonych złotych kupiłem, w tym niech się też moje córki ułożą, 
a która by za mąż pierwej poszła, a chciała go wziąć niech podług ceny między ułożo-
nej jedna drugiej spłaci […], bądź na licytacji puszczą, lub z wolnej ręki przedadzą”.

Ogród. W obrębie dawnego założenia dworskiego rośnie m.in. dąb „Czwartak” 
w 1978 r. (w roku wyboru Polaka na papieża) uznany za pomnik przyrody, 

którego wiek szacuje się na około 380 lat.

ŁAZISKA
(Lazyska 1564–1565)1542

gm. Orońsko, miejscowość usytuowana jest na południe od Radomia, w powiecie 
szydłowieckim.

Dzieje. W opisie z końca XVIII w. czytamy: „Łaziska […] z dworem murowa-
nym […] Tuż attynencya Ublin zwana, niegdyś wieś, z której Ublińscy po-

1541 Historia bitwy w Kowali 21 sierpień 1863, RTN, t. XIII, z. 4, 1976.
1542 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 205.
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szli, majętność długo Orlików, potem Solikowskich, Gostomskich, teraz Krasiński-
ch”1543. Z 1760 r. pochodzi epitafium marmurowe z portretem kasztelanowej Ewy 
z Trojanowskich Krasińskiej, kasztelanowej wiskiej, drugiej żony Jana Krasińskiego 
h. Ślepowron, w kościele oo. Bernardynów w Radomiu1544. Do 1766 r. dobra te na-
leżały do hr. Michała Krasińskiego, od którego nabył je „podług donacyi w grodzie 
łukowskim” hr. Ignacy Krasiński. W 1813 r. odziedziczyła je hr. Amelia Załuska, 
po zmarłej matce Annie z hr. Krasińskich Bronikowskiej, która dobra te „po swoim 
ojcu Ignacym hr. Krasińskim […] w sukcessyi nabyła”1545. 

W 1824 r. zapisano: „Dobra Łaziska z folwarkiem, z przyległością Wólka, stano-
wią jedną posiadłość […], odległe od miasta Radomia mil dwie […], rozległością obej-
mują około włók miary polskiej nowej 60. Do tego należy las dębowy i sosnowy, mor-
gów 30, mają oprócz tego browar, dwa młyny […] i zabudowania gospodarskie”1546. 

O Amelii Załuskiej, zmarłej w 1896 r., „Gazeta Lwowska” (nr 64) pisała w ne-
krologu: „Zmarli w ostatnich dniach: w Łaziskach pod Radomiem Amelia z Broni-
kowskich hr. Załuska w 93 roku życia, pełnego trosk i zmartwień. Była ona córką 
dzielnego generała Bronikowskiego i hrabianki Krasińskiej. Po śmierci swej matki 
wychowywała się czas jakiś u pani de Vouban pod Blachą; z kolei przebywała jako 
panna, a potem jako mężatka w pałacu generała Wincentego Krasińskiego, gdzie 
też zetknęła się z ówczesną śmietanką umysłową polską, gdzie młodziutki Zyg-
munt pokochał ją pierwszą „gwałtowną miłością”1547. W innym miejscu czytamy: 
„O lat kilka starsza od przyszłej gwiazdy literackiej, umiała pomiarkować to szla-
chetne uczucie swego kuzyna, zamieniając je w spokojne, braterskie przywiązanie, 
które przetrwało do zgonu poety, przeniesione z kolei na jego dzieci i wnuków. 
Związek jej z Romanem hr. Załuskim nie był szczęśliwym. On po smutnych wy-
padkach ruszył na emigracyę, ona zamknęła się na wsi, by po wesołych zabawach 
w Warszawie, pędzić resztę życia w zaciszu i osamotnieniu, w towarzystwie ksią-
żek i muzyki. Do ostatnich dni zachowała przytomność i pamięć zdumiewającą, 
dziwną swobodę i rześkość. Był to ostatni świetny typ sławnych przewodniczek 

1543 F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 54.
1544 W. Kowalski, Corpus…, op. cit., s. 139.
1545 APR, HPR, sygn. 5860. W obwieszczeniu z 1824 r. czytamy: Łaziska „JW. Amalii z Bronikowskich 
Załuskiej, Romana Hrabi Załuskiego małżonki, w dobrach Służewcu pod Warszawą zamieszkałej, dzie-
dziczne, na żądanie JW. Izydora Hrabi Krasińskiego Generała Dywizji Woysk Polskich, w Warszawie 
w pałacu własnem pod nr 957 zamieszkałego […] z mocy tranzakcyi urzędownie w dniu 14 lutego 
1818 r. pomiędzy Izydorem Hrabią Krasińskim Generałem Woysk Polskich, a Agnieszką z Potkańskich 
Hrabiną Krasińską Ignacego Hrabi Krasińskiego, starosty siemiechowskiego małżonka (dóbr Łazisk 
z przyległościami dożywotnią Panią) zawartej, tudzież z mocy wyroku […] pomiędzy tymże JW. Izydo-
rem Hrabią Krasińskim, a JW.Amalią z Bronikowskich Załuską, w asystencyi męża i kuratora Romana 
Hrabi Załuskiego, pozwaną w dniu 27 i 28 listopada 1823 r. […] na wywłaszczenie celem sprzedaży 
przez publiczną licytację zajęte zostały”.
1546 APR, HPR, sygn. 5860. Dobra te zostają w pięcioletniej dzierżawie Wincentego Jaworskiego, od 1823 r.
1547 W Bibliotece Kórnickiej zachowała się część korespondencji Amelii Załuskiej z gen. Wincentym 
Krasińskim i jego synem poetą Zygmuntem (sygn.. BK 11718); Amelia z Bronikowskich Załuska córka 
generał-majora Mikołaja K. Bronikowskiego i Anny Krasińskiej, stryjecznej siostry Jana, ojca gen. Wincentego 
Krasińskiego, w: M. Hłyń, Fragmenty korespondencji Wincentego i Zygmunta Krasińskiego z lat 1842–1846. 
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 23, wyd. 1993, Biblioteka Kórnicka PAN. 
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salonów francuskich…”1548. W testamencie z 1894 r. zapisała swoim „łaskawym 
przyjaciołom i sąsiadom”: Józefowi Brandtowi serwis żółty naśladujący drewno 
do poziomek i dwie solniczki kryształowe, jego żonie Helenie z Wojciechowskich 
biurko staroświeckie i czarkę turecką haftowaną, ich córce Krystynie Brandt, swo-
jej chrzestnej, m.in. pelerynkę sobolową, radcy Adamowi Helbichowi obrazy olej-
ne, jeden przedstawiający Wenecję, a drugi studium dwóch głów, Władysławie 
z Potkańskich Zdrojowskiej m,.in. złoty zegarek z szafirową emalią, Franciszko-
wi Rakowskiemu, „za jego trzydziestoletnią pracę […] przyjaźń […], opiekowa-
nie się moją starością […]: m.in. 30 000 r.s., cztery konie z uprzężą, cztery krowy, 
powozik ażurowy, meble poszyte zielonym safianem i czarnym atłasem, fortepian 
drezdeński Kapra, szafę zwierciadlaną, wszystkie dywany i dywaniki, serwis porc 
elanowy biały, wszelkie szkło gładkie czy rżnięte, wszystkie lampy naftowe, zegar 
ścienny, szafkę z wszystkimi książkami polskiemi, głowę Chrystusa Pana z bia-
łej masy”. W 1895 r. A. Załuska poczyniła w testamencie pewne zmiany pisząc: 
„Franciszkowi Rakowskiemu robię tę zmianę, że w miejsce zapisanych Mu roż-
nych mebli, rozlokowanych na piętrze lub parterze, zapisuje mu wszystkie meble 
znajdujące się na piętrze, czyli w górnych pokojach, wyłączając trzy serwantki […], 
oraz lustra weneckie nad kominkiem i zygaru tamże stojącego, w miejsce którego 
zapisuję mu zegar stojący na jednej z wymienionych serwantek, a drugi wiszący 
w stołowym pokoju. Wyłączam wszystkie portrety, oraz fotografie, które dotąd 
nie rozporządziłam, jak podobnież obrazy i graciki rozmaite, a zapisuję Mu jedną 
akwarelę Januarego Suchodolskiego (widok włoski) oraz wszystkie litografie z ob-
razów Brandta. Nadto zapisuję mu jeszcze lando”. W swoim testamencie zapisa-
ła jeszcze swoim „starszym sługom” m.in. Franciszce Jasińskiej srebrną miednicę, 
szafę stojącą w garderobie, jedną z dwóch komód jesionowych, lustro ze stolikiem 
z garderoby. Ponadto hr. Róży Raczyńskiej dywanik turecki haftowany, szkatułkę 
z literami Zygmunta Krasińskiego i trzy miniatury swoich rodziców, hr. Elżbiecie 
z Krasińskich Tyszkiewiczowej pieczątkę kościaną przysłaną z Kurabaja, z wyspy 
Jawy, portret pastelowy swojej matki, hr. Edwardowi Raczyńskiemu, album po jego 
matce i książkę z wierszami Zygmunta przez nią pisane, oraz kałamarz z porcelany 
saskiej, ofiarowany jej ojcu przez księcia Józefa (zapewne Poniatowskiego), Walerii 
Mycielskiej obraz olejny „Zdjęcie z krzyża Chrystusa Pana”, jako pamiątkę po jej 
babce Małachowskiej, ks. Ludgardzie Jabłonowskiej pieczątkę z cyfrą „A” na ame-
tyście, hr. Romanowej Michałowskiej pieczątkę przedstawiającą araba i przycisk 
kamienny z mosieżną Syreną (pamiątki po Rozalii Rzewuskiej), hr. Zofii Starzeń-
skiej m.in. pieczątkę z kości słoniowej z wizerunkiem lwa, hr. Malatesta z ks. Ja-
błonowskich dwie bransoletki, z włosów Zofii Ossolińskiej i Jadwigi Lubomirskie, 
oraz pierścionek z rubinem, hr. Włodzimierzowi Małachowskiemu obraz olejny 
po jego matce, z wyobrażeniem głowy Chrystusa, dwa portrety jego matki, jak 
też ogrodnikom Konstantemu Kliszewskiemu i Janowi Makarskiemu, kuchmistrzo-
wi Jakóbowi Putko, kamerdynerowi Antoniemu Wojciechowskiemu i karbowemu 
Bartłomiejowi Kosowskiemu po 800 r.s.”1549.

1548 N. Kosiński, Beatrycze z Łazisk, cz. II. Testament Amelii Załuskiej, „Miesięcznik Prowincjonalny”, nr 9–10 
(36–37), 2001, s. 29–32; Tamże, nr 11–12 (38–39), s. 31–36.
1549 N. Kosiński, Beatrycze…, op. cit., s. 32.
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 W 1906 r. właścicielem dóbr został Stanisław Kunicki, natomiast w 1945 r. prze-
jął je Skarb Państwa, z przeznaczeniem na reformę rolną.

Dwór nie ma ikonografii. W 1824 r. wyglądał następująco: „W dwóch częściach 
z drzewa wystawiony, zewnątrz i wewnątrz szabrowany, a w trzeciej części 

masyw murowany, gontami pobity, nad dach którego pięć kominów murowanych, 
obejmujący w sobie pięć pokoi większych, dwa mniejszych, przepokoik, kuchnie 
dwie sionki i górę na skład o trzynastu oknach, z czterema zeluziami?, dwóch wcho-
dach, do których drzwi fasowane żelazem i zamknięciami opatrzone, z frontu tego 
dwa ganki, mały pod gontem, każdy na czterech filiarach drewnianych, w średnim 
stanie prócz dachu, który reperacyi wymaga. Officyna masyw murowana na pię-
tro, gontami pokryta, trzy kominy murowane, obejmująca w sobie na dole sześć 
pokoików, czeladnia izba, pralnia, kuchnia angielska i dwie sionki, na piętrze trzy 
pokoje z gabinecikiem, dwa pokoiki, sale z przedpokoikiem, dwie sionki i górę1550”.

Dwór zachowany do dziś, po spaleniu poprzedniego, zaadaptowano z oficy-
ny. Ten klasycystyczny budynek został w bliżej nieokreślonym czasie zaopatrzony 
w portyk i chyba stąd niekiedy zwany jest pałacem. W Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce czytamy: „Dawny dwór, z III ćw. XIX w., murowany, zwrócony frontem 
na pd.-wsch., piętrowy, na rzucie prostokąta, z prostopadłą parterową, gospodar-
czą przybudówką od tyłu. Od frontu, na osi portyk w wielkim porządku wsparty 
na dwóch parach kolumn i pilastrach, z trójkątnym szczytem. Od pn.-wsch. now-
szy taras, naroża budynku boniowane, gzyms kordonowy i wieńczący, elewacja 
pd.-zach. Rozczłonkowana pilastrami, nad jej częścią środkową trójkątny szczy-
cik. Dach czterospadowy. Układ wnętrz dwutraktowy, z sieni jednobiegowa klatka 
schodowa”1551.

W skład założenia dworskiego wchodziły ponadto: „Stary folwark murowany, 
na spichlerz teraz użyty, obejmujący izbę, pokoik, dwie spiżarnie, o czterech wcho-
dach wewnętrznych […] i górze […], stąd wchodzi się między dwoma, bez bramy 
i wrot, murowanymi słupkami, dziedziniec dworu wyżej opisanego, obwiedziony 
żerdziami, wkoło wysadzany jest topolami […], wśrodku koło […] większe narożne 
z drzewa leśnego i sześć mniejszych, różnodrzewnych, w części dzikich i zagranicz-
nych, filar kamienny bez kompasu. Studnia drzewem ocembrowana”.

Ogród w 1824 r. opisany został następująco: „Obok dworu, z dziedzińca, ogród 
fruktowy, z włoskim połączony, w guście angielskim niegdyś był urządzony, 

czego są dowodem w tymże dwie, zarosłe wzdłuż, ulice i wszerz jedna, a dziewięć 
mniejszych w różnem kierunku, oraz zaniedbane różne drzewa, klomby. Ogród 
ten obejmuje w sobie do trzechset sztuk drzewa śliwkowego, sześci gruszkowe-
go, trzech włoskiego orzecha, jabłonkowego sztuk sto, ulice częściami wysadzane 
agrestem i pożyczkami, który obwiedziony jest w trzech częściach murem, a jednej 
sztachetami, płotem żerdziowym i chrustowym, wysadzony po brzegach częścią 
topolami i wierzbami, w środku jego znajduje się sadzawka zarosła i trephaus mu-
rowany, mały z piecem, pod gontem […], za ogrodem znajduje się mała sadzawka 
[…], za którą rozwaliny murów z browaru i słodownia […] Austerya murowana ze 
stajnią zajezdnią […] w słupy murowana, pod gontem […] dom murowany z kuź-

1550 APR, HPR, sygn. 5860.
1551 KZSP, Powiat radomski…, op. cit., s 13.
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nią, izbą mieszkalną i komorą o trzech wewnętrznych wchodach, […] studnia drze-
wem ocembrowana z żurawiem…”. Parkiem tym, jak już wspomniano, zajmowali 
się m.in. ogrodnicy K. Kliszewski i J. Makarski.

We wspomnianym Katalogu jest informacja o pozostałościach parku o charak-
terze krajobrazowym. Ponadto zachowały się budynki gospodarcze, murowane, 
m.in. spichlerz, stajnie, obory i ochmistrzówka, zapewne z początku XX w. 

OROŃSKO
(Oransko 1470–1480, Oranysko 1508, Oransko 1569, Oranisko 1564–1565, Orońsk 
1791, Orońsko 1827, Orońsk 1886)1552

gm. Orońsko, miejscowość usytuowana jest na południe od Radomia, w powiecie 
szydłowieckim, przy drodze krajowej nr 7. 

Dzieje. Wieś, lokowana być może już w XII w., z późniejszym założeniem dwor-
skim i obecnie Centrum Rzeźby Polskiej, uważana jest za „fenomen kulturo-

wy”1553. Miała wielu właścicieli m.in.: Starościńskich, Starosielskich, Szydłowieckich 
i Radziwiłłów, tych aż przez osiem pokoleń. W 1795 r. oroński, skromny majątek 
(wraz z Krogulczą Suchą), po śmierci ks. Mikołaja Radziwiłła otrzymała w dożywo-
cie jego żona ks. Maria z Gawdzickich (słynąca z urody i kultury). Mieszkała tam 
w drewnianym dworze do 1806 r.1554. (Pochowana jest w szydłowieckiej farze, pod 
nagrobkiem dłuta Monaldiego). Z owych czasów pochodzi informacja: „Orońsko, 
do klucza szydłowieckiego już wiek trzeci należy […]. Stąd się Maciejowscy pisa-
li”1555. W 1802 r. orońskie dobra „nabyła na licytacji ks. Anna z hr. Zamoyskich Sa-
pieżyna […] za 100 000 złp”1556, lecz w 1828 r. odstąpiła je wraz z hrabstwem szydło-
wieckim Skarbowi Królestwa Polskiego. Później dzierżawił je Franciszek Xawery 
Christiani, który w 1834 r., wraz z żoną Amalią z Hiblów, dokonał ich zakupu. Był 
on dyrektorem Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego, budow-
niczym traktu krakowskiego, humanistą, bibliofilem i kolekcjonerem1557. Wkrótce 

1552 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 213.
1553 M. Bartoszek, Orońskie ścieżki.Przewodnik, Orońsko 2010, s. 10.
1554 Tamże, s. 211.
1555 F. Siarczyński, Opis…, s. 62.
1556 APR, HPR, sygn. 840.
1557 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 68–70. Według informacji udzielonej przez Witolda Stachurę, członka 
rodziny, F.K. Christiani urodził się w 1772 r. w Jetzelsdorf (Austria). Odbył studia techniczne w Austrii, 
służył w armii austriackiej, W 1819 r. staraniem hr. Małachowskiego z Końskich został mianowany 
dyrektorem Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Po powstaniu listopadowym był 
najpierw w randze generała majora, a później generała lejtnanta dyrektorem w Dyrekcji Komunikacji 
Lądowych i Wodnych. Autor publikacji pt. Wzory na domy zajezdne przy drogach bitych, projektowane i li-
tografowane w Dyrekcji Jeneralnej Korpusu inżynierów dróg i mostów, pierwszego w Polsce albumu tech-
nicznych projektów typowych. Był prekursorem albumów poświęconych architekturze miast. Dyrekcja 
wydała litografowany zbiór rycin z widokami wybitniejszych budowli Królestwa Polskiego. Członek 
Towarzystwa Naukowego w Krakowie oraz Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu i Akademii Me-
dyko-Chirurgicznej w Wilnie, gromadził zbiory przyrodnicze, które przekazał Towarzystwu Przyjaciół 
Nauk i Uniwersytetowi Warszawskiemu. 
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orońską siedzibę wspólnie zaczęli przekształcać w nowoczesną rezydencję, a teren 
przeznaczony pod założenie był rozległy (około 13 ha), o charakterze równinnym, 
w sąsiedztwie rzeki Oronki1558. 

„Dobra ziemskie Orońsko składały się ze wsi tegoż nazwiska i Krogólcza Sucha 
z ich przyległościami”1559. 

Po śmierci F. Christianiego (pochowany na Powązkach) majątek odziedziczyła jego 
żona. Córka Christianich Amalia poślubiła Konstantego Pruszaka, oficera Legionu 
Nadwiślańskiego, powstańca 1831 r. „Z nim wnikały do Orońska nastroje patriotycz-
ne. Pruszakowie otaczali się ludźmi, którzy wespół z nimi podtrzymywali ducha pa-
triotyzmu, tworzyli i krzewili kulturę narodową, byli obrońcami języka ojczystego”1560. 
A. Pruszakowa „stworzyła w Orońsku salon artystyczny, organizowała koncerty i ka-
meralne wieczory muzyczne, wystawiała, sama śpiewając, także opery, przyjmowała 
muzyków, znała z salonów warszawskich Fryderyka Chopina, przyjaźniła się z mece-
nasami kultury – Marią Wodzińską i pianistką Marią Kalergis”1561. Aby nie przeszedł 
w obce ręce, w latach 1866–1869, majątek, zadłużony m.in. rozbudową dworu, był 
formalnie własnością Wojciecha Kalinowskiego z Rzeszowa, męża ciotecznej siostry 
Amelii Pruszkowej. Od niego odkupiła go Helena z Wojciechowskich, żona Aleksan-
dra Pruszaka, wnuka F. Christianiego. Mieli oni dzieci: Władysława, Marię oraz zmar-
łe jako dzieci Idalię i Helenę1562. Po śmierci męża Helena Pruszak poślubiła w 1877 r. 
znakomitego malarza Józefa Brandta1563. Z tegoż małżeństwa przyszły na świat dzieci: 
Krystyna, żona hr. Józefa Tyszkiewicza z Łohojska i Aniela, żona Aleksandra Daszew-
skiego. W Orońsku Brandtowie przebywali najczęściej od wiosny do jesieni, kiedy to 
odbywały się tam artystyczne spotkania w ramach „wolnej akademii orońskiej”, zimy 
zaś spędzali w Monachium. Znajdowały się tam dwie pracownie malarskie użytko-
wane przez Brandta i grono przyjaciół i uczniów. (Wielu z nich wyjeżdżało z nim, 
czy też za nim, także do Monachium)1564. Pierwszą urządzono w 1879 r. w oranżerii, 
wcześniejszej oficynie. Pracownia ta, miała formę wielobocznego pawilonu, nakryte-
go kopułką, z dwoma prostokątnymi bokami. W 1961 r. podczas tworzenia Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce była w ruinie. Później została odbudowana w zmienionej 
formie, nawiązującej do rysunku A. Schouppego. Druga pracownia o charakterze ple-
nerowym, mobilnym, mieściła się w budynku drewnianym, wielobocznym. Z pra-
cowniami wiążą się ciekawe wspomnienia ich bywalców. Jan Rosen podaje: „Znaczną 

1558 T. Palacz, Formowanie przestrzenne rezydencji Christianiego w Orońsku, w: Odkrywanie Orońska, Warsza-
wa 2008, s. 98; T. Palacz, Przestrzeni urbanistycznej Orońska dawność i współczesność, w: I Orońskie Konfron-
tacje Kosmos – Ekologia – Sztuka, Seminaria Orońskie, t. IV, cz. I, CRP Orońsko 2000, s. 15–24.
1559 APR, HPR, sygn. 840.
1560 T. Palacz, Orońsko – piękne tradycje i smutna rzeczywistość, w: Odkrywanie…, op. cit., s. 123.
1561 Tamże, s. 139. 
1562 Informacja udzielona przez p. Witolda Stachurę, członka rodziny.
1563 T.A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu…, op. cit., s. 52–77.
1564 Brandt zgromadził głównie w swojej monachijskiej pracowni cenne zbiory dawnej sztuki, zwłaszcza 
militariów i pamiątki po wybitnych Polakach, jak też pokaźną bibliotekę. W latach 70. XIX w. nabył 
zbrojownię ze zbiorów Tomasza Zielińskiego w Kielcach. W 1874 r. zorganizował w Radomiu pierwszą 
wystawę starożytniczą i artystyczną, brał też udział w przygotowaniu dwóch następnych, na których 
prezentował swoje zbiory starożytnicze. 
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część lata spędziłem w Orońsku u Brandtów. Przyjeżdżaliśmy tam całą gromadą i był 
to najmilszy wypoczynek, bo gościnność Brandtów roztwierała dom ich również ser-
decznie w kraju, czy na obczyźnie. Wśród gości bywali dwaj młodzi malarze, zwani 
przez Brandta Apellesami: Apoloniusz Kędzierski i [Marian] Zarębski. Przebywał też 
i Artur Potocki. Można było korzystać z pięknej pracowni Brandta, chętniej jednak 
robiliśmy długie konne wycieczki”1565. A. Kędzierski zaś wspomina: „Miejscowość ta 
[…] przedziwnie nadawała się do wszelkich prac malarskich. Ileż tu pamiątek wieko-
wych na każdym niemal kroku […]. Malarstwo w Orońsku wyraźny miało przywilej. 
Latem wrzało tu życie bardzo czynne w dwóch pracowniach; w plenerowej mieściła 
się nasza garść adeptów […]. Jak w ulu rojno i gwarno bywało. Brandt dla młodzieży 
prawdziwym był przyjacielem i duchem opiekuńczym […], przy tym zawsze pełen 
fantazji i złotego humoru […]”. T. Palacz pisze: „Tę pedagogiczną działalność Brandta 
sami malarze żartobliwie nazwali Wolną Akademią Orońską. Oczywiście nie było tu 
formalnej szkoły, zrutynizowanych wykładów […] Był za to wielki autorytet Brandta 
[…] W pracowni orońskiej malarze pracowali niekiedy również po sezonie, także zimą 
i pod nieobecność gospodarzy. Tak było w 1890 r. kiedy sezon malarski przedłużył się 
dla A. Kędzierskiego i M. Zarębskiego aż do marca. [Pracownia] mieściła się w środ-
kowym pawilonie oranżerii […] pełna przedmiotów i pamiątek, którymi otaczał się 
miłośnik przeszłości i czynny malarz. W. Łoś widział tam w 1885 r.: sanie złocone 
z XVIII w. […], zapełnione akcesoriami potrzebnymi mistrzowi, z dworu jakiegoś 
magnata litewskiego. Obok, w skrzydle zachodnim oranżerii, na lato opróżnianym 
z roślin egzotycznych i kwiatów ustawianych wokół pałacu, pracowali przyjaciele 
i uczniowie. […]. Wiosną 1914 r. […] Brandt […] często przebywał wśród swoich uko-
chanych koni, studiował je, komponował w wyobraźni nowe obrazy, ale rzadko sięgał 
po pędzel i malował, codziennie natomiast odbywał konne spacery […], grywał ma-
zury i krakowiaki […]. Brandt był aktywny twórczo praktycznie do końca życia. Co 
prawda wyjeżdżając w 1914 r. do Orońska postanowił tu nie malować, a lato poświę-
cić pełnemu wypoczynkowi, ale z Monachium odjechał wprost od sztalug […]. Alek-
sander Daszewski, wnuk Brandta opisując stan tej pracowni, już po śmierci artysty, 
wymienił siedem obrazów znajdujących się na sztalugach. Była tam […] Bogurodzica 
Dziewica, obraz sprowadzony później do Orońska dla Daszewskich, Próba konia, przy-
znany przez rodzinę Władysławowi Pruszakowi z Wośnik, oraz: Zbieranie rannych po 
bitwie, Na łowy i Składanie sztandarów, zatrzymane przez Krystynę Tyszkiewiczową, 
która zajmowała się likwidacją pracowni. Poza tym ostatni obraz, jaki znajdował się 
w pracowni – Zbieranie poległych z pobojowiska otrzymała Otolia Kraszewska, malarka, 
od lat zaprzyjaźniona z rodziną Brandtów”1566.

Podczas I wojny światowej w dworze mieścił się lazaret, a inne budynki zajmo-
wali żołnierze rosyjscy lub niemieccy. Niemcy zrabowali wówczas obrazy i rzeźby 
z kolekcji malarza, ordery i medale przyznane mu na wystawach, jak też wiele innych 
rzeczy, takich jak srebra, futra i ubrania. Oroński majątek uległ dewastacji, zaś jego 
gospodarze byli zmuszeni zamieszkać w Radomiu. Tam Brandt „ostatni z wielkich 
wyobrazicieli duchowej potęgi narodu […], najwybitniejszy przedstawiciel malar-

1565 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 83.
1566 Tamże, s. 84.
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stwa polskiego”1567, zmarł w 1915 r. W kondukcie żałobnym kroczyli m.in. przedsta-
wiciele ziemian, niosąc wieniec z napisem: „Chlubie narodu polskiego, mistrzowi 
Józefowi Brandtowi, ziemianie radomscy”. (Pochowany został na radomskim cmen-
tarzu, w grobowcu rodziny Lesslów)1568. W 1934 r. oroński majątek zakupił Andrzej 
Daszewski, wnuk malarza, ostatni jego właściciel. Podczas okupacji, w 1942 r., Niem-
cy utworzyli tam Liegenschaft. Po wojnie majątek został znacjonalizowany w ramach 
tzw. reformy rolnej. W pałacu ulokowano szkołę, ośrodek zdrowia, mieszkania pra-
cownicze, doprowadzając obiekt do znacznej dewastacji. Później Zarząd Główny 
Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) urządził tam Ośrodek Pracy Twór-
czej. Od 1965 r. na terenie parku urządzano wystawy rzeźbiarskich prac plenero-
wych. W 1981 r. Ośrodek przekształcony został przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
w Centrum Rzeźby Polskiej. W pałacu urządzono stałą ekspozycję wnętrz dworskich, 
a celom wystawowym służą także inne budynki usytuowane w parku, o czym dalej. 

Dwór został zbudowany w zachodniej części parku, na osi wschód-zachód, obok 
miejsca po dworze drewnianym, który stał jeszcze w 1869 r., a może nawet do 

czasu rozbudowy nowego dworu w połowie lat 80. XIX w.1569. Używany zwyczajowo 
w stosunku do tego budynku termin pałac nie ma uzasadnienia formalnego. Obiekt ten 
ma bowiem cechy neorenesansowej willi włoskiej, o zróżnicowanej formie i wystro-
ju1570. W jego charakterystyce zamieszczonej w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce1571 czy-
tamy m.in., że dawny zespół dworski ma charakter romantyczny. Sam dwór zwrócony 
frontem ku północy jest murowany, parterowy, na rzucie prostokąta z ryzalitami: płyt-
kimi na narożach elewacji frontowej, wydatnym, ośmiobocznym przy narożu północ-
no-zachodnim (mieszczącym buduar) oraz zdwojonymi w części wschodniej elewacji 
tylnej, gdzie był salon z tarasem. Nad tylnymi narożami korpusu znajdują się piętrowe, 
czworoboczne wieżyczki. W elewacji ogrodowej i ryzalitach frontowych wkompono-
wano koliste nisze, z rzeźbionymi, antykizującymi popiersiami. Wejście główne w ni-
szy, z przesklepieniem kasetonowym, umieszczonym w wystawce, ujęte jest kolumna-
mi, na których posadowiono alegoryczne figury kobiece. Nad portalem widać kartusz 
z herbem Christianich. Wejście od wschodu ujęte zostało w kariatydy, zaś w tympano-
nie ryzalitu ogrodowego umieszczono monogram AC (Amalia Christiani). 

W Katalogu podano także, że nowa rezydencja powstała w II poł. XIX w. „może 
według projektu arch. Franciszka Marii Lanciego”1572. Temu wątkowi, z uwagi na 
rangę informacji, należy poświęcić nieco miejsca. T. Palacz pisze: „Tradycja wiąże 
budowę pałacu z architektem Franciszkiem Marią Lancim […], wiele przesłanek 
architektonicznych, technicznych i czasowych wydaje się to potwierdzać1573. […] 

1567 H. Piątkowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 19 czerwca 1915.
1568 W.M. Kowalik, Hołd Brandtowi w imieniu Polski i świata, „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 4(32)2006.
1569 T. Palacz, Orońsko – miejsce i ludzie, CRP Orońsko, 1997, s. 114.
1570 Tamże, s. 118.
1571 KZSP, Powiat radomski, s. 16–17.
1572 Tamże, s. 16.
1573 „Lanci od 1825 r. działał u Małachowskich w Końskich i Białaczowie, później, z Marconim, przez 
kilka lat (1829–1845) budował kościół w Borkowicach. Działał nieopodal Orońska, w tym czasie, który 
przypadł Christianiemu na budowę traktu krakowskiego i urządzenie siedziby w Orońsku”.
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Wiele wskazuje na to, że Lanci przyjaźnił się z rodziną Christianich. W każdym ra-
zie Leszek Samocki, autor studium historycznego zespołu podworskiego Orońsko, 
przypuszcza, że „o ile skorzystano z projektów Lanciego, dotyczyły one rozbudo-
wy pałacu-willi – bo tak należałoby nazywać budynek oroński – o ryzalit i wieżę 
zachodnią. Ich rzut i bryłę cechuje analogiczne rozwiązanie jak w wieży, w karcz-
mie, w Służewie (1846) i w projekcie jednej z wiejskich willi”1574. 

Samocki przypuszcza także, że z Lancim można łączyć projekt budynku oficy-
ny, której fasada wykazuje zbieżności z fasadą oranżerii w Końskich1575. W innej 
publikacji K. Myśliński podaje, że projektanta budynku upatruje się we Franciszku 
Marii Lancim, który sporządził go być może jeszcze w latach 40. XIX w.1576 Ponadto 
pisze on, że: „budowę dworu […], obok starego dworu, będącego już od kilku-
dziesięciu lat ośrodkiem życia kulturalnego, zaczęła córka Christianiego Amelia, 
zapewne tuż po 1853 r. Jak i to, że jego forma, zachowana do dziś, stanowi efekt 
rozbudowy podjętej po 1886 r, już za czasów nowego właściela – Józefa Brandta, 
może według planów Lanciego”. 

„W czasie wznoszenia głównego korpusu pałacu i najpewniej kilku innych 
mniejszych budynków w jego sąsiedztwie, w Orońsku mieszkał brat Apolinare-
go Schouppe, ówczesnego zarządcy majątku generałowej Christiani (i jej córki 
Pruszakowej) – Alfred Schouppe, malarz architektury, ruin, zamków i krajobra-
zów, autor kilku prac sztalugowych i polichromii w kaplicy i pałacu. Zachował 
się jego rysunek z widokiem zabudowy po wschodniej stronie pałacu, uznawany 
za ilustracje oranżerii i kręgielni, który w rzeczywistości jest projektem zabudowy 
i ukształtowania terenu. Neogotycką oranżerią, z chińskim pawilonem kręgielni, 
nawiązywał do tej różnorodności i stylistycznej swobody, którą prezentował pałac, 
oficyna i egipski pawilon latryny z gołębnikiem […]. Schouppe […] jak można są-
dzić, prowadził budowę pałacu, ale nie był jego projektantem. I nie mógł nim być, 
ponieważ dziedziczki przystąpiły do realizacji projektu F.M.Lanciego. Brak na to 
archiwalnych dowodów, nie zachowały się szkice i rysunki, ale tak głosi tradycja, 
którą zdecydowanie podtrzywywali moi rozmówcy, nieżyjący już Maciej Pruszak 
i Aleksander Daszewski, ostatni dziedzic Orońska […] Pałac w Orońsku […] z jego 
urodą, funkcjonalnością i naturalnym zespoleniem z naturą nie mógł stworzyć 
przypadkowy architekt. To oryginalne dzieło zaprojektował wysokiej klasy artysta. 
Wszystki wskazuje na to, że był nim Franciszek Maria Lanci”1577.

Zewnętrzna dekoracja budynku składa się z sześciu antykizujących popiersi, 
m.in. Artemidy i Dionizosa1578, autorstwa znanego artysty Władysława Milkuszyca. 

1574 T. Palacz, Orońsko…, op. cit.; L. Samocki, Dokumentacja naukowo-historyczna zespołu podworskiego 
Orońsko, Kielce 1972.
1575 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 118–119.
1576 K. Myśliński, Dwory-muzea na Kielecczyźnie w XIX wieku, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kultu-
rowe, SHS, Warszawa 2004, s. 324–327.
1577 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 114–121.
1578 Artemida – mitologiczna córka Zeusa i Latony, bogini świata zwierzęcego i roślinnego, w Rzymie 
utożsamiana z Dianą, patronka szczęśliwych porodów; Dionizos – mitologiczny syn Zeusa i Semele, bóg 
winnej latorośli i płodnych sił przyrody.



419

Wnętrze dworu jest dwutraktowe. W salonie znajduje się bogata dekoracja 
stiukowa i buduar ze sklepieniem na dekoracyjnych wspornikach. Z salo-

nu do jadalni jest przejście ujęte kolumnami. Nadproża mają dekorację stiukową. 
Znajduje się tam również kominek marmurowy, późnoklasycystyczny1579. W de-
koracjach zwracają uwagę przede wszystkim malowidła w buduarze, przedsta-
wiające postacie czterech muz: Euterpe z fletem – muza poezji lirycznej i Kaliope 
z tabliczką z rylcem – muza poezji epickiej i filozofii oraz dwie postaci dowolnie 
zrekonstruowane. Hr. Wincenty Łoś pisał: „Po obiedzie poszliśmy na cygara i kawę 
do sklepionego saloniku, o malowanym przez Schouppe’go plafonie”1580. Z kolei 
A. Kędzierski natomiast podał, że A. Schouppe wykonał także „pełne siły światła, 
wspaniałe pejzaże dla pałacu”1581 (także obraz Madonny z Dzieciątkiem dla kapli-
cy)1582. Klimat wnętrz dobrze oddają fotografie z archiwum rodziny Pruszaków, 
przekazane radomskiemu muzeum.

W latach 1981–1992 odbudowie i renowacji poddano wszystkie budynki w ze-
spole podworskim. W okresie 1982–1986 dwór (i kaplicę) poddano „odbudowie 
konserwatorskiej”1583. Zachowano wygląd i wewnętrzne podziały. Przebudowano 
wszystkie schody, wymieniając kamieniarkę, zrekonstruowano wazony, wykona-
no różnorodne prace konserwatorskie1584, odnowiono detal kamieniarski i żeliwny, 
zakonserwowano kamienne popiersia i figury, odtworzono sztukaterie, elementy 
polichromii, kolorystykę niektórych wnętrz, zrekonstruowano posadzki, ułożono 
parkiety (zamiast deskowych podłóg). Nawiązano także do tradycji tapet, ale za-
miast tapet papierowych w pięciu salach ściany obito dekoracyjnymi tkaninami. 

Reprezentacyjne, historyczne sale i inne pomieszczenia Centrum Rzeźby Pol-
skiej zaaranżowało zgodnie ze stylem i duchem epoki pierwszych właścicieli. 
Znalazły się tam historyczne portrety właścicieli, m.in. portret Amelii Pruszako-
wej pędzla Franciszka Pfanhausera1585, prace Brandta i kręgu artystycznego Wolnej 
Akademii Orońskiej, obrazy A. Schouppego, fotografie rodzinne, książki i bibeloty. 
Urządzone zostało wnętrze historycznego salonu, buduaru, jadalni i sieni, a także 

1579 KZSP, pow. radomski, s. 16–17.
1580 T.A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu…, op. cit., s. 68.
1581 Ponadto zbierał on materiały studyjne i dokumentacyjne w okolicznych małych miasteczkach. Jego 
rysunek Zamek w Szydłowcu powstał prawdopodobnie w 1861 r., a obraz olejny Zamek w Iłży w 1880 r.
1582 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 126.
1583 T. Palacz, Odkrywanie Orońska, Warszawa 2008, s. 107.
1584 A. Adamczyk, Pałacyk J. Brandta. Wystrój elewacji północnej budynku. Dokumentacja konserwatorska, 
Kielce 1986; Wystrój sztukatorski salonu. Dokumentacja konserwatorska, t. I–II, Kielce 1986; Polichromia i wy-
strój sztukatorski buduaru. Dokumentacja konserwatorska, Kielce 1986; Kominki przyścienne. Dokumentacja 
konserwatorska, t. I–II, Kielce 1985; E. Burska-Szubarga, M.R. Niewiadomska, Dokumentacja konserwatorska 
malowideł na sklepieniu buduaru w pałacu J. Brandta w Orońsku, Archiwa CRP i WUOZR, Orońsko 1988.
1585 F. Pfanhauser (ur. 1796 w Warszawie – zm. po 1865 r. we Florencji), polski malarz – przedstawiciel 
realizmu mieszczańskiego, kolekcjoner, konserwator (m.in. w Galerii Łazienkowskiej), pedagog. Uczeń 
Z. Vogla, M. Bacciarellego, studiował w Warszawie, Wiedniu i Rzymie. W 1837 r. ożenił się z malarką 
Amelią Lepige. Malował głównie portrety m.in. Marii Szymanowskiej i Jana Z. Skrzyneckiego, a także 
obrazy religijne dla warszawskich kościołów, m.in. obecnej katedry p.w. św. Jana. W 1836 r. otworzył 
Szkołę Malarstwa.
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pokój generałowej, gabinet i palarnia. W ten sposób w reprezentacyjnej części pała-
cu stworzono ekspozycje wnętrz dworskich z połowy XIX w., która wraz z wysta-
wą poświęconą tradycji historycznej i kulturalnej Orońska, (a także zespołem od-
budowanych innych historycznych obiektów i parku), odtwarza obraz minionych 
czasów.

*   *   *
Interesująca w tym kontekście jest próba analizy historycznej funkcji orońskiej 

rezydencji jako dworu-muzeum1586. 
„Orońsko w mniejszym stopniu spełnia kryteria dworu-muzeum. Trzeba pa-

miętać, że zespół dworski ukształtowany został w 2–4 ćwierci XIX w. przez kolej-
nych właścicieli: Franciszka Christianiego, wdowę po nim, ich córkę Amelię pri-
mo voto Pruszakową, i wreszcie drugiego męża Amelii (winno być Heleny) Józefa 
Brandta. Swój najpełniejszy, architektonicznie i treściowo, kształt osiągnął przed 
I wojną światową, jako dom i miejsce pracy Brandta i skupionego wokół niego 
środowiska twórczego. Genetycznie Orońsko było konglomeratem potrzeb użyt-
kowych i koncepcji ideowych kolejnych mieszkańców. U jego powstania nie leżała 
spójna koncepcja ideowo-funkcjonalna, będąca jednym z podstawowych wyrożni-
ków dworu-muzeum. Brak przede wszystkim jasnego odwołania do idei narodo-
wej […]. Tomasz Zieliński odwoływał się jednoznacznie do stanisławowskiej kon-
cepcji ‚trwania narodu w kulturze’ […] Franciszek Christiani zawarł pewną ogól-
niejszą myśl w dekoracji wnętrza wzniesionej przez siebie parkowej kaplicy […] 
Christiani nie mógł sobie pozwolić na jawne deklaracje patriotyczne. Jego pozycja 
wśród okolicznej szlachty i rola jaką Orońsko, ognisko życia kulturalnego i towa-
rzyskiego, odgrywało wśród ziemiaństwa, pozwalają uznać, że patriotyczna posta-
wa Christianiego nie budziła wątpliwości. Po jego śmierci w 1842 r. wdowa i córka 
realizowała plany budowy dworu i urządzenia parku. […] Zmiany, pozwalające 
zestawiać Orońsko z innymi małopolskimi budynkami typu rezydencja-muzeum, 
nastąpiły po ślubie Heleny Pruszkowej z malarzem Józefem Brandtem w 1876 r. 
Ten wzięty i zamożny artysta skupiał wokół siebie krąg malarzy, związanych z jego 
monachijską pracownią. […] Brandt zgromadził tam znaczną część swoich zbio-
rów artystycznych i kolekcji pamiątek historycznych, pomocnych przy malowaniu 
obrazów historycznych. Zbiory te, rozgrabione częściowo w 1915 roku – były do-
stępne dla licznych gości i artystów odwiedzających artystow. Sam gospodarz sta-
rannie podtrzymywał image sarmatyzującego szlachcica, którego dom był żywym 
gniazdem stanowej tradycji narodowej szlacheckiej z czasów rzeczypospolitej szla-
checkiej. Dwór w Orońsku tylko częściowo należy do typu dworu-muzeum. Jego 
pobieżna […] analiza pozwala tym wyraźniej określić granice, w jakich realizowano 
różnorodne warianty założeń nawiązujących do specyficznego zjawiska rezydencji-
muzeum, stworzonego przez Izabelę Czartoryską w Puławach, a skodyfikowanego 
w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX w.”.

1586 K. Myśliński, Dwory-muzea na Kielecczyźnie w XIX wieku, w: Dwór Polski. Zjawisko historyczne i kul-
turowe, SHS, Warszawa 2004, s. 309–327; „W okresie zaborów powstały na Kielecczyźnie co najmniej 
cztery budynki należące do omawianego typu funkcjonalno-architektonicznego. W chronologicznym 
zestawieniu są to: zespół domu Tomasza Zielińskiego w Kielcach, pałac Wielopolskich w Chrobrzu koło 
Pińczowa wg projektu Henryka Marconiego, pałacyk Andrzeja Deskura w Sancygniowie zaprojektowa-
ny przez Adama Oczkowskiego, oraz zespół dworsko-parkowy w Orońsku”.
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Ogród o charakterze krajobrazowym należy do najlepiej zachowanych i utrzy-
manych w regionie radomskim. Zajmuje obszar około 13 ha, o typowo nizin-

nym charakterze. T. Palacz pisze o koncepcji inż. Matscheko z 1838 r.1587: „Nowością 
na planie jest wcale rozległy ogród wypoczynkowy, projektowany ogród kaszta-
nów, liczne sady, winnica […]. Usunięto tradycyjne parkany i płoty, zastępując je 
systemem fos i wałów ziemnych […]. Plan przewidywał formowanie architekto-
niczne i przestrzenne parku spacerowego w dwóch głównych rejonach: pomiędzy 
dworem i stawem ‚Kaskada’, oraz na terenach dawnych placów po osadach chłop-
skich, na południe od projektowanej kaplicy i wokół stawu ‚Rolina’. […] Projektant 
budował przestrzeń ogrodową, wprowadzając sieć wijących się alejek spacerowych 
[…] Kompozycję krajobrazową ogrodu tworzyły trawniki, klomby, rabaty, kępy 
drzew i krzewów ozdobnych, grupy drzew, altany, alejki, szpalery, gaje […] Na 
planie pokazano od dworu jedenaście perspektyw kierowanych na pobliskie laski 
i nową szosę, gościniec do Rudy, wiatrak w Dobrucie, Góry Świętokrzyskie i na 
prawą stronę wsi Dobruta. […]. Staw został znacznie wydłużony i poszerzony […] 
Koryto przepływowego strumienia zostało także poszerzone, a sam strumień za-
silony wodą Oronki, doprowadzoną kanałem od mostu w okolicę obelisku. […]. 
W rejonie kaplicy i stawu ‚Rolina’ więcej swobody i naturalnej, romantycznej na-
turalności, choć bezpośrednie otoczenie projektowanej kaplicy w geometrycznym 
kształcie ‚Oka Opatrzności’ wprowadza elementy klasycyzujące […] W sporządzo-
nym w 1838 r. testamencie zobowiązał spadkobierczynie – żonę i córkę, aby – jak 
pisze – założone przeze mnie w Orońsku ogrody i parki ile możliwości według planu mego 
uzupełnione były. […]. Zobowiązał on ponadto żonę i córkę, aby w ciągu trzech lat 
po jego śmierci, a jeśli można i wcześniej […] kaplicę w Orońsku według planu mego 
na chwałę Bogu wystawiły i drzewami obsadziły1588. Dalej pisze on: Projekt kaplicy był 
sporządzony już kilka lat wcześniej i czekał na odpowiedni moment do realizacji. Jej za-
rys został już naniesiony na Planie nowourządzonego ogrodu oraz rozkładu wszelkich 
zabudowań dworskich w Orońsku zdjęty przez inżyniera Matscheko w roku 1838. […] 
Kaplica ostatecznie powstała na starym miejscu [wiejskiej, drewnianej „kaplicy do 
nabożeństwa], ale zarówno ówczesną lokalizacją jak i funkcją została wyraźnie 
przekształcona w kaplicę dworską. Christiani przesunął bowiem wieś, albo przy-
najmniej tę jej część, która leżała tuż za budynkami dworskimi, po ich wschodniej 
stronie, bardziej na północ […] Kaplica zaś znalazła się na terenie organizowane-
go parku dworskiego. Ostatecznie wybudował ją jeszcze sam F.K. Christiani. Była 
pierwszym budynkiem murowanym w zespole zabudowy dworskiej. Budulcem 
był miejscowy kamień wapienny, piaskowiec i w części cegła. […].Prawdopodob-
nie udało mu się też zakończyć kształtowanie ogrodu spacerowego. […] Istotne dla 
walorów parku i całego założenia elementy wniosła Amelia Christiani, rozszrzerza-
jąc park. Ale najważniejszym jej dziełem było zrealizowanie obszernego programu 
budowlanego, zamieniając w znacznej części drewniane Orońsko w murowany, no-
woczesny zespół rezydencjonalny. Najważniejszym dziełem także dla kształtu par-
ku było wprowadzenie w jego obszar i zrealizowanie kilku murowanych budyn-

1587 Dokumentacja kartograficzna w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie; zob. T. Palacz, Orońsko…, op. 
cit., s. 100.
1588 T. Palacz, Orońsko…, op. cit., s. 108.
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1.  Józef Brandt w bramie parku orońskiego. Fot. 
archiwalne

2.  Józef Brandt z Władysławem Czachórskim przed 
polowaniem w Orońsku. Fot. w zbiorach MJM

3.  Portret Aleksandra Pruszaka. Fot. arch. Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku

4.  Portret Heleny Brandt, po 1885 r.. Fot. arch. MJM
5.  Dwór w Orońsku, widok od frontu. Fot. arch.
6,7.  Wnętrze dworu w Orońsku. Fot. pocz. XX w. 

Instytut Sztuki PAN



1.  Helena Brandt z Wojciechowskch 1v. Pruszak. Fot. pocz. XX w.
2.  Dwór w Orońsku, widok od frontu. Fot. archiwalne
3.  Wnętrze dworu w Orońsku. Fot. pocz. XX w. Instytut Sztuki PAN
4.  Józef Brandt z córką Marią (zw. Anielą) i wnukiem Andrzejem 

Daszewskim na tarasie dworu w Orońsku. Fot. w zbiorach 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

5.  Portret konny Józefa Brandta. Fot. w zbiorach Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku

6.  O. Kraszewska, Bal u Brandtów (tańczą m.in. malarz Rosen 
z żoną). Obraz w MJM
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1.  Franciszek Pfanhauser, Portrety Franciszka Christianiego i Amalii (Amelii) Pruszakowej, ok. 1835. Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku. Fot. W.M. Kowalik

2.  Kartusz herbowy na elewacji dworu orońskiego. Fot. W.M. Kowalik 2016
3.  Dwór w Orońsku od strony południowej. Fot. W.M. Kowalik 2016
4.  Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem upamiętniająca Annę Plenk. Park dworski w Orońsku. Fot. W.M. Kowalik 2015
5.  Rzeźby M. Abakanowicz przed frontem dworu w Orońsku. Fot. W.M. Kowalik 2020
6.  Kaplica dworska w parku orońskim. Fot. W.M. Kowalik 2015
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ków, z pałacem na czele. Wybudowany w poł. XIX w. w modnym wówczas stylu 
neorenesansowym, stał się centralnym punktem całego założenia przestrzennego. 
Otwarty na park i zespolony z nim układem komunikacyjnym, osiami widokowy-
mi i funkcją, stanowił nadrzędną dominantę w założeniu parkowym […] W pobli-
żu pałacu, po zachodniej stronie, stanęła modna wówczas palmiarnia. Drugą domi-
nantą założenia była kaplica, ośrodek życia religijnego i duchowego, a także miejsce 
wiecznego spoczynku członków rodziny, pamięci bliskich i przyjaciół”.

W parku, co jest ewenementem, rozmieszczono ponad sto rzeźb plenerowych, 
z których tylko siedem ma charakter historyczny1589. 

„Pierwszy Christiani postawił na sztucznie usypanym pagórku w pn.-wsch. czę-
ści parku wysoki piaskowcowy obelisk. Później pojawiły się hermy z Janusami1590. 
Następnie sprowadzono z dawnego zamkowego ‚zwierzyńca radziwiłłowskiego’ 
w Szydłowcu, kilka rzeźb wykutych w kamieniu szydłowieckim. Grupa Heraklesa 
z Anteuszem, pochodząca z drugiej poł. XVII lub pocz. XVIII w. stanęła na łące 
w pobliżu zwężenia stawu południowego, na jednej z osi widokowych od pała-
cu. […] Grupę ustawiono na czworobocznym cokole, prawdopodobnie starszym, 
z płaskorzeźbionymi insygniami radziwiłłowskimi. Z czterech stron cokołu, na 
prostokątnych płytach wymodelowano płaskorzeźbionego orła radziwiłłowskiego 
z herbem ‚Trąby’ na piersi, popiersie rycerskie na tle panopliów, a na pozostałych 
– zbroje z panopliami. W pobliżu stawu ‚Rolina’ wybudowano grotę, nad którą 
ustawiono grającego na syrindze Fauna. Wreszcie na placu przed pałacem stanęła 
figura tańczącej muzy. (Te trzy rzeźby, zdaniem autorów KZSP, pochodziły z Szy-
dłowca). Tak więc w Orońsku znalazły się typowe dla parków krajobrazowych 
rzeźby o motywach mitologicznych. Zbiór tych rzeźb dopełniły później prace wy-
konane przez Władysława Milkuszyca […]. Od strony ogrodu ustawiono wykona-
ne przez niego: figurę Flory oraz alegorie Nocy i Świtu. Znalazły się też na terenie 
parku rzeźby upamiętniające zmarłych mieszkańców. Taki charakter ma Madonna 
z Dzieciątkiem ustawiona na cokole z napisem Pamięci Anny Plenk 1860 […] upa-
miętnia zmarłą w 1859 r. siostrę F.K. Christianiego. Wreszcie przykładem rzeźby 
sepulkralnej jest grobowiec wzniesiony przez Amelię Christiani w pobliżu kaplicy. 
Na płycie nagrobnej kamienna, neogotycka kompozycja architektoniczno-rzeźbiar-
ska w kształcie kapliczki zamkniętej kopułką. Rzeźba figuralna przedstawia Matkę 
Boską Bolesną”1591.

Główny, symboliczny element bramy wjazdowej stanowią hermy z podobizna-
mi mitologicznego bożka Janusa, z I poł. XIX w. W parkowej kaplicy, z czteroko-
lumnowym portykiem i tympanonem z Okiem Opatrzności, umieszczono m.in. 

1589 M. Bartoszek, Orońskie ścieżki, op. cit., s. 57, 162; M. Karpowicz, Piękne nieznajome z Saskiego Ogrodu, 
Warszawa 1980, s. 171–260; O warszawskich rzeźbach czytamy, że stanowią one „największy, najcen-
niejszy i najstarszy wiekiem zespół rzeźb parkowych jakie zachowały się z XVIII wieku w naszym kraju. 
Jeszcze po kilka rzeźb liczą parki w Białymstoku […], w Radziejowicach, w Orońsku, w Mikułowicach, 
Mroczkowie Gościnnym. A kilka pojedynczych egzemplarzy rozsianych jest po prowincjonalnych par-
kach i muzeach. I to wszystko”.
1590 Janus – jedno z najważniejszych pogańskich bóstw staroitalskich czczonych w starożytnym Rzymie. 
Symbolizował wszelkie początki, w okresie przedetruskim kult światła i słońca, a także opiekun drzwi, 
bram, mostów. W późniejszych przedstawieniach alegorycznych (renesans, barok) uosabiał Zimę.
1591 T. Palacz, Odkrywanie Orońska, Warszawa 2008, s. 102.
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obraz Matki Boskiej (A. Schouppe1592, II poł. XIX w.) oraz tablice epitafijne i pa-
miątkowe rodzin Schouppe, Christianich, Pruszaków i Brandtów. Ponadto dwa 
medaliony z 1841 roku ku czci księcia Józefa Zajączka, medaliony odlane z okazji 
budowy drogi bitej Warszawa–Brześć i tablicę upamiętniającą m.in. przyrodnika 
A. Estreichera – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez przeszło sto lat w parku nie prowadzono poważniejszych prac. Jedyną 
większą inwestycją realizowaną w latach międzywojennych była budowa kortów 
tenisowych1593. W czasie okupacji niemiecki zarządca usunął z otoczenia pałacu 
i zniszczył prawdopodobnie siedem rzeźb. Wówczas i po wojnie poważnie uszko-
dzony został „Satyr”, jak też „Herkules z Anteuszem”. Po roku 1984 rozpoczęto 
rekonstrukcję parku według zachowanych planów, a szczególnie szkicu z 1940 r. 
Objęła ona konserwację starych drzew, nowe nasadzenia, prace regulacyjne układu 
wodnego, konserwacje zachowanych rzeźb historycznych. W związku z przezna-
czeniem całego zespołu na siedzibę Centrum Rzeźby Polskiej, parkowi przypisano 
funkcję salonu ekspozycyjnego rzeźby historycznej, a przede wszystkim współcze-
snej, w otwartej przestrzeni. Na ten cel przeznaczono tereny wokół stawu „Rolina”, 
kortu tenisowego i gmachu Muzeum Rzeźby Współczesnej (wzniesionego w latach 
1989–1992, w miejscu obory i warzywnika – dawniej winnicy). Celom ekspozycyj-
nym służą także: pałac, kaplica (w typie świątyni greckiej, w latach 1982–1985 peł-
niąca funkcję tymczasowego kościoła parafialnego), oranżeria (w miejscu dawnej 
pracowni Brandta) i stajnia z wozownią. W przebudowanym spichlerzu urządzono 
hotelowy Dom Rzeźbiarza. Przy okazji zlikwidowano beczkowe piwnice, murowa-
ny skarbiec, lodownię oraz wysoki podjazd dawniej z kolumnadą, co zakrawa co 
najmniej na ignorancję.

Dodajmy jeszcze, że na zachód od pałacu usytuowana jest dawna, neogotycka 
oficyna. 

Nowym elementem, nawiązującym do myśli Christianiego, jest wejście z zie-
lenią w obszar dawnej zabudowy folwarcznej, gdzie obecnie zlokalizowane jest 
Muzeum Rzeźby Współczesnej, i zespołu budynków ośrodka rzeźbiarskiego. 

WIR
(Wyr 1508, Wir 1564–1565)1594

gm. Potworów, wieś usytuowana jest w powiecie przysuskim, na północny zachód 
od Radomia, przy drodze powiatowej. Wraz z Goszczewicami i Domaniowem od 
wschodu tworzyła obszar zamknięty przez Radomkę, od północy i zachodu przez 
jej dopływ Wiązownicę (Jazownicę), wcześniej zwaną Wężownicą, a od południa 
przez lasy. Częściami wsi były z czasem Stary Wir i Nowy Wir.

1592 A. Schouppe (ur. 1812 w Grabownicy Starzeńskiej – zm. 1899 w Szczawnicy lub Krynicy), jeden 
z nawybitniejszych malarzy pejzaży tatrzańskich (wcześniej także obrazów religijnych). Autor pejzaży 
miasteczkowych i architektury (np. zamków w Szydłowcu i Iłży). Współpracownik Juliusza Kossaka. 
Uczeń Jana N. Głowackiego w Krakowie i Józefa Richtera w Warszawie. Studiował w Akademii św. Łu-
kasza w Rzymie, jeden z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 
1593 T. Palacz, Odkrywanie…, op. cit., s. 105.
1594 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 142.
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Dzieje. Wieś powstała na przełomie XV i XVI w. Jej właścicielką była wtedy 
Urszula Gościszewska, a później m.in. Jan i Stanisław Gościszewscy, następnie 

Podlodowscy, w XVIII w. Dunin Wąsowiczowie, m.in. Jędrzej, a później Cyprian 
(1789 r.)1595, których dotyczy jeden z dokumentów z 1746 r., wydanych na zamku 
radomskim1596, później Franciszek Kwiatkowski (z Lubartowskiego), do 1813 r. Ce-
cylia z Kąckich Mieszkowska (wówczas wdowa). W posiadanie dóbr weszła ona na 
mocy testamentu F. Kwiatkowskiego, w którym czytamy m.in.: „Majątek mój […] 
zapisuję Jmć Pani Cecyli z Kąckich Mieszkowskiey, która lat kilkanaście u mnie 
przebyła i wielce pomocą była w gospodarstwie i do poprawienia mojej sytuacji 
[…], meble, bielizny, łóżka, sreberka (dosyć małe), inwentarze, konie, pojazdy, 
bryczki, wozy […], do tego i garderoba […] Chcę aby JPani Mieszkowska z tego 
majątku wypłaciła JPani Annie Błędowskiej z Zakrzowa] summę dziesięć tysięcy, 
siostrze jej Katarzynie dwanaście tysięcy, Panu Ludwikowi Sikorskiemu, przez 
wzgląd na jego upadek, dziesięć tysięcy, na msze święte tysiąc złotych, na ubogich 
pięćset złotych, JM Panu Hilaremu Tyberczowskiemu?, szambelanowi bywszego 
Dworu Polskiego sześć tysięcy, gromadzie mojej tysiąc…”. 

Od niej dobra wirskie, m.in. „pola, role, ogrody, sady, łąki, pastwiska, lasy, 
stawy, sadzawki, rzeki, browar, karczma, zabudowanie tak dworskie i wiejskie”, 
w 1813 r. zakupił, za sumę 100 tys. złp. Wojciech Uszyński, syn Szymona i Hele-
ny Uszyńskich z Zamościa (zm. 1829)1597. Jego żoną była Cecylia z Kąckich (zm. 
w 1835 r.), córka Franciszka (było to jej drugie małżeństwo). W latach 1817–1827 
w sprawach majątkach występowali m.in. hr. Tekla z Uniatyckich Stadnicka, dzie-
dziczka dóbr Dolny, w cyrkule jasielskim, Stanisław Bogusz, szambelan, dziedzic 
Siedlisk, w cyrkule tarnowskim, i Józef Krasnosielski, major WP, dziedzic Winni-
cy, w powiecie staszowskim. W 1835 r. dobra Wir otrzymał w spadku Wincenty 
Glinkiewicz, siostrzeniec Wojciecha Uszyńskiego (jego testament w APR), od niego 
zaś, w 1839 r., nabył je za 130 tys. złp. Stefan Domański, którego żoną była Pelagia 
z Chudzyńskich. W 1853 r. przystąpił on do Towarzystwa Kredytowego Ziemskie-
go, z dobrami Mokrzec i Wólka Mokrzecka.

1595 Z. Guldon, S. Zieliński, Protokół…, op. cit., s. 255; F. Siarczyński, Opis powiatu, op. cit., s. 92.
1596 APR, Hipoteka Przysuska, sygn. 693; dokument wymienia m.in. Wąsowiczów – podstolich radom-
skich: Stefana, Jędrzeja i „Stanisława na Smogorzewie Dunina Wąsowicza”, Karola – kapitana Wojsk 
JKM i Rzeczypospolitej, Benedykta Woynę na Oraniach Orańskiego, podczaszego nowogrodzkiego, Ja-
kuba Zboińskiego – skarbnika dobrzyńskiego.
1597 „Fryderyk August z Bożej Łaski Król Saski Książę Warszawski. Wiadomo czynimy wszystkim […] 
iż przed naszym aktowym Notariuszem zeznany został kontrakt sprzedaży wsi Wir. Działo się w Rado-
miu w kamienicy Sotowskich w Rynku pod nr 70 w w dniu 25 stycznia 1813 roku. Przede mną Piotrem 
Wolskim […] stawają W Cecylia z Kąckich Mieszkowska, niegdy W. Telesfora Mieszkowskiego żona, 
pozostała wdowa, wsi Wir w departamencie i powiecie radomskim dziedziczka, sprzedająca, we wsi 
teyże Wir zamieszkała, z jednej, a Ur. Wojciech Uszyński przy trybunale tutejszym radomskim patron, 
tu w Radomiu zamieszkały […] kupujący, z drugiej strony, […] w przytomności dwóch świadków […], 
to jest Józefa Jurkowskiego, przy trybunale tutejszym patronem i Wincentego Porczyńskiego, bywszego 
burgrabiego, tu w Radomiu zamieszkałych […], zeznali i o kupno i sprzedaż wsi Wir zawarli kontrakt, 
to jest Wa Cecylia z Konckich Mieszkowska wdowa, z mocy testamentu własnoręcznego przez niegdy 
W Franciszka Kwiatkowskiego w Wirze 20 października 1812 r. uczynionego […], będąc dziedziczką 
i posiadaczką wsi Wir z wszystkimi jej polami […] i wolną propinacją […] do propinowania i palenia 
wódki naczyniami […], zabudowaniem tak dworskim jako i wiejskim…” (APR, Hipoteka Przysucha, 
sygn. 693: Dowody do Księgi dóbr ziemskich Wir).
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W 1863 r., podczas powstania styczniowego, w rejonie Wiru została stoczona 
bitwa z Rosjanami, w której dowodzone przez W. Eminowicza i K. Cieszkowskiego 
oddziały uległy przeważającym siłom wroga. 

„Dwie rosyjskie kolumny marszowe […] doścignęły kluczących powstańców 
koło wsi Wir […]. Trwający kilka godzin bój zakończył się […] całkowitym rozbi-
ciem zgrupowania. Według źródeł polskich pod Wirem poległo 60 powstańców, 
a według źródeł rosyjskich aż 250”1598. Wcześniej, „zgrupowanie powstańcze opu-
ściło Krogulczą 22 sierpnia […] Kolumny poprzedzały wywiadowczynie Cieszkow-
ska z Piotrowską, tak że gdy na pierwszy postój […] zatrzymano się w Wirze, już 
się tam obie znajdowały. Właściciel Wiru niejaki Domański, znany z negatywnego 
stosunku do powstania, niechętnie witał tak niebezpiecznych gości. Kiedy więc po 
spożyciu posiłku paru oficerów zachorowało porucznik Cybulski nawt zmarł, Emi-
nowicz rzucił na Domańskiego podejrzenie o chęć wytrucia sztabu”1599. 

(Wydany w tej sprawie komunikat Rządu Narodowego, po przeprowadzonej 
ekshumacji, oczyścił Domańskiego z zarzutów). 

„W tym dniu […] podjęto dalszy marsz, aby na nocleg być w Goździkowie […]. 
Dowódcy powstańczego oddziału liczącego […] ponad 1200 ludzi otrzymali wia-
domość, że za nimi ciągnie wojsko rosyjskie, które na noc zatrzymało się w Wirze 
[…]. O świcie 23 sierpnia powstańcy podeszli pod Wir […]. Zaraz po bitwie dwór 
zapełnił się zwycięzcami. Przyprowadzono jeńców, podobno 31, wśród nich zaś 
oficera porucznika Fraskiewicza, byłego korneta1600 ułanów charkowskich. Składa-
no zdobycze w postaci armatki i belgijskich sztucerów i prezentowano zdobyty 
sztandar […] w obecności Cieszkowskiej i Piotrkowskiej […] Słysząc zaś jak Proto-
popow żądał dworskich powozów dla rannych oficerów poprosiły, aby zezwolił im 
zająć się rannymi powstańcami […] Ciężej ranni pozostawieni zostali w prowizo-
rycznych szpitalach […] we dworach w Wirze i Goszczewicach. Spośród nich […] 
siedmiu zmarło, w tym czterech w Wirze (Wojciech Nalewajko, Aleksander Wolski, 
Franiszek Zagórski, Kazimierz Zieliński)”1601.

Z rodziną dziedziców Wiru związany był zapewne Paulin Domański, zakonnik 
(m.in. gwardian) z klasztoru oo. bernardynów w Radomiu, który za wspieranie 
powstańców, został zesłany na Syberię1602. Po bezpotomnej śmierci S. Domańskiego, 
na mocy testamentu sporządzonego w 1870 r., dobra wirskie przeszły w spadku na 
nieletniego Jana Domańskiego, syna Władysława i Zuzanny z Okęckich, właścicieli 

1598 S. Piątkowski, Powiat radomski…, op. cit., s. 61–62.
1599 W. Dąbkowski, Kowala i Wir. Kampania Eminowicza i Ćwieka w radomskiem 15–26 VIII 1863 roku, 
w: 150-lecie powstania styczniowego. Kowala w powiecie radomskim…, op. cit., s. 100; W. Jabłoński, Bitwa 
pod Wirem, w: Ziemia Przytycka, nr 15–17; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, 
s. 259–261.
1600 Kornet – stopień oficerski w carskiej kawalerii.
1601 W. Dąbkowski, Kowala i Wir. Kampania Eminowicza i Ćwieka w radomskiem 15–26 VIII 1863 roku, w: 
150-lecie powstania styczniowego. Kowala w powiecie radomskim…, op. cit., s. 110.
1602 E. Orzechowska, Bernardyni radomscy w życiu narodu polskiego w XIX wieku, w: Wpisani w dzieje 
Radomia, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 135; W 1842 r. „Paulin Okencki, liczący 75 lat, dziedzic dóbr 
Grzymkowice, w obwodzie rawskim, czasowo w Mokrzcu zamieszkały”, brat Marcjanny z Okenckich 
Domańskiej, dziedziczki Mirca, matki Stefana Domańskiego, oświadczał, wraz z nim, o jej śmierci; APR, 
Hipoteka Przysuska, sygn.693; Odpis aktu zgonu Marianny Domańskiej, 1842 r. (Wrzeszczów).
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Dębin, w gminie Potworów, i na Pelagię z Chudzyńskich Domańską. (Zaistniał 
wówczas spór majątkowy z Leokadią z Okęckich Boską)1603. 

S. Domański zapisał: „Ruchomości jakiemi są meble pokojowe, garderoba, bieli-
zna, naczynia kuchenne, pojazd i cztery konie cugowe z zaprzęgami zapisuje i da-
ruję Pelagii, żonie mojej. Srebra zaś cyfrą JD w liczbie ośmdziesiąt pozostaną do 
użytku żony mojej, a po jej śmierci oddane zostaną na własność obdarowanego. 
Inwentarz żywy: konie, woły, bydło, owce, stadnina jako niezbędne do prowadze-
nia gospodarstwa, pozostaną przy gruncie wsi Wiru, […] przy żonie mojej, a po jej 
śmierci Janowi, synowi memu chrzestnemu oddane”1604. 

W latach 1874, 1876 i 1877 r. dobra Wir, obciążone pożyczką Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego, w kwocie 14630 rs., zostały wystawiane na licytację. Od 
1876 r. majątek był w rękach m.in. Jana Domańskiego1605, dziedzica Mokrzca (ma-
jątku dzierżawionego przez Ignacego Wallmana, mieszkającego tam w „mieszka-
niu dworskim”, po którym nie ma śladu), żonatego z Marianną Okęcką, których 
dziećmi byli Stefan, Seweryn i Władysław1606. W 1887 r. dobra przeszły na własność 
Stanisława Bonieckiego h. Bończa, syna Ferdynanda? 

W 1888 r. Wir, z nomenklaturą Wirówek, miał 1507 mórg – gruntów ornych 
i ogrodów 713, łąk 148, lasu 553, budynków murowanych 7, drewnianych 131607. 

Od 1898 r. majątek stanowił własność Kazimierza Domańskiego, syna Władysła-
wa, po czym został rozparcelowany. W 1925 r. „Julianna Kwiatkowska, z pierwsze-
go męża Żyła, z należącej do niej połowy mniej więcej 15 morgów gruntu sprzedała 
Janowi Patynowskiemu prawa do 4 morgów”, w 1935 r. „z połowy mniej więcej 
15 morgów gruntu Marianny Chudzik, ta darowała Janowi Makulskiemu 3 morgi 
150 prętów”, a w 1939 r. „całą należącą do Julianny 1v. Żyła 2v. Konatowskiej resztę 
niepodzielnej połowy, mniej więcej 15 morgów, to jest prawa do 3 mórg 150 prętów 
kupili Jan Makulski, Jan Patynowski i Katarzyna Żyła”. 

Dwór nie zachował się i nie ma ikonografii. Istniał zapewne do około 1920 r. 
Usytuowany był w obrębie dzisiejszego gospodarstwa nr 78, należącego do 

rodzin Dębowskich i Makowskich, gdzie znajduje się pole uprawne, na którym od 
czasu do czasu wykopywane są m.in. ceramiczne artefakty. W pobliżu był dom 
drewniany, z bali, chyba dawne czworaki, rozebrany po II wojnie światowej, w któ-
rym mieszkali m.in. Dębowscy (Władysław i jego brat Zygmunt) przybyli do Wiru 
z majątku Dańków. 

1603 APR, Hipoteka Przysucha, sygn. 691, 692, 693. Testament S. Domańskiego (fragment): „Z woli Naj-
wyższego Stwórcy nie pozostawiam potomków prawnych ani z pierwszej ani z drugiej żony mojej i nie 
mam także inszych sukcesorów […], majątek jaki posiadam w ziemi zapisuję i daruję Janowi Maryanowi 
Stefanowi trzech imion Domańskiemu, mojemu synowi chrzestnemu (metryka chrztu w Skrzyńsku), 
z małżonków prawnych Władysława i Zuzanny z Okęckich Domańskich […], aby Rodzice obdarowa-
nego po śmierci mojej dochody z wsi Mokrzec i Woli Mokrzeckiej do rąk swoich pobierali, a to na edu-
kacjyę i utrzymanie […] do jego pełnoletności Exekutorem […] ustanawiam Henryka Okęckiego, syna 
Piotra, a wuja rodzonego Jana Mariana Stefana z OkęckichDomańskiego”.
1604 APR, Hip. Przysucha, sygn. 693.
1605 Tamże, sygn. 691.
1606 Strona internetowa gminy Potworów: http://www.potworow.pl
1607 SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 564.
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Z całego założenia ocalały: kamienna obora, lo-
downia, trzy stawy i relikty starego sadu. Jeszcze 
do lat 60. XX w. w pobliżu rosło pięć wielkich klo-
nów, stanowiących prawdopodobnie pozostałość 
alei dojazdowej do dworu1608.

PAŁACE

Pałac (łac. palatium, wł. palazzo,) to reprezentacyjna budowla mieszkalna, bez umocnień 
obronnych, najczęściej piętrowa1609. Ł. Opaliński (?) w publikacji z 1659 r. Krótka nauka 
budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego pisze: „Pałac […] 
nazywam o dwóch piętrach murowana kamienica, dziedzińca w sobie niemająca”. 

Intensywny rozwój tego rodzaju architektury nastąpił w okresie renesansu, 
głównie we Włoszech, a w okresie baroku we Francji. 

Dla staropolskiej, głównie barokowej architektury charakterystyczne były alkierze 
lub alkierzowe wieże. Interesującym przykładem takiego rozwiązania był budynek 
zaprojektowany przez arch. Tylmana z Gameren dla marszałka wielkiego koronnego 
Stanisława H. Lubomirskiego w niezbyt odległych od Radomia Puławach. W okresie 
klasycyzmu schemat pałacu bywał upraszczany przez zredukowanie skrzydeł, zastępo-
wanych przez wolno stojące oficyny. Wśród przykładów z regionu radomskiego, które 
mogły wyznaczać bądź stymulować pewne trendy w architekturze, należałoby przy-
wołać średniowieczne, wielokrotnie modernizowane siedziby zamkowe, począwszy od 
zamku królewskiego w Radomiu, zachowanego fragmentarycznie, wzniesionego przez 
Kazimierza Wielkiego. W XVI w. z inicjatywy Zygmunta Starego zamek ten został prze-
budowany (m.in. zyskał krużganki) na rezydencję pałacową. Związane z tym prace po-
wierzono Mikołajowi Szydłowieckiemu – kasztelanowi radomskiemu, podskarbiemu 
wielkiemu koronnemu. Innym przykładem jest zamek biskupów krakowskich w Iłży, 
także zachowany częściowo, wzniesiony przez Jana Muskatę (początek budowy) i Jana 
Grota. Został przekształcony przez Filipa Padniewskiego w renesansową rezydencję 
(m.in. poprzez dobudowanie attyki), a w XVII w. kolejne zmiany w architekturze bu-
dynku wprowadził Marcin Szyszkowski1610. Także zamek Odrowążów Szydłowieckich 
w Szydłowcu po renesansowo-barokowej przebudowie dokonanej przez Radziwiłłów 
stał się pałacem, uzyskując unikatową loggię. Odmienną, choć także interesującą bu-
dowlą była siedziba Odrowążów Chlewickich (później Potkańskich i Sołtyków) w Chle-

1608 Informacje pozyskane od p. Stefana Makulskiego, zamieszkałego we wsi Wir, nr 8.
1609 Ł. Opaliński (?) w publikacji, Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwy-
czaju polskiego, wydanej w Krakowie w 1659 r., pisze: „Pałac […] nazywam o dwóch piętrach murowana 
kamienica, dziedzińca w sobie niemająca”.
1610 P. Nowakowski, Architektura zamku Iłża według ryciny Eryka Dahlberg i spisów inwentarzowych z lat 
1630–1789, w: Kalina D., Kubicki R. red. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na ziemi iłżec-
kiej, Kielce-Iłża 2011, s. 77–126.

Bronisława z Lerczyńskich i Stefan Domańscy z dziećmi Janiną, Roma-
nem, Jerzym. Fot. ok. 1903
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wiskach, przebudowana na rezydencję pałacową w wiekach XVI, XVIII i XIX. Godny 
uwagi przykład barokowego, XVIII-wiecznego pałacu, który wznieśli generałowie Fran-
ciszek H. Granowski i jego syn Kazimierz, starosta radomski, znajdujemy w Nowym 
Mieście nad Pilicą. Z kolei architekturę barokowo-klasycystyczną reprezentuje nieza-
chowany, królewski pałac w Kozienicach (w XIX w. Iwana Dehna), zbudowany około 
1775 r., według projektu Franciszka Placidiego, architekta królewskiego1611. (Po przebu-
dowie w końcu XIX w., autorstwa arch. Francoisa Arveufa otrzymał on cechy wczesnego 
renesansu francuskiego). Dodajmy że jego wnętrza, jak przystało na siedzibę tej rangi, 
bogato ozdobiono i wyposażono1612. Dalej, barokowo-klasycystyczny pałac w Świdnie 
gm. Mogielnica, usytuowany nad Pilicą, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. przez 
Stanisława A. Świdzińskiego, wojewodę rawskiego, Antoniego Świdzińskiego i jego 
żonę Urszulę z Leszczyńskich. Kolejny jego właściciel hr. Michał Stadnicki założył tam 
rozległy ogród i oranżerię. Należy podkreślić, że w XIX w., a jeszcze na początku XX w. 
w budownictwie pałacowym występowała cała gama form architektonicznych, po-
cząwszy od klasycyzmu, poprzez historyzm1613 i neostyle. Klasycyzm reprezentuje 
m.in. architektura pałacu w Małej Wsi koło Grójca, wzniesionego w latach 1783–1780 
dla Bazylego Walickiego (później własność ks. Zamoyskich i ks. Lubomirskich) według 
projektu arch. Hilarego Szpilowskiego1614. Innym przykładem jest zbudowany na po-
czątku XIX w. niezachowany pałac (zwany też dworem) Walickich, w podgrójeckim 
Błędowie. Jego projektantem był Fryderyk Albert Lessel1615, budowniczy rządowy. (Brał 
on także udział w zdobieniu pałacu w Małej Wsi). W latach 1820–1830 w Omięcinie, 
między Wieniawą a Szydłowcem powstał pałac z wnętrzami zdobionymi interesują-
cymi polichromiami (niezachowany). Charakterem obiekt mieścił się w konwencji sty-
lu stanisławowskiego, a więc czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1816 r. 
od Szymona Stadnickiego zakupił go gen. Franciszek Młokosiewicz1616. W Brzózie zaś, 
w I połowie XIX w. stanął pałac rodu Ożarowskich, eklektyczny, o charakterze roman-
tycznym, restaurowany i przebudowany według projektu Adolfa A. Loewe (ur. 1811 
– zm. 1885), architekta polskiego, pochodzenia żydowskiego1617. Inny obiekt – hr. Prze-

1611 A. Jelonkiewicz-Chęć, Kozienice. Założenie pałacowo-ogrodowe, Kozienice 1999.
1612 Tamże, s. 38.
1613 Historyzm – tendencja do posługiwania się w twórczości artystycznej stylami dawnych okresów lub 
ich poszczególnymi elementami (neogotyk, neorenesans, neobarok). Występuje od I poł. XIX w.; inspiro-
wany przez romantyzm znalazł wyraz przede wszystkim w architekturze. (Słownik terminologiczny sztuk 
pięknych, Warszawa 1996).
1614 S. Łoza, Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, Warsza-
wa, 1930, s. 328. H. Szpilowski był projektantem m.in. pałacu Walewskich w Walewicach i przebudowy 
pałacu Radziwiłłów w Nieborowie.
1615 F.A. Lessel h. Lessel (ur. 1767 w Dreźnie – zm. 1822 w Warszawie). Polski architekt, pochodze-
nia niemieckiego. Przedstawiciel klasycyzmu. Budowniczy rządowy w czasach Królestwa Polskiego. 
W Warszawie projektował m.in. pałace: Zamoyskich (pałac Błękitny), Branickich, Morsztynów i Sza-
niawskich. Jego żoną była Chrystiana Leppige h. Gromiec. Córka Anna wyszła za mąż za lekarza Jana 
Brandta, których synem był malarz Józef Brandt, a córka Aniela poślubiła dr. Jana B. Helbicha.
1616 Był on uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego; 
po bitwie pod Kałuszynem mianowany generałem brygady.
1617 KZSP, woj. kieleckie, pow. kozienicki, t. III, z. 6, Państwowy Instytut Sztuki Warszawa 1958, s. 2, pod 
red. J. Z. Łozińskiego i B. Wolff (autorki inwentaryzacji: M. Kwiczala i K. Szczepkowska oraz J. Łoziński).
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ździeckich w Policznej koło Zwolenia wzniesiony został w II poł. XIX w., według pro-
jektu Jerzego Wernera. Poprzez zastosowanie tzw. kostiumu francuskiego, nawiązuje 
on do renesansu francuskiego. Podobnie w przypadku pałacu w Suchej Szlacheckiej 
koło Białobrzegów, zaprojektowanego w latach 80. XIX w. dla Tadeusza i Eufrozyny 
Wodzińskich prawdopodobnie przez Bronisława Brodzic Żochowskiego (1836–1911). 
W latach 1903–1908 w Borkowicach koło Przysuchy zbudowano interesujący, w stylu 
eklektycznym pałac Dembińskich (skoligaconych z ks. Czetwertyńskimi i hr. Potocki-
mi) . Jego projektantami byli Władysław Marconi1618 i Zygmunt Hendel1619. Notabene, 
wcześniejszą siedzibę – Onufrego Małachowskiego i jego żony hr. Marii z Tarnowskich, 
projektowali Franciszek Maria Lanci i Henryk Marconi (dziad Władysława)1620. Na 
schyłek XIX w. przypadł czas narodzin „monumentalnego modelu wiejskiej pałaco-wil-
li”, wypierającego niewielki dwór1621. O tym, jak silna jednak była tradycja klasyczna, 
świadczy pałac zaprojektowany przez warszawskiego architekta Karola W. Henneber-
ga, wzniesiony w latach 1932–1934 dla Zygmunta i Zofii z Wodzińskich Glinów we 
wspomnianej już Suchej. Podobnie w przypadku pałacyku „Pod Łabędziami” z ogro-
dem angielskim, wzniesionym w latach 1929–1930 w Pionkach. Była to pierwotnie sie-
dziba dyrektora technicznego Państwowej Wytwórni Prochu1622. Ten interesujący obiekt, 
projektu arch. Eugeniusza Czyża1623 (absolwenta Politechniki w Rydze), nawiązuje do 
renesansowej Villa Rotonda arch. A. Palladia i ma m.in. czterokolumnowy portyk joń-
ski. „Wykonanie na elewacji frontowej płaskorzeźby przedstawiającej łabędzie wiązało 
się z osobą dyrektora technicznego inż. Stanisława Dunina-Markiewicza, który w herbie 
miał właśnie tego ptaka”1624. (Notabene, pradziad E. Czyża – Kasper był marszałkiem 
szlachty wileńskiej). 

1618 Władysław Marconi (ur. 1848 w Warszawie, zm. 1915 tamże), polski architekt i konserwator zabyt-
ków, syn Henryka i spolonizowanej Szkotki Małgorzaty z Heitonów. Absolwent Cesarskiej ASP w Pe-
tersburgu. Projektował m.in. Hotel Bristol w Warszawie, pałace Dobieckich w Łopusznie i Dziewulskich 
w Warszawie; S. Łoza, Architekci i Budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954; H. Krzyżanowska, Marconi 
Władysław, w: Kondziela H., Krzyżanowska H. red., Polski Słownik biograficzny konserwatorów zabytków, 
z. 2, Poznań, 2006.
1619 M. Żukow-Karczewski, Zygmunt Hendel – architekt i konserwator dawnego Krakowa, „Echo Krakowa”, 
29.XI 1989, nr 232; Z. Hendel (ur. 1862 w Krakowie, zm. 1929 tamże). Polski architekt, historyk architek-
tury i konserwator zabytków. Studiował w Wiedniu. Projektował m.in. gmach Muzeum Czartoryskich 
w Krakowie, rekonstrukcję zamku Tenczyn oraz prowadził prace konserwatorskie na Wawelu. Pałac 
w Borkowicach wykazuje analogie do niezachowanego, neobarokowego pałacu z lat 1894–1895 Lancko-
rońskich w Wiedniu, projektu Biura Fellner & Helmer, na zlecenie hr. Karola Lanckorońskiego.
1620 B. Wernichowska, Saga rycerskich dóbr, w: Opowieści polskich dworów, Kraków, 2013, s. 152–163.
1621 M. Leśniakowska, Polski dwór. Wzorce architektoniczne. Mit.Symbol, Warszawa 1996.
1622 B. Blum, Eugeniusz Czyż 1879–1953 architekt i konstruktor, Czasopismo techniczne, Wyd. Politechniki 
Krakowskiej, z. 7-A/2008.
1623 Tamże: E. Czyż urodził się prawdopodobnie w Połocku, w 1879 r. (zm. 1953). Jego rodzicami byli 
gen. Aleksander Czyż i Julia z Rosbergów. Do najbardziej twórczych okresów w jego życiu należy okres 
17 lat pracy w Zagożdżonie-Pionkach. W architekturze projektowanych przez niego obiektów widoczne 
są wszystkie trendy (w tym styl „dworkowy”) występujące w polskiej architekturze międzywojennej. 
Szczególnie interesujące jest Kasyno Urzędnicze PWP w Pionkach.
1624 Sto zabytków na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, praca zb., red. nauk. J. Lewicki, Bydgoszcz, 2019, s. 64.
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Należy jeszcze odnieść się do zasygnalizowanego wcześniej dualizmu zawartego 
w terminach „pałac” i „dwór”. Określenia te są bowiem częstokroć używane wy-
miennie w odniesieniu do tych samych obiektów. Przykładem są dwa dwory w po-
wiecie radomskim – w Bartodziejach i Wsoli. W przypadku tego drugiego uprawnio-
ny byłby też, choć nieco wymyślny, termin „pałaco-willa”. Nieco dalej od Radomia, 
już w powiecie przysuskim, w Zbożennej, jest kolejny przykład dworu zwanego 
pałacem, gdzie na przełomie XVIII i XIX w. funkcjonowały nadworna orkiestra, te-
atr i balet1625. Wymienność nazw bierze się często stąd, że różnica między małym 
pałacem, a dużym dworem bywa stosunkowo płynna. Pewne znaczenie dla inter-
pretacji ich charakteru mają także towarzyszące im budynki i inne elementy założeń. 
Kilka obiektów o cechach pałaców miejskich można znaleść w Radomiu, m.in. dawne 
siedziby rodziny Karschów, a także budynki o charakterze użyteczności publicznej, 
bowiem w XIX w. mianem pałacu, z uwagi na walory formalne, określano niekiedy 
i tego rodzaju obiekty. Pierwszym przykładem jest barokowo-klasycystyczny gmach 
Kolegium oo. Pijarów, projektu arch. A. Solariego (1700–1763), pochodzenia włoskie-
go, budowniczego królewskiego. (Miał on wśród swoich osiągnięć m.in. przebudo-
wę zamku królewskiego i pałacu Radziwiłłów w Warszawie)1626. W latach 1819–1820 
do budynku Kolegium dobudowano fasadę z klasycystycznym, czterokolumnowym 
portykiem. Autorem projektu był prawdopodobnie architekt warszawski, być może 
Jakub Kubicki. Drugim przykładem jest XIX-wieczny budynek Komisji Wojewódz-
twa Sandomierskiego, projektu wybitnego Tylmana z Gameren.

BRZÓZA
(Brzoza 1369, 1476, Brzuza 1827, 1880)1627 
gm. Głowaczów, wieś usytuowana jest na północny wschód od Radomia, w powie-
cie kozienickim, na skraju Puszczy Kozienickiej, nad Radomką. 

1625 W opisie hipotecznym z 1837 r. (APR) czytamy: „Dwór-pałac murowany z cegły i kamienia, da-
chówką holenderską nowo pokryty, o czterech kominach murowanych, korpusu i dwóch pawilonów, 
nad dach wyprowadzonych. Pawilony są niewielkie, a cały ten budynek na nowo teraz w odrestauro-
waniu znajduje się […] Tu w tym pałacu dziś pokoi mieszkalnych sufitowanych, z piecami kaflowemi 
moskiewskiemi, podłogami, posadzkowemi oknami dużemi, dubeltowemi, z właściwym okuciem, pięć 
i innych przysposabiających się do mieszkania, razem z facjatą, ma być dziesięć, lecz w tych nie ma 
jeszcze ani drzwi, ani okien, ani podług, ze strony ogrodu ma piętro, a od dziedzińca parter. Po oby-
dwu stronach pałacu są oficyny murowane z cegły i kamienia nowo przerestaurowane i nowo gontem 
pokryte, z kominami murowanemi nad dach wyprowadzonemi, jedna z tych uważając od wjazdu na 
dziedziniec, po lewej ręce, zajmuje dziesięć pokoi mieszkalnych gościnnych, garderobkę, sionkę i małą 
kuchenkę, podłogi są we wszystkich dobre z tarcic, drzwi podwójne fasowane z zamkami, piece jedne 
z cegły, drugie z kafli, pułapy sufitowane […] Druga oficyna czeladna zwana koszary, 50 łokci długości 
mająca, murowana, słomą poszyta, z kominami murowanemi dwoma, jest w niej pięć izb mieszkalnych 
[…], zamieszkane przez pisarza, ogrodnika, karbowego, owczarza i stangreta.
1626 O. Stanisław Konarski zlecając arch. Jakubowi Fontanie, architektowi królewskiemu, wykonanie 
projektu warszawskiego, pijarskiego Collegium Nobilium (1743–1754) postawił warunek, aby obiekt ten 
miał charakter pałacowy. Chodziło o przybliżenie klimatu domów, z których wywodziła się większość 
młodzieży, a poprzez reprezentacyjność architektury o podkreślenie renomy instytucji. Obiekt ten wzo-
rowany na projekcie fasady warszawskiego zamku królewskiego z około 1737 r. G. Chiaveriego (i na 
innych jego wersjach, m.in. A. Solariego), stał się kanonem dla pijarskich kolegiów.
1627 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 87.
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Dzieje sięgają czasów Kazimierza Wielkiego, od kiedy to stanowiła królewsz-
czyznę. Przywilejem monarchy, wydanym na zamku radomskim, „oddaną 

została w dzierżawne posiadanie Pietrasowi Szawicz, następnie […] dostała się 
rodzinie Brzeskich i w rękach ich blisko przez dwa wieki pozostawała. W później-
szym czasie […] przyłączona została do starostwa kozienickiego i oddana najprzód 
marszałkowi Kazanowskiemu…”1628. 

Chodzi o Adama Kazanowskiego h. Grzymała (ok. 1599–1649), marszałka 
nadwornego koronnnego, kasztelana sandomierskiego, starostę kozienickiego, 
uczestnika m.in. wypraw na Moskwę i pod Chocim1629. (Od króla Władysława IV 
otrzymał on pałac w Warszawie, w którym utworzył galerię obrazów i bibliote-
kę). Jednym z gniazd rodu był Kazanów w regionie radomskim, założony przez 
Marcina Kazanowskiego w XVI w. Kolejnym włodarzem Brzózy został starosta 
ryczywolski Lubomirski (Augustyn, Franciszek?), a od 1768 r. ks. Adam Poniń-
ski (1732–1798) h. Łodzia, kuchmistrz wielki koronny, jeden z przywódców kon-
federacji radomskiej w 1767 r., marszałek sejmu rozbiorowego (ukazany przez 
Matejkę na obrazie Rejtan), targowiczanin. Zapewne w 1778 r. „Brzózę nabył na 
dziedziczną własność Piotr de Alcantara Ożarowski, pisarz wielki koronny. Od 
tej chwili rozpoczyna się szybki wzrost Brzózy, przez czas długi, bo prawie do 
połowy XIX stulecia nazwę Państwa Brzóskiego noszącej”1630. (Pod tą nazwą kry-
ły się głównie „Dobra ziemskie Brzuza z przyległościami Brzuzka Wola, Mary-
anów, Sewerynow, Adamów i Trawka”). P. Ożarowski h. Rawicz był generałem 
wojsk koronnych i ostatnim hetmanem wielkim koronnym1631. Kościół brzóski 
„opatrzył wartościowymi ołtarzami, św. naczyniami i szatami, przybudował tak-
że murowany skarbiec, na przechowanie sprzętów kościelnych”1632. Jego żonami 
były w kolejności Marianna Dzierzbicka i Elżbieta Pac. Z pierwszą miał dzieci: 
Adama, Kazimierza, Seweryna i Franciszka, z drugą: Jerzego, Kajetana i Stanisła-
wa. Piotr Ożarowski zlecił budowę brzóskiego, oryginalnego pałacu, otoczonego 
ogrodem. Po zawiązaniu konfederacji targowickiej przystąpił do  spiskowców 
i podpisał traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej, za co został skazany i powieszo-
ny w Warszawie. Po jego śmierci majątek przejął syn Stanisław, powstaniec ko-
ściuszkowski, po nim zaś jego przyrodni brat hr. Adam Ożarowski, rosyjski ge-
nerał kawalerii (walczył pod Austerlitz), od 1833 r. członek Rady Stanu Królestwa 
Polskiego, żonaty z Zofią, córką hr. Adama Starzeńskiego. W latach 1840–1842 
przeprowadził renowację pałacu i rozpoczął odbudowę kościoła. Obecna świąty-
nia – mauzoleum rodowe fundacji Adama i Zofii Ożarowskich, zbudowana zo-

1628 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, Radom 1913, s. 4–6; F. Siarczyński, w: Opis…, op. cit., s. 22, pisze: 
„Ta wieś z wójtostwem i Wolą Brzuską była królewszczyzną, ale przez konstytucję 1768 r. obrócone 
w dziedzictwo Adamowi Ponińskiemu […], a (następniej) dobra te nabył Ożarowski, kasztelan woj-
nicki”.
1629 W. Czapliński, A. Przyboś, PSB, op. cit., 1966–1967, t. XII.
1630 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki…, op. cit., s. 4.
1631 Minister Korony Królestwa Polski jeden z dwóch, od czasów unii Polski z Litwą, najwyższych 
zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, drugim był hetman wielki 
litewski.
1632 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, op. cit., s. 10.
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stała w latach 1854–1856 według projektu arch. Ignacego L. Essmanowskiego1633. 
Ożarowscy często przebywali za granicą, a do Brzózy przyjeżdżali najczęściej na 

wiosnę i lato. Wśród licznych ich gości do szczególnych zaliczyć należy carów Mi-
kołaja I, w 1821r., i Aleksandra II, w 1867r. Warto także przypomnieć, że Ożarow-
scy podejmowali różne inicjatywy, m.in. oświatowe, na rzecz lokalnej społeczności, 
w tym czynnie uczestniczyli w utrzymywaniu szkół1634. 

W 1910 r. A. Ożarowska sprzedała majątek Władysławowi Pruszakowi, Jaku-
bowi Grobickiemu i bar. Zdzisławowi Heydlowi1635. Przodkowie Heydla przybyli 
do Polski w końcu XVII w., otrzymali indygenat i spolonizowali się. Bar. Zdzisław 
Heydel (1867–1919), ojciec Adama i Wojciecha, rozparcelował majątek w Gardzie-
nicach, koło Ciepielowa i wspólnie z Władysławem Pruszakiem i Jakubem Grobic-
kim nabyli w 1910 r. od Adeli hr. Ożarowskiej dobra w Brzózie. Nowi właściciele 
podzielili się majątkiem w taki sposób, że Władysław Pruszak otrzymał pokry-
te lasem dobra Maciejowice, Zdzisławowi Heydlowi przypadły dobra ziemskie 
Brzóza, z pałacem i zabudowaniami folwarcznymi, zaś udział Jakuba Grobickiego 
został spłacony1636. Do pałacu Z. Heydel wprowadził się z żoną Marią ze Skarb-
ków-Borowskich i dziećmi: Adamem, Zofią, Wojciechem i Izabelą. Ze względu na 
niemieckie korzenie i obywatelstwo austriackie stali się dla Rosjan podejrzanymi. 
W 1915 r. Z. Heydel został oskarżony o szpiegostwo i wraz z rodziną deportowany 
do Moskwy, skąd powrócił w 1917 r. Zmarł w 1919 r. i pochowany jest na cmenta-
rzu brzóskim. Nie doczekał się ślubu córki Izabeli z Wacławem Lednickim, history-
kiem literatur słowiańskich1637, który odbył się w tym samym roku w Brzózie. Po-
nad 1000-hektarowy majątek odziedziczył syn Wojciech, który odnowił zniszczony 
wojną pałac, „restaurując pokój po pokoju”. Cieszył się on szacunkiem miejscowe-

1633 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, op. cit., s. 12–13: „Schodzimy pod kościół do grobów Ożarow-
skich. Na ołtarzu stoi podłużny obraz rzeźbiony wyobrażający Obrzezanie Pańskie […] Na stole, na któ-
rym spoczywa Pan Jezus, artysta wyrył swą nazwę Andreas Götcken.[…] Ambona i obrazy rzeźbione, 
z dwiema zakrystyjnymi szafami nabyte zostały z suprymowanego klasztoru w Oliwuie pod Gdańskiem 
i po naprawieniu w Hamburgu, do Brzózy spławione. Trumny Ożarowskich wpuszczone są w mur. Na 
płytach znajdują się napisy: 1. Franciszek hr. Ożarowski, rzeczywisty szambelan J. Ces.Kr. Mości, żył lat 
51, zm. 9 lutego 1841 r., 2. Pelagia z Wołłowiczów hr. Ożarowska,żyła lat 32, zm. 28 lipca 1832 r., 3. Sta-
nisław hr. Ożarowski, generał b. wojsk pols., żył lat 42, zm. 27 czerwca 1837, 4. Kazimierz hr. Ożarowski, 
zm. 1873, 5. Julia z ks. Gagarin Ożarowska,, żyła lat 53, zm. 22 lipca 1888 r. 6. Stanisław hr. Oż., ur. 1826 r. 
zm.1905, 7. Adam hr. Oż. B. adjutant w.k. Leuchtenbergskiego,ur. 1813, zm. 1889, 8. Elżbieta Maria Oż., 
ur. i zm.21 października 1860, 9. Zofia z hr. Starzeńskich hr. Oż, żyła lat 55, zm. 18 marca 1855, 10. Adam 
hr. Oż. jenerał jazdy i senator, żył lat 79, zm. 5 grudnia 1855 r., fundator kościoła”.
1634 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki…, op. cit., s. 7; J. Sypuła-Gliwa, Dwór…, op. cit., s. 48, (wspomnienie 
inż. Andrzeja Heydla, ur. w 1936 r. w Brzózie): Heydlowie przybyli do Polski w końcu XVII w. z armią Au-
gusta II Mocnego, także później służyli w armii królewskiej, a z czasem się spolonizowali. „W 1772 r. Jan 
Sebastian Heydel, major wojsk koronnych otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego tytuł ba-
rona. […] Pieczętowali się herbem własnym, przedstawiającym […] krzyż złoty nad półksiężycem w polu 
błękitnym i miecz…”. Jan Karol, rotmistrz wojsk saskich, zasłynął męstwem w bitwie pod Wiedniem.
1635 Podaje się także, że nabywcami majątku byli oprócz W. Pruszaka i Z. Heydla, Jakub Grindberg i Ol-
szewski, radca prawny. Dwaj ostatni mieli rok poźniej sprzedać swoją część pozostałym wspólnikom. 
A. Grodziński podał, że znaczną część uzyskanego kapitału Ożarowska przeznaczyła na ufundowanie 
domu starców w Radomiu przy ul. Siennej.
1636 A. Jelski, Ziemianin – intelektualista, demokrata i patriota, „Radostowa”, nr 9(15), 1998.
1637 Późniejszym profesorem University of California w Berkeley.
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go społeczeństwa, propagując kulturę rolną i inicjując życie społeczne w gminie. 
W 1930 r. poślubił Wandę z Chełkowskich, córkę Marii z Donimirskich i Józefa ze 
Śmiełowa, ziemianina z poznańskiego1638. W dniu ślubu została założona księga 
gości Brzózy, zachowana jako jedna z nielicznych pamiątek z pałacu, stanowiąca 
zapis głównie „historii wojennego losu domu”, z wpisami m.in. Tyszkiewiczów, 
Platerów i Daszewskich.

Brat Wojciecha, Adam Z. Heydel (1893–1941), prof. ekonomii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, był uczonym, interesował się m.in. historią sztuki i kolekcjonerstwem, 
autorem monografii poświęconej malarzowi, a swemu krewnemu i przyjacielowi 
Jackowi Malczewskiemu1639. W listopadzie 1939 r. został aresztowany wraz z inny-
mi profesorami i wywieziony do obozu w Sachsenhausen–Orienburgu. Szczęśliwie 
powrócił do Krakowa1640, skąd przeniósł się wraz z żoną Anną i córkami: Barbarą 
i Elżbietą do Brzózy, majątku brata Wojciecha. Jak pisze A. Jelski1641, prawdopo-
dobnie do końca 1940 r. brał on udział w pracy konspiracyjnej, co skutkowało jego 
ponownym aresztowaniem, wraz z bratem i kilkoma mieszkańcami pałacu (w tym 
Adamem Wężykiem i Ottonem Credo). Nie skorzystał z możliwości uwolnienia, 
wykazując się patriotyczną postawą. Nie podpisał volkslisty, podkreślając, że jest 
Polakiem. Konskwencją heroicznej postawy Adama Heydla było m.in. przejęcie 
przez Wermacht majątku Brzóza, zaś jego właściciel – Wojciech Heydel, wraz z bra-
tem Adamem, został wywieziony do Oświęcimia, a ich rodziny wysiedlono. Żona 
Adama – Anna, wraz z trzema córkami wróciła do Krakowa. Tam w maju 1942 r. 
otrzymała urzędowe zawiadomienie o zgonie męża, który w rzeczywistości, wraz 
ze swym rodzonym bratem Wojciechem, został rozstrzelany w Oświęcimiu 14 mar-
ca 1941 r. Wojenną tragedię rodziny baronów Heydlów dopełnił dramatyczny finał 
burzliwych dziejów pięknego pałacu w Brzózie. Rozegrał się on w dwóch etapach: 
w 1944 i 1966 r., najpierw spaleniem go przez wycofujące się wojska niemieckie1642, 
a następnie wysadzeniem w powietrze przez saperów LWP, gdyż potrzebne było 
miejsce na wybudowanie szkoły „tysiąclatki”. W 1966 r. przyjechała ekipa z sape-
rami, którzy założyli ładunki wybuchowe w wypalonym, wyszabrowanym pałacu. 
Na jego fundamentach wyrosła nowa szkoła (A. Grodziński).

Po wojnie władze zabroniły rodzinie Heydlów przyjeżdżać do Brzózy, nawet 
na cmentarz. Ostatnia właścicielka Wanda Heydlowa zmarła w 1959 r. Jej pogrzeb 
prowadził bp Karol Wojtyła, a pochowano ją na krakowskim cmentarzu Salwator-
skim. Jej syn inż. Andrzej Heydel „pozostaje wierny tradycjom ziemiańskim. Od 

1638 W ich pałacu w Śmiełowie koło Jarocina gościli m.in. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz i Igna-
cy Paderewski. Dziś znajduje się tam Muzeum A. Mickiewicza.
1639 Jacek Malczewski – człowiek i artysta (Kraków 1933) ponadto był rysownikiem, pasjonował się hip-
piką, literaturą, wojskowością i astronomią. Związany z Narodową Demokracją, gościł m.in. Romana 
Dmowskiego. W 1934 r. został dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Polskiej Akademii Umiejetności 
i redaktorem naczelnym czasopisma „Ekonomic Studies”.
1640 Dzięki wstawiennictwu włoskiego ministra spraw zagranicznych G. Ciano część profesorów, powy-
żej 40. roku życia zwolniono.
1641 A. Jelski, Ziemianin – intelektualista, demokrata i patriota, „Radostowa”, nr 9(15), 1998.
1642 J. Sypuła-Gliwa, Dwór…, op. cit., s. 46–47. Według relacji świadków stało się to 24 sierpnia 1944 r.: 
„…to byli esesmani […]. Dymiło i paliło się bardzo długo, zostały tylko zgliszcza i kikuty muru”.
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dziesięciu lat czyni bezskuteczne starania o zwrot resztki ojcowizny. Z gospodar-
stwa pozostał w posiadaniu Skarbu Państwa obszar 86 ha, czyli część pozostała po 
upadłym PGR”1643.

Pałac. Po 1778 r., jak pisze J. Wiśniewski: „Piotr de Alcantara Ożarowski […] nie 
przestawał zajmować się upiększaniem swojej rezydencyi […]. Stary drewniany 

dwór zastąpiono murowanym pałacem […], drogi prowadzące do wsi wysadzono li-
pami, założono rozległy ogród i park”1644. W innym miejscu dodaje: „W głębi rynku, 
poza lipowym parkiem i dwoma murowanymi domkami, niegdyś hetmańskiego woj-
ska koszarami, stoi wspaniały murowany pałac, rezydencja dziedziców. Front zdobi 
olbrzymia balustrada na wysokich kamiennych słupach wzniesiona, z jednego boku 
dwie wyniosłe wieżyce, z drugiego oszklona oranżerja, stanowią jego przedłużenie”1645. 

W Muzeum Narodowym w Krakowie – Zbiorach Czartoryskich zachował się 
rysunek nieznanego autora, zapewne z połowy XIX w., ukazujący pałac, z przy-
ległymi zabudowaniami, od strony stawu, z napisem: „Vue du Palais du Comte 
Stanislas Ożarowski a Brzoza”1646. Ikonografię obiektu, wraz z barwną charaktery-
styką, przybliża także J. Sypuła-Gliwa1647: 

„Jego podobizna zachowała się na niewyraźnej, czarno-białej fotografii, oraz na 
namalowanej z pamięci przez Baranowską akwarelce: w rozmytej zieleni żółcieje 
bryła przypominająca północnoafrykańską budowlę z ząbkowaną attyką, łukowa-
tymi arabskimi oknami, ażurowymi arabeskami balustrad tarasu i balkonów. Styl 
pseudomauretański na skraju Niziny Mazowieckiej i Ziemi Radomskiej […] Tę eg-
zotyczną siedzibę ziemiańską w miejscu starego, mniej reprezentacyjnego dworu 
wybudował w 1840 r. Adam hrabia Ożarowski”. 

W 1824 r. był to „pałac murowany, o jednym piętrze […], o czterech wcho-
dach”, wymagający remontu i dlatego niezamieszkany1648. Zaprojektował go Adolf 
A. Loewe (ur. 1811 – zm. 1885), polski architekt pochodzenia żydowskiego1649 (au-
tor, wespół z Józefem Orłowskim, koncepcji Nowej Pomarańczarni w Łazienkach 
oraz pałacu H. Epsteina w Teresinie). Na autorstwo tego architekta wskazuje Kata-
log Zabytków Sztuki z 1958 r.1650: „Ruiny pałacu. Zbudowany około połowy w. XIX 
przez Adolfa Adama Loewego dla gen. Adama Ożarowskiego, zapewne na zrębach 
poprzedniego budynku z II poł. w. XVIII w. […] Wypalony w czasie działań wo-

1643 Tamże, op. cit., s. 68–69. Autorka przytacza fragment listu premiera L. Millera, do którego zwrócił 
się A. Heydel, w sprawie reprywatyzacji majątków ziemskich. 
1644 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, Radom 1913, s. 6; F. Siarczyński, w Opis powiatu…, op. cit., s. 22, 
pisał o Brzózie z pałacem murowanym. 
1645 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, op. cit, s. 9.
1646 M. Rumin, Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r., Muzeum Świętokrzyskie, Biuro 
Dokumentacji Zabytków w Kielcach, Kielce 1975, s. 75. Podano tu błędnie datę – początek XIX w. 
1647 J. Sypuła-Gliwa, Z Turyngii do Brzózy i KL Auschwitz, w: Dwór, pejzaż okaleczony, Łomianki 2008.
1648 APR, HPR, sygn. 6124, 6080.
1649 Adam Adolf Loewe, syn bankiera Gustawa i Emilii Treu. Studiował na Królewskim Uniwersytecie 
Warszawskim oraz w Berlinie i Monachium. W latach 1838–1848 był budowniczym powiatu warszaw-
skiego. Pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.
1650 KZSP, woj. kieleckie, pow. kozienicki, pod red. J. Z. Łozińskiego i B. Wolff, Państwowy Instytut Sztuki, War-
szawa 1958, s. 2, t. III, z. 6, (autorki inwentaryzacji: M. Kwiczala i K. Szczepkowska oraz J. Łoziński).
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jennych 1939, zachowany po koronę murów. O charakterze romantycznym, piętro-
wy, podpiwniczony. Na planie prostokąta, z wydatnym ryzalitem balkonowym na 
osi fasady frontowej i dwoma ryzalitami, z tarasem, od ogrodu. Od południowe-
go-wschodu oranżeria, od północy dwie wieżyczki. Układ wnętrza trzytraktowy, 
z sienią i salonem na osi, okna zamknięte półkolem. Oficyny współczesne pałacowi, 
po obu stronach podjazdu, murowane, parterowe, prawa w ruinie. Na osi pałacu 
postument i resztki rozbitego posągu Diany”. 

Po obu stronach podjazdu, z dużym, kolistym gazonem, znajdowały się jeszcze 
dwa murowane budynki, pełniące m.in. funkcje stróżówek. 

Wnętrze. A. Grodziński z Oblasu, którego z Heydlami łączyły zażyłe stosun-
ki, swą wizytę u nich wspomina następująco1651: „Ogromny pałac po Oża-

rowskich był w stylu pseudomauretańskim […]. Całe piętro przeznaczone było na 
gościnne pokoje, które były ogromne […] System korytarzowy jak w hotelu […]. 
W staroświeckich piecach palono drzewem […]. Schodziło się żelaznymi, krętymi 
schodami do ogromnego holu, gdzie gości witały dwa wypchane niedźwiadki, trzy-
mające w łapach mosiężne tace. Część parteru to jest sala balowa, z galerią i ogród 
zimowy były zrujnowane […], ale część umeblowana […] i tak imponowała”1652. 

Szczególna uwaga należy się dziełom sztuki w postaci XIX-wiecznych portre-
tów Ożarowskich (wymienionych już w rozdziale Dwory), które, prawdopodobnie 
wszystkie, pochodzą z ożarowskiego pałacu. Obecnie znajdują się w radomskim 
Muzeum im. J. Malczewskiego. Trafiły tam po II wojnie światowej, w spadku po 
Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, które otrzymało je, przed 1939 r., w depo-
zyt od Komitetu Fundacji Adeli hr. Ożarowskiej (Dom Sierot). Ich naukowy opis 
sporządziła w 1969 r. Anna Apanowicz. Wśród trzynastu obrazów, niedużych, 
olejnych, malowanych na płótnie (z wyjątkiem dwóch na kartonie), jest dziesięć 
portretów męskich i trzy kobiece. Sześć z nich ukazuje podobizny „hr. Ożarow-
skiego”, pozostałe określono jako „portret mężczyzny”. Cztery sygnowała Zofia 
Starzeńska, po jednym – I. Sonntag, Karol Miller, X. Kaniewski. Sześciu mężczyzn 
ukazanych jest w mundurach, z odznaczeniami, w tym: generała rosyjskiego (mal. 
Z. Starzeńska), wojska austriackiego (mal. I. Sonntag) i w mundurze dyplomatycz-
nym (mal. Z. Starzeńska). Jeden z mężczyzn, w bekieszy, dzierży dwururkę (obraz 
X. Kaniewskiego). Dwa portrety przedstawiają starca w czarnym surducie (mal. 
K. Miller) i mężczyznę młodego, w zielonym surducie (mal. Z. Starzeńska?). Na-
tomiast portrety dam zostały określone jako „portrety hr. Ożarowskiej”, w tym je-
den jest autorstwa W. Andrzejewskiego, a drugi, z dookreśleniem „hr. Ożarowska 
z Brzózy”, z sygnaturą K. Millera. Trzeci z portretów przedstawia młodą damę, 
jest sygnowany i datowany „LC 1885”. Należy w tym kontekście wymienić jeszcze 
portret, już nie z tej kolekcji, gen. Adama Pietrowicza Ożarowskiego, malowany 
nie później niż w 1825 r. przez George’a Dave’a (ur. 1781 w Londynie – zm. w 1829 
tamże), angielskiego portrecistę1653.

1651 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 129; O pałacu w Brzózie i Adamie Heydlu pisze m.in. A. Jel-
ski, w artykule; Ziemianin-intelektualista, demokrata i patriota, „Radostowa”, nr 9(15), 1998.
1652 A. Grodziński, Wspomnienia…, op. cit., s. 129.
1653 Jest on autorem serii 329 portretów generałów – uczestników wojny Rosji z Francją (1812–1814), 
składających się na Galerię Wojskową przechowywaną w Pałacu Zimowym w Petersburgu. 



1.  Pałac w Brzózie. Fot. arch.
2.  Pałac w Brzózie. Fot. 1944
3.  Pałac w Brzózie, widok od strony stawu. Rysunek 

z poł. XIX w., autor nn. Muzeum Narodowe w Kra-
kowie – Zbiory Czartoryskich

4.  Rodzina Heydlów przed pałacem, Fot. lata 20–30. XX w.
5.  Portret hr. Ożarowskiego, autor Karol Miller, II poł. 

XIX w. Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik
6.  W. Andrzejewski, Portret hr. Ożarowskiej. Zbiory 

MJM. Fot. W.M. Kowalik
7.  Portret Adama K. Starzeńskiego. Zbiory MJM. Fot. 

W.M. Kowalik
8.  Karol Miller, Portret hr. Ożarowskiej z Brzózy, 1873. 

Zbiory MJM. Fot. W.M. Kowalik
9.  Portret hr. Adama Ożarowskiego, XIX w. Zbiory 

MJM. Fot. W.M. Kowalik
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Park. Na początku XX w. J. Wiśniewski pisał: „W około ogród rozległy, pełen 
rzadkich roślin, kwiatów, drzew dzikich i owocowych. Przed pałacem olbrzymi 

klomb, a w pośrodku wysmukła włoska topola niezwykłej wysokości, ocieniająca 
swoimi sploty posąg Dyany, mitologicznej bogini myślistwa […] Olbrzymie drzewo 
tulipanowe […], zaaklimatyzowane i corocznie bujnie kwitnące”1654. A. Grodziński 
zaś wspomina: „Pałac stał w starym i rozległym parku. Naprzeciw podjazdu była 
paradna brama nigdy nie otwierana. Nazywano ją cesarską. Któryś z carów przyjeż-
dżając w odwiedziny do swego wiernego poddanego, jednego z ostatnich Ożarow-
skich, potomków smutnej pamięci hetmana, za paradą wjechał tą bramą1655”. Podaje 
on także, że w 1966 r. zniszczono „wszystkie znajdujące się w parku posągi”, choć ta 
kwestia wymagałaby bliższej analizy, zważywszy choćby na informację o wcześniej 
rozbitym posągu Diany, podaną w Katalogu Zabytków Sztuki. Pisze ponadto, że był 
to park krajobrazowy, z dojazdową aleją lipową o podwójnym szpalerze poprzecz-
nym, z jesionami od strony południowej, ograniczony stawami połączonymi kana-
łami, oraz sadem od strony północnej. Znajdowało się tam wówczas kilka kamien-
nych kapiteli korynckich z końca w. XVIII, użytych jako stoły ogrodowe. Park był 
przestronny, z pojedynczymi drzewami lub grupami drzew rozmieszczonymi na 
dużych przestrzeniach, z laskiem i stawami, z wysepką na jednym z nich, na którą 
wchodzono po drewnianym mostku. Była tam aleja lipowa, na końcu której usta-
wione były wazy na kwiaty, podobne do tych przed pałacem. Na trawniku przed 
pałacem stały dwie wazy na kwiaty, prawdopodobnie z końca XVIII w., w których 
pobliżu, latem, stawiono egzotyczne rośliny jak juki czy palmy. Od strony północnej 
za parkiem, znajdował się ogród warzywny, z domkiem ogrodnika. 

Do dziś jeszcze w tym zaniedbałym, niszczejącym parku zachowało się około 
200-letnich drzew, w tym rzadkie okazy miłorzębów japońskich i olbrzymia sosna 
kalifornijska. Ponadto: trzy stawy (jeden późniejszy), fragment starego, ceglanego 
muru okalającego niegdyś częściowo park i murowany, parterowy dom rządcy1656.

OMIĘCIN
(Umięcin, Vmyaczyn 1439, Umyanczin 1470–1480, Vmyączyn 1508, Umyeczyn 
1564–1565, 1569, Omięcin 18271657, Ośmięcin?)
gm. Szydłowiec, wieś usytuowana w powiecie szydłowieckim, na zachód od Ra-
domia, między Wieniawą a Szydłowcem, dokąd z Radomia prowadzi droga woje-
wódzka nr 12.

Dzieje. „Byli tu Omięcińscy, potem Kietlińscy i Wąsowiczowie dziedzicami”1658. 
W 1775 r. Zygmunt Siemieński otrzymał od sejmu pozwolenie na założenie 

tam miasta Zygmuntowa, które Stanisław August obdarzył przywilejem jarmar-

1654 J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, op. cit., s. 9.
1655 A. Grodziński, Wspomnienia, op. cit., s. 129; O Adamie Heydlu i pałacu w Brzózie pisze m.in. A. Jel-
ski, w artykule; Ziemianin-intelektualista, demokrata i patriota, „Radostowa”, nr 9(15), 1998.
1656 Informacja p. Kowalczyk, obecnie jednej z mieszkanek tego domu.
1657 D. Kopertowska, Nazwy…, op. cit., s. 296.
1658 F. Siarczyński, Opis…., op. cit., s. 62.
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ków. Mimo to: „miasteczko już około 1816 r. zupełnie istnieć przestało […]. Posada 
Zygmuntowa jest dziś polem ornym, należącym do Omięcina […]. Czerwoność 
ziemi lud tłumaczy tem, że była tu kiedyś krwawa bitwa…”1659. Zapewne od II poł. 
XVIII w. Omięcin był w rękach Stadnickich, m.in. Szymona, posła 1767 r. i konfede-
rata barskiego, uczestnika konfederacji radomskiej 1767–1768 r.1660. W 1816 r. mają-
tek „z przylegościami Wilcza Wola, Zygmuntów, Młyn Soszyn, karczmą niebieska 
zwaną”, od Sz. Stadnickiego zakupił, za 37500 zł., Franciszek Młokosiewicz. Uro-
dził się on w 1769 r. w Koźminku, w Kaliskiem, a zmarł w 1845 r. w Warszawie, 
gdzie też został pochowany, na Powązkach1661. Była to postać barwna, patriota, 
uczestnik m.in. insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich. W 1808 r. został 
wraz z 4 Pułkiem Piechoty Księstwa Warszawskiego przemieszczony do Hiszpanii, 
gdzie zasłynął obroną zamku Fuengirola1662, zaś pod Berezyną i Lipskiem został 
ciężko ranny (później odznaczony Orderem Virtuti Militari). Uważa się, że obok 
ks. Józefa Poniatowskiego był najbardziej znanym w Europie polskim wojskowym 
tamtych czasów. Służył także, w stopniu majora, w Korpusie Inwalidów Królestwa 
Kongresowego, w powstaniu listopadowym awansował na pułkownika, po bitwie 
pod Kałuszynem, na generała brygady, a podczas szturmu Rosjan na Warszawę 
był dowódcą brygady i bronił Woli. Był jedynym, który od szeregowca doszedł do 
stopnia generała, nie należąc do szlachty. W 1817 r. poprosił o zwolnienie ze służby, 
złożył przysięgę wierności Mikołajowi I i zamieszkał w Omięcinie. To on zapewne 
wzniósł tam, przypuszczalnie w latach 1820–1830, stosunkowo okazały pałac. 

„Warto wspomnieć o Młokosiewiczach w Omięcinie jako o szczęśliwości cho-
dzącej. Wszystko im się udawało, zacząwszy od kariery, skończywszy na bogactwie 
[…]. W Omięcinie przyszło bogactwo, za nim śliczności, ogród, oranżeria, gospo-
darstwo, urządzenie pałacu, wykwintność, a w Warszawie dom piękny, bale”1663. 

Młokosiewicz cieszył się znaczną popularnością miejscowego ziemiaństwa i zo-
stał wybrany marszałkiem szlachty powiatu szydłowieckiego. W 1844 r. otrzymał 
prawa nowego szlachectwa i herb Fuengirola1664. Był dwukrotnie żonaty: z Anną 
Sokołowską, z którą miał syna Konstantego, porucznika huzarów, (któremu F. Cho-
pin dedykował szkice) i z Anną z Janikowskich, 1v. Guźniewską, z którą miał pię-
cioro dzieci: Jana, Edwarda (księdza, zmarłego w Paryżu), Ludwika (przyrodnika, 

1659 J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 311–312.
1660 B. Madejska, Konfederacja radomska 1767–1768 roku, „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. XXXVIII, 2003, 
z. 3, s. 53.
1661 S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790–1850, Warszawa 1979.
1662 Swoje Wspomnienia z wojny hiszpańskiej r. 1810, ogłosił w „Bibliotece Warszawskiej”, t. 4, 1842, s. 515–547 
(oraz w wileńskim „Atheneum” w 1842 r. i w przekładzie francuskim w Warszawie w 1843 r.); W 1810 r. 
powierzono mu i skromnej załodze (150 żołnierzy) obronę zajętej przez Francuzów twierdzy Fuengirola 
koło Malagi, która broniła dostępu do miasta od strony Gibraltaru. Odparł on silne ataki Anglików od 
strony morza i wziął do niewoli lorda Blayneya i wielu żołnierzy, za co otrzymał order Legii Honorowej).
1663 S. Zieliński, Generał Franciszek Młokosiewicz w Omięcinie, WIK Kontakt; M. Modzelewski, Wrażenia 
z podróży po Radomskiem w 1876 roku, rps Biblioteki Jagiellońskiej; cyt. za: S. Zieliński, Generał.…, op. cit. 
1664 „W polu czerwonym kamienna baszta sześcioboczna z blankami, w bramie baszty złoty lew w pra-
wo spięty, miecz w prawej łapie do cięcia trzymający, w szczycie hełmu pół lwa jak w tarczy, w prawo 
paszczą w tył obrócony” (S. Szenic).
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badacza Persji i Kaukazu, gdzie zmarł), Annę i Helenę. Anna (ur. 1829 – zm. 1888) 
wyszła za mąż za hr. Leona Potockiego, pisarza i powstańca 1831 r. Mieli oni córkę 
Leonię, żonę Henryka Dobrzańskiego (zm. 1880), których wnukiem był Henryk 
Dobrzański „Hubal” (1896–1940). 

Po śmierci F. Młokosiewicza: „majątek się rozproszył. Dzieci było wiele. Omię-
cin przeszedł w inne ręce. Przez Żydów dostał się jakiemuś ekonomowi. Od tego 
wydarł lichwiarz”1665. S. Zieliński konstatuje, iż dziś nie sposób dociec, kto był Ży-
dem, ekonomem i lichwiarzem, dodając, że późniejsi właściciele Omięcina wyrę-
czali się dzierżawcami1666. Hipoteka informuje, że w 1846 r. właścicielami mająt-
ku byli: „Anna z Janikowskich Młokosiewiczowa, wdowa, w połowie, a w drugiej 
połowie taż Anna Młokosiewiczowa i jej dzieci, jako to: Jan, Jadwiga, Edward, 
Ludwik, Helena, rodzeństwo Młokosiewiczowie”. W tym samym roku Omięcin 
nabył na licytacji w Trybunale Radomskim, za 50100 rs, Feliks Lerchenfeld, który 
w 1849 r. prawa własności przeniósł na rzecz Szoela Kaftala, w 1855 r. dobra nabył 
Wojciech Domaradzki, od 1864 r. stanowiły one współwłasność jego i żony Karo-
liny z Majorowiczów, od 1866 r. właścicielem był Antoni Plewiński, którego żoną 
była Kazimiera ze Sławińskich. Notabene, w 1878 r. zapisała ona w testamencie 
Marii Kleyna, córce Gustawa i Antoniny z Plewińskich: fortepian, srebra, biżuterię, 
kapy i zegar (APR). W 1870 r. zadłużone w Towarzystwie Kredytowym Ziemskich 
dobra zostały wystawione na licytację. W 1875 r. ich współwłaścicielami zostali 
Ignacy i Józefa z Plewińskich Jaworscy oraz Władysław i Kazimiera z Plewińskich 
Nawroccy. W 1879 r. znowuż dobra wystawiono na licytację, a później jeszcze kil-
kakrotnie, m.in. w 1883 r. W 1884 r. powstał „Rejestr Pomiarowy Dóbr Omięcin, po 
oddzieleniu części pod nazwami Wymysłów i młyn Soszyn”, obecnie w powiecie 
radomskim. (Całość dóbr liczyła 1880 mórg, w tym folwark Omięcin 806 morg). Ko-
lejnymi właścicielami majątku byli: w 1895 r. ks. Jakub Gozdek (w latach 1878–1887 
proboszcz w Goszczynie) w połowie oraz Mordka Kuperman i Moszek Szmedra 
(folwark Soszyn), a w 1899 r. właścicielem Soszyna został ks. J. Gozdek. 

W 1906 r. w „Rejestrze gruntów pozostałych przy dobrach Omięcin, po oddzie-
leniu z nich folwarku Gozdków” wykazano 889 mórg 278 prętów. 

W 1912 r. od ks. J. Gozdka majątek (około 418 ha) zakupił Jan Łuniewski h. Łu-
kocz (ur. w 1873 r. w Wieniawie – zm. w 1959 r.)1667, syn Henryka i Marii z Po-
tkańskich h. Brochwicz. Łuniewscy, właściciele dworów w Wieniawie1668 i Kłudnie, 

1665 M. Modzelewski, Wrażenia z podróży…, op. cit.
1666 S. Zieliński, Generał…, op. cit. W pałacu omięcińskim zatrudnieni byli m.in. Załęscy zapewne h. Do-
liwa, z pobliskich Zawad i Korycisk (spokrewnieni z Lisowskimi i Pacholskimi), pradziadowie i dziado-
wie z linii macierzystej autora niniejszej publikacji (W.M.K.).
1667 A.D. Łuniewska, H. Łuniewski, Ziemianie polscy XX wieku, t. III, cz. 3, Warszawa 1996, s. 105–107.
1668 W 1807 r. dobra te nabył od Antoniego Stadnickiego Antoni Potkański, w 1824 r. po swym ojcu 
odziedziczyli: Adolf, Leon, Ludwik, Henryk, Edward Potkańscy, w 1838 r. przeszły w ręce Marcyanny 
z Karskich Potkańskiej, w 1842 r. wsie Zawady, Jabłonica z młynem, folwark Pudolkow oraz młyny 
Kątny i Branicznny nabył Ludwik Potkański, od 1851 r. jako właściciel figuruje Eustachy L. Potkański, 
w 1856 r. odziedziczyła Maria Potkańska (w 1861 r. była żoną Henryka Łuniewskiego), od 1902 r. Adam 
Łuniewski. W 1945 r. dobra przejął od Adama Łuniewskiego Skarb Państwa z przeznaczeniem na re-
formę rolną. 
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znani byli ze swego patriotyzmu, jak też uzdolnień artystycznych1669. J. Łuniewski, 
po studiach rolniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyjechał do Włoch, gdzie 
uczył się śpiewu i gry na skrzypcach i gdzie też występował w mediolańskiej La 
Scali, śpiewając m.in. z Adą Sari. W 1917 r. poślubił Wandę Brzozowską h. Korab 
(ur. 1888). Był sędzią pokoju w Wolanowie i opiekunem miejscowej szkoły. 

W 1922 r. z części gruntów Omięcin utworzono Kolonię Omięcin, zaś w 1926 r. 
„Kolonię pod Korzycami”.

Podczas II wojny światowej Łuniewscy zapewnili mieszkania kilkorgu Polakom 
wysiedlonym z Gdyni i Wielkopolski. W 1940 r. H. Łuniewski został aresztowany 
przez Niemców, a majątek zarekwirowany na potrzeby Liegenschaftu. Jego żonie, 
która zamieszkała na wsi, pozwolono zabrać tylko kilka niezbędnych mebli. Do 
końca okupacji mieszkali na wsi w Omięcinie, w ciężkich warunkach. Ich dzieci: 
Anna, Henryk i Jan musiały pracować jako fornale i robotnicy, m.in. przy wyrębie 
lasu. Henryk walczył następnie m.in. w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, a Jan był 
żołnierzem AK.

W latach 1944–1945 Niemcy ogołocili Omięcin z inwentarza i mebli dwor-
skich1670. W 1945 r.. „Skarb Państwa przejął niniejsze dobra od poprzedniego ich 
właściciela Jana Łuniewskiego jako przeznaczone na reformę rolną”. Pola upraw-
ne i łąki zostały rozparcelowane, las upaństwowiony, a później rozebrano pałac. 
Łuniewscy musieli przenieść się do Radomia, gdzie też zmarli i są pochowani na 
cmentarzu rzymskokatolickim. 

Pałac Zanim wybudowano pałac klasycystyczny istniało tam bliżej nieznane za-
łożenie dworskie, prawdopodobnie z drewnianą siedzibą. Dowodzi tego po-

średnio podanie ks. J. Wiśniewskiego z pocz. XX w.: „W Omięcinie była dawniej 
w ogrodzie kaplica dworska. W 1795 r. ks. Paliszewski ochrzcił w niej Ludwikę, 
Rozalię, Józefę córkę Stanisława i Anny z Popielów hr. Stadnickiej”1671. Późniejszy 
pałac murowany powstał, jak już wspomniano, zapewne w latach 1820–1830. Jak 
czytamy w Katalogu Zabytków w Polsce, w 1960 r. budynek ten był już silnie znisz-
czony. Inwentaryzatorzy scharakteryzowali go następująco: „Piętrowy, o sklepio-
nych kolebkowo piwnicach. Na rzucie prostokąta, dziewięcioosiowy, z płytkimi, 
trójosiowymi ryzalitami od frontu i tyłu, zwieńczonymi trójkątnymi szczytami, 
ryzalit frontowy rozczłonkowany czterema kolumnami toskańskimi. Kondygnacje 
oddzielone gzymsem kordonowym, dolna boniowana. Dach czterospadowy. […] 
Przy pałacu ruiny klasycystycznych zabudowań gospodarczych z pocz. XIX w.”1672. 

Wnętrze. Jak dalej czytamy w Katalogu: „Układ wnętrz obu kondygnacji ana-
logiczny, dwutraktowy. Na osi hall dwukondygnacyjny z klatką schodową 

1669 „Łuniewscy przybyli do Wieniawy w 1859 r., kiedy to Henryk Wiktor Łuniewski ożenił się z Marią 
Anielą Potkańską, córką Ludwika, właściciela Wieniawy. Najdawniejsze wzmianki o rodzinie Łuniew-
skich pochodzą z wieku XV, herb szlachecki Łukocz otrzymał Łuniewski za udział w zdobywaniu mia-
sta Gniew na Pomorzu w latach 1454–1465. Łuniewscy, o których są wzmianku w wieku XVI pochodzili 
ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej […]. Łuniewscy mieszkający w Wieniawie pochodzą od Kazi-
mierza Łuniewskiego, s. Tomasza z Łuniewa, w Ziemi Drohickiej” (S. Ambrożek, Łuniewscy w Wienia-
wie, „Informator Wieniawski”.
1670 A.D. Łuniewska, H. Łuniewski, w: Ziemianie…,op. cit., s. 106.
1671 J. Wiśniewski, Dekanat konecki, op. cit., s. 312.
1672 KZSP, t. III, powiat radomski, 1961, op. cit., s. 16.
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i gankiem na piętrze. Za hallem, w przyziemiu salon z marmurowym kominkiem 
klasycystycznym, na piętrze salon z pozostałościami zniszczonej polichromii kla-
sycystycznej na ścianach; w obramieniach prostokątnych pejzaże ze sztafażem, po-
nadto groteski, medaliony itp.”.

Swym charakterem pałac mieścił się, podobnie jak w przypadku opisanego 
dworu wośnickiego, w konwencji klasycystycznych obiektów stylu stanisławow-
skiego, a więc czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwowzoru upatry-
wać należałoby jednak w kręgu oddziaływania dzieła Franciszka Rauscha Elemen-
ta architecturae… z 1779 r. i jego polskich naśladowców P. Świtkowskiego i C. Za-
polskiego. 

Po II wojnie światowej, po niedługim okresie użytkowania jako szkoła, popadł 
w ruinę i został rozebrany. W 1969 r. lokalna prasa donosiła1673: „parę lat temu 
w pałacyku była szkoła. W 1962 r. uczyły się tu jeszcze dzieci […] Wszyscy o tym 
wiedzą, pamiętają, ale gdzie się podział pałac? […]. Waliło się, ludzie rozgrabili”. 
Obecnie na jego miejscu połyskuje latem łan zboża, z którego wyłania się ledwie 
widoczna, porośnięta krzewami lodownia. 

W skład założenia wchodziły ponadto takie obiekty, jak: dom rządcy, dwie sto-
doły, spichlerz, stajnia, obora, mastelarnia, chlewnia, kuźnia, studnia i murowane 
czworaki1674. 

Ogród w 1844 r. w Rejestrze pomiarowym został scharakteryzowany bardzo zdaw-
kowo: „Ogród owocowy za łąką mórg 3 pr. 90, po drugiej strony drugi – mórg 

2,230, ogród angielski – mórg 12,69”. 
W pobliżu miejsca po dworze zachował się, mocno przetrzebiony, dziko zaro-

śnięty park z wysepką i jakby fosą połączoną niegdyś kanałem z rzeką Szabasówką.

RADOM – PAŁAC KIERZKOWSKICH
(ul. Żeromskiego 36), mianem pałacu obiekt ten został określony w Atlasie Zabytków 
i Architektury w Polsce1675. 

Dzieje. Wzniesiony w latach 1827–1828 jest jednym z najciekawszych przykła-
dów architektury klasycystycznej w mieście i jednym z pierwszych obiektów 

tego stylu przy nowo wytyczonej, głównej arterii Radomia, ul. Lubelskiej1676. Zbudo-
wany został dla kupca Jana Nepomucena Kierzkowskiego h. Krzywda (zm. 1858), 
syna Bartłomieja, wiceregenta grodzkiego radziejowskiego i jego żony Ewy z Gro-
chowskich. Projekt wykonał w 1827 r. Stefan Baliński h. Jastrzębiec (ur. w 1794 r. na 
Ukrainie), budowniczy Komisji Województwa Sandomierskiego, uczeń i współpra-
cownik A. Corazziego (prof. ASP w Warszawie), opiniował go A. Grofe, budowni-
czy generalny, a zatwierdził H. Deboli, prezes Komisji Województwa Sandomier-
skiego. 

1673 P. Wollenberg, Gdzie jest pałac?, „Słowo Ludu”, nr. 503, 1969.
1674 Według informacji i rysunku uzyskanych od obecnego właściciela terenu po dawnym założeniu 
pałacowym p. Tadeusza Gawora, któremu dziękuję.
1675 J. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 177.
1676 W.M. Kowalik, Pałace, pałacyki i dworki, „Wczoraj i dziś Radomia”, nr 3/99, s. 25–29.
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Pałac pełnił funkcje nie tylko mieszkalne i handlowe, co nie było czymś wy-
jątkowym w tego rodzaju obiektach miejskich. Świadczy o tym kontrakt, zawarty 
w 1836 r. przez J. Kierzkowskiego z Trybunałem Cywilnym, na umieszczenie w nim 
„od św. Michała br. Trybunału i akt dawnych […] na lat sześć, za sumę roczną 
czynszu zł pol. 3 400”. Przeznaczone na ten cel pomieszczenia składać się miały 
z piętra, „3 pokoi na dole: wchód po lewej ręce, jako też z sieni i 3 pokoi, które 
mają być w oficynie po lewej stronie, sklepione, a to na umieszczenie akt dawnych”. 
W związku z tym niezbędne okazały się prace adaptacyjne, a więc: „przerobienie 
lokalu na piętrze, to jest wybicie dwóch drzwi, wyrzucenie jednej ściany, wysklepie-
nie w oficynie 3 pokoi, z których ma być jeden duży, z dwóch wozowni zrobiony, 
jako też pokrycie tejże oficyny dachówką i postawienie pieców”. Wiemy ponadto, że 
w 1840 r. zachodnią połowę domu zamieszkiwali Kierzkowscy i W. Stadnicka, zaś 
parter służył aż do 1892 r. za wojskowe kasyno oficerskie. W 1840 r. w związku z za-
dłużeniem nieruchomość ta została zajęta przez komornika Trybunału Sandomier-
skiego. W 1847 r. przeszła na własność Marianny z Frejów Kuhn, mocą zapisu uczy-
nionego przez E. Kierzkowskiego1677. M. Kuhn przeprowadziła się do Radomia wraz 
z mężem Karolem, nauczycielem gimnazjalnym z Siedlec. W okresie I wojny świato-
wej swą siedzibę miała tu żandarmeria austriacka, zaś po 1918 r. Czytelnia Polskiej 
Macierzy Szkolnej. (W lokalu udostępnionym przez zamieszkałą tu S. Wroncką). 
W okresie międzywojennym pomieszczenia parteru i piwnic zajęte były na potrzeby 
handlowe (sklepy Dutkowskiego, z obuwiem i A. Arnekkera, z bronią myśliwską). 
Stałymi klientami byli tam oficerowie 72. pp i okoliczni ziemianie m.in.: Jerzy Gom-
browicz ze Wsoli, Stanisław P. Nieciecki z Kosowa, Marian Arkuszewski z Chruście-
chowa i Jan Glinika z Suchej. Po II wojnie światowej w budynku mieściły się m.in.: 
Szkoła Muzyczna, biuro poselskie, salon sukien ślubnych i cukiernia. Obecnie jest 
tam znana restauracja i kawiarnia Siódme Niebo. 

Pałac wzniesiony został w linii zabudowy ulicy, na styku z obecnym Placem Kon-
stytucji 3 Maja. Jest budynkiem o stosunkowo skromnej formie i harmonijnej ele-

wacji. Według opisu z 1840 r. prezentował się następująco: „Kamienica ta massyw 
z cegły murowana, o parterze i jednym piętrze, dachówką karpiówką kryta, z frontu 
ma cztery półkolumny doryckie u spodu ciosane, kamieniem podłożone”. Z boku 
była usytuowana „brama z wieżą, którą wjeżdża się na dziedziniec”, a do wnętrza 
domu prowadziły od frontu drewniane schody. Na parterze, w części zachodniej, 
znajdowały się „pomieszczenia sufitowane i malowane, piec z kafli białych moskiew-
skich i posadzka”. Na piętrze, od frontu zlokalizowany był „obszerny salon o trzech 
oknach”, w którym znajdował się piec obudowany białymi kaflami. Fronton pałacu 
zdobi tympanon z płaskorzeźbą, wyobrażającą herb Krzywda i litery w monogramie 
wiązanym INEK, będące inicjałami właścicieli domu: J.N. i E. Kierzkowskich, oraz 
panoplia, czyli akcesoria rycersko – wojenne: armaty, kule, bęben, chorągwie, ręko-
jeści szabel i korona szlachecka. Znajdujęce się w tym obiekcie interesujące piwnice, 
ze sklepieniem podtrzymywanym przez filary, były poddane częściowej rewaloryza-
cji1678. Obecnie budynek pełni funkcje mieszkalno–handlowo–gastronomiczne.

1677 Hipoteka mówi też o Kierzkowskich z Nowej Pragi pod Warszawą, z Tumlina pod Kielcami i Ośna 
Górnego w pow. radziejowskim.
1678 Prace konserwatorskie pod kierunkiem inż. J. Turno przeprowadzono w 1999 r.



1.  Pałac gen. Młokosiewicza w Omięcinie, widok od strony wsi. Fot. A. Michałowski 1961

2.  Pałac Kierzkowskich w Radomiu – tympanon z herbem Krzywda, z monogramem i panopliami. Fot. W.M. Kowalik 2013
3.  Projekt pałacu Kierzkowskich w Radomiu, wyk. S. Baliński. AGAD Warszawa
4.  Pałac Kierzkowskich w Radomiu, ul. Żeromskiego. Fot. W.M. Kowalik 2015
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RADOM – PAŁAC BALIŃSKICH
(ul. Żeromskiego 46)

Dzieje. Obiekt został wzniesiony po 1833 r. na pograniczu przedmieścia Lubel-
skiego i wsi Dzierzków, przy nowo wytyczonej ul. Lubelskiej (obecnie Żerom-

skiego). Była to jedna z pierwszych klasycystycznych, reprezentatywnych budowli 
miasta1679. Jego projektantem był zapewne Stefan Baliński, uczeń słynnego A. Co-
razziego1680. W Radomiu projektował większość wzniesionych wówczas budynków, 
przebudowę zamku oraz nadzorował budowę gmachu Komisji Województwa San-
domierskiego, projektu Corazziego. Aby móc zrealizować budowę swojej rezydencji, 
Baliński pobrał z kas miejskich Połańca, Przedborza, Żarnowa i Bodzentyna kredyt 
w wysokości 50 tys. złotych. Po zakończeniu budowy pałac, a głównie jego oficyny, 
w aktach hipotecznych nazywane także pawilonami, były wynajmowane przez in-
stytucje, firmy i osoby prywatne. Od 1839 r. działała tam drukarnia założona przez 
S. Balińskiego, wespół z art. malarzem J. Karmańskim. W 1845 r. „dom z oficynami, 
ogrodem i wszelkimi zabudowaniami” wydzierżawił na cztery lata F. Helcman, oby-
watel m. Radomia, a w oficynach zamieszkiwał m.in. A. Englisz – rachmistrz Rządu 
Gubernialnego. W latach 1892–1899 w oficynie mieścił się też zakład fotograficzny 
L. Klebanowskiego, a następnie Fabryka Robót Kościelnych i Salonowych W. Krzy-
wickiego i M. Morawskiego. W okresie międzywojennym działała tam drukarnia Sej-
miku Samorządowego i redakcje wielu pism m.in. „Dla Ojczyzny”1681. W 1929 r. pałac 
stał się siedzibą kierowanej przez Macieja Glogiera filii Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie im. F. Chopina. Po śmierci S. Balińskiego w 1872 r. w Warszawie nie-
ruchomość odziedziczyła jego córka Kamila Rudzińska (żona Władysława, rejenta 
okręgu ostrołęckiego) i wnuczka Gabrjela Dyska, a po ich śmierci Zuzanna Klesz-
czeńska (żona Romana, naddzierżawcy ekonomii przasnyskiej), która zrzekła się tego 
spadku. Nowy rozdział w dziejach pałacu rozpoczął się z chwilą jego nabycia przez 
Józefa Hempla, obywatela ziemskiego w Rościszewie, w powiecie mławskim. Stało 
się to w drodze licytacji, którą wygrał on z Rauszerem1682. J. Hempel był przedstawi-
cielem rodziny zasłużonej dla Polski (m.in. uczestników powstań narodowych), która 
swe korzenie wywodziła od Kacpra Hempla, burmistrza Olsztyna, żyjącego w I poł. 
XVIII w., legitymującej się herbem Prątnicki1683. Informuje o tym Ustawa o związku 
rodu Hemplów, założonego w 1916 r. przez Stefana A. Hempla, prawnuka K. Hem-

1679 W.M. Kowalik, Pałac Balińskich i Hemplów, „Wczoraj i dziś Radomia”, nr 6/2000, s. 23–28.
1680 Studia odbył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał tytuł magistra budownictwa i mier-
nictwa. W latach 1826–1840 pełnił funkcję asesora w Rządowej Komisji Województwa Sandomierskiego 
w Radomiu. Był także budowniczym guberni warszawskiej, wykładał w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, napisał książkę Nauki budownictwa.
1681 Wydawana w 1920 r. przez Obywatelski Komitet Obrony Państwa.
1682 „Pomimo spalenia trzech świeczek kolejno po sobie zapalonych nikt wyżej nie postąpił nierucho-
mości, więc powyższą za najwyżej postawioną sumą rubli s.12 ostatecznie na własność przysądzono”.
1683 Zapisano w niej takie cele: zbliżenie członków rodu między sobą, dla wzmocnienia jego jedności i godności, 
tworzenie stypendiów im Hempla, zakładów dobroczynnych, naukowych i sztuk pięknych; APR, AmR, vol. 
796, Akta Domu Przytułku i Pracy, dot. A. Hempla; Kolekcja rodziny Hemplów 1835–1928, sygn. 1–4, Hip. 230, 
not. Lassanowski 1843–1844; D. Tomczyk, Radomscy Hemplowie, „Tygodnik Radomski”, 1988, nr 4; D. Tomczyk, 
Z rodu Hemplów. W 125 rocznicę urodzin twórcy radomskiej książnicy, „Miesięcznik Prowincjonalny”, nr 3(3), 1988.



448

pla. (Wiemy ponadto o koligacjach tej rodziny z osobami zamieszkującemi na obsza-
rze holendersko-szwajcarskim). Dla społeczności Radomia i ziemi radomskiej szcze-
gólne zasługi położył S.A. Hempel. W opisywanym pałacu organizował on wystawy 
„starożytności” i dzieł sztuki, m.in. w 1893 r., z których dochód był przeznaczony na 
cele charytatywne. „Zwracał powszechną uwagę cenny zbiór medali historycznych 
i religijnych dyplomów królów polskich i sławnych mężów, użyczony przez dr. Re-
wolińskiwego”1684. Utworzył on też dużą bibliotekę, którą później ofiarował miastu. 
(Prowadził ją Sejmik Samorządowy, a następnie Towarzystwo im. Stefana Hempla). 
S. Hempel zmarł bezpotomnie w 1929 r., a jego spadkobiercami zostali członkowie 
rodzin: Hemplów (m.in. gen. bryg. J.M. Hempel), Tillingerów, Wolibnerów, Golczów, 
Stegemanów, Annertów i hr. Dąbskich. W 1938 r. nieruchomość nabyli Władysław 
i Aleksander Tomczykowie. 

W okresie powojennym obiekty dawnego pałacu były wykorzystywane głównie 
na potrzeby poligrafii, a obecnie służy on celom mieszkalno-handlowo-gastrono-
micznych. Na tyłach budynku znajdują się pozostałości dawnego ogrodu.

Pałac, wznoszony w kilku etapach, ma korpus główny i skrzydła boczne zlokalizo-
wane zgodnie z koncepcją jeszcze barokową. Korpus główny został przesunięty 

w głąb linii zabudowy ulicy (podobnie jak np. większość pałaców w Warszawie), od 
frontu zaś wzniesiono wolno stojące skrzydła boczne, oficyny, zamykające wybru-
kowany dziedziniec. Według opisu sporządzonego w 1835 r. przez sędziego pokoju 
Klimeckiego1685 obiekt ten prezentował się następująco: „Korpus parterowy, murowa-
ny z cegły, z suterynami i piwnicami, pokryty dachówką karpiówką ma dł. łokci 33, 
szer. 33, wys. 8. Składa się z 6 pokoi i sieni na parterze, 4 pokoi w szczytach, w suterynie 
zaś mieści się kuchnia”. Pokoje były wyposażone w: „pułapy belkowe, posadzki z mo-
drzewia, podłogi fornirowane w różne desenie z drzewa drogiego, kuchnie z szaba-
śnikiem, drzwi jesionowe frontowe z okuciem, piece kamienne obciągane płótnem(?)”. 

Porównanie tego opisu pałacu, który na ów czas powinno się określać mianem 
dworu, ze stanem obecnym dowodzi, że nadbudowa piętra nastąpiła w później-
szym czasie. Fasada zyskała szlachetny wyraz, harmonijne proporcje oraz oszczęd-
ne dekoracje w postaci boniowania i pilastrów w ryzalicie. Wystawione zostało 
ponadto skrzydło boczne, prostopadłe do korpusu głównego. Po 1835 r. wzniesio-
no drugie skrzydło flankujące dziedziniec, które od strony ulicy zamknięte było 
murem z arkadkami i ozdobną bramą. Znajdowały się tam ponadto obiekty go-
spodarcze, m.in. stajnia z wozownią, studnia „ocembrowana balami” oraz nieduży 
budynek ogrodowy, może o charakterze altany. 

RADOM – PAŁAC KARSCHÓW
(Plac Konstytucji 3 Maja 5)

Dzieje. W latach 1881–1882 w zachodniej pierzei Placu Cerkiewnego, nowo utwo-
rzonego centralnego placu miasta, Teodor Karsch i Franciszek Wickenhagen, na-

leżący do finansowej i kulturalnej elity Radomia, wznieśli monumentalną kamienicę. 

1684 J. Luboński, Monografia…, op. cit., s. 62.
1685 APR, AmR, Akta not. Lassanowskiego, sygn. 230. 



1.  Pałac Balińskich i Hemplów w Radomiu. Fot. W.M. Kowalik 2015
2.  Tableau Szkoły Muzycznej w Radomiu, 1931, po środku Maciej Glogier, wł. Grzegorz Izbicki
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Jej imponująca forma o cechach miejskiego pałacu jak też miejsce usytuowania od-
zwierciedlały niewątpliwie status społeczny swych właścicieli1686. Karschowie przy-
byli do Radomia około 1831 r. z Monzingen w Nadrenii. Senior rodu – Ludwik (1806–
1859), syn Wilhelma i Zuzanny z Wagnerów, prowadził garbarnię na Starym Mieście, 
której pozostałości – i pobliski dworek – zachowały się do dziś. Synem jego i Józefy 
Nowakowskiej był wspomniany Teodor Karsch (1843–1903), którego żoną była Wil-
helmina z Kraussów (córka Wilhelminy z Zimmermanów). Był on znanym nie tylko 
w Radomiu, ale i w Cesarstwie Rosyjskim przemysłowcem-garbarzem1687. Karscho-
wie mieli ośmioro dzieci: czterech synów i córki: Stefanię, Janinnę, Helenę i Zofię. 
Najstarsza – Stefania wyszła za mąż za Alberta Reinsteina, urodzonego w Opatówku, 
w rodzinie przybyłej do Polski z Turyngii. W Radomiu posiadał on hutę szkła, oraz 
był współwłaścicielem fabryki płytek ceramicznych Dziewulski i Lange w Opocznie. 
Najmłodsza z córek – Zofia została żoną Karola Schlössera, właściciela Opatówka 
(z pałacykiem w stylu „norymberskim”), przedsiębiorcy w branży włókienniczej. 
Jego rodzina posiadała zakłady w Ozorkowie koło Łodzi, założone przez Fryderyka 
Schlössera, rodem z Akwizgranu. Janina wyszła za mąż za Feliksa Łagodzińskiego. 
A. Pinno podaje: „Zarówno nauka, jak i sztuka stanowiły krąg zainteresowań rodziny 
Łagodzińskich. Mój dziadek łączył jedno i drugie, studiując najpierw farmację na uni-
wersytecie w Dorpacie, a potem sztukę na Sorbonie w Paryżu. Dużo podróżował po 
świecie […] Jego brat Kazimierz – chemik – był profesorem na uniwersytecie w Gene-
wie […] Druga siostra, Maria, kolekcjonowała, wraz z mężem Bronisławem Saskim, 
przedmioty sztuki i w swym starym, osiemnastowiecznym domu w Kielcach, zwa-
nym ‚domem Saskich’, mieli pokaźne zbiory. Od nich pochodzi obraz J. Ryszkiewicza 
Ułan i dziewczyna […] Babcia Łagodzińska też sztuką nie gardziła – przeciwnie, w jej 
salonie ściany zawieszone były obrazami, a do fortepianu zasiadała bardzo często. 
Jej opowieści o Paryżu, o Luwrze, o operze paryskiej i o festiwalach wagnerowskich 
w Bayereuth budziły w nas zawsze jednakowe zainteresowanie”1688. 

W 1929 r. Zofia Schlösserowa sprzedała część kamienicy Janinie Łagodzińskiej, 
Maciejowi Domaszewskiemu i rodzinie słynnej artystki Magdaleny Abakanowicz1689, 
właścicielom dworu w Krępie nad Wisłą. „Spokrewnieni oni byli z rodziną Karschów 
poprzez czwartą siostrę, Helenę, żonę Stanisława Domaszowskiego; ich córka, też He-
lena, wyszła za mąż za Konstantego Abakanowicza. Rodzina wuja Konstantego, jak 
wspomina jego córka Magdalena, pochodziła z Rosji, gdzie w mohylewskiej guberni 
posiadała liczne majątki. Po rewolucji 1917 roku wuj przeniósł się do Polski, do ojczy-
zny swej matki i po pewnym czasie osiadł w Krępie. Tak się złożyło, że po przeciwnej 

1686 W.M. Kowalik, Pałace, pałacyki, dworki (2), „Wczoraj i Dziś Radomia”, nr 4/99, s. 25–27. Artykuł 
poświęcony pałacowi Karschów.
1687 Pod koniec XIX w. ta spolonizowana i szanowana rodzina posiadała trzy garbarnie i cegielnie. Lu-
dwik i Teodor Karschowie byli społecznikami i sprawowali liczne funkcje m.in. prezesa Kasy Przemy-
słowców Radomskich. Z kolei F. Wickenhagen założył spółkę ze swym teściem T. Karschem oraz był 
właścicielem garbarni przy grodzisku „Piotrówka”, również jego własności. Karschowie byli rodzinnie 
powiązani także z Łodzią, gdzie mieszkal syn T. Karscha o tym samym imieniu.
1688 A. Pinno, Rodzina, op. cit., s. 29–30.
1689 M. Abakanowicz (ur. 1930 w Falentach, zm. 2017 w Warszawie), prawnuczka Wilhelminy i Teodora 
Karschów. Była jedną z najbardziej znanych w świecie polskich artystek. Zajmowała się rzeźbą, była 
prekursorką form przestrzennych w tkaninie, miękkich form rzeźbiarskich (abakanów).
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stronie Wisły leżała Dębnowola, majątek należący do Stanisława Domaszowskiego, 
dziadka Magdaleny Abakanowicz”1690. W kamienicy tej mieszkał również Alfons Pin-
no, wnuk T. Karscha, zasłużony architekt i badacz Miasta Kazimierzowskiego1691. 

Pałac, a konkretnie jego parter, niemal od początku dzierżawiony był na potrze-
by głównie handlowe (i tak jest do dziś), natomiast kondygnacje górne, głów-

nie I piętra, miały funkcje mieszkalne, służąc właścicielom. Do 1894 r. miał w nim 
siedzibę Sąd Okręgowy, a od początku lat 90. apteka H. Knabe, przejęta w 1895 r. 
przez Feliksa Łagodzińskiego. Jej wnętrze zostało ozdobione sztukateriami i urzą-
dzone „wykwintnie i po europejsku”. Przed II woją światową w budynku mieściły 
się także biura Kolei Państwowych. Natomiast podczas wojny, po wysiedleniu wła-
ścicieli i lokatorów, budynek zajmowała wojskowa administracja niemiecka. 

Obiekt pod względem stylowym wykazuje cechy eklektyczne, z dominującymi 
motywami zaczerpniętymi m.in. z francuskiego renesansu i baroku. Założony na 
planie wydłużonego prostokąta ma trzy kondygnacje i mansardowy dach z cheł-
mami oraz bramę z krzyżowym sklepieniem. Na bogatą plastykę elewacji składa-
ją się takie elementy, jak: ryzality, obramienia okienne, m.in. z motywem herm, 
boniowanie, a w sposób szczególnie charakterystyczny symboliczne figury atlan-
tów1692 wspierających nadbramny balkon. Notabene, takie rzeźby występują m.in. 
w zrekonstruowanym pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie, projektu S. Zawadz-
kiego i J. h. Kamsetzera, wykonane przez A. le Bruna, we współpracy z G. Con-
tierim1693, niegdyś uważanym za jedną z najpiękniejszych rezydencji klasycystycz-
nych. W szczycie radomskiego budynku, jak widać na fotografii i rysunku z począt-
ku XX w., znajdowała się jeszcze grupa trzech rzeźb, personifikujących abstrakcyjne 
pojęcia. Wpisana w trójkąt kompozycja ukazywała postać środkową – stojącą i dwie 
siedzące, z których jedynie pierwszą daje się zidentyfikować jako Temidę1694. Figury 
te nie zachowały się. Podobne obejrzeć można m.in. w szczycie łódzkiego pałacu 
barona J. Heinzla, proj. H. Majewskiego, wzniesionego przez O. Gehlinga w 1882 r. 
Unikatową ikonografię stanowi wspomniany rysunek fasady pałacu, wykonany 
w nieznanych okolicznościach przez B. Radwana. Być może pochodził on z rodziny 
współwłaścicieli pałacu w Rusinowie koło Przysuchy: od 1888 r. Władysława Ra-
dwana, ożenionego z Zofią Sobieską 1v. Komierowską, 2v. Norwidową, żoną brata 
Cypriana1695. Nie znamy jednak projektanta radomskiego gmachu, który potrafił 

1690 A. Pinno, Rodzina, op. cit., s. 57.
1691 Karschowie posiadali też inne domy o charakterze rezydencjonalnym, już nie tak okazałe jak ten za-
prezentowany, parterowe, przy ul. Limanowskiego 42 i 48. W pierwszym z nich, wzniesionym zapewne 
dla T. Karscha ma dziś siedzibę Stacja Krwiodastwa, a drugi był własnością Stanisława Karscha.
1692 Atlas – w mitologi greckiej tytan dźwigający z rozkazu Zeusa sklepienie niebios.
1693 T.S. Jaroszewski, Księga pałaców Warszawy, Warszawa 1985, s. 157.
1694 Temida – w mitologi greckiej bogini obyczajów, porządku i sprawiedliwości, którą tradycyjnie 
przedstawia się z przepaską na oczach, wagą i mieczem.
1695 E. Dąbrowska, Z dziejów Rusinowa, „Biuletyn Kwartalny” RTN, t. XXII, z. 1–2; „Ich dzieci były uzdol-
nione artystycznie – jeden syn był malarzem, drugi – muzykiem, a córka pięknie śpiewała. „Rusinów 
związany został w pewnym stopniu z najstarszym z synów – Wacławem, który jako początkujący ma-
larz […] próbował zapewne swoich umiejętności na ścianach rusinowskiego pałacu. Dwie kompozycje, 
które zachowały się do dziś […], noszą cechy stylu secesyjnego”.



452

w tak twórczy sposób wykorzystać kanony historycznej architektury i zdobnictwa. 
Inspiracją dla niego mogły być formy pałaców: bankiera L. Kronenberga, projektu 
J. Hitziga (obiekt ten, będący po 1918 r. siedzibą rządu polskiego, nie zachował 
się) i garbarza K. Szlenkiera, projektu W. Lanciego w Warszawie1696. Wiemy, że 
przy wznoszeniu radomskiego gmachu robotami kierował lokalny przedsiębiorca 
arch. Rudolf Meyer, przybyły z Łodzi. Rzuty obiektu sygnowane przez niego ro-
kiem 1882 zachowały się w radomskich aktach hipotecznych1697. 

Wnętrze. W dwutraktowym wnętrzu radomskiej kamienicy znajdowało się 
około 150 pomieszczeń, które uległy częściowej przebudowie. W obszer-

nej klatce schodowej były marmurowe i żeliwne schody, takaż balustrada odla-
na w hucie w Bliżynie oraz terakotowe posadzki. Salon na piętrze zdobią do dziś 
sztukaterie w formie antropomorficznego fryzu i rozety, wykonane, być może, 
w radomskim renomowanym zakładzie art. A. Miaskowskiego i P. Drążkiewicza. 
Na estetyczny klimat tych wnętrz miały wpływ dzieła sztuki zgromadzone przez 
Karschów i spowinowacone z nimi rodziny Łagodzińskich i Pinno. Były wśród 
nich obrazy zakupione podczas europejskich wojaży, m.in. portret „Wenecjanki”, 
autorstwa Luigi Fontany, zapewne tożsamego z malarzem i rzeźbiarzem żyjącym 
w latach 1827–1908, działającym w Rzymie, który malował głównie freski w kościo-
łach1698. Ponadto – dzieła mistrzów polskich, m.in. Juliusza Kossaka, rzeźby i licz-
ne przedmioty rzemiosła artystycznego: meble, ceramika z Nieborowa i Limoges, 
szkło „radziwiłłowskie”1699. 

Alfons Pinno wspomina: „Nasze mieszkanie sąsiadowało przez ścianę z miesz-
kaniem babci. Obszernymi marmurowymi schodami szło się na pierwsze piętro 
[…] Pokoje w nich były wysokie i przestronne, a ściany przy zetknięciu z sufitem 
ozdobione sztukateriami. Podłoga wyłożona była parkietem z dwóch, czy trzech 
gatunków drewna, a drzwi profilowane […]. Pośrodku pokoju stołowego stał wiel-
ki dębowy stół, koło niego i wzdłuż ścian krzesła z kompletu, a nad nim wisiał 
ozdobny żyrandol. Ustawione pod ścianami kredens i bufet kryły w sobie porce-
lanę, szkło, srebra, obrusy i serwetki. Tak jak w salonie babci, gdzie wśród ścian 
zawieszonych obrazami królował fortepian, tak u ojca w gabinecie dominowała 
biblioteka. Bogate grzbiety książek przyciągały mój wzrok, a ich stronice odsłaniały 
tajemnice sztuki, architektury czy historii, które były jego pasją. W wielkich albu-
mach mogłem podziwiać sztukę całego świata, aby potem słuchac opowieści ojca 
o świecie antycznym, o dziełach Leonarda da Vinci, czy o projektach słynnego Le 
Corbusiera. Wszystko to skończyło się, kiedy z początkiem wojny Niemcy dali nam 
nakaz opuszczenia mieszkania. Była to istna katastrofa. Trzy pokolenia nagroma-
dziły niemało mebli i cennych przedmiotów, które teraz w ciągu 48 godzin trzeba 
było wynieść i gdzieś przechować […]. Cały dobytek wystawiony na podwórze 
stał tam bez ładu i składu. Podczas gdy rodzice starali znaleźć nań miejsce wśród 

1696 A także obiektów łódzkich, np. fabryki L. Majera, proj. H. Majewskiego, przebudowanej na hotel.
1697 Wśród jego osiągnięć są m.in.: projekt i budowa radomskiej cerkwi oraz projekty kościołów w pod-
radomskich miejscowościach Chotczy i Stromcu. Kupiecka rodzina Meyerów, rodem z Wrocławia, przy-
była do Łodzi w 1851 r., gdzie Ludwik M. był znanym przedsiębiorcą budowlanym. 
1698 A. Pinno, Rodzina, op. cit., s. 154.
1699 Informacje udzielone autorowi przez inż. Andrzeja Pinno.
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znajomych, na strychach, w piwnicach i w szopach, babcia pilnowała wszystkie-
go siedząc pod parasolem i patrząc, jak przedmioty, które zawierają w sobie tyle 
wspomnień niszczeją na deszczu”1700. 

Część z wymienionych przedmiotów, znajdująca się w zbiorach rodziny Andrzeja 
Pinno (nieżyjącego już), prawnuka T. Karscha, prof. University of Texas, została prze-
kazana Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu1701, gdzie można je oglądać na stałej 
ekspozycji poświęconej tej rodzinie. Na stronie internetowej tej instytucji czytamy, że 
A. Pinno: „będąc spadkobiercą kilku pokoleń trzech radomskich rodzin – Karschów, 
Łagodzińskich i Pinno – które przyczyniły się do wzbogacenia i uświetnienia mia-
sta, pragnął w innej formie kontynuować ich działalność. W wyniku długoletnich 
przemyśleń i działań zrealizował swój zamysł utworzenia ‚Kolekcji rodziny Pinno’ 
w imię przyczynienia się do dobra ogólnego. W tym celu przekazał do Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu około 700 przedmiotów artystycznych i użyt-
kowych – obrazy, meble, lampy, porcelana, szkło, srebra, dokumenty, fotografie 
i inne – stanowiących fragmenty wyposażenia rodzinnego domu ocalałe po dwóch 
wojnach światowych i burzliwych losach, jakie rodzina przeżywała wraz z całym 
narodem […] Kolekcja powstała na gruncie przeszłej zamożności rodziny i jej trady-
cji duchowych. Dawne pokolenia rodziny darczyńcy były przykładem łączenia się 
rodzin polskich z rodzinami pochodzenia obcego oraz wzajemnego przenikania się 
narodowych i wyznaniowych tradycji. Umacniały one w kulturze polskiej – nacecho-
wanej ideami romantyzmu i poświęcenia dla kraju – takie wartości, jak poszanowa-
nie pracy, gospodarność i oszczędność. W czasie II wojny światowej zgromadzony 
majątek został zdewastowany przez eksmisję rodziny z radomskiego domu, dzieląc 
dramatyczny los wielu polskich dóbr prywatnych i publicznych, a szczególny klimat 
lat powojennych nie sprzyjał jego zachowaniu”1702.

1700 A. Pinno, Rodzina, op. cit., s. 22.
1701 Tamże. Z nicjatywy i funduszy A. Pinno wykonano renowację rzeźby Chrystusa z XIX/XX w. z gro-
bowca Karschów, którą w 1999 r. umieszczono w kościele ewangelicko-augsburskim w Radomiu. Dzieło 
to według rodzinnej tradycji sprowadzono z Włoch.
1702 www.muzeum.edu.pl/radom/kolekcja-rodziny-pinno.4.html.



1.  B. Radwan, Elewacja pałacu Karschów w Radomiu, rys. z końca XIX w.
2.  Figura atlanta – wspornik balkonu pałacu Karschów w Radomiu. Fot. W.M. Kowalik 2020
3.  Pałac Karschów w Radomiu. Fot. K. Nowacki lata 60. XX w.
4.  Portret damy z pałacu Karschów, w zbiorach MJM. Fot. P. Rogólski
5.  Bracia Karschowie, od lewej: Teodor, Edward, Józef. Zakład fot. S. Bogacki Warszawa, pocz. XX w.
6.  Portret córek Teodora i Wilhelminy Karschów: Heleny Domaszowskiej, Janiny Łagodzińskiej, Zofi i Schlosser, Stefanii 

Reinstein. Fot. arch.
7.  Jacek Malczewski, Dama w fotelu, obraz z pałacu Karschów w Radomiu. Zbiory MJM
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Zaprezentowane zagadnienie jawi się nam w świetle przedstawionych faktów i hipo-
tez jako ze wszech miar interesujące. Ziemiańskie siedziby powiatu radomskiego sta-
nowią dziedzictwo kulturowe godne szczególnej troski i racjonalnego wykorzystania. 
Mamy tu bowiem do czynienia ze swoistą symbiozą takich elementów, jak przyroda, 
ludzie, dzieje, religia, tradycja i obyczaje, architektura i sztuka. Jest to więc konglome-
rat materialno-duchowy, stanowiący spuściznę po wielu, często zapomnianych nie-
zwykłych ludziach, tworzących historię i kulturę tej części Polski. Po ludziach którzy, 
parafrazując myśl współczesnej osobowości związanej z ziemią radomską, przeszli 
przez życie, pozostawiając po sobie nie tylko liczne, lecz i znamienne ślady stóp. 

Wszystko to predestynuje ten region do turystycznego ożywienia i promocji. 
Zważywszy na fakt naszego otwarcia na Europę i świat, chodzi o dotarcie z infor-
macją nie tylko do turystów rodzimych, ale i zagranicznych. To dotychczas niedo-
ceniana szansa na swoistą reaktywację ziemiańskich pozostałości. Potwierdzają to 
choćby przeprowadzone nie tak dawno badania ankietowe1703. Respondenci – w tym 
przypadku mieszkańcy Radomia, stwierdzili, że interesują się zabytkami tego typu, 
a dwory i pałace kojarzą im się z pięknem architektury, z elitarną częścią społeczeń-
stwa i patriotyzmem, więc powinny być częściej umieszczane w programach wycie-
czek turystyczno-krajoznawczych. Oczywiście najlepiej byłoby, aby działania takie 
poprzedzała rewaloryzacja historycznych obiektów, jak też stworzenie niezbędnej 
infrastruktury zachęcającej do ich zwiedzania. Wiedza o tym ważnym rozdziale 
polskiej kultury powinna być w większym stopniu niż dotychczas uwzględniona 
w edukacji dzieci i młodzieży. Pozwoli to na mocniejsze jej zakorzenienie w społecz-
nej świadomości i rozbudzenie historycznych zainteresowań. 

Omówienie zagadnienia ziemiańskich siedzib na przestrzeni dziejów może 
oczywiście prowadzić do pewnych wniosków ogólnych. Byłoby to jednak lepiej 
uzasadnione, gdyby badaniami objąć większą liczbę obiektów i na większym ob-
szarze, np. dawnego województwa radomskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatów: szydłowieckiego, przysuskiego, kozienickiego i zwoleńskiego. Mam na-
dzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe. 

1703 I. Kowalik, Pałace…, op. cit., s. 118.

ZZAKOŃCZENIE
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„Każdy nieznany, a dotychczas nieujawniony inwentarz, katalog, spis staje się 
niezmiernie ważkim przyczynkiem do rozpoznania zasobów zbiorów artystycz-
nych, które niegdyś posiadaliśmy, a które bezpowrotnie zostały utracone”1704. Tezę 
tę można także odnieść do utraconych wyrobów rzemiosła i innych przedmiotów 
kultury materialnej. 

Wszystkie dalej zaprezentowane dokumenty znajdują się w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Radomiu. W cytowanych tekstach zachowano oryginalną pisownię.

INWENTARZE

Bartodzieje – 1842 r.
„Działo się we wsi Bartodzieje Powiatu Radomskiego Guberni Sandomierskiej we dworze pod 
nr 1 położonym, a mianowicie miejscu zamieszkania i zgonu niegdy Ludwika Kuszewskiego, 
w poniedziałek dnia 27 lipca/8 sierpnia 1842 r. przed Michałem Nalepińskim Regentem kan-
celarii Ziemiańskiej Guberni Sandomierskiej w m. Radomiu zamieszkałym osobiście obecni:

1. W-na Antonina z Bielskich I-ego ślubu Radolińska, powtórnego po niegdy Ludwiku 
Kuszewskim pozostała wdowa, we wsi Bartodzieje pow. radomskiego, 

2. W. Wiktoria z Kuszewskich Wereszczyńska, Jakuba Wereszczyńskiego małżonka, 
w powiecie radomskim mieszkający. Wszyscy stawający oświadczyli, że w dniu 9 czerwca 
roku bieżącego zszedł z tego świata niegdy Ludwik Kuszewski, dziedzic dóbr Bartodzieje 
z przyległościami, oraz dzierżawca dóbr Kobylany w powiecie radomskim. 

Precjoza: Wdowa podała tylko jedną obrączkę złotą, z napisem wewnątrz roku 1825, osza-
cowaną teraz rubli 3, oświadczając, że żadnych precjozów po jej mężu nie pozostało, srebro zaś 
jakie tylko się znajduje jest wyłączną własnością stawającej wdowy. 

Meble, obrazy i tym podobne przedmioty: 2 obrazy małe w ramkach złoconych przedsta-
wiające jelenie i polowanie, obraz olejno malowany w ramkach złoconych wystawiający mężczy-
znę, małe zwierciadło w ramkach złoconych, 2 obrazy gladiatorów tylko na blejtramach olejno 
malowanych, 2 serwantki z drzewa olszowego z 3 owalnymi półeczkami, stoliczek owalny z szu-
fladką mahoniem fornirowany – stary, stoliczek owalny bez szufladki wykładany z wierzchu 
w promieniste wachlarze z galeryjką u dołu z drzewa olszowego, stoliczek maleńki kwadratowy 

1704 K. Ajewski, Inwentarze warszawskiego pałacu Jana Fryderyka Sapiehy z lat 1735 i 1736, w: Rocznik War-
szawski XXXVII, praca zbiorowa, Muzeum Historyczne M.St. Warszawy, 2012, s. 257.

AANEKSY
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olszowy z szachownicą na wierzchu, 2 kolumny drewniane czarno politurowane z 2 figurami 
gipsowemi na brąz malowanemi, stół owalny z dwiema arfami z kamieniem marmurowym na 
tablature użytym, stół z 2 klapami i 2 szufladkami mahoniem fornirowany stary, biurko ma-
honiem fornirowane z klapą i 4 szufladkami, parawanik niski z ram olszowych o 5 składach 
z figurkami wycinanymi na płótnie klejonemi, szafeczka do kluczy wisząca, 2 szafy z drzewa 
sosnowego czarno malowane bejcowane słomą wysłane zielona mora – stare, komoda olszowa 
o 3 szufladkach stara, 8 sztuk jako to kanapa, fotel i 6 krzesełek olszowych czarnych słomą wy-
słanych czarną marą i ciemno zielonych pokryte, 7 sztuk to jest kanapa i 6 krzesełek wiśniowych 
ordynaryjnych czarno bejcowanych stara zielona mora oraz perkalikiem w zielone i ceglaste 
kwiatki pokryte słomą wysłane, stolik mały olszowy blado czerwono bejcowany bez szufladki, 
9 sztuk jako to kanapa, 2 fotele i część krzesełek wiśniowych sianem wysłanych białym w kwiaty 
perkalikiem pokryte, szafa sosnowa ordynaryjna z 4 drzwiami czerwono malowana na spiżar-
nię, stolik olszowy okrągły z kamieniem gipsowym uszkodzonym na 4 nóżkach, zwierciadło 
małe w ramkach olszanych ordynaryjne, stół olszowy jadalny politurowany z blatami używane-
mi, stół olszowy czarno bejcowany z klapami ordynaryjny, stoliczek mały olszowy stary, 1 biur-
ko ordynaryjne olszowe złożone z szafki o 2 drzwiczkach i stolika stare wytarte, stolik okrągły 
olszowy politurowany na 1 nodze, stolik do kart składany olszowy zielonym suknem wybity, 
kanapa sosnowa czarno bejcowana ordynaryjna słomą wysłana perkalikiem ciemnym pokryta 
stara wytarta i połamana, 2 stoliki sosnowe ordynayjne czarno bejcowane z których 2 o jednej 
a trzeci o 2 szufladach, szafarnia sosnowa ordynaryjna z przegrodami. 

W garderobie: futro niedźwiadzki czarne suknem granatowym pokryte, futro niedzwiadz-
ki stare rude wytarte wyszarzanym suknem pokryte, płaszcz z futra granatowego bez ręka-
wów i peleryny dymą podszyty z kołnierzem manszastrowym wytartym, płaszcz z sukna 
ciemno szaraczkowego czarnemi baranami podszyty stary, mekanterz czarny z kołnierzem, 
surdut z kratkowanej granatowej bai watowany stary wytarty, tużurek letni z futra granato-
wego z jedwabną podszewką, frak z sukna granatowego z aksamitnym kołnierzem z metalo-
wymi guzikami wytarty, para spodni z grubego w niebieskawe prążki sukna szaraczkowego, 
spodnie z sukna ciemno szaraczkowego, spodnie szaraczkowe w paski sztukowane, kamizelka 
szalinowa w kwiatki złote i zielone, kamizelka jedwabna czarna. 

W porcelanie, fajansie, szkle i tym podobnych przedmiotach: imbryk z porcelany saskiej 
z pokrywką i uszkiem stary, 18 par filiżanek do których 6 spodków brakuje z nich 3 bez spodków 
z porcelany saskiej stare, reszta zaś z porcelany rosyjskiej w różne kwiatki, imbryk do herbaty 
z pokrywką z massy szklanej zewnątrz imitujący pacioreczki, 3 imbryczki do herbaty z por-
celany ordynaryjnej, 3 garnuszki do śmietanki 1 tuszowany, a dwa koloru szamoa z fajansu 
zagranicznego, kubek z porcelany czeskiej białej z czarną cyfrą JK, koszyczek z gliny lubartow-
skiej, kieliszek toastowy szklany, 18 talerzy fajansowych, 6 głębokich, 6 płytkich, fajansowa waza, 
12 szklaneczek i 12 kieliszków ze szkła czystego u dołu rowkowane, 3 wazoniki fajansowe, 1 pu-
szeczka do miałkiego cukru, 2 flaszki do wódki ze szkła rżniętego, 2 karafinki do wody ordy-
naryjne, 2 gąsiory szklane ordynaryjne, kałamarz i piasecznika szklana na blaszanej podstawce. 

W miedzi mosiądzu cynie blasze i tym podobne przedmioty: samowar z blachy mosięż-
nej, 3 lichtarze cynowe, młynek do kawy w kształcie flaszki okrągłej z drzewa, 2 maszynki do 
kawy z blachy mosiężnej, 2 tace; 1 drewniana z uszami, 2-a blaszana biało lakierowana, szczypce 
i 2 tacki blaszane karlikowane, kociołek miedziany wybielany z łyżka durszlakowa i czerpakiem 
ważąca funtów 17, konew miedziana do mieszania wódki ważąca funtów 10, kocioł miedziany 
ważący funtów 8, rożen i piecyk od kawy, 3 żeleźniaki – jeden 5 garcowy, a dwa 4 garncowe. 

W sprzętach gospodarskich, powozach i zaprzęgach: powóz ciemno zielony malowany 
fabryki warszawskiej z fordegiem(?) za szkłem kawowego koloru suknem wewnątrz wybity 
po wielu podróżach zrujnowany, karetka 2 osobowa koloru żółtego karmazynowym suknem 
wewnątrz wybita stara zrujnowana, kowbryk mały zielony stary, 4 szosy stare z mosiądzami, 
dwoje sanek zielono malowanych stare popsute, 2 płużyne z żelazem, 4 chomonta stare nie-
użyteczne popsute; inne m.in.: sieczkarnia fabryki Evansa, 1 wóz z pośladkiem kuty, 2 sani 
leśnych. Podpisał biegły teksator Jakub Sikorski”. 
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Bukówno – 1816 r.
1.
„Aleksander Pierwszy Cesarz Wszech Rossyi Król Polski. Wiadomo czynimy wszystkim.

Działo się w Bukównie wsi w departamencie i powiecie radomskiem leżącej, niegdy 
W. Antoniego Badowskiego dziedzicznej, w posiadaniu dożywotnim W. Elżbiety z […] Ba-
dowskiej, we dworze pod liczbą pierwszą stojącym, dnia 5 miesiąca lutego 1816 roku. Pisarz 
aktowy Departamentu Radomskiego w Radomiu mieszkający przez Sąd Pokoju Powiatu 
Radomskiego […] do attentowania aktu odpieczętowania majątku po niegdy W. Antonim 
Badowskiem w dniu 89 lutego 1813 r. zmarłym pozostałego, do sukcesorów jego jako to Jana 
i Jędrzeja Badowskich synów, tudzież Józefy Osuchowskiej, Wiktoryi Wrzoskowej, Giertru-
dy Lisoskiej, Maryanny Stobieckiej, Barbary Jagniątkowskiej córek, niemniej sukcessorów 
z Salomei Badowskich Kosickiej, a względnie Antoniego Badowskiego wnuków i wnuczek, 
to jest Juliana, Balbiny, Pelagii, Domicelli Antoniny należącego, przez tenże Sąd Pokoju 
w dniu 17 lutego 1813 r. przedsięwziętego, a w dniu 3 czerwca 1815 r. opieczętowanego, na 
żądanie urodzonego Antoniego Stobieckiego w imieniu żony swej Marianny majątku tegoż 
sukcesorki, wezwany i tu do Bukówna przybyły, po spisaniu przez rzeczony Sąd Pokoju 
aktu opieczętowania i ustanowienia w osobach Wielmożnego Leona Oborskiego wsi ościen-
nej Grotki dziedzica, urodzonego Józefa Sliwoskiego wsi Ratoszyn rządcy i Ignacego Zwier-
chowskiego […] sołtysa, biegłych, przez sukcesorów jedno zgodnie podanych do spisania 
inwentarza majątku w mowie bądącego, tu w przytomności, najprzód Wielmożnej Elżbiety 
z Kroczowskich? Badowskiej Antoniego Badowskiego żony, pozostałej […] do aktu tego 
przystąpił jak następuje:

Inwentarz ogólny i szczególny majątku niegdy W. Antoniego Badowskiego
Pieniądze gotowe: Podług protokółłu opieczętowania pieniędzy w gotowiźnie po zmar-

łym Badowskiem pozostało złotych polskich 3235 groszy 20. Z których zeznał W. Andrzej Ba-
dowski, że, co sama matka przyznała dał: a) Panu Janowi Badowskiemu bratu zł 400, b) panu 
Antoniemu Wrzoskowi szwagrowi – zł 190, c) siostrze Barbarze Jagniątkowskiej na wyprawę 
zł 500, d) Xiędzu Łęskiemu […] zaległą dziesięcinę i procent od sum 2000 złp oraz za pocho-
wanie zmarłego Oyca – razem zp 376, e) na różne potrzeby pogrzebowe, zasługę służących zp 
910. Reszty zatem pozostaje w gotowiźnie zł 1001 g. 22, a to w gatunku następującym: w zło-
cie holenderskim – 41, w złocie papieskim – 1, w złocie potrójnym rzymskim – 1, w srebrze: 
talarów polskich szt. 4, talar holenderski 1, talar szwedzki – 1, talar bawarski – 1, rubli mo-
skiewskich – 5, pół talarów polskich – 3, talar austriacki – 1, pruskich talarów – 11, półtalarów 
pruskich – 2, dwutalarówka? pruska – 1, złotówek dwie. Złoto: Dodała W. Badowska wdowa 
z odwołania się do protokołu opieczętowania zaprzysiężonego, że po Jej mężu pozostał sygnet 
[…] herbowy w złoto oprawny. Cyna: waza z przykryciem i łyżka, misy dwie bez uszów, bla-
ty duże – 2, półmisków 6, salaterek – 4, blat jeden z uszami, misy dwie z uszami, talerzy – 9, 
półmisków – 9, blat duży okrągły – 1. 

Miedź: rondle. Sprzęty domowe rożne: brytwanna na nogach żelazna, rust żelazny, moź-
dzierz z tłuczkiem, moździerz mosiężny bez tłuczka, postument lampy mosiężnej lany, prze-
zmiar żelazny ordynaryjny, graca ogrodnicza, lichtarzy z kompozycyi – szt. 4, magiel sosnowy 
stary, kredens malowany niebiesko z szufladkami i zamkami, balia i wanna sosnowe, cebry so-
snowe, stoły dwa sosnowe ordynaryjne, stolik jeden dębowy mniejszy, stolik jeden z szuladą, 
obrazy – 4 na płótnie, z tych 2 Pana Jezusa, św. Antoniego i św. Tomasza, stołów drewnianych 
malowanych z poręczami – 7, kobierczyk wełniany strzyżony w rożnych kolorach, dwa obicia 
wełniane stare w różne kwiaty, puzderko dębowe okute z zamkiem i flasz 7, lichtarz długi 
z kompozycyi, skrzynia duża stara z zamkiem, kuferek skóra obity i okuty, fajek? sosnowych 
na wsypkę – szt. 10, brzytwy trzy ordynaryjne i nożyczki z kaletką skórzana, dwie waszki […], 
dwa trybuszony żelazne, smoczek ze szkła białego, szafa narożna u dołu drzwiczki, stoliczek 
mały sosnowy, woreczek z zamkiem, pieczęć mosiężna potrójna przekręcana, puliaresik atła-
sowy wyszywany, cieślica stara, piły ręczne – 2, topory dwa, świder tyblowy, puzderko […] 
z drzewa flasz osiem mające okute, szkatułka mała okuta, szkatułka większa okuta dębowa, 
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żeleźniak duzy, żeleźniak mały, żeleźniak większy, rożen duży, strzelba: fuzya pojendynka 
z zamkiem, karabinek z zamkiem krótki, para pistoletów ordynaryjnych z zamkami, szabla 
polska ordynaryjna. 

Powozy i rzemienie: powóz na gęsiorach z walizą suknem szaraczkowym wybity stary, 
bryczka nowa z warągiem nieokuta wyplatana, warąg ordynaryjny bez półkoszków, chomąt 
para, szle cztery parciane. Lice z kantarami, batog duży. 

Konie: ogier szpakowaty, kobyła kara ślepa źrebna, kobyła siwa, kobyła siwa, szpakowata. 
Rekapitulacja: Pieniądze gotowe – 3325 złpol. 22 gr, złoto – 36 złpol, cyna – 194 złpol, 

miedź – 66.25 złpol, sprzęty domowe różne – 456 złpol. 25 gr. strzelba – 32 złpol. powozy i rze-
mienie – 315 złpol, konie – 1290 złpol, bydło – 745 złpol, latus – 6461,12 złpol, świnie – 77 złpol, 
owce – 440 złpol, Summy kapitalne pewne – 95 029 złpol, Dobra nieruchome – 102 000 złpol, 
Stan bierny – 40 940 złpol. Odtrąciwszy stan bierny od stanu czynnego pozostaje czynnego 
majątku 163 060 […], ten inwentarz został przez strony interesowne, świadków i mnie pisarza 
aktowego podpisane.
2.

Aleksander Pierwszy Cesarz Wszech Rossyi Król Polski. Wiadomo czynimy wszystkim.
Działo się w Bukównie wsi w departamencie i powiecie radomskiem leżącej we dworze 

pod liczbą pierwszą stojącym, dnia 7 miesiąca lutego 1816 r. Pisarz aktowy Departamentu 
Radomskiego w Radomiu zamieszkały na wezwanie Sądu Pokoju Powiatu Radomskiego 
[…] do aktu opieczętowania majątku po niegdy Salomei z Badowskich Kosickiej, niegdy 
Wo Pawła Kosickiego w dniu 14 marca 1815 r. roku tu w Bukównie zmarłej, pozostałego, do 
sukcesorów Jej nieletnich, to jest Juliana syna, Balbiny, Pelagji, Domicelli i Antoniny, córek 
należącego, przez sąd Pokoju Powiatu tego, na dniu 5 czerwca 1815 r. opieczątowanego, na 
grunt wsi tej przybyły, po spisaniu przez pomieniony Sąd Pokoju w dniu dzisiejszym aktu 
odjęcia pieczęci i ustanowieniu […] w osobach W. Leona Oborskiego wsi Grotek dziedzica, 
ur. Józefa Śliwoskiego wsi Radszyna? Rządcy i Ignacego Zwierzchowskiego […], do spisania 
inwentarza, w przytomności: Wielmożnej Elżbiety z Kroczewskich? Badowskiej, nieletnich 
opiekunki w Bukównie, Jana Kantego Jagniątkowskiego podopiekuna we wsi Stromiec […], 
przystąpić jak następuje:

Inwentarz ogólny majątku ruchomego po niegdy W. Salomei z Badowskich Kocickiej 
Pieniądze gotowe: Elżbieta Badowska opiekunka i podopiekun Jan Kanty Jagniątkowski 

wnieśli, że po niegdy Salomei z Badowskich Kosickiej żadnych nie zostało. 
Srebro: łyżek stołowych sztuk 9 […]. 
Cyna i miedź: waza z przykryciem, lichtarz z blachy angielskiej, rondelek z pokrywą 

miedzianą, trzy tyszki – dwa szlakowe miedziane stare, mosiądzu od ładownicy i klambry 
w kawałkach. 

Pościel i inne rzeczy: 2 piernaty na tych nasypki konopne stare, pierzynka puchowa 
płócienna stara, poduszka z nasypka kitajkową, lisy spod salopy stare zniszczone, obrus 1 
i serwet 7. 

Meble: lustro długości łokieć, a szerokości pół łokcia ramy olszowe, komoda olszowa, biur-
ko jesionowe, kanapa stara i krzesełek szt. 7, praska olszowa, kopersztychów1705 małych za 
szkłem sztuk 11, kredens ze szklanemi drzwiami u dołu z drzwiczkami, szafa na legominę 
z zamknięciem, stolik okrągły olszowy mały, stół kwadratowy, stół dębowy z klapkami, stolik 
składany mały, stołeczek i ławeczka ordynaryjne. Fajans: waza z przykryciem i, salaterek […]. 

Rekapitulacja: Srebro – 100 złpol, Cyna i miedź – 60 zp 25 gr, Pościel i inne rzeczy – 
50 zp, Meble – 900 zp. 20gr, Fajans – 21 zp. 10 gr, Szklo – 21 zp. 3 gr, Domowe sprzęty i rze-
mienie – 97 zp. 1 gr, Bydło – 54 zp, Summy kapitalne – 10 zp. 166 gr. Summa ogólna stanu 
czynnego 10 650 zp. 29 gr. Stan bierny ten majątek ciążący – 209 zp. 20 gr.”

1705 Niem. Kupferstich, (łac. cuprum – miedź) – technika graficzna druku wklęsłego, która pojawiła się 
w XV w. w Nadrenii.
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Chruślice – 1816 r.
„Aleksander Pierwszy Cesarz Wszech Rossyi Król Polski etc., etc. Wiadomo czynimy wszystkim.

Działo sie w Chruślicach wsi Wielmożnych Joachyma i Maryanny Lisickich dziedzicznej, 
w Departamencie i Powiecie Radomskim leżącej, we Dworze pod liczbą pierwszą stojącym, 
dnia 21 września 1816 roku. Pisarz aktowy niżej podpisany od Prześwietnego Trybunału 
pod dniem 27 lipca roku bieżącego nr 967 spisania inwentarza papierów po niegdy JWielmo-
znym Walentym Kwaśniewskim Generale Woysk Polskich pozostałych, we wsi tej Chruślice 
znajdujących się, przez Sąd Pokoju Powiatu Radomskiego dnia 17 roku bieżącego opieczę-
towanych, mając sobie polecone, po spisaniu przez tenże Sąd Pokoju na dniu dzisiejszym 
Protokolle odjęcia pieczęci i ustanowienia w osobie urodzonego Ignacego Januszowskiego; 
gdyż prócz papierów znajduje się kareta do tej massy należąca/takxatora do spisania ogól-
nego inwentarza majątku, po niegdy Wielmożnym Walentym Kwaśniewskim jako we wsi tej 
Chruślice znajdują się, w przytomności Wielmoznego Piotra Choińskiego, Wielmoznej Eu-
femii z […] Kwaśniewskiej, wspomnianego niegdy Walentego Kwasniewskiego żony pozo-
stałey wdowy, z mocy plenipotencyi i stawającego we wsi Maków w powiecie Radomskim, 
Wielmoznego Joachyma Lisickiego w tej wsi Chruslice, tudzież urodzonego Wincentego Por-
czyńskiego w Radomiu, i Jmcpana Pawła Kozłowskiego we wsi Chruslice zamieszkałych, na 
świadków do aktu tego przystąpił jak następuje.

Papiery: Fascykulat I w sprawach o summach szesnaście tysięcy złotych polskich przez 
Marcina Zawadzkiego od Wielmoznych Kwaśniewskich pretendowaną. 1804 r. dnia 31 stycz-
nia z strony Wielmożnej Radzymińskiey przeciwko Wielmożnemu Walentemu Kwaśniew-
skiemu do Forum Krakowskiego do liczby 1432 w sprawie szesnaście tysiecy złotych polskich 
przez Marcina Zawadzkiego żądanej […]. Fascykulat XXV obejmujący akta w sprawie samego 
Wo Walentego Kwaśniewskiego o nagrodę za służbę woyskową Fascykulat XXVI obejmujący 
rewersa przez Sierakowskiego na rzecz Kwaśniewskiego Felicyana wydanych: 1709 r. dnia 
1 stycznia w Warszawie na summę 23000 zp przez z Bogusławwa Hrabiego Sierakowskiego, 
starostę Sasickiego?, na ossobę Felicyana Kwasniowskiego dany oryginalny – rewers.

Podług protokołłu opieczętowania, gdy […] papierów do inwentarza tego zapisane na 
gruncie wsi Chruślic znajduje się kareta, przeto tę Pisarz Aktowy upoważnionemu Ignacemu 
Zawadzkiemu, biegłemu, oszacować dał, który podał, że kareta ta jest cała ciemno zielono 
malowana, podwójna, wysoka, koła zjeżdżone bez materaca, bez waliz, w środku suknem 
szaraczkowym wybite, dezelowana, latarnie trzy mosiężne, reperacyi potrzebująca, warta 
jest trzysta sześćdziesiąt złotych polskich.

Pisarz aktowy stosownie do zalecenia Prześwietnego Trybunału Summaryusze Papierów 
po niegdy Jaśnie Wielmożnym Walentym Kwaśniewskim, tudzież innego majątku pozo-
stałych spisawszy, wskutek prawa Kodeksu postępowania do złożenia przysięgi na Rotę 
jako papiery przez niegdy Jasnie Wielmożnego Walentego Kwaśniewskiego majątek tu na 
Chruślicach pozostały do inwentarza tego został wszystek podany, iże tak z papierów jako 
majątku zmarłego Kwaśniewskiego, ani sam nic nie wziął, ani nie utaił, ani wie żeby kto co 
ubocznie wziął Wo Joachyma Lisickiego wezwał, które przysięgę tenże W. Lisicki gdy wy-
konał Pisarz Aktowy papiery tym inwentarzem objęte i karetę pod dozór […] Wielmożnemu 
Lisickiemu oddał, po czym ukończony został ten inwentarz 15 października 1816 r., który 
przez strony interesowane, świadków i mnie pisarzea aktowego podpisany”.

Gębarzew – 1814 r. 
„Działo się na gruncie Dóbr Gembarzewa w Rezydencyi Dworskiej 1 września 1818 r. Michał 
Bielawski pisarz aktowy województwa sandomierskiego rezolucją Trybunału Cywilnego […] 
względem sporządzenia inwentarza pozostałego majątku po niegdy Kajetanie Mireckim […].

Srebra i precjoza: w zamkniętym futerale garnitur srebra jako to: 4 solniczki, łyżka wazowa, 
12 łyżek stołowych, 12 grabek, 12 noży, do tegoż garnituru 2 lichtarze z profitkami, łyżka wazo-
wa, łyżek stolowych 12, łyżka wazowa i 12 łyżek stołowych, czerpaczka do śmietanki, 6 grabek, 
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6 noży w srebrze bez klingów, tacka, 2 pary szpineczek, pierścionek z kamieniem zielonym 
i rautami, pierścionek wysadzany dykszteynami mogący razem i na szpinkę być używany, pier-
ścionek z topazem i mniejszymi rautami, szpinka złota z czerwonymi kamykami, obrączka złota, 
8 łyżeczek od kawy. 

Miedź i cyna: 2 rądelki małe, 2 rądelki wielkie, 2 rądle z żelaznymi obręczami, rądel 
stary z pokrywą i żelaznym trzonkiem, garnek miedziany, 4 szlaki starych garnuszków mie-
dzianych, wanienka miedziana, 2 blachy kuchenne, dzbanek miedziany. Znajduje się także 
w gorzelni garniec do palenia wódki […], 2 wazy cynowe, 2 wazki okrągłe, 2 miski z uszami 
i 1 salaterka, 5 półmisków fryzowanych popsutych, 4 lichtarze i solniczka. 

Szklo i fajans: 2 wazy fajansowe, 8 blatów, 36 talerzy płaskich i 8 głębokich, talerzyków 
glinianych polewanych 10, sosierka i 3 dzbanuszki, 6 par filiżanek z wyzłacanemi brzeżkami, 
7 par filiżanek karafek 12, karafinki małe 4, kieliszków stołowych 13 rysowanych, a 5 gład-
kich, 3 karafinki do octu i oliwy, 3 kieliszki wysokie, smoczek stołowy(?), 7 szklanek ryso-
wanych i 3 szklanki ordynarne, 1 szklanka szlifowana, z rysowana różą, kufelek z cynową 
przykrywką i drugi ordynaryjny, butelek 50, gęsiorków(?) 20, 5 szklanek szlifowanych. 

Meble i ozdoby domowe: 8 lusterek z lichtarzykami, 43 landszaftów1706 różnej wielkości 
i różnych wyobrażeń pospolitych w ramkach za szkłem, 2 obrazki w pozłacanych ramkach 
i portret króla Stanisława, zbiór wyobrażeń numizmatycznych cesarzów rzymskich od Juliu-
sza Cezara aż do Franciszka I, zwierciadło na drewnie popsute,, lustro ścienne w gładkich 
ramach, stół dębowy okrągły z klapkami, stolik jesionowy z szufladą, stolik lipowy, stolik 
składany zielonym suknem wybity, drugi stolik jesionowy z szufladka, 3 kanapki jesioniowe 
z wybiciem ciemnym suknem, 12 krzesełek ordynaryjnych jesionowych, 12 krzesełek cień-
szej roboty z pokrowcami, 6 krzesełek z oryginalnymi nogami i 1 taborek z pokrowcami, 
biurko żelazem okute zdezelowane, komoda jesionowa z bronzem stara, szafka winklowa, 
komódka zielono malowana, komoda staroświecka stara, szafka z podnóżkiem, do klęcze-
nia, stolik mały okrągły zdezelowany, zwierciadło z warcabnicą, zegar ścienny. 

Garderoba: tużurka (?) ciemno nakrapiana przesarzana sukienna, takaż koloru pieprzowego, 
takaż ciemno zielona, takaż z półsukienka granatowego, takaż barakonowa zielona, kapota ba-
rakonowa, czapka granatowa, baranki dwa z wierzchem granatowym, kontusz ciemno sieracz-
kowy(?) i żupan, kontusz czarny i żupan racimorowy, kontusz oliwkowy i żupan bladoróżowy, 
kontusz brązowy i żupan zielony gredelorowy, kontusz szafirowy i żupan biały gredelorowy, 
kontusz stalowo-sieraczkowy i zupan błękitny, kontusz stalowy i zupan karmazynowy, sześć ka-
mizelek starych polska robota, żupan z hińskiej materii, szlafrok sycon (?), pas haftowany stary, 
pas słucki jedno kolorowy, pas lity z czarnemi szlakami, pas na tle czarnym z biało odmienny, 
pas jedwabny w dwóch kolorach stary, pas stary, czapka biała z szarym barankiem nowa, 2 czap-
ki białe stare, 2 pary butów złotych, 5 par butów czerwonych, 2 pary butów do szurwachów (?), 
szlafrok z białemi barankami. 

Bielizna i pościel: […] obrus holenderski wielki nowy, serwet 12 […] dywan strzyżony stary, 
obicie na ściane dywanikowe stare, dywan nowy kolorowy, koźla skóra wyprawiona pod nogi. 

Różne sprzęty domowe: łóżek żelaznych 6, puzderko z 9 flaszkami na wino, szkatuła an-
tyk, teka na papiery z zamkiem, kufer okrągły wielki, kufer okrągły mniejszy, kuferek płaski 
mały, parawanik, szafa sosnowa, ksiażek 11 mniej do użycia zdatnych. 

Żelastwo: dwa pałasze i dwie szable zdezelowane, 3 żeleźniaki, 2 piły 1 przeczna 1 dłuż-
na, 2 pary pistioletów i para krucic, 11 par nozy stolowych kompozycja powlekanych nieco 
popsutych, 6 par noży stolowych z drewnianymi trzonkami. 

Powozy i zaprzęgi: kocz bomba z safianowymi poduszkami, bryczka kryta składana 
z materacem żelaznemi osiami, bryczki z buda, bryczka paro konna kuta, wóz kuty, wóz 
bosy, sanie z pudłem szpryglowanym, chomąt na 8 koni z licami, czowo szorów bez lejców, 
4 udzienice z łańcuchami 2 siodła fornalskie, kulbaka z czaprakiem takowym staroświeckim. 

1706 Niem. Landschaft – obraz przedstawiający pejzaż.
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Zasługi zaległe służących: Wojciechowi Kucharzowi zasług resztujących – 150 zp, słu-
żącej pannie Teofili Koprowskiej – 47 zp, podobnież Cecylii dziewce folwarcznej z obuwiem 
rachując – 27 zp, Jóżefie Skalskiej dziewce folwarcznej podobnież – 27 zp, gospodyni fol-
warcznej Tomaszowej podobnież – 35 zp, Pawłowi Kozłowi furmanowi za liberyą, obuwie 
i zasługi – 158 zp, Antoniemu Kiciorskiemu lokajowi podobniez – 158 zp, Wojciechowi Drze-
wieckiemu ekonomowi – 204 zp, Walentemu Orzechowskiemu leśniczemu – 60 zp, Janowi 
Kowalczykowi pokojowemu za liberyę – 65 zp, Michałowi Siekierce pastusze – 56 zp, za 
ordynarie niewydane kwartalnie powyżej wzmiankowanym służącym – 294 zp.”

Jeżowa Wola – 1811 r.
„Działo się w Woli Jeżowej, wsi niegdy Wielmożnego Konstantego Gomolińskiego dzie-
dzicznej, w departamencie i powiecie radomskim leżącej, we wtorek, to jest dnia 19 listopada 
1811 r. Przed nami Piotrem Wolskim pisarzem aktowym aktowem departamentu radom-
skiego w Radomiu w kamienicy Sotowskich w Rynku pod nr 70 sytuowanej mieszkającem, 
a na wezwanie strony interessowany tudzież ze zlecenia Trybunału pierwszej instancji de-
partamentu radomskiego dnia trzynastego miesiąca i roku bieżących do liczby 2146 danego 
na grunt wsi tej przybyłemi świadkami do aktu tego stwierdzenia wezwani, to jest Wiel-
możnym Xawerem Kiernickim wsi Wośnik dziedzicem i Antonim Sojeckim miasta Rado-
mia obywatelem, osobiście stanowszy Wielmożna Józefa z Tyszków Gomolińska, zmarłego 
Konstantego Gomolińskiego żona pozostała wdowa, majątku po swym mężu podług zapisu 
w aktach grodzkich warszawskich dnia 27 marca 1790 r. zaznaczonego, a w aktach ziemskich 
radomskich dnia 28 czerwca 1792 oblatowanego Pani dożywotnia, nie mniej przez radę Fa-
milijną w sądzie Pokoju Powiatu radomskiego dnia 25 października roku teraźniejszego dla 
córki swej Barbary ze zmarłym mężem spłodzonej ustanowiona opiekunka, żądają spisania 
inwentarza majątku po mężu jej Konstantym Gomolińskim pozostałego, tudzież Wielmożny 
Jan Gomoliński dóbr wsi Starosiedlice w Powiecie Soleckim w Departamencie radomskim 
leżącej dziedzic i przez Radę Familijną dodany współopiekunem zaś zmarłego Konstantego 
Gomolińskiego brat rodzony tu w Woli Jeżowej zamieszkali […] urodzony Teodor Rudnicki 
we wsi Raszow mniejszy zamieszkały […] ruchomości tegoż majątku przez żądającą wdowę 
i Jej współopiekuna obrany. W przytomności zatym których stosownie do prawa po odjęciu 
pieczęci nienaruszonej przez Sąd Pokoju Powiatu radomskiego przyłożony i zalecenia trybu-
nału Pierwszej Instancji Departamentu radomskiego przystąpiliśmy.

Dobra nieruchome: Wieś Wola Jeżowa w Departamencie i Powiecie radomskim stająca 
przez zmarłego Konstantego Gomolińskiego, od niegdy Wielmożnego Piotra Gomolińskiego 
ojca za świadectwem kontraktu kupna sprzedaży w Woli Jeżowej dnia 26 marca 1788 spisanego, 
a w aktach grodzkich radomskich dnia 15 października 1789 oblatowanego, kupiona za sumę 
48 tys. złpol., której wsi stan jest takowy: Dojeżdżając do dworu są wrota proste. Po lewej stronie 
dworu na południe stojący, z drzewa budowany bardzo stary, pod gontem, reperacji potrzebują-
cym, do którego wchodząc sień, u której drzwi proste z klamką, na zawiasach żelaznych, po le-
wej stronie sieni są najprzód dwa pokoje duże obok siebie jednym piecu […] dwóch kominkach, 
czterech oknach w duże tafle, obydwu pokojach obicie […] na ścianach stare, w pierwszym po-
koju naprzeciwko jest alkierz o jednym oknie, w drugim naprzeciwko garderoba takaż o jednym 
oknie drzwi, tak u pokojów jako alkierza stolarską robotą z zamkami. na zawiasach, z drugiego 
pokoju na prawej stronie jest izdebka dla służących, z kominem i piecem ceglanym o jednym 
oknie, u której i u garderoby są drzwi ordynaryjne na zawiasach, zaś po prawej stronie sieni jest 
izba czeladnia o dwóch oknach i spiżarnia o jednym oknie, drzwi proste na zawiasach żelaznych 
z klamkami, okna stare w małe szyby komin murowany, w czeladni ceglany, w tych wszystkich 
izbach podłogi […] stare. Za tym domem jest piwnica pod snopkami? murowana, z zamkiem 
drzwi ordynaryjnych, na zawiasach, ogródek mały, sztachetkami ogrodzony. 

Budynki gospodarskie: Spichlerz duży na palach z drzewa tartego budowany dobry, do 
którego drzwi dobre na zawiasach z zamkiem, wszedszy do niego w środku przy przejściu na 
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drugą stronę do gumna, zaś w środku po lewej stronie drzwi duże komory, a po prawej jedna 
wielka komora u końcu tych drzwi dobre z tarcic na zawiasach z zamkami […] i podłogi w ca-
łym spichlerzu dobre z tarcic, a środku tego szpipchlerza schody na góre, dach na nim z gontu 
lecz stary. Stodół dwie jedna duża na południu stojąca o dwóch klepiskach, druga na wschód 
o jednym klepisku, stare słoma poszyte. Obok tych stodół i spichlerza jest wozownia z wysta-
wiona świeżo z drzewa […] przy spichlerzu po lewej stronie jest stajnia na konie komórka na 
schowanie wozownia z drzewa dobrego tartego. Piwnica z drzewa dębowego wystawiona pod 
słoma stara a naprzeciwko tej piwnicy niedaleko dworu po prawej stronie kurnik z drzewa róż-
nego budowany pod słomą świeżo wystawiony. 

Ogród: Obok dworu ogród włoski duży, drzew […] dosyć, plotem częścią parkanem obwie-
dziony, ogrodzenie stare. Browar: Niedaleko dworu stojący z drzewa wybudowany stary pod 
gontem starym, do którego wchodząc od wsi po lewej stronie są drzwi izdebki o jednym piecu 
dwóch oknach podłoga i pułapem (?) drzwi dwoje prostych na zawiasach żelaznych. Po prawej 
stronie izba do szynku […], okna dwa w małe szyby stare, drzwi do izby i komory na zawiasach, 
są drzwi do winiarni także na zawiasach, podłoga w izbie i pułapy z tarcic. […] włościan i ich 
powinności załogi, włościan ciągłych jest siedmiu: Stanisław Karcz, (?) Karcz, Józef Sasin, Jakub 
Jaskiewicz, Antoni Wrzos, (?) Jaskiewicz, Mikołaj Sasin. Ci robią w tydzień sprzężajem dni cztery 
każdy, mają załogę dworską: parę wołów, wóz, pług, nadto siekierę każdy, pieszych dwóch, 
Antoni Pędzia robi w tydzień dni trzy, Kazimierz Stosciewski (?) robi dni dwa.

Dobra ruchome: srebra: łyżek różnych dużo używanych pięć i łyżeczek od kawy trzy. 
Miedź: garniec w browarze o trzech rurach z pokrywą, ważący funtów 130, imbryk. 

Cyna: dwa lichtarze. Filiżanek wiedeńskiej porcelany par 8 (lub 5). 
Sprzęty domowe: Kredens jesionowy okuty, biurko olszowe bejcowane z szufladką, szaf-

ka rogowa ze szkłem, komoda czarna sosnowa z trzema szufladami, stolik okrągły olszowy, 
stół dębowy okrągły, stół taflowy sosnowy duży, kanapa jesionowa z materacem i poduszkami, 
6 krzeseł z drzewa jesionowego z włosiem bez pokrowców, 2 karły takież, komoda sosnowa 
ordynaryjna, kufer gdański jeden dobry bez zamka, lustro arkuszowe w czarnych ramkach, land-
szaftów ordynaryjnych za szkłem, młynek do chędożenia zboża stary, chomont starych z kutasa-
mi i lejcami, ćwierć do zboża okuta, szkatułka olszowa okuta. Pszczoły: pni pszczół w ogrodzie 
jest pięć, Konie: za życia sprzedane […]. Zaległe służącym zasługi: Guwernantka Denkier.”

Klwatka Królewska – 1871 r.
1.

„Działo się w domu czeladnim do dóbr Klwatki należącym w Okręgu Sądowym radom-
skim dnia 23 lipca czasu tego sierpnia 1871 r. Przed Stanisławem Kłosowskim Rejentem 
w Kancellaryi przy Sądzie Pokoju w Radomiu […] stawili się: 

1. Róża z Gaczkowskich Lisiewska, po Feliksie Lisiewskim współwłaścicielka dóbr 
Klwatki wdowa, współwłaścicielka tychże dóbr w dobrach Bodzechowie, powiecie opatow-
skim zamieszkała. 

2. Jan Lisiewski administrator dóbr Braciejowic? w tychże dobrach okręgu sądowym kazi-
mierskim, guberni lubelskiej zamieszkały, zamieszkanie prawne w dobrach Klwatka obierający. 

3. Józef Koprowski administrator dóbr Głowice, w tychżę dobrach Głowice, okręgu ka-
zimierskim […] jako ojciec i naturalny opiekun swych dzieci Józefa, Karola, Władysława, 
Maryanny i Antoniny rodzeństwa Koprowskich czyniący […]. Stawający [….] oświadczyli 
iż w dniu […] roku bieżącego zszedł z tego świata bezpotomnie Feliks Lesiewski, współwła-
ściciel dóbr Klwatki […]. Rejent przystapił do spisu inwentarza po Feliksie Lesiewskim […]

Massa czynna: Dobra ziemskie Klwatka Królewska […] podług wykazu hipotecznego 
uregulowane są na wspólne imię Felisa i Róży z Gaczkowskich, małżonków Lesiewskich 
w szacunku rubli sr. 14 625.

W meblach, obrazach, lustrach i zegarach: zegarek złoty z łańcuszkiem i kluczykiem złotym, 
zegar ścienny w złoconych ramach, kanapa, 5 krzeseł jesionowych adamaszkiem niebieskawym 
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wybite, stół przed kanapę jesionowy z klapami, 5 krzeseł jesionowych wyplatanych starych, łóż-
ko olszowe stare, sofa z poduszkami, 2 komody jesionowe stare, komoda czarna stara, stolik 
jesionowy okrągły, stolik olszany mały owalny, fortepian mahoniowy o półsiódmej oktawie, 
2 lustra duże w orzechowych ramach, szafa jesionowa do sukien, 26 landzaftów, biurko czarne 
z szufladami, stoliczek mahoniowy, szafa olszowa kredensowa z okuciem, parawan pręcikowy 
z zielonym pokryciem, umywalnia stara, szafa sosnowa z 7 szufladami, 2 stołeczki pod nogi, 
mappa Królestwa Polskiego w czarnych ramach za szkłem, szafka sosnowa mała, sofka czyli 
kozetka, stoliczek mały z klapkami, szafarnia z okuciem i kluczem, szafarka bez okucia, stół 
prosty kuchenny, schodki do kwiatów, blat okrągły od stołu, praska do kart, wapnica czyli po-
mywaczka, 2 masielniczki, szafa kuchenna sosnowa, 2 balije drewniane, 80 szpilek drewnianych, 
2 ławki ordynaryjne, 2 półki do garnków, walizka skórzana, łyżeczka srebrna, łyżka najsilbrowa. 

Suma z tytułu drugiego czyni rubli srebrnych 94 kop. 71 […].
W szkle, porcelanie, fajansie, blasze, mosiądzu i w żelaznych przedmiotach: 2 miednice 

mosiężne, 2 kreczorki? mosiężne, 3 latarki stare, piłka żelazna, 4 puszki blaszane, sikawka 
żelazna przenośna […], lewarek blaszany, żelazo do wafli, 7 szlakżeleźniaków różnej wiel-
kości, grapa żelazna, 2 miski żelazne, 2 moździerze żelazne z tłuczkiem, dzwonek do sanek, 
dzwon na słupie przed dworem, 2 świdry, wagi z łańcuchami i gwintami, 2 samowary, ko-
newka żelazna, lej i blaszana bańka, 7 miar do wódki, tacka blaszana ze szczypcami, herbat-
niczka szklana, 3 waz fajansowych, 4 półmisków fajansowych, czajnik porcelanowy, sosjerka 
fajansowa, 2 kieliszki, szczotki do gręplowania, 13 butelek, tacka piaseczniczka i kałamarz, 
nożyczki, koneweczka blaszana, młotek i nóż, 2 lichtarze drewniane, młynek do kawy. Suma 
tytułu trzeciego wynosi rubli Sr. 23 kop.6.

W inwentarzu żywym: wałach kasztanowaty stary, ogier kasztanowaty ślepy,, wałach 
kulawy stary, wałach siwy, klacz kasztanowata, klacz gniada ze źrebięciem, ogier szpako-
waty, kobyłka szpakowata, wół biały z czerwonemi centkami, wół czerwony granisty, wół 
czarnogranisty, wół granistobiały, 14 krów (białe, czerwone), ciołki 2, jałówka.
2. 

Działo się w mieście Radomiu w Kancellaryi rejenta przy Sądzie Pokoju dnia 18/30 sierp-
nia 1873 r. Przed Stanisławem Kłosowskim rejentem Kancellaryi przy Sądzie Pokoju w mie-
ście Radomiu stawili się: Róża z Gaczkowskich Lesiewska, współwłaścicielka dóbr Klwatki 
Królewskiej, w gminie Kuczki, okręgu sądowym radomskim zamieszkała […] oświadczyła, 
iż w dniu 17/19 lipca 1871 r. w dobrach Klwatki Królewskiej […] zszedł z tego świata bez-
potomnie Feliks Lesiewski, były współwłaściciel dóbr Klwatki Królewskiej […] na żądanie 
Józefa Koprowskiego, administratora dóbr Głowice (?), tychże dobrach okręgu radomskie-
go zamieszkałego, jako ojca i naturalnego opiekuna dzieci z pierwszego małżeństwa […] 
z Lisiowskich Koprowskiej siostry? spłodzonych, oraz Jana Lesiewskiego, brata zmarłego 
administratora dóbr Braczajowice? w okręgu kazimierskim, guberni lubelskiej zamieszka-
łych. W czasie opisu inwentarza nie było wiadomo Koprowskiemu i Lesiewskiemu o dyspo-
zycji testamentu Feliksa Lesiewskiego, w późniejszym czasie okazało się, że Feliks Lesiewski 
testamentem prywatnym 19 grudnia 1870 przez Prezesa Trybunału Cywilnego w Radomiu 
publikowanym cały swój majątek zapisał na własność żonie swej, a obecnie stawającej Róży 
Lesiewskiej. Dziś zachodzi potrzeba przejrzenia spisanego poprzednio inwentarza […], 
przystąpiono więc do tej czynności w sposób następujący:

Dobra ziemskie Klwatka Królewska […] są na wspólne imię Feliksa i Rózy z Gaczkowskich 
małżonków Leśniewskich, w szacunku rubli srebrnych 14 tysięcy 625. Do niniejszego inwentarza 
podaje się tylko połowa wartości jaka do Feliksa Lesiewskiego należała, w ilości rubli srebrnych 
7312 kop. 50. Z powodu uwłaszczenia gruntów włościańskich w tych dobrach rozległość tych 
dóbr jako też jej wartość przez udzielenie wynagrodzenia w listach likwidacyjnych w ilości rubli 
srebrnych 2509 znacznie zmniejszona została, zatem należy do niejszego inwentarza zapisać war-
tość połowy dóbr Klwatki Królewskiej do Feliksa Lesiewskiego należącej w kwocie rubli 6058.

W meblach, obrazach, lustrach i zegarach: zegarek złoty z łańcuszkiem i kluczykiem 
złotym, zegar ścienny w złoconych ramach, kanapa i 6 krzeseł jesionowych adamaszkiem 
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niebiesko wybite, stół pod kanapę jesionowy z klapami, 5 krzeseł jesionowych wyplatanych 
starych, dwoje łóżek jesionowych, łóżko olszowe stare, sofa z poduszkami dwiema, dwoje 
komód jesionowych starych, komoda czarna stara, stolik jesionowy okrągły, stolik olszowy 
mały owalny dwoje luster dużych w orzechowych ramach, szafa jesionowa do sukien, biur-
ko czarne z szufladami, szafa olszowa kredensowa z okuciem, parawan pręcikowy z zielo-
nem pokryciem, szafa sosnowa z siedmiu szufladami, 2 stołeczków pod nogi, sofka czyli 
kozetka, stoliczek mały z klapkami, szafarnia z okuciem i kluczem, szafarka bez okucia, stół 
prosty kuchenny, schodki do kwiatów, blat okrągły do stołu, praska do kart, wapnica czyli 
pomywaczka, dwoje misek, szafa kuchenna, dwoje balij drewnianych, dwie półki do garn-
ków, walizka skórzana, łyżeczka srebrna pr. 12, łyżka najsilbrowa […]. 

W szkle, porcelanie, fajansie, blasze, mosiądzu i w żelaznych przedmiotach: 2 miednice 
mosiężne, 2 kreszoarek mosiężnych, 3 salaterek starych, piłka żelazna, 4 puszek blaszanych, 
sikawka żelazna przenośna, lewarek blaszany, żelazo do wafli, 7 żelaźniaków różnej wiel-
kości, grapa żelazna, 2 miski żelazne, 2 moździerze żelazne z tłuczkiem, dzwonek do sanek, 
dzwon na słupie przed dworem, dwa świdry, wagi z łańcuchami i gwintami, 2 samowary 
z jedna miseczką?, koneweczka żelazna, lej i blaszana bańka,, miar do wódki sztuk 7, tac-
ka blaszana ze szczypcami, lejek mały, 4 kółek żelaznych do tasek, herbatniczka szklana, 
3 wazy fajansowe, 4 półmiski fajansowe, czajnik porcelanowy, sosjerka fajansowa, 2 kieliszki, 
szczotki do gręplowania, 13 butelek, tacka piaseczniczka i kałamarz, nożyczki, koneweczka 
blaszana do maszyny, młotek i nóż, 2 lichtarze drewniane, młynek do kawy mahoniowy. 

W garderobie, bieliźnie i pościeli: (m.in.): 2 poduszki skórzane, 4 kamizelki, palto watowe, 
kożuszek zwyczajny, jałówek 7. 

W inwentarzu żywym: wałach kasztanowaty stary, 2 ciołki czerwone, ciołków tegorocznych 4. 
W wozach, pługach, radłach, uprzęży: 3 wozy kompletne kute, 2 pługi z okuciem, 3 płu-

żyn, 4 bron z żelaznemi zębami, wasąg stary, 4 radeł starych, sieczkarnia ręczna, para cho-
mąt, 2 półszorki angielskie, 3 chomąta z podkładami parcianemi, siodło stare, 3 pary waszel-
ników ? starych rzemiennych, różne stare żelastwo nieużyteczne, stolik sosnowy zwyczajny 
(w głowicach znajdujący się) beczka z drewnianemi obręczami […]. 

W miedzi: rączka pokrywki brytfanny, rondelek – stare.
Massa bierna: 1) Koszta ostatniej kuracji i pogrzebu śp. Feliksa Lesiewskiego wraz z po-

sługą duchowną przez Józefa Koprowskiego zapłaconą – rubli 200 kop. 41,5, 2) sprawienie 
trumny dla tegoż zmarłego – rsr. 30 dla stolarza Zielińskiego przez Lesiewskiego zapłacona, 
3) koszta sprawienia przez wdowę żałoby – rubli 7, 4) koszta spisania inwentarza – rs 30, 
5) w dziale IV wykazu hipotecznego zabezpieczona jest pożyczka Towarzystwa Kredytowego 
– rubli […] z których pozostaje do umorzenia rubli 720, 6) […] dla św. Leonarda w Łowiczu 
zapisana była suma rs 80 kop. 68, 7) […] zapisana jest rękojmia nieoznaczona, która dali mał-
żonkowie Wolscy poprzedni właściciele dóbr Klwatki B. Walerianowi Klockiemu?, iż z tytułu 
nabycia dóbr Myśliszowice na żądanie zapłaty nie będzie narożony, 8) Dla Aleksandra le Bru-
na zabezpieczona jest reszta sumy rs 4275 […], 9) Dla Róży z Gaczkowskich Lesiewskiej a po 
jej zejściu dla jej sukcesorów […] zabezpieczona jest summa rs 3000 obciążona zastrzeżeniami 
Anny Zawadzkiej i Antoniego Jankowskiego, a dziś Wesołowskiego Józefa Koprowskiego”.

Klonowiec – Kurek1707 – 1852 r. 
„Działo się w mieście Radomiu Kancellaryi Ziemiańskiej Ruberni Radomskiej dnia 29 lipca 
1852 roku. Przed Michałem Przychodzkim rejentem kancellaryi Ziemiańskiej GR […] osobi-
ście obecni:1707

1707 „Klonowiec, ojczyzna domu Klonowskich, część jedna wsi Koraczów […] druga Kurek od przydom-
ku dziedziców: Koracza i Kurka wzięła nazwisko […] Stąd Tymińscy, Biejkowscy, Rudniccy, Zakładzcy 
dziedzicami się pisali, teraz majętność Siemieńskich” (F. Siarczyński, Opis…, op. cit., s. 46).
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1. Stanisław L.F. Rutkowski urzędnik Rządu Gubernialnego Radomskiego.
2. Ludwik Łazowski dziedzic dóbr Klonowiec Kurek z Okręgu Radomskiego.
Pierwszy w mieście Radomiu a drugi w Klonowcu Kurek Okręgu i Guberni Radomskiej 

zamieszkali […] zawarli między sobą dobrowolny kontrakt kupna i sprzedaży w osnowie 
następującej: Stanisław […] Rutkowski sprzedaje Ludwikowi Łazowskiemu różne meble 
i sprzęty domowe, tudzież srebra, a mianowicie sprzedaje mu: lampę z fabryki Mintera, ka-
napę mahoniową, stół przed kanapę, 2 fotele, 6 krzesełek i 2 stoliki do kart, fortepian o sze-
ściu oktawach mahoniowy z fabryki petersburskiej, 2 stoliczki sosnowe okrągłe, 5 obrazów 
familijnych ze złotemi ramami, 5 obrazów z widokami w złoconych ramach, 2 łóżka […] 
fotel skórą zieloną wybity, szezląg jesionowy zamykany z dwiema poduszkami skórzaną 
a drugą krzyżowa robotą, 30 sztuk landszaftów w oprawie introligatorskiej obok toalety 
będących, landszaft w ramach czarnych, stolik jesionowy, 2 dywany […] kanapę olszową 
wybijaną, stolik olszany politurowany, krzeseł jesionowych wyplatanych 18, 3 landszafty 
olejne oraz 20 sztychów, stolik sosnowy z szufladką, 2 szafy jesionowe do sukien, komodę 
jesionową, szafę kuchenną dużą w wszelkimi znajdującemi się w niej fajansem, porcelaną 
oraz różnymi rekwizytami, szafę kuchenną mniejszą […] stół do jedzenia […] moździerz 
mosiężny, 3 lichtarze mosiężne i 2 z kompozycyi, 12 łyżek stołowych srebrnych, cukiernicą 
srebrna, łyżkę półmiskową, parę lichtarzy srebrnych, dwie solniczki srebrne z tyżurkami, 
12 noży? srebrnych, 12 grabek srebnych, wszystkie srebra z cyframi J.D.47, dwa widelce 
i 2 noże do pieczystego, szlaban do sypiania […] kufer z jednym okuciem, parawan, kosz 
do bielizny i koszyk do noszenia talerzy […] 6 łyżeczk srebrnych do kawy, sitko takież 
do herbaty, szczypczyki takież do cukru, herbatniczkę kryształową w srebro oprawną, 
cukierniczkę blaszaną, zegarek złoty, pierścień złoty, 2 łańcuszki do zegarka i spinkę złotą 
z turkusem…”.

Kobylany – 1839 r. 
1.

„Opisanie wszelkich budowli folwarcznych, mieszkalnych, gospodarskich i propinacyj-
nych, własnością Skarbu jako Dziedzica Dóbr będących w dobrach suprymowanych Kobyla-
ny, niegdyś do Klucza Sieciechowskiego należących.

Dwór z drzewa połowicznego, w węgły, pod gontami, z trzema kominami murowa-
nemi, z cegły palonej, nad dach wystającemi, sześcioma dymnikami i dwiema drabinkami 
na dachu, w połowie na podmurowaniu, z cegły palonej na wapno, przez pół tynkowany, 
druga zaś połowa w r. 1839 przez W. Kuszewskiego przystawiona, zewnątrz i wewnątrz, 
przez pół szabrowany wapnem [..]. Wejście do sieni po pomoście brukowanym z kamieni 
drzwiami, z tarcic sosnowych, dwoie otwieranemi, szabrowanem, żelaznemi gwoździa-
mi obitemi, na czterech zawiasach […] Nad temi drzwiami okienko podłużne o siedmiu 
małych szybkach, w sieni tej podłoga, pułap z tarcic sosnowych [..] Naprzeciw pierw-
szych drzwi drugie, z tarcic sosnowych calówek, na dwóch zawiasach, z tyluż hakami, 
wrzeciążem i dwoma skoblami żelaznemi, prowadzące do przedpieców (?) bez podłogi, 
z pułapem z tarcic sosnowych calówek. Na prawo z sieni trzecie drzwi z tarcic sosnowych 
calówek, na dwoje otwierane, na czterech zawiasach francuskich z zamkiem i antabkami 
francuskiemi i dwoma szufryglami żelaznemi, prowadzące do Sali na dwóch filarach okrą-
głych, w której podłoga z tarcic sosnowych calówek, żelaznemi gwoździami przybita, pu-
łap z takichże tarcic, piec moskiewski z cegły palonej dwa pokoje ogrzewający, okien trzy, 
z tych dwa ma ośm szyb taflowych, na dwoje otwieranych, każde z nich na czterech za-
wiaskach, z zamkami, z dwoma szufryglami i zakładką żelaznemi, trzecie okno szwaycar-
skie, potrójne o dwudziestu szybach […], okiennica z tarcic sosnowych calowek na dwoje 
otwieranych, na czterech zawiasach […], podłoga prowadząca do pokoju sypialnego frote-
rowana, z tarcic sosnowych, żelaznemi gwoździami przybita, podbitka u sufitu z tarcic […] 
tak jak w Sali, piec wspólny z salą, przy którym blacha żelazna […], okno jedno szwaycar-



467

skie, o dwudziestu szybach, potrójne, środkiem otwierane, na dwóch zawiaskach, dwoma 
szufryglami i zapadką żelaznemi, z zamkiem francuskiem, kluczem i dwiema antabami, 
prowadzących do pokoiku letniego, w którym podłoga z tarcic sosnowych, pułap czyli 
sufit z tarcic półcalówek, z którego w szóste drzwi taflowe, z tarcic sosnowych calówek, 
przez pół szklane o dziesięciu szybach, na dwoje otwierane, na czterech zawiasach francu-
skich z szyfrygami i zamkiem francuskiem, kluczem, antabami żelaznemi, prowadzące do 
ogrodu. Nad temi drzwiami jest okno w drobne szybki zbudowane i za temi drzwi z tarcic 
sosnowych, na dwoje otwierane, na czterech zawiasach z tyleż hakami […] 
2.

Działo się we wsi Kobylanach w mieszkaniu dworskim dnia 15/20 maja/marca 1839 r. 
Następnie po opisie budowli dworskich w dobrach supprymowanych Kobylany delego-
wany Kommisarz Tradycyjny wspólnie z W. Kuszewskiem jako wychodzącym i na nowo 
wchodzącym do possesyi swych Dóbr dzierżawę, udał się na lustracje parkanów, spisanie 
płotów niemniej bram i furtek w dobrach tych znajdujących się, poczem zdziałany wykaz 
następnie do niniejszego protokołu dołącza. Po opisie parkanów z kolei Delegowany Kom-
misarz Tradycyjny wspólnie z Wym Kuszewskim dzierżawcą niemniej dobranymi dwoma 
włościanami miejscowemi gospodarzami z osób sobie dobrze znanemi i do czynności […] 
tak przy opisie parkanów jako też o ciągle przy tej czynności obecnemi przystąpił do obli-
czenia drzew owocowych jako i dzikich w Dobrach Rządowych Kobylany tak dawno na 
gruncie występujących, jako też i świeżo w myśl kwitu dzierżawnego przez Wo Dzierżawcę 
przysposobionych, z których po ścisłem obliczeniu, tak drzew owocowych jako też i dzikich, 
prócz krzewów agrestów, pożyczek i malin lubo jest pod dostatkiem… 

Andrzej Zięba sołtys
Piotr Gębski przysięgły
Ludwik Kuszewski Kommisarz Delegowany D. Rządowych.
Opisanie parkanów i płotów tudzież znajdujących się pomiędzy niemi bram i furtek 

w Dobrach suspensowanych Kobylany, na fundamencie corocznej prowizyi rocznie tradycyi 
tych dóbr w possesyi Wnu Ludwikowi Kuszewskiemu Dzierżawcy na lata 1838/50 dopeł-
nione przez Kommisarza Tradycyjnego dnia 16/28 miesiąca marca 1839 roku.

Począwszy od lewego węgła dworu, na około ogrodu owocowego, aż do tylnej ściany 
tegoż dworu jest płot w żerdzie dębowe […] i słupki sosnowe, po pięć żerdzi, wysoki łokci 
dwa w średnim stanie będący. Przy tym jest brama z żerdzi rżniętych na dwoje otwierana 
z wrzeciążem, haczykiem i czterema skoblami żelaznemi, w dobrym stanie, wysoki łokci 
dwa […] Między dworem a kuźniczkami? parkan.

Od kuźni do kuźniczków? płot żerdziowy w słupki.
Na około budowli dworskich parkan z dylów sosnowych przy tym zaś brama z tarcic 

sosnowych, na dwoje otwierana. Na około […] sadzawki płot żerdziany w słupki sosnowe. 
Na około klombu przed dworem parkan z bali na słupkach. Od płotku włościanina Stęp-
niewskiego aż pod dwór płot żerdziany. Przy gościńcu ku Odechowi płot żerdziany.

Specyfikacja drzew owocowych i dzikich w dobrach supprymowanych Kobylany, w cza-
sie odbytej naocznej rewizyi przy odebraniu i podaniu tych dóbr w possesyą W. Ludwikowi 
Kuszewskiemu na lata 1838/50, sporządzona przez Kommisarza Tradycyjnego dnia 17/29 
marca 1839 r.

W ogrodzie […] za dworem znajduje się drzew owocowych: dzikich jabłonek – 135, gru-
szek – 71, wiśni – 30, śliwek – 21, topoli – 104, lip – 3, akacyi – 2, grabów – 169, świerków 
– 15. W ogrodzie chmielnickim zwanym, niedawno założonym: wiśniów – 7, śliwek – 17, 
wierzbów – 40. W dziedzińcu przed dworem, co nic nie uszło od pożaru – topoli 8, jarzębin 
5. Na grobli i wkoło młyna pionka zwanego – topoli 19, wierzbów – 56.

W Kobylanach 17/29 marca 1839 roku.
Andrzej Zięba sołtys,
Gębski przysięgły,
Dzierżawca Ludwik Kuszewski Komisarz Tradycyjny Dóbr Rządowych”.
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Kosów – 1815 r.
„Aleksander I Cesarz WszechRossyi król Polski

Działo się w Kossowie Mniejszym w departamencie i powiecie radomskim położonej, sukce-
sorów niegdy Wielmożnego Filipa Błońskiego dziedzicznej we Dworze pod liczbą pierwszą stoją-
cym, dnia 19 lipca 1815 r. Pisarz aktowy Departamentu Radomskiego w Radomiu […] Przeświet-
nego Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Departamentu Radomskiego […] do spisania inwentarza 
majątku po niegdy Wielmożnym Filipie Błońskim w dniu 3 listopada 1814 r. tu w Kosowie Mniej-
szym pozostałego, do sukcesorów jego to jest Piotra najstarszego doletniego, Ignacego najmłodsze-
go nieletniego, Zofii także nieletniej tu w Kossowie zamieszkałych i Kacpra doletniego w Wojsku 
Polskim będącego, syna i córki prawem natury należącego, a prawem dożywotnim Wielmożnej 
Antoniny z Kozietulskich Błońskiej pozostałej zony podle tego będąc przeznaczonym, po wezwa-
niu przez Sąd Pokoju Powiatu Radomskiego pod dniem 15, 6 m-ca dzień dzisiejszy na grunt wsi tej 
Kossowa zjechawszy, do spisania w mowie będącego […] w przytomności najprzód W. Antoniny 
z Kozietulskich Błońskiej pozostałej żony, tu w Kossowie, powtóre W. Wojciecha Upińskiego (?) 
wsi Wir dziedzica w tejże wsi wPowiecie Radomskim zamieszkałych, a nieletnich Ignacego syna 
i Zofii córki Błońskich, uchwałą Rady Familijnej dnia 11 sierpnia 1814 r. nastąpioną ustanowionych 
opiekunów, tudzież Piotra Błońskiego najstarszego syna doletniego tu w Kossowie zamieszkałego, 
naostatek w przytomności urodzonych Michała Chodakowskiego i Stanisława Miłkowskiego, tu 
w Kossowie zamieszkałych na świadków do aktu tego wezwanych oraz z […] przez urodzonego 
Józefa […] na taksatora podanego i przed sądem Pokoju w akcie dzisiejszym przy akcie odpieczę-
towania tego majątku przysięgłego przystąpił jak następuje.

Majątek ruchomy: Pieniądze gotowe, klejnoty, złoto i srebro. Pozostała żona i syn Piotr 
oświadczyli, że z powyższych artykułów nic nie pozostało.

Meble i sprzęty gospodarskie: Obraz Matki Boskiej i Pana Jezusa na blasze malowany, 
stół duży okrągły składany lipowy, krzesełko z drzewa karzeł zwane ordynaryjne, szafa kre-
densowa z drzwiczkami u dołu malowana zielono, kufer okuty malowany zielono bez zamka.

Miedź: Garniec stary, kociołek żelazny w kuchni stary.
Konie: Klacz biała stara bardzo ze źrebięciem.
Uwaga! W. Antonina z Kozietulskich Błóńska pozostała żona wniosła do tego protokółu, 

że inwentarz jakikolwiek znajduje się na gruncie w bydle, koniach, owcach tudzież rucho-
mościach gospodarskich jest jej własny od braci Kozietulskich przesłany. 

Dobra nieruchome: Według dekretu […] działowego między niegdy W-ymi Teodorem 
i Filipem Błońskimi braćmi tu na gruncie tej wsi zapadłego w aktach grodzkich radomskich 
dnia 18 lutego 1782 r. (?) oblatowanym wieś ta Kossów dostała się zmarłemu bratu.

Inwentarz ekonomiczny: Dwór z drzewa rżniętego budowany front tego z gankiem na 
dwóch słupach, wchodząc po prawej stronie jest pokój w tym okien dwa o sześciu taflach 
z kwaterami otwieranemi przyzwoicie okutemi i okiennicami, piec z kafli dwa pokoje grze-
jący, kominek jeden, od tyłu pokoik mały o jednym oknie jakimże, obok pierwszego pokoju 
jest mniejszy pokój o jednym oknie i w tyle mały pokój także o jednym oknie, podłoga w tyh-
że wszystkich i pułap z tarcic i drzwi pięcioro na zawiasach z tych podwójnych troje, a po-
jedynczych dwoje z zamkami popsutemi – na lewej stronie jest izba w tej […] piec, kominek 
murowane i szabas […], okien ordynaryjnych dwa, komora jedna w tej okno jedno, w środku 
kuchnia pod kominem na sztogach nadmurowanym, drzwi także na zawiasach z zamkami 
w sieni i tejże izbie […] w sieni z deli i schody na górę. Dach nad tym dworem częścia gon-
tem częścia słómą i dranicami okryty, bardzo zły zapadnięty, potrzebuj ący reperacji – dalej 
po lewej stronie przed dworem obory i stajnie w węgieł stawiane z drzewa rżnietego slomą 
okryte, drzwi podwójne dwoje, a pojedynczych jedne mające wprost tego dworu opodal jest 
stodoła o jednym klepisku stara po wypierana na sochach słomą okryta przy tej zrąb z obor 
starychy okryty z dachem […] zas naprzeciwko tej stodoły także zrąb spichlerza starego bez 
dachu z drzewa już spróchniałego – za tymze zrebem chlewek stary o jednych drzwiach 
dach sloma okryty naprzeciwko dworu sa chlewiki czyli kurniki nowo wystawione, drzwi 
pięcioro majace […] przy tych piwnica dranicami okryta z drzewa w ziemi nieco będąca.
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Browar: Nowy jeszcze niedokończony przy drodze do Młodociana jadąc, z drzewa rżnię-
tego bez komina, okien. Dach nad tym z drani – za dworem.

Chałupa – dworska dobra węgieł budowana, o jednej izbie, komorze i sieni, okien ordy-
naryjnych, komin na sztogach, sień, szabaśnik i kominek, stodoła do tej w ogrodzie dosyc 
dobra, chałupa – z drzewa w węgieł stara na sztogach, sloma okryta przy tej chlew – dalej 
stodołe takąż mająca – Wojciecha Siudy (?) trzydniowego piechotnego. Chałupa – stara, ko-
mora i oborka – stodola w ogrodzie Jędrzeja trzydniowego pieszego. Chałupa stara takaż 
przy niej chlew stary stodoła w ogrodzie stara Wojciecha Gaworskiego trzechdniowego pie-
szego. Chałupa w węgieł budowana dosyć dobra, przy której obora, stodoła w ogrodzie 
stara Macieja widlińskiego dni trzy sprzężajne robiącego, który załogę dworską ma. Chałupa 
czyli plac pusty w którym tylko znajduje się stodoła i obórka, a chałupa przez pożar ognia 
zniszczona dawniej została. Chałupa – budowana w wegieł bardzo zła jej zabudowania lep-
sze pusta po Józefie Dąbrowskim. Chałupa takaż bardzo zła potyrzebujaca reperacji sto-
doła lepsza Wincentego Szczesnego trzechdniowego sprzężajnego załogę zas dworska ma. 
Browarek stary drewniany okryty stary w słupy pochylony, a przed nim studnia. Chałupa 
w węgieł także częścią dranicami a częścią sloma okryta powypierana stodoły zrąb tylko stoi 
w ogrodzie bez dachu. Chałupa czyli dwojaki, izby dwie komin nadmurowany na sztogach 
bez zabudowań której komornicy mieszkają. Chałupa z kuźnią pod ciągłym dachem z dranic 
nowo postawiona w tyle chlewik przystawiony, komin na sztogach, piec, szabaśnik muro-
wane, drzwi ordynaryjne.

Karczma stara o jednej izbie, komorze i sieni w wegieł bardzo stara potrzebująca nagłej 
reperacji przy drodze do Kowali idąc, komin na sztogach.

Naczynia – kowalskie kowadło, kleszcze, młot ręczny i miech stary, które to naczynia 
znajdują się u kowala dla tego […]. 

Powyższym sposobem pisarz aktowy inwentarz majątku po niegdy W. Filipie Błońskim 
spisawszy i takowy Wielmożnej Antoninie z Kozietulskich matce i Piotrowi synowi Błońskie-
mu […] tak ten zostawał odczytawszy do złożenia przysięgi tychże na Rotę „Jako majątek 
wszelki po Filipie Błońskim do niniejszego inwentarza rzetelnie został podany, iże z niego ani 
sami nic nie wzieli, ani nie wiedzą, aby kto po ubocznie z niego wziął wezwał, która przez tych 
wykonana została, po czym ukończony ten inwentarz w dniu jako wyżej i przez trzy strony 
interesowane świadków do tego aktu wezwanych i mnie jeszcze, został podpisany”.

Konary – 1816 r.
1. 

„Alexander Pierwszy Cesarz wszech Rossyi Król Polski. Wiadomo czynimy wszystkim 
etc. Działo się we wsi Konary zwanej w departamencie i Powiecie radomskiem leżącej, we 
Dworze pod liczbą pierwszą stojącym, dnia 11 miesiąca czerwca 1816 r. Pisarz aktowy De-
partamentu radomskiego z mocy zalecenia Prześwietnego Trybunału Cywilnego pierwszej 
instancyi Departamentu Radomskiego w dniu 25 maja r.b. do liczby 622 względnie spisa-
nia Inwentarza majątku po niegdy W Józefie Kalasantym Duninie Wąsowiczu Dóbr Konar 
dziedzicu, w dniu 22 lutego r.b. zmarłym pozostałego, pod prawem dożywotniem Wiel-
możnej Maryanny z Popielów Wąsowiczowej Jego pozostałej żony zastającego, do sukceso-
rów jego nieletnich, to jest Andrzeja, Ludwika, Teodora, Juliana, synów Petronelli, Karoli-
ny i Zofii córek należącego […] i ustanowieniu w osobach Bartłomieja i Gawła Zagorskich, 
tu w Konarach zamieszkałych, a przez niżej wyrażonych opiekunów podanych, biegłych, 
w przytomności najprzód Wielmożnej Maryanny z Popielów Wąsowiczowej pozostałej żony 
i majątku tegoż pani dożywotnej, a wyż wyrażonych sukcesorów nieletnich matki, w Kona-
rach i Jaśnie Wielmożnego Jana Kantego Dunina Wąsowicza łowczego Stężyckiego, Orderu 
Świętego Stanisława kawalera, we wsi Dembicy zamieszkałych, a na Radzie familijnej dnia 
30 kwietnia r.t. odbytej wyżej wymienionym nieletnim sukcesorów przydanych, opiekunów, 
po wtóre, w przytomności urodzonych Wojciecha Wąsowicza w Milejowicach i Wincentego 
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Porczyńskiego w Radomiu zamieszkałych, na świadków do aktu tego wezwanych i obec-
nych przystąpił jak następuje. 

Pieniądze gotowe: Pieniędzy gotowych pozostała zona podała że zastała w monecie 
srebrnej różnej 396 zł pol. Za sprzedane po śmierci męża koni troje, bydła sztuk jedna i skór 
sztuk trzy razem 706 zł pol. 

Kleynoty i złoto: Wielmożna Wąsowiczowa pozostała żona oświadczyła, że żadnego nie 
pozostało się po Jej zmarłym Mężu W. Wąsowiczu. 

Srebro: Łyżek sztuk 16, łyżki 2 do wazy wyzłacane, łyżeczek 12 do kawy i łyżeczka do 
śmietanki i durszlaczek. 

Porcellana: Filiżanek z cytrami 40 brzegi wyzłacane, białych saskiej porcelany par 10, 
filiżanka kolorowa z literami zlotemi, brązowa – 1, w kwiaty – 1, biała z wyzłacaniem – 1, 
ze szlaczkami – 1, imbryczków białych, brzegi wyzłacane, imbryczki 2 mniejsze w kwiatki, 
imbryczek kolorowy wiedeńskiej porcelany, cukierniczka szklana szlifowana rżnięta, taca 
blaszana lakierowana z galeryjka, cukierniczka, tacki duże czarno lakierowane, taca okrągła 
śliwowego drzewa, salaterki 4 w kwiatki niebieskie, talerzy 10. 

Fajans: Talerzy sztuk 72 białych ze szlaczkami, 2 blaty białe takież spękane a 3 dobre, 
waza biała, koszyki 2 białe, rondelek mały biały, noży 14, widelcy 20. 

Szkło: Lampeczek szlifowanych rżniętych sztuk15?, szklanek takich sztuk 11, karafinek 
półkwartowych rzniętych 4, karafinek gładkich 12, karafinek kwartowych gładkich 8, kielisz-
ków gładkich szlifowanych 16, kieliszków rzniętych […], kieliszków rzniętych kolejnych 12, 
kieliszek mały do likworu rznięty – 1. 

Cyna i blacha: Misów z łyżkami sztuk 5, półmisek 1, lampka nocna, 2 wazy z kompozycyi 
z przykryciem, półmisków z kompozycyi sztuk 8, blat takiz 1, taca z galeryjką, imbryk duży od 
kawy z durszlakiem, tacka biała z kompozycyi ze szczypcami, tacka kolorowa od solniczek, ser-
wis blaszany niekompletnym, formy blaszane do ciast 4, lichtarzy ściennych mosiężnych sztuk 
11, lichtarz z umbrą bronzowy, lichtarzy 3 mosieznych, z tych mały 1, tacka lakierowana czarno 
i szczypców 2, 2 lichtarze mosiężne duże, wanienek 5 blaszanych lakierowanych od kwiatków. 

Miedź: rądli dużych 2 […] dbanek duży, barełka, kociołki 2, kociołek duży. 
Meble: Obraz Matki Boskiej owal na płótnie ramy wyzłacane, obraz św. Walentego 

w kwadrat, kanapka i krzesełek 6 karłów biało lakierowanych sierścią wybitych, floransem 
niebieskim pokrytych, krzesełek szt. 4 skóra obite sierścią wybite, kantorek topolowy z szu-
fladami, stolik okrągły mahoniowy z brązem, pulpitek mahoniowy, kanapy duże debowe 
siersią wybite nie pokryte, krzesełko dziecinne skóra wybite, zygar stolowy z figurą alaba-
strową w machoniu?, zygar w postumencie alabastrowym, zygar ścienny mosiężny stary, 
stół sosnowy ordynaryjny, kantorek o pięciu szufladach mahoniem wykładany blat biało 
lakierowany, 2 lanszafty malowania włoskiego na płótnie ramy wyzłacane kwadratowe, 
2 lanszafty mniejsze takież, krzesełek 6 białych wybitych, kanapa 1 duża i kanapka dziecin-
na, krzesełek 4 białych pokrytych w kratki zielone, stół olszowo orzechowo lakierowany, 
2 stoliki mahoniowe suknem zielonym wybite, 1 stolik fornirowany okrągły, komoda z brą-
zem z szufladami, lustro w dwóch taflach ramy białe wyskości lokci 2 i pół, stolik olszowy 
okrągły mały z szufladką, lampka alabastrowa na łańcuszkach mosiężnych, lampy 3 z tych 
2 duża alabastrowe stojące, kamieni 2 alabastrowych z lewkami brązowemi do uzycia na 
papiery, 2 figury na postumentach brązowe, ekran olszowy kiteyjka zielona obity stary, krze-
sełek ordynaryjnych sianem wyściełanych płócienkiem w niebieskie kwiaty okryty sztuk 20 
i kanapa takaż, 2 komody olszowe o 3 szufladach, stołów kwadratowych jadalnych 3 lakie-
rowanych, stołów z klapami 2, stolik kredensowy, jesionowy z kondygnacjami trzema, że-
randla szklana, żerandla szklana mniejsza, portretów sztuk 6 obwal, ramy wyzłacane szt. 6, 
portrety sztuk 2 to jest niegdy Józefa Kalasantego Wąsowicza i Jego żony ramy wyzłacane 
(144 złpol, tualetka męska jaworowa lakierowana, szafka biblioteczna z brązem. 

Garderoba: […] Surdut sukienny granatowy stary, frak sukienny z czarnym kołnierzem, 
płaszcz sukienny szaraczkowy podszyty stary, czapka lisiura suknem szaraczkowym pod-
szyta, bulieres safianowy czerwony. 
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Bielizna chodzona i stołowa: 2 obrusy na 12 osób i serwet 24 w deseń w kwiatki pod-
górski używany, 1 obrus na 30 osób podgórski w gwiazdki, serwet sztuk 56 różnego gatunki 
dużo używanych. 

Strzelby: sztuciec ordynaryjny, szturmak w mosiądz oprawny, karabinek podróżny z ba-
gnetem na sprężynie, szpada, giser u niej z kompozycyi. 

Różne sprzęty domowe: […] Praska do bielizny stołowej, kufry 3 skóra wybite bez zam-
ka, kufer zły bez zamka duży, waliza skóra obita z zamkiem, puzderko okute o 9 flaszkach 
szkła białego z zamkiem, magiel debowy, kuferek okrągły skóra obity bez zamka, lada ręć-
zna okuta duża, tłuczek i moździez mosiężny lany. 

Bydło: Byk tyrolski czerwony lat 4, krów 13 […]. 
Konie: sztuk 17. 
Zaprzęga i powozy: […] Siodło angielskie z rekwizytami, bryczka na rysorach kryta 

skórą obita, z materacami skórzanemi zdezelowana, bryczka skóra obita na rysorach mała, 
bryczka z budą z fartuchem skórzanym zła, bryczka z budą z fartuchem skórzanem mała 
bardzo zła, kareta podwójna żółto malowana suknem seledynowym wybita dużo używana, 
koczyk malowany orzechowo safianem zielonym wybity stary, spód do sani poczwórnych, 
sanie z pudełkiem nowym niemalowanym. 

Książki: Zoologia…, Sposób leczenia bydląt, Zbiór wiadomości dla Gospodarza, Szkoła 
uszczęśliwienia, Sielanki polskie z różnych autorów, Rolnictwo i ogrodnictwo, Polak w Paryżu, 
Zbiór poezyji Polskiej, Księga ustaw Polilicyjnych Austriackich, Geometria praktyczna Zaborow-
skiego, Przypadki wielkie z małych przyczyn, Poradyy Woltera, Satyry Horacyusza wierszem 
polskiem, Uwagi śmierci nieuchybnej, Wiadomość o Księstwie Kurlandzkim, Zbiór zabawek 
wierszem Osińskiego, Xiądz małżonek wraz z odpowiedzią, Zbiór wierszy i bajek, Zbiór komedii, 
Lorenzo i Nina, Moje rozrywki, Sielanki Gesuera?, Arasces i Izmenia?, Pocztylion z trąbką, Po-
ranki wiejskie?, Wiersze księdza Zaborowskiego, Krótkie wiadomości w świecie, Dzieła Woltera 
w jęz. francuskiem, Xiążek w jęz. francuskiem w różnej materii w kilkunastu tomach sztuk 16. 

Inwentarz ekomomiczny: Dwór murowany, którego front na południe, wchodząc do tego 
jest ganek na czterech słupach drewnianych, na podmurowaniu, kamieniami wybrukowany, 
pułap z tarcic z tego do sieni czyli przepokoju są drzwi podwójne z zamkiem, w tym piec z kafli 
moskiewski, szafy dla schowania, kredens i zygar w szafie ścienny, po prawej stronie są drzwi 
podwójne także z zamkiem, na salę, w tej okien trzy z dużemi taflami okiennicami przyzwoicie 
okute, podłoga z tarcic, piec z kafli białych, pułap płotnem podbity, ściany obiciem papierowym 
poklijone malowanym w kwiatki a dno? niebieskie ze szlakami, przy piecu są drzwi podwójne 
takież do pokoju bawialnego, w tym okien dwa na tył to jest ku ogrodowi o dużych taflach 
z okiennicami przyzwoicie okutemi, podłoga z tarcic, a pułap płótnem białym wybity, ściany 
obiciem malowanym w kwiaty na białym dnie poklijone, kominek szafiasty nad tym lustro 
w murze, a drugie lustro między oknami […], po prawej stronie jest gabinecik do tego drzwi nie-
znaczne podobne ścianie obiciem wyklijone z zamkiem, zaś w tym ściany obiciem malowanym 
także w kwiaty wyklijane, a drzwi na ogród od połowy szklane także z zamkiem i okuciem przy-
zwoitym, zaś po lewej stronie są drzwi także podwójne z zamkiem do małego pokoiku, w tym 
okno jedno z dużych tafli, podłoga i pułap jako wyżej, ściany obiciem papierowym malowanym 
w kwiaty i różne figury wyklijane, piec z kafli z zasłoną z płótna ramami drewnianymi malowa-
ną okryty, kominek rogowy, przytym kominku jest drzwi pojedynczych dwoje z zamkami do 
sionki ciemnej, która wybrukowana kamieniami, obok małego tego pokoiku jest garderoba do 
której drzwi z zamkiem z tejże sionki o jednym oknie i okiennicą przyzwoicie okute, podłoga 
i pułap z tarcic, z tej napowrót wychodząc wprost są drzwi podwójne z zamkiem do przepokoju 
o którym wzmianka najpierwsza była, a na lewej stronie są także drzwi podwójne do pokoju, 
w którym okien dwa w duże tafle z okiennicami okutemi na front, komin szafiasty, nad tym 
lustro, piec z kafli białych, podloga i pułap jako wyżej – ściany papierowym obiociem powy-
klijane malowanym w szlaki niebieskie […] dno żółte mająca, przy piecu są drzwi pojedyncze 
z zamkiem na tył do pokoju kobiecego, w tym kominek rogowy, szabaśnik i piec z pierwszego 
pokoju ogrzewający, podłoga i pułap jako wyżej, okno jedno z okiennica ku ogrodowi na tył, 
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z tego na bok są drzwi pojedyncze z zamkiem do sionki, w której przeforsztowanie i drzwi ordy-
naryjne, okno na tył ordynaryjne, a przeciwko tego jest schowanie do którego drzwi z zamkiem 
i okno jedno ordynaryjne na front z okienncica, pułap z tarcic wszędzie z tej sionki jest znowu 
sionka i drzwi wychodząc na front z zamkiem i nad niemi okienko szklane, pod temi sionkami 
jest piwnica sklepiona, do tej drzwi a dalej schody, a w tej okienka małe dwa na ogród. Kominy 
murowane z fundamentu nad dach dwa, zaś w tyle ogród fruktowy niedawno założony nieco 
kamieniami, cierniem ogrodzony, a od frontu, a od frontu sztachetami i słupy murowanemi 
opatrzony po obydwóch stronach dworu tegoż, a dalej kamieniami wokoło przed dworem ob-
murowany nisko – od tego dworu idąc na prawo rękę. 

Officyna: Murowana front tej na wschód […] wchodząc na prawej stronie od frontu jest 
pokój o dwóch oknach, piec z kafli, podłoga z tarcic, a pułap wybity płótnem i wapnem, 
od tyłu zaś pokój także o dwóch oknach z okiennicami zewnątrz zamykanemi, piec z kafli 
moskiewski, pułap podobnyż podłog z tarcic, drzwi pojedyncze z zamkami, po lewej zaś 
stronie spiżarnia o dwóch oknach dużych z okiennicami zewnątrz zamykanymi i dwiema 
z tyłu małemi okienkami kratki drewniane mającemi, pułap i podłoga jak wyżej, w sieni zaś 
posadzka z kamienia osełkowego i drzwi na górę czyli strych z zamkiem, z tyłu są drzwi 
i schody do kuchni ordynaryjne z zamkiem […], a dalej drugie takież do samej kuchni wcho-
dząc, w tejk okienek dwa na tych kratki drewniane, komin kuchenny duży, piec obok tego 
do ciast i chleba użyteczny sklepiony, posadzka z kamienia osełkowego, szafów w murze 
z zamkami sztuk pięć, na drugiej zaś stronie jest piwnica i do tej drzwi wprost z zamkiem, 
a w niej małe okienka sklepiona, a posadzka także z kamienia znajduje. Komin nad […] 
z fundamentu murowany, dach gont dość dobry – w tyle bardzo blisko. 

Kurniki: frontem na południe drewniane w słupy pod gontem na podmurowaniu z drze-
wa rżniętego nowe, idąc od tej oficyny ku stodołom. 

Stajnia: murowana pod gontem nowa o trzech przeforsztowaniach polowa a druga po-
łowa z tyłu wozownia ciągle pod jednym dachem […]. 

Szpichlerz: murowany front jego na zachód, przeforsztowania od południa czyli komórka […].
Stodoły: na wprost dworu z drzewa rżniętego stare w słupy stawiane sloma okryte czte-

ry pod jednym dachem. 
Obory i owczarnia: w słupy stawiane słomą okryte stare. Szopa: drewniana w słupy 

stawiana. 
Folwark: z drzewa rżniętego w węgieł stawiany front tego na południe od dwóch izbach 

komorach jednej sieni, w tych okien dwa, piece dwa kominki dwa […] pułap z tarcic słomą 
okryty, komin z fundamentu murowany nad dach, przystawione do tegoż kurniki w słupy, 
dach słomą okryty. 

Dom wprost dworu: przy drodze od młyna ku Woli Głogow iadąc z drzewa rzniętego 
w węgieł stawiany, front tego na południe o 4 izbach po jednym oknie mających, piece dwa 
kominki cztery i sieni dwie, kominy dwa z fundamentu murowane nad dach gontem obity. 

Młyn: o trzech kołach podsiębiernych to jest dwa kamienie, stępy jedne, stary gontem 
obity, drewniany. 

Browar: o dwóch izbach komorze, sieni, gorzelni i oborze na bydło pod jednym dachem 
gont na podmurowaniu z drzewa rzniętego okien siedem […]. 

Karczma: z drzewa rzniętego dach z gont, ze stajnią, obok wrota do wjazdu i wyjazdu, 
o jednej izbie, komorze i sieni komin murowany w węgieł stawiana. 

Kuźnia: w słupy drzewa dartego komin murowany z fundamentu nad dach dach z gont, 
w tej naczynia kowalskie to jest kowadlo, szparog […] dworskie.”

Kaleń
„Folwark z drzewa rżniętego w węgiel stawiany, o dwóch izbach, komorze i sieni komin 

murowany z fundamentu słomą obszyty, bez żadnego zabudowania. 
Chałupa: w słupy stara, o dwóch izbach, komorach, sieniach, komin na sztogach, miesz-

kają w tych Izydor Walkiewicz, gospodarz ciągły, to jest robi wołowych dni trzy i pieszych 
trzy, co tydzień, i Jakub Kempka także ciągły, załogę mając zwykłą, to jest wołów para, kro-
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wę, radło, wóz, płużyce, bronę, siekierę, kosę i świnię? Zabudowania każdy ma oddzielnie 
to jest stodoły i oborki za tąż chałupą, ogrodzenia z chrustu. Chałupa takaż w której mieszka 
komornica jedna.

Zadąbrowie
Folwark: Front tego na południe w węgieł z drzewa rzniętego na podmurowaniu, w tym 

izby cztery sionki trzy, drzwi podwójnych dwoje z zamkami, pojedynczych ordynaryjnych 
sześcioro na zawiasach, pułap z tarcic bez podłogi, okien cztery z okiennicami nieskładenemi 
zewnątrz”.

Konary – 1816 r.
2.

„Aleksander Pierwszy cesarz WszechRossyi król Polski etc etc.
Wiadomo czynimy wszystkim etc etc.
Działo się we wsi Konarach w województwie sandomierskim powiecie radomskiem leżą-

cey, sukcessorów niegdy Wielmożnego Józefa Kalasantego Dunina Wąsowicza dziedzicznej 
we Dworze pod liczbą pierwszą stojącym dnia trzeciego grudnia 1816 roku. Pisarz aktowy 
Województwa Sandomierskiego od Prześwietnego Trybunału Cywilnego pierwszej instan-
cji województwa sandomierskiego pod dniem 15 października roku bieżącego Nr 978 do 
spisania Inwentarza Majątku po niegdy Wielmożnym Janie Kantym Rawicz Mikułowskim 
delegowany, wskutek powyższego zalecenia o zjeździe swoim na dzień dzisiejszy najprzód 
Wielmożnej Konstancyi z Wąsowiczów Mikułowskiej żonę, pozostałą wdowę, tu w Kona-
rach na teraz zamieszkałą, po wtóre Wielmożnego Michała Mikułowskiego, wyżej wspo-
mnianego niegdy Jana Kantego Mikułowskiego synowca, i majątku pozostałego sukcessora, 
tudzież urodzonego Ignacego Tylatyckiego podpisarza Sądu Pokoju powiatu radomskiego 
[…] od tegoż Trybunału pod dniem 9 listopada roku bieżącego i nr 1427 do zastępstwa nie-
przytomnych sukcessorów do tego majątku należących przeznaczonego, zawiadomiwszy, 
na dzień dzisiejszy zjechał, i do spisania w mowie będącego Inwentarza, w przytomności 
tak Wielmożnej Konstancyi z Wąsowiczów Mikułowskiej pozostałey żony, tu w Konarach 
jako też Wielmożnego Michała Mikułowskiego, w swoim i siostry swej Agnieszki Franciszki 
dwóch imion Mikułowskiej, jako od niej prawa nabycia tego spadku mającego imieniem 
stawającego, we wsi Kierz w Powiecie Szydłowieckim, tudzież Wgo Ignacego Tylatyckiego 
Podpisarza Sądu Pokoju Powiatu Radomskiego nieprzytomnych, z Salomei z Mikułowskich 
Zarembiny sukcessorów zastępującego, od Prześwietnego Trybunału Radomskiego powyż-
szą rezolucjya delegowanego w Radomiu, zamieszkałych, niemniej w przytomności Wiel-
możnego Pawła Stadnickiego, dóbr tych Konar dzierżawcy, i Wincentego Gołębiowskiego 
tychże dóbr Rządcy, tu w Konarach zamieszkałych, i na świadków do aktu tego przybranych 
przystąpił. Gdy zaś z aktów przez Sąd Pokoju Powiatu radomskiego kommunikowanych 
okazuje się, że majątek ten przez Sąd Pokoju powiatu radomskiego na dniu 10 stycznia 
1816 roku został opieczętowany, a w dniu 12 lutego 1813 na nowy Rezolucyi Prześwietnego 
Trybunału Radomskiego w dniu 6 lutego roku 1813 wypadłej, odpieczętowany i w dozór 
Wielmożnej Konstancyi z Wąsowiczów Mikułowskiej pozostałej żony jako dani dożywotniej 
oddany, przeto Pisarz Aktowy tak pozostałą żonę, jako sukcessora majątku tegoż wezwał, 
aby do oszacowania pozostałych ruchomości osobę zdatną na Biegłego podali, od których 
gdy jednozgodnie został podany Urodzony Franciszek Kozański, w tych dobrach Konary za-
mieszkały, za tym Pisarz Aktowy jako do Prześwietnego Trybunału radomskiego do odebra-
nia przysięgi od biegłych rezolucya w dniu 30 miesiąca i roku bieżących upoważniony, od 
tegoż biegłego przysięgę odebrał. Z tych zaś akt okazuje się, że niegdy Jan Kanty Mikulowski 
we wsi Tynica w Powiecie radomskim leżącej, dnia 31 grudnia 1812 roku zmarł bezpotom-
nie, majątek zaś ten należy podług Testamentu przez Niego zrobionego poniżej wyrażonego, 
po zgasłym dożywociu żyjącej Konstancji z Wąsowiczów żony Jego, do sekcessorów Anto-
niego Rawicz Mikułowskiego, to jest Michała Mikułowskiego tu przytomnego, Agnieszki 
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Franciszki dwóch imion siostry jego i nieletniej Tekli z Salomei z Mikulowskich z Antonim 
Zarembą spłodzonej, którego to majątku inwentarz następnie został spisany.

Inwentarz ogólny i szczególny majątku po niegdy W. Janie Kantym Mikułowskim 
pozostałego:

Pozostała wdowa Wielmożna Konstancya Mikułowska o pozostałości gotowych pienię-
dzy zapytana oświadczyła, że po jej Mężu zostało się w gotowiźnie 15 w złocie, co czyni 
w monecie 270 zp. 

Summy kapitalne pewne: Według kontraktu kupna sprzedaży wieś Tynicę przez niegdy 
Jana Kantego Mikułowskiego, Wielmożnego Józefa Chociszewskiego w Tynicy dnia 28 maja 
1810 r. spisanego, w aktach Ziemskich radomskich dnia 2 lipca roku tegoż oblatowanego, 
tudzież testamentu przez tegoż Wo Jana Kantego Mikułowskiego dnia 18 lipca 1810 r. wła-
snoręcznie spisanego i w aktach Inwentującego Pisarza znajdującego się we wsi Tynicy jest 
summy kaplitalnej 4000 czyli w monecie 72000 zp. 

Summy kapitalne niepewne: Testamentem wyżej z dnia wyrażonym niegdy W. Mi-
kułowski […], że na kredytowane summy jako to: a) u Ksawerego Skotnickiego 25 czyli 
w monecie 450 zp, b) u Foksicińskiego? 15 czyli w monecie 270 zp, c) u rzeźnika w Chęcinach 
20 czyli w monecie 360 zp, d) u Pani Waligurskiej 937 zp, e) Adama Tymińskiego zp 108, 
f) u żyda Jocka 100 zp, g) (?): razem summa 2335 zp. 

Kleynoty i inne kawałki: szpinka dyamentowa w środku soliter mały, w koło dziesiącia 
małemi dyamencikami obsadzony w złoto oprawne, oszacowane zp 72, sygnecik z krwaw-
nikiem herbu Rawicz w złoto oprawny, pierścionek z Maryą w złoto oprawny, lulka srebrna, 
oświadczyła Mikułowska że skradziona, dwie lulki piankowe w srebro oprawne małe, kap-
ciuch […] skórzany, zegarek srebrny w regiestrze położony 12 taxowany 54 zp, gitara w re-
giestrze położona […] Mikułowska wniosła, że jej własna, skrzyneczka na tytan zamykana, 
ołowiem wybijana, kompasik mosiężny mały, zegar stołowy na postumencie drewnianym 
pozłacanym w regestrze zapisany 18. Razem suma 333 zp.

Srebro: sztućców to jest łyżek 12, noży 12, grabek 12 próby 8 – ważą łutów 220 łyżka od 
wazy, łyżek 2 półmiskowe, lichtarzy 2, taca, cukierniczka, łyżeczek od kawy 8, imbryczek, 
solniczek 2, czerpaczek durszlak, garnuszek. Suma łutów 481, 963 zp§. 

Broń: fuzya wyzłacana kalisbadzka, pistoletów para takichże, pistoletów stalowych para, 
fuzya myśliwska ordynaryjna stara, szabla stara polska, okuwek stary od szabli, kruczki że-
lazne w 4 sztukach do wieszania, siodło angielskie z trandzlą ? stare, ladownica […] z jedną 
sprzączką srebrną, torba myśliwska gorcuchowa? 

Garderoba i futra: zupan axamitny […] oddany kościołowi podług Testamentu zmarłego 
Mikułowskiego, kontusz sukienny koloru ciemno rozmarynowego, pochowany […] żupan 
gredyterowy zielony, także w […] pochowany, kontusz buraczkowy sukienny stary, żupan 
gredyterowy szafirowy stary, kontusz jabłonkowego koloru sukienny, mundur sandomirski 
materyalny […] i żupan, sukien para letnich orzechowego koloru, tużurek zimowy szafiro-
wy sukienny, dwa leybiki do tego dano ubogim, pas perski złotem przerabiany, oddany ku-
zynowi, pas fabryki nieświeskiej biały złotem przerabiany, pas staropolski w karpią łuszkę? 
stary, pas francuski w kolorach jedwabny, pas rzemienny stary, zły ubogiemu oddany,delia 
wilkami podszyta stara zła (ubogiemu oddana?), czapka sukienna z barankami krytemi sta-
ra oddana ubogiemu, kurtka sukienna zielona lisami podszyta stara, szarawary sukienne 
zielone stare oddane ubogiemu, czapka z baranków siwych z galonkami zginęła podczas 
pogrzebu, czapka z czarnym barankiem wierzch sukienny ubogiemu dana,czapka z kaszta-
nowatym […] stara. 

Bielizna stołowa i chodzona: obrusy dwa, serwet 12, serwet z drugiego tuzina sztuk 3 
zdartych, koszul sztuk 8, te oddane sukcessorce Agnieszce Mikułowskiej. 

Pościel: kołdra karmazynowa zupełnie zdarta, łoszko żelazne z firankami kartonowemi, 
kupione przez Panią Mikułowską […] do wyprawy, łoszko żelazne kawalerskie, parawanik? 
żelazny, dwa łoszka składane drewniane do drogi, makata jedwabna złotem przerabiana, 
pawilon karmazynowy kitaykowy używany, obicie perskie stare, dywan stary zły. 
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Sprzęty różne domowe: obicie płócienne drukowane stare, brudne złe, lanszaftów sztuk 
6 na płótnie ramy czarne ordynaryjne, lustro ramy mahoniowe wysokie 5 ćwierci,komoda 
jesion z 3 szufladami i zamkami, względem której wniosła Wa Mikułowska iż jej jest własna, 
kredens jesionowy okuty bez zamka, stół okrągły jesionowy z klapami okuty, krzeseł szt. 12 je-
sion czarny płótnem wybitych, taboreciki 2 także wybitych płótnem, kanapy 2 olszowe wybite 
płótnem, stolik składany suknem zielonym wybity stary zły, stolik mały olszowy czarno malo-
wany z szufladką, biurko jesionowe z szufladkami i zamkami, gotowalnia olszowa z zamkiem, 
2 stoliki, 1 okrągły 2-i w kwadrat, szkatułka dębowa okuta na papiery, kałamarzyk polowy 
skórą wybity, skrzypce z pudełkiem, brzytwy w pudełku mahoniowym 2 angielskie, brzytwy 
w pudełku skórzanym dwie ordynaryjne, kamień czyli marmurek ordynaryjny, rądli miedzia-
nych sztuk 6,imbryczek miedziany mały […], filiżanek par 6 ze złotemi brzegami, filiżanek 
par 3 niebieskich, ordynaryjnych łyżek z kompozycyji szt. 12, piła tracka i pilników 3 stare, 
nożyce ogrodowe i piłka ogrodowa, kanapka mała zepsuta płótnem wybita, magiel dębowy 
stary, 2 stoły kwadratowe sosnowe stare, bagażownik okuty z zamkiem do drogi, kufer stary 
obity z zamkiem, kufer takiż mniejszy, kufer bez obicia mały ordynaryjny, szczypce i haczyk 
do kominka żelazne, kantorek dębowy z 3 szufladkami zamkiem ordynaryjny, lichtarzy ma-
łych 2 mosiężnych, serwis z kompozycyji z 4 karafinkami niebieskimi, 2 lichtarze platerowa-
ne, łyżek platerowanych dużo?, koneweczka miedziana, łyżek z kompozycyji do częstowania, 
karafinek 12, szklanek dużych rżniętych 11, lampeczek rzniętych szt. 11, kieliszków rzniętych 
11, szafa olszowa z 2 szufladami i zamkiem, waliza od powozu z zamkiem, kuferek okrągły 
stary, ceber sosnowy, wanna sosnowa stara popaczona, barełek 2 od wina dębowych starych. 

Sprzęty gospodarskie: kocz jeden suknem zielonym wybity na drągu, kocz jeden sukno 
zdarte, koł bossych 7, bryczka napisana w regestrze od tej tylko koł 3 starych, sanki z pudełkiem. 

Konie i zaprzęgi: koni pozostalo 3, z tych 2 skradzione a 1 sprzedany przez W-ą Miku-
łowską, szory z mosiądzem 4, półszorki 4 z leycami i innemi rekwizytami. 

Bydło owce i trzoda: W. Mikułowska podała, że po śmierci męża pozostało krów 10 
starych, z tych sprzedała Żydowi Wałkowi z Tynicy 5, 2 zdechło, 1 oddana na obligi OO Ber-
nardynów do Radomia, 2 zaś dotąd będące 1 krowa biała stara, druga […], bujak sprzedany 
stary JP Przestrzelskiemu, skóry 2 ze zdechłych krów względnie owiec i trzody oświadczyła 
Wa Mikułowska że jej zmarły mąż za życia swego sprzedał. 

Xiążki: Statut Regni Poloniae, Konstytucja Koronna 1768 roku, Konstytucye Seymu Pon-
tificationis 1736 roku, Dyariusz Seymu Electionis 1764 roku, Prawda objawiona względem 
ordynacyi ostrowskiej, Głos wolnej […] ubezpieczający, Zbiór mów i innych robót za pano-
wania Poniatowskiego, Accessoria Statuti i Konstytucye, Processus Judicationis Regni Polo-
niae Zawadzki, Memoriale Processus Judici […] Eiusdem Zawadzki, Causa contra patres So-
cietatiis Jesu, Uwagi na niektóre ducta nowotworzonego prawa, Powszechna ustawa sądowa 
dla Gallicyi zachodniej, Xięga ustaw na Zbrodnie, Księga o sposobie postępowania z temisz, 
Prawo polityczne Narodu Polskiego, Dissortatio Canonico Civilis; Szkolne: Knapjusz? łaciń-
ski i niemiecki, Synonima Wielka latino […], Dictionarium latinae […], Elementarz dla szkół 
parafialnych, Regule Juris […], Literae Ciceronis de officis […]; Rozumne i zabawne: Spes 
in Domino, Życie Karola Fryderyka II króla Pruskiego, Sekret męstwa w przeciwnościach, 
Teatrum życia ludzkiego, Dobry Żydek, Wykład o cnotach i nagrodach, O przestępstwach 
i karach wykład, Powinności życia domowego, Głos wołający przeciwko libertynom, Co się 
dzieje z oyczyzną naszą, Cud rzadki w świecie że pijak żyje statecznie, Kótki opis wód Lu-
chaczowickich?, Solenizant w 3-ch aktach komedya, Listy patryotyczne do JW Zamoyskiego, 
Historya Królestw Polskich i Książąt, Satyry Biskupa warmińskiego, Stoł obojętny,Ewolucya 
monet w Polszce, Ćwiczenia krosomóstwa prawnego, Rozrywki wieczorne, Dzieła nauki le-
karskiej, Porządek życia i zdrowia przez Tysota; Sztuka ogrodnicza; Kucharz doskonały, Pan 
Podstoli w 3-ch tomach,Pamiętnik Króla Pruskiego asz do podziału zaboru Polski, Prezent 
dla żon z francuskiego, Sposoby różnych sekretów, Listy patryotyczne do JW Zamoyskiego, 
Dyariusz seymików Województwa Lubelskiego, Kabała w pięciu częściach, Malancholia ży-
jącego człowieka, Historya z rewolucyami pod tytułem Stoł Mądrości, Wywód prawdziwej 
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religij, Jarzmo małżeńskie i inne rozmowy, Nieszczęśliwi do kochania, Reasuma […] Trybu-
nału Koronnego 1772 roku i 1778; Dyskurs dwóch ziemianów, Mowa na pogrzeby JW Stan: 
Potockiego, Głos Józefa Niemirycza, Krass na imieniny JW Sołtyka, Nadgroda chwalebnego 
życia, Tabella expas? cywilnych i woyskowych 1775 r., Powitanie JW ordynata Zamoyskiego, 
List obywatela do autora Testamentu Politycznego, Objaśnienie prawdy jak Akademia Lu-
belska jest otwarta; Duchowne: Historia Starego i Nowego testamentu, Gruntowne teologa 
rozmowy o prawdziwej wierze, Szkoła pobożności, Róża Jerychońska […] w obrazie, Miasto 
mistyczne […]; Ucieczka grzeszników: Zwyczajne odprawowanie drogi Krzyżowej, Gorli-
wość apostolska, Sprawiedliwość z nieba wyglądająca, Kantata […] Męka Pańska, Katechizm 
z aktami, Mowa na pożegnanie Trybunału Lubelskiego, Gratulatio Mathiae Sołtyk, Kazanie 
na pogrzebie Adama Cieciszewskiego, Pamięć pobożna zwłok śmiertelnych, Moc cudowna 
sprawiedliwości, De adverbis z kopersztychami niecała, Nauka gospodarcza i rolnicza.

Stan ciążący: 1) W Testamencie wyżej wyrażonym niegdy W. Jan Kanty Rawicz Miku-
łowski wyraził, że summę Jego 4000 na wsi Tynicy lokowanej ciążącej summy dwie. Jedna 
W. Konstancji z Wąsowiczów jego żony posagowa 20000 zp, druga sukcessorów Jego brata 
1740.10 zp., 2) Po śmierci męża zapłaciła Wu Andrzejowi Burdzickiemu z Grabowa długu 
mężowskiego 54 zp tudzież zaległej zasługi Michałowi furmanowi 50 zp; Expens pogrzebo-
we: Pozostała W. Mikułowska wdowa podała, że na pogrzeb swego męża ile być uważa […] 
wydała – 600 zp.

Legata: Powyżzym testamentem niegdy Jan Kanty Rawicz Mikułowski legował: 1) Dla 
Wincentego Mikułowskiego zp 3000, 2) Do kościoła odechowskiego tytułem wyderkassu – 
zp 4000, 3) na ubogich do rozdania – zp 500, 4) do konwentów O.O. Reformatów: kazimie-
rzoskiego, soleckiego, sandomierskiego, stobnickiego, lubelskiego, do każdego po złotych 
polskich 100 – co czyni zp 500, 5) Uwaga, te podług Testamentu dopiero po śmierci pozosta-
łey żony Wey Konstancji z Wąsowiczów Mikułowskiej mają być wypłacona.

Rekapitulacja: Pieniądze gotowe – 270 zp, Summy kapitalne pewne – 72.000 zp, Summy 
kapitalne niepewne – 2335 zp, Kleynoty i inne kawałki – 333 zp, Srebra – 963 zp, Broń – 
120 zp, Garderoba ii futra – 187 zp, Bielizna stołowa i chodzona – 44.18 zp, Pościel – 186 zp, 
Sprzęty różne domowe – 602 zp, Sprzęty gospodarskie – 291 zp, Konie i zaprzęgi – 143 zp, 
Bydło. Owce i trzoda – 244 zp, Xiążki – 163 zp, Summa ogólna stanu czynnego – 77.822.1, 
Stan ciążący ten majątek – 22.444.10.

Odtrąciwszy stan ciążący od stanu czynnego zostaje majątku czystego w ogóle – 55.377.21.
Papiery: Papiery znajdują się w walizie i dane […], lecz tę massy majątku zmarłego 

bynajmniej nie dotyczą, bowiem ściągają się do własności Wsi Tynicy odprzedaney jedne, 
zaś drugie są różnych obywateli od interessów przez tegoż Wielmożnego Mikułowskiego 
niegdyś utrzymywanych. Po spisaniu powyższym sposobem Inwentarza majątku po rze-
czonym niegdy Wielmożnym Janie Kantym Mikułowskim pozostałego i jego przytomnym 
stronom odczytaniu, pisarz Aktowy Wielmożna Konstancyą z Wąsowiczów Mikułowską 
pozostałą żoną jako majątku tego […] dożywotnią do złożenia przysięgi na Rotę jako ma-
jątek wszelki po Jey mężu niegdy Janie Kantym Mikułowskim pozostały, do Inwentarza 
tego został podany i zapisany […]; Konstancya z Wąsowiczów Mikułowska, Michał Rawicz 
Mikułowski sukcessor, Taxator Franciszek Kazański świadkowie”.

Kowala – 1816 r.
„Aleksander Pierwszy Cesarz Wszech Rossyi Król Polski.

Działo się w Kowali Stępocinie wsi w Departamencie i Powiecie radomskim leżącej Wiel-
możnej Eleonory z Rogowskich Jasińskiej dziedzicznej, we dworze pod liczbą pierwszą po-
łożonym, dnia 28 marca 1816 r. Przede mną Piotrem Wolskim Pisarzem aktowym Departa-
mentu radomskiego w Radomiu mieszkającym […] spisali transakcję. 

Spis meblów, inwentarza tudzież wszelkich ruchomości w Kowali Stępocinie i Dąbrówce 
Zabłotniej znajdujących się, które przez W. Eleonorę z Rogowskich Jasińską W-u Aleksemu 
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Ławskiemu transakcją pod dniem 28 marca 1816 r. przed Notariuszem radomskim zdziała-
nym przedane zostały.

Serwis porcelanowy biały ze złotemi obwódkami na 18 osób – złp 500, garnitur szkła na 
18 osób zp 10, detto brylantowany – zp 150, zegar ścienny niebieski – zp 200, detto mahoniowy 
stołowy – zp 100, detto hebanowy detto – zp 150, kaffier ? porcelanowy biały zp 150, firanek 
do 12 sztuk okien – zp 180, luster większych 4 – zp 340, detto mniejszych 4 – zp 200, stolików 
mahoniowych różnych 6 – zp 400, komoda mahoniowa z marmurem – zp 260, biblioteka z książ-
kami – zp 480, szafek mahoniowych 3 – zp 220, fortepian z taboretem mahoniowym – zp 1380, 
krzesełek 24 i kanapa – zp 170, sof dwie z pokrowcami – zp 160, ekran – zp 60, serwantka ma-
honiowa z porcellaną – zp 240, fajansu białego na osób 12 – zp 100, samowar chiński bronzowy 
– zp 150, imbryczków do herbaty 2 – zp 60, łyżek srebrnych stołowych 12, wazowa 1, frykasowa 
1 – zp 200, koszyk srebrny, chochelka, durchszlawek – zp 40, lichtarzy srebrnych 6, solniczek 
z łyżeczkami 2 – zp 200, lampa francuzka – zp 60, cukiernic angielskich 2 – zp 40, bielizny stoło-
wej garniturów 5 – zp 400, kareta szafirowa – zp 3000, DD na saniach niebieska – zp 600, koczyk 
żółty – zp 1200. Razem 12,380. Koczyk na saniach – zp 400, dorożek 2 bryczek […] 2 i wozów for-
nalskich 6 – zp 900, rądli z pokrywami 12 – zp 240, blach i foremek różnych z miedzi 12 – zp 120, 
wanienka miedziana i wanna blaszana: do kąpieli – zp 180, zegar do pieczystego – zp 100, szaf 
różnych ordynaryjnych 6 – zp 300, stołów ordyn 6 – zp 400, billa […], mały mahoniowy – zp 500, 
zaprzęgów na koniu pięciokon 2, 4 konne – zp 350, ogier szarogniady zp 800, klaczy szarognia-
dych 3 zp 1400, koń szarogniady stary – zp 200, kary – zp 200, koni fornalskich 8 – zp 800, krów 
różnych 28 – zp 1680, jałowizn sztuk 28 – zp 584, trzody 12 – zp 216. Summa ogólna zp 21.600.

Eleonora z Rogowskich Jasieńska, 
Jan Nepo: Jasieński mąż asystujący, 
Aleksy Ławski przyjmuje.”

Krzyżanowice – 1874 r.
„Działo się we dworze wsi Krzyżanowice Okręgu Soleckim Guberni Radomskiej dnia 
30 września/dwunastego października 1874 r. Przedemną Felicjanem Tirpitz Rejentem Kan-
celaryZiemiańskiej Guberni Radomskiej w Radomiu zamieszkałym obecni:

1. Cecylia z Boskich Dobiecka po św. Mateuszu Dobieckim wdowa w Warszawie przy ul. 
Nowy Świat pod Nr 27 mieszkająca

2. Eustachy i Natalia Anna dwóch imion z Dobieckich małżonkowie Dobieccy, w dobrach 
dziedzicznych Łopuszno Okręgu Kieleckim mieszkający, w imieniu własnem oraz jako ro-
dzice i główni opiekunowie nieletnich swych dzieci Eustachego i Józefa Dobieckich uniwer-
salny do legatariuszów majątku ś.p. Mateusza Dobieckiego ego czyniący

3. Ludwik Krzyczkowski Patron Trybunału w Kielcach i właściciel dóbr Bebelno w mie-
ście gubernialnym Kielcach mieszkający, jako exekutor testamentów ś.p. Mateusza Dobiec-
kiego w imieniu własnem oraz z mocy plenipotencyi prywatnej […] imieniem Ignacego De 
Gerod (?) Drużbickiego dziedzica dóbr Zameczka w okręgu Opoczyńskiego, równie exeku-
tor tegoż testamentu działający

4. Stanisław Dobiecki dzierżawca dóbr Krzyżanowice w tychże dobrach mieszkającego 
w imieniu własnem oraz jako ojciec z prawa opiekun dzieci swych w małżeństwie z żyjącą 
Izabellą w Krasnowskich Dobiecką urodzonych, jako też Michała, Kazimiery i Maryi nielet-
nich Dobieckich działający

5. Wincenty Lenczewski obywatel na wsi Krzyżanowice mieszkający jak poprzedni le-
gatariusz.

Śp. Antoni Dobiecki właściciel dóbr Krzyżanowice z przyległościami wyżej wymienionych 
i nieruchomości w Warszawie nr 27 przy ul. Nowy Świat sytuowane,j zmarł w Warszawie 
w dniu 10/22 lipca roku bieżącego, pozostawiając po sobie stawający do aktu tego żonę Ce-
cylię Dobiecką, sporządził on testament własnoręczny […], opisane przez Prezesa Trybuna-
łu w Warszawie pod dniem 20 lipca i 1 sierpnia 1874 r. w zachowaniu rejenta Józefa Ma-
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jewskiego w Warszawie będąc. Testamentem tym ogólnymi legatariuszami majątku swego 
wyniósł nieletnich Eustachego i Józefa Dobieckich reprezentowanych przy akcie tym przez 
swych rodziców Eustachego i Natalię Annę Dobieckich, zachowując dla żony swej legityme 
ograniczoną do jednej ósmej części ogółu swego majątku i czyniąc różnym osobom szczególne 
legata między innemi Linczowskiemu Wincentemu i dzieciach (?) stawającego Stanisława Do-
bieckiego […] do sporządzenia takiego inwentarza na gruncie dóbr Krzyżanowice, dla czego 
żądaja stawający to jest Dobieccy i exekutorowie testamentu od przyjmującego ten akt rejenta 
dopełnienia opisu majątku sp. Antoniego Dobieckiego co do dóbr Krzyżanowice, ruchomości 
w nich będących i actiwów hipotekowanych w tutejszeh Guberni i dla oznaczania ruchomości 
pozostawiają na biegłego Antoniego Drabikowskiego, z professyi stolarza, w dobrach Krzyża-
nowice mieszkającego, mnie Rejentowi znanego […]. Wyjaśniają następnie stawający, że dobra 
Krzyżanowice ze wszystkimi folwarkami, inwentarzami żywemi i martwemi zostały przez 
zmarłego wypuszczone w dzierżawę Stanisławowi Dobieckiemu za kontraktem dnia 7/19 
grudnia 1872 r. przed Nowakowskim rejentem w Iłży. […] Rejent przystąpił do opisu przed-
stawiających mu się przedmiotów z oznaczeniem ceny przez obecnego biegłego podawanej.

Meble i wszelkie sprzęty pokojowe i kuchenne: a) na pokoju pierwszym: 7 krzesełek 
i kanapka olszowych wyściełanych, szafa sosnowa z drzwiczkami, dwa stoliki z tych jeden 
bejcowany, drugi olszowy politurowany, lustro szlakowane? w ramach na biało, szczotka do 
mycia ramion rąk, lampa wisząca bronzowa ze szkłami stara, b) w pokoju drugim: 13 krze-
sełek jesionowych z takąz kanapą wyplatane trzciną, stół jadalny jesionowy z czterema bla-
tami politurowany, szezląg z drzewa […] na sprężynach, stoliczek brzozowy politurowa-
ny, komoda o jednej szufladzie, lustro w zloconych ramach, 12 lanszaftów litografowanych 
w ramkach drewnianych., z których cztery złocone, 3 kije drewniane z gałkami złoconemi do 
firanek, dwa stoliki półokrąg jesionowe politurowane, c) W pokoju trzecim: żyrandol bron-
zowy ze szkłami wiszącemi ozdobiony – rubli 30, 6 krzesełek, dwie kanapki wyściełane morą 
czerwoną jedwabną obite na sprężynach rs 36, dwa lustra w zloconych ramach z firaneczka-
mi axamitnemi, dwie podstawki pod lichtarze palisandrowe, 2 krzesełka jesionowe trzcina 
wyplatane, dwie firanki z bronzami i kijami, lanszafcie w zloconych ramach, blejtram od 
kominka papierem wyklejony, waliska stara od powozów? drewniana, d) W pokoju czwar-
tym: żyrandol bronzowy z kinkietami podwójnemi ozdobiony szkiełkami, kanapka kozeta 
12 krzeseł wyściełane na sprężynach adamaszkiem jedwabnym pokryte – rs 120, 2 konsole 
rzeźbiarską robotą ozdobione machoniowe – rs 20, 2 lustra większe w złoconych ramach – 
rs. 20, lustro na postumencie w ramach mahoniowych, szeląg machoniowy skórą kozłową 
kryty wyściełany na sprężynach rs.15, obraz olejno malowany w ramach złoconych przed-
stawiający starca zadumanego – rs. 10, krzesełko machoniowe, poduszka materia wełniana 
robotą koronkową ozdobna, podstawa marmurowa, 2 stoliki do kart palisandrowe, stół ma-
choniowy owalny przed kanapę, trzy kije do firanek z bronzami i kijami, lampa bronzowa 
ze szkłem stojąca, dwie muszle, e) Na pokoju piątym: szafka mała olszowa kredensowa po-
liturowana, 2 taborety, stół sosnowy ordynaryjny, stołeczek mały pod nogi, lanszafcik w ra-
mach złoconych, f) W pokoju szóstym: szafa do książek sosnowa ze szkłem z drzwiczkami, 
lustro małe w złoconych ramach stare, 2 krzesła machoniowe wyściełane, łóżka jesionowe 
stare z materacem i siennikiem, dwie paki sosnowe, g) W pralni: magiel, wanna miedziana 
ważąca funtów 80, która jako własność wdowy pod oszacowanie nie podpada, dwa kotły 
miedziane których jeden jest własnościa wdowy a drugi ważący funtów 10, sagan żelazny 
6 garncy? Mający stary, balia ławka i krzesełka, kosz do bielizy, szafka, stół, sagan. Dymarek 
i dusza, Grabka czyli grafa do gotowania?, blaszanka do nafty, dwa gąsiory i dwie flaszki na 
wódke, dwie pary butów w tym jedna krótkie i trzecia para aksamitna, kapelusz pilśniowy 
i czpeczka wełniana czerwona zużyte, kawałek wosku, 20 flaszek z farb olejnych, 6 śrób do 
firanek bronzowych, popielniczka porcelanowa z figurami – kałamarz i piasecznika szklana 
na postumencie malowanym z figurką, h) W szafie w siódmym pokoju oraz w biurku i na 
półkach tamże będących znalezione zostały różne papiery nieuporządkowane, po spraw-
dzeniu których i uporządkowaniu i odczytaniu przekonano się, że z nich nie wynika żadne 
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acti […], jedynie jako posługiwać mogące do objaśnień rachunków włościańskich i interesów 
z różnymi osobami w odległej przeszłości oraz do dóbr dawniej przez spadkodawcę posia-
danych odnoszące się, wreszcie dotyczące dzierżawy propinacji Xięstwa Łowickiego i daw-
nych rejestrów gospodarskich dóbr Krzyżanowic, poukładane i powiązane co pliki następu-
jące: raporta roczne propinacji X. Łowickiego, rachunki i rejestra Kassy Lisowice, rachunki 
pobranych czynszów za dom Nr 27 w Warszawie roku 1870/71, papiery dotyczące domu 
schronienia oparkanienia cmentarza, wykazy dymów w dobrach Krzyżanowice, dziesięcin 
z tychże dóbr opłacanych, rejestra gospodarcze i raporta z dóbr Krzyżanowice, lustracje dóbr 
tychże w r. 1860 przez Delegowanego z Komissyji Skarbu Krasnopolskiego, Tabella projekta 
do tabell likwidacyjnych i umowy z włościanami i kolonistami dóbr Krzyżanowice, pięt-
naście woluminów akt procesów z różnemi osobami, osiem woluminów akt procesowych 
z wierzycielami dóbr Piękoszowo, plik listów.

Książki: Wiadomości o spółce żeglugi parowej na rzekach spławnych w Królestwie, Naj-
tańszy i najdogodniejszy sposób pędzenia gorzałki – Karolkiewicza, Rozprawa o działalno-
ści urzędników, Uwagi pewnego oficera nad uznana potrzebą urządzenia Żydów w naszym 
kraju, Przewodnik dla hodujących owce, Noworocznik dla ziemian, Ogolna ordynacja Hi-
poteczna, Świat zepsuty, Epoki natury przez Bufona, Żydówka przez Michała Bałuckiego, 
Rozmowy i podróże ojca z dwoma synami, Siedem tomów pamiętników Warszawskiego 
z r.1804, Prawo pruskie, Tom jeden dziennika Wileńskiego z 1821 r., Dwa tomy historii lite-
ratury polskiej Bętkowskiego, Wybór poezji polskich część druga z 1812 r., Chirurgia wete-
rynaryjna praktyczna Ostrowskiego, Dwa tomy fizyki Xiędza Bystrzyckiego, Zasady wiary 
katolickiej, Deculum […] z r. 1605, Historia republiki Weneckiej w tekście francuskim, 9 ze-
szytów encyklopedii powszechnej Gligsberga z r. 1835, Historia Pliniusza w tekście francu-
skim, Trzy tomy historii naturalnej Kluka, Traktat teologiczny.

Inne przedmioty: Waza metalowa z pokrywą wyrobu Frageta, dwa lichtarze najsilbero-
we (?), tacka ze szczypcami, talerzy porcelanowych w kwiatki – 23, półmiski – 4, karafka, 
kieliszki, naczynia miedziane, samomar, kociołki dwa, puszka od lodów, dwie formy blasza-
ne i lichtarz mosiężny. 

Ruchomości martwe i żywe: Wedle wzmianki do inwentarza niniejszego uczynionej na 
wstępie dobra Krzyżanowice wypuszczone zostały w dzierżawę Stanisławowi Dobieckiemu 
z inwentarzami żywemi i martwemi, których opis za oddzielnym aktem prywatnym pod 
dniem 6/18 grudnia 1872 r. spisanym nastąpił, a cena ich tamże ustanowiona została w ogóle 
na rubli srebrem 7899 kopiejek 86 i pół. Oprócz gorzelni i browaru wynajdywanie więc dzisiaj 
ich szacunków, zwłaszcza aparatu i naczyń w gorzelni i browarze jest zbyteczne i niemożeb-
ne, bo inwentarze i ruchomości już są oszacowane przy kontrakcie dzierżawy a oszacowanie 
aparatu gorzelnianego i browaru nie mogłoby inaczej nastapić jak przez dopełnienie wagi, 
a chciwszy one otrzymać wypadałoby aparata wyjmować i burzyć murowania, cena więc ich 
nie została dokonana, ile że zmarły śp. Mateusz Dobiecki w testamencie swym powyżej powo-
łanym ustanowił one na wszystkie ruchomości i inwentarza oraz meble i sprzęty łącznie z do-
brami Krzyżanowice- szacunek więc poniższy za dobra położony obejmować będzie i wartość 
przedmiotów do niniejszego tytułu odnoszących się […]. W tym miejscu stawił się Wincenty 
Dobiecki i wniósł żądanie o zapisanie do niniejszego inwentarza, iż mu się z tytułu sprzedaży 
dóbr Michowa? i Chmielowa w Okręgu Opatowskim leżących należy od zmarłego suma ru-
bli 12 tysięcy […] Małżonkowie Dobieccy i exekutor testamentu odpowiedzieli […], iż suma 
12 tys. została przez zmarłego zapłaconą, dlatego należności tej nie przyznają.

Szacunek dóbr Krzyżanowice z ruchomościami wynosi 50.000 rs.
Odpowiednio do zarządzenia stawającego wszystkie przedmioty tym spisem objęte od-

dane zostały Eustachemu Dobieckiemu jako opiekunowi dzieci swych Eustachego i Jozefa 
Dobieckickich […], srebra zaś spisane spisane pod poz. 207, 208, 210, 211 oddane zostały 
wdowie Dobieckiej […].Pozew tu okazywany wobec świadków X. Henryka Mroczkowskie-
go i Romana Celińskiego we wsi Krzyżanowice mieszkających stawający takowy wdowa, 
wraz ze świadkami, texatorem i Rejentem podpisali”.
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Małęczyn – 1851 r.
„Działo się we wsi Małęczynie okręgu i guberni rado mskiej w domu dworskim pod nr 1 dnia 23 
listopada/5 grudnia 1851 roku Przed Michałem Przychodzkim rejentem kacnelaryi Ziemiańskiej 
gub. radomskiej w mieście Radomiu do spisania inwentarza pozostałego po niegdy Michale Sad-
kowskim wyznaczonym i w tym celu do miejsca na czele wskazanego przybyłym osobiście obecni:

1. Franciszka z Rudzińskich Sadkowska, po niegdy Michale Sadkowskim dziedzicu dóbr 
Małęczyna i Bukówna z okręgu radomskiego pozostała wdowa

2. Tadeusz Kieterowicz, obywatel krajowy, oboje w dobrach Małęczynie, okręgu i gub. Rad.
3. Józef Biedrzyński, obywatel krajowy, imieniem swej małżonki Franciszki z Kieterowi-

czów Biedrzyńskiej, na zasadzie plenipotencyi prywatnej oraz imieniem Antoniny z Kietero-
wiczów Terlińskiej, Konstantego Terlińskiego, właściciela dóbr Brzustowa z okręgu opoczyń-
skiego małżonki, na zasadzie pleniopotencyi przed rejentem czynność niniejszą przyjmującym 
[…] działający w dobrach Parznice okręgu o gub. Radomskiej wraz z małżonką zamieszkały

4. Mikołaj Szokalski, patron przy Trybunale Cywilnym w Radomiu
5. Ludwik Przyłęcki, adiunkt przy Rządzie Guberni Radomskiej
6. Leon Romanowski, patron przy Trybunale Cywilnym Gub. Radomskiej
7. Łukasz Jackowski, kancelista przy Trybunale Cywilnym Guberni radomskiej
Dobra Ziemskie: 1) Dobra Małęczyn z przyległościami, wraz z kolonią Kiedrzyn w okrę-

gu i gub. Radomskiej, których szacunek hipoteczny wynosi rubli sr. 18,615, 2) Dobra Buków-
no z przyległościami – rubli sr. 15,000.

W srebrze, złocie, precjozach itp. podobnych przedmiotach: łyżka wazowa srebrna wy-
złocona próby 12 z fabryki Klimaszewskiego z cyfrą M.S.. W tym miejscu Franciszka z Rudziń-
skich Sadkowska oświadczyła, że jakkolwiek łyżka ta z cyfrą M.S. jest oznaczona przecież nie 
jest własnością jej zmarłego męża i dziś do massy podawana być nie może, srebra bowiem jej 
własne, a m.in. i łyżka wazowa cyfra F.S. oznaczona, której przedstawia ten kawałek trzon-
ka uległy spaleniu i przetopieniu się wówczas, kiedy w dobrach Bukownie spalił się dwór, 
w miejsce zatem spalonej łyżki ona jeszcze za życia męża swego wzięła łyżkę […]. 

W meblach we dworze małęczyńskim znajdujących się: kanapa olszowa wyściełana sia-
nem a raczej sierścią drewniakiem, w czerwone kwiaty pokryta, oraz 6 takichże krzesełek, 
wszystkie stare, stolik okrągły na 3 nóżkach z postumencikiem stary, 10 krzesełek brzozowych 
trzciną wyplatanych na biało lakierowanych, stolik jesionowy składany na postumencie do 
kart służący suknem zielonym wyklejony, szafa jesionowa, stół sosnowy stary do jadania uży-
wanu, 4 krzesełka olszane czarno bejcowane słomą wyściełane, 2 stoły sosnowe białe, szafa 
sosnowa czarno bejcowana, stół sosnowy duży spiżarniany biały, łóżko olszane sosnowo. 

W powozach, bryczkach wozach zaprzęgach narzędziach itp.: wolant stary na żelaznych 
osiach na 4 ressorach suknem niebieskim wewnątrz wybity, sanie ruskie kute, sanie niekute 
zwyczajne, 2 wasążki bez półkoszków, 3 wozy kute, 6 sań do wożenia drzewa. 

W obrazach, szkle, fajansie, porcelanie, zegarach, oraz innych drobiazgowych przedmiotach 
we dworze Małęczyńskim znajdujących się: 12 szklanek rżniętych, 1 salaterka rżnięta kryształem, 
2 talerzyki kryształowe do kwiatów, 2 flakoniki ze szkła niebieskiego krajowego do kwiatów, 2 sa-
laterki porcelanowe ze złoceniami, 2 zwierciadełka w czarnych mahoniowych ramkach półłokcia 
długości, zegar wiszący za szkłem w złoconych ramach, 1 barometr z fabryki Jelonkiewicz, Pan 
Jezus krzyżanej roboty za szkłem w ramach złoconych, 1 obraz krzxyżanej roboty wyobrażający 
myśliwego z familią, Święta Franciszka także krzyżaka robota za szkłem, 1 landszaft na kamieniu 
(?) robiony okręt wyobrażający za szkłem w małych starych zloconych ramkach, 6 landszafików 
małych w ramkach za szkłem starych historyą świętego Józefa wyobrażające, 3 lanszafciki męż-
czyzny i kobiety Europy, Afryki i Ameryki, Obrazy 1 wyobrażający śmierć Xcia Poniatowskiego 
w rzece Elster w czarnych ramkach starych, Matka Boska za szkłem w ramkach czarnych starych, 
2 lanszafciki małe z historii świętej w czarnych ramkach, ważki mosiężne do zboża w mosiężnej 
puszce, 3 lanszafciki, distinctorium czyli krzyż kanonicki miedziany pozłacany. 

W książkach: Kodeks karny dla Królestwa Polskiego z r. 1847, Kodex Cywilny Napoleona 
w języku polskim”.
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Parznice – 1816 r. 
„Aleksander Pierwszy Cesarz WszechRossyi król Polski. Wiadomo czynimy wszystkim. 
Działo się w Parznicach, wsi w departamencie i Powiecie Radomskim, we Dworze tamże 
w części niegdy Wielmożnego Jakóba Radzymińskiego dziedzicznej, dnia szóstego miesiąca 
kwietnia 1816 roku. Pisarz aktowy Departamentu radomskiego od Wysokiego Trybunału 
Cywilnego Radomskiego zaleceniami w dn. 5 grudnia 1812 nr 1444, 27 maja 1815 nr 352, 
10 stycznia 1816 r. i 16 marca 1816 r. wydanemi, spisanie inwentarza majątku wszelkiego ru-
chomego i nieruchomego po niegdy Jakóbie Radzymińskim tak tu w Parznicach jako w Wo-
lanowie pozostałego, mając sobie polecone do attentowania takowej Inwentacyi urodzonych 
Szymona Chałubińskiego, przy trybunale tutejszym patrona w Radomiu zamieszkałego, 
a massy tej kuratora, Imci Eufrozynę Lewińska, niegdy Józefa Lewińskiego tejże massy by-
łego administratora żonę, we wsi Sławno zamieszkałej, nareszcie urodzonego Wojciecha 
Łodwigowskiego, pomienionej massy teraźniejszego administratora w Radomiu zamieszka-
łego na dzień dzisiejszy, urzędownie wezwawszy, w przytomności tak wyżej wyrażonych 
kuratora i administratorów, jako w przytomności urodzonych Wincentego Ponżyńskiego? 
w Radomiu, i Franciszka Rutkiewicza, tu w Parznicach zamieszkałych, a na świadków do 
aktu tego przybranych, gdy od Wysokiego Trybunału Radomskiego przy zaleceniu w dniu 
27 maja 1815 r. nr 352 dany Protokół Ruchomości tu w Parznicach znajdujących się przez 
W. Krapkowskiego dnia 13 września 1812 r. sporządzonego miał sobie pisarz inwentujący 
załączony, zaś tu Protokół wyraża, że […] ruchomości oddane pod dozór pani Eufrozynie 
Lewińskiej […]. Imci Pan Lewiński w imieniu swej matki odpowiedział, że wszystkie ru-
chomości konsegnacją objęte przy zdawaniu administracyi massy Jakuba Radzymińskiego 
zostały przez W. Zyzyusza Trybunału Radomskiego Assesora powtóre spisane i pod dozór 
teraźniejszemu administratorowi W. Łodwigowskiemu oddane, co tenże ur. Łodwigowski 
przyznając wniósł, że ruchomości jakie tylko miał sobie oddane na satysfakcyą długu Ur. 
Maciejowi Supińskiemu z tej massy należnego przez Ur. Rybickiego komornika publiczna 
licytacyą zostały sprzedane, w dowód czego złożył akt Licytacyi przez tegoż komornika 
dnia 6 sierpnia roku 1815 sporządzonej. Co się zaś jeszcze pozostało podał jako to: a) koni 
srokatych para, b) wołów roboczych para, szafka sosnowa, postument od stolika, posadzki 
sztuk 60, drzwi podwójnych troje, kamień spodni od młyna, żelaz płużnych troje i radeł trzy.

Pisarz aktowy końcem oszacowania wyżej wyrażonych obiektów od ur. Macieja Rybic-
kiego tu w Parznicach zamieszkałego, a na Texatora przez Kuratora i administratora poda-
nego przysięgę prawem przepisaną odebrawszy, wyżej wyrażone rzeczy inwentarze oszaco-
wać polecił, a te oszacowane zostały.

Ruchomości: Szafka sosnowa na nogach ordynaryjnych, na zawiasach ze szkoblem do 
zamykania, postument od stolika złamany, posadzki drewnianej sztuk 60, porozklejanej, 
drzwi podwojnych troje bez okucia, kamień do toczenia siekier bez korby, żelaz płużnych 
troje i redeł dwoje, do użycia wcale niezdatnych. 

Inwentarz: koń srokaty szarogniady stary, koń kasztanowaty?, woły urodzony Wojciech 
Łodwigowski administrator podał, że dla ich niezdatności do roboty sprzedał na rzeź. 

Dobra nieruchome: Urodzony Szymon Chałubiński massy niegdy Jakuba Radzymiń-
skiego kurator złożywszy stanu czynnego i biernego świadectwa […] ze niegdy Jakub Ra-
dzymiński we wsi Parznice prawem dziedzictwa nabył różnych części jako to – Według 
kontraktu kupna sprzedaży względem części Rejostwo i Birzewszczyzna? zwanych, we wsi 
Parznice leżących, między […] Ignacym Trepką z jednej a niegdy Jakobem Radzymińskim 
a drugiej strony w Wolanowie dnia […] maja 1805 r. spisanego, w Aktach Ziemskich Radom-
skich dnia 1 czerwca tego roku oblatowanego, niegdy Jakob Radzymiński te części kupił za 
summę 50.900 złp. Ze świadectwem kupna sprzedaży w Parznicach dnia 9 stycznia 1806 r. 
między ur. Sebastianem Łękawskim z jednej, a niegdy Jakobem Radzymińskim z drugiej 
strony o sprzedaż części w Parznicach Lisowszczyzna Gołembiow […] i Paproszczyzna zwa-
nych sporządzonego, a Aktach radomskich dnia 12 i roku tychże oblatowanego niegdy Ja-
kob Radzymiński też części nabył za summę 90.000 zp. Za kontraktem […] przez urodzoną 
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Magdalenę z Różańskich Szemrawską? z niegdy ur. Radzymińskiego z drugiej sprzedaży 
cześci Krogulszczyzna i Brze […] zwanych, w Trablicach dnia 10 stycznia 1806 roku spisa-
nym, w aktach Radomskich dnia 12 miesiąca i roku tychże oblatowanym, tesz części nabyte 
zostały za summę 19000 zp. Za kontraktem […] z 11 maja 1806 r. rzeczony Radzymiński od 
Jana Brzezińskiego nabył części w Parznicach Lisowszczyzna zwanej za summę 10.900 zp. 
Za kontraktem […] z dnia 3 lipca 1806 r. […] część Gębarzewszczyzna zwaną tenże Radzy-
miński nabył za sumę 1000 zp.

Rekapitulacja: Ruchmości – zp 46, Inwentarz – zp 333, Dobra nieruchome – zp 129.402.
Uwaga. Ponieważ majątek Jakoba Radzymińskiego w Dobrach Wolanowie jako pisarz 

aktowy od swego Trybunału w zaleceniu ma doniesione pod dozorem W-j Radzymińskiej 
pozostałej żony znajduje się, przez którego ogół stanu czynnego nie może być oznaczony ani 
stan bierny umieszczony, przeto pisarz aktowy w tym […] co do majątku w Parznicach znaj-
dującego się ukończywszy i dalszą kontynuację jego do przenieść się mającego swego po-
siedzenia na grunt Dóbr Wolanowa […] ur. Wojciecha Łodwigowskiego majątku w nazwie 
będącego, tu w Parznicach znajdującego się administratora do złożenia przysiegi na Rotę:

Jako będąc administratorem Majątku niegdy Jakuba Radzymińskiego, tu w Parznicach 
znajdującego się, wszelkie ruchomości po niem po ich sprzedaży […] Rybickiego publicz-
ną licytacją […]. Inwentarz w Wolanowie do niegdy Jakoba Radzymińskiego należącego 
w przytomności najprzód ur. Ludwiki Radzymińskiej pozostałej żony dóbr tych Wolanowa 
dziedziczki, tu w Wolanowie, po wtóre urodzonego Szymona Chałubińskiego przy Try-
bunale Radomskim Patrona, a massy tej Jakoba Radzymińskiego kuratora w Radomiu, po 
trzecie urodzonych Ignacego Jaszowskiego? i Benedykta Głodowskiego? jako świadków tu 
w Wolanowie zamieszkałych, do oszacowania texator Wojciech Dobrzański przystąpił.

Srebro: Ponieważ w regestrze przez ur. Nesterowicza byłego podsędka na dniu 20 wrze-
śnia 1810 r. spisanym jest wyrażone, że po niegdy W. Jakobie Radzymińskim pozostało się 
srebro i pod dozór radzymińskiej oddane zostało jako to: łyżka wazowa jedna, łyżek sto-
łowych 13, łyżeczka do solniczek, solniczek 2, lichtarzy 4, nożów 15, grabek 14, wszystkie 
funtów 8, łutów 22 i pud wagi wrocławskiej ważyło. Nie widząc na teraz tego srebra zapytał 
się JW Radzymińskiej gdzie go podziała, mając w swoim dozorze, na co odpowiedziała, że 
na zapłacenie służących zmarłego męża srebro to przedała złotnikowi Bandtke do Warsza-
wy, którego nie było tylko grzywien na wagę 14, z tego grzywien 5 próby 11 sprzedała […].

Bielizna różna, garderoba i inne rzeczy (m.in.): obrus na osób 12 i serwet sztuk 9, serwet 
od kawy w deseń kolorowy, mundur pruski z haftami sukna posowego?, kamizelki: żółta 
rasowa stara,, kazimierkowa, kniazowa, sukienna, czarna, surdut flanelowy zły stary, cza-
pek kobiecych galonami sychowemi obszytych, czapka kobieca materyi sychowej w kwiaty, 
szkatułek małych 2 czyli skrzyneczek, taca mahoniowa z galerya, łyżeczka od herbaty i ko-
szyk z kompozycyi, jegerczaków sukiennych zielonych galonami obszytych z klambrami 2, 
frak czarny, szkatuyłka mahoniowa, marmur czyli blat od stolika, tafli lakierowanych z bla-
chy z rekwizytami bez jednej galeryjki i flaszek kilku, szpada z giserem żelaznym zła, futerał 
od sreber, waliza od powozu stara bez zamka skórą obita, żelazny skot do użycia statków, 
kareta poczwórna ciemno malowana suknem białym wybita oszacowana na 260 zp, kareta 
podwójna suknem granatowym obita oszacowana na 216 zp

Zaległości i zasługi (m.in.): Antoni Nowicki, bywszy służący, podał także iż służąc u zmar-
łego Wo Radzymińskiego lat 14 nie odebrał zasług tylko za lat cztery, a to w tej nadziei jest, że 
niegdy W. Radzymiński mawiał często, że który służący u niego lat 12 wysłuży mieć będzie 
gratyfikacyi od niego 1000 talarów, gdy śmierć przerwała tę Jego […] chęć za lat 10 należy mu 
się zapłata, którą rocznie uważając zp 100. 

Rekapitulacya: srebra – 632 zp, bielizna różna, garderoba i inne rzeczy 725 zp, suma 
stanu czynnego 1357 zp, stan ciążący ten majątek – 255.571 zp.

Uwaga. Wielmożna Radzymińska oświadczyła przy niniejszym protokole, że za zmarłego 
męża massy należą jeszcze dwie łyżwy, 1 w Brześciach nad Pilicą rzeką JW Zapolskiego?, 
a druga na Mniszowie […].
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Papiery: Co do papierów Wielmożna Radzymińska oświadczyła, że te nie znajdują się 
żadne papiery nad te, które mnie pisarzowi okazała, a które pisarz aktowy przejrzawszy nic 
w nich nie znalazł ważnego. Oświadczyła zaś dalej, że bylo papierów skrzynia przezniąż 
[…] tu do Wolanowa, z przyczyny, że urodzony Maciej Sapie…? dziedzic Parznic był admi-
nisttratorem, aby który dokument graniczny nie zaginął, które wkrótce ? W. Nestorowicz od 
niej koniem ich przewieżć ma napowrót do Parznic […] Podpisali: S. Chałubiński kurator, 
Justynian Dabrowski texator, Wojciech Dobrzański texator, świadkowie, Piotr Wolski.

Rekapitulacja: ogólna ruchomości znajdujących się w Parznicach: Ruchomości – zp 46, 
Inwentarz – zp 333, Dobra nieruchome – zp 129.482,13, Ruchomości w Wolanowie: Srebra – 
632 zp, Bielizna, garderoba i inne rzeczy 229 zp, suma stanu czynnego – 131. 218, Stan ciążący 
ten majątek – zp 255.571. (not. Wolski I-V 1816)”.

Strzałków – 1852 r.
„Działo się to w gminie Strzałków, okręgu i guberni radomskiej, w domu dworskim pod 
numerem pierwszym, dnia 15/27 lutego 1852 r. Przed Michałem Przychodzkim, rejentem 
Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Radomskiej w mieście Radomiu zamieszkałym, tu zaś do 
miejsca na czele wyrażonemu przybyłym osobiście obecni:

1. Józef Rutkowski, dziedzic dóbr Jaszowice z przyległościami, już to jako exekutor testa-
mentu ś.p. Jana Cetnarowicza, już też imieniem swej córki Ludwiki Rutkowskiej, legatariusz-
ki ś. p. Józefa Cetnarowicza, działający w dobrach Jaszowice, okręgu i guberni radomskiej 
zamieszkały.

2. Konstanty Dzianott, sędzia Pokoju Okręgu Radomskiego, dziedzic dóbr Zameczek 
z przyległościami, również jako exekutor testamentu niegdy Jana Cetnarowicza czyniący, 
w dobrach Zameczka okręgu i Guberni Radomskiej zamieszkały.

3. Łukasz Jackowski, kancellista przy Trybunale Cywilnym Guberni Radomskiej w Ra-
domiu, rezolucją Prezesa Trybunału z dnia 3.01/11.02 nr 338 do zastępowania nieobecnych 
sukcesorów po niegdy Janie Cetnarowiczu przeznaczony, w mieście Radomiu zamieszkały. 
Wszyscy […] zeznali, że na dniu dwudziestym trzecim/czwartym stycznia/lutego roku bie-
żącego zszedł z tego świata bezpotomnie Jan Cetnarowicz, dziedzic dóbr Strzałkowa z przy-
ległościami […], pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym w Wolanowie, na dniu 
dwudziestym siódmym lutego bieżącego roku. […] Stawający wnieśli żądanie, aby rejent do 
sporządzenia inwentarza pozostałości po ś.p. Janie Cetnarowiczu przystąpił, czynność więc 
ta rozpoczęta została w sposób następujący:

W dobrach nieruchomych: Do ś.p. Jana Cetnarowicza należały prawem własności dobra 
Strzałków z przyległościami, w okręgu i guberni radomskiej położone, obecnie w dzierżawie 
Tomasza Okonia? zostającą, których szacunek hypoteczny wynosi rubli srebrnych 29 tysięcy. 

W gotowiźnie: Po następującej śmierci Jana Cetnarowicza znaleziono gotowizny, a mianowi-
cie rub. 1500 w listach zastawnych oraz w papierach i monecie brzęczącej rubli 688 kop. 30 […]. 

Srebra: 1 łyżka półmiskowa srebrna, z fabryki Malcza w Warszawie, z cyfrą JC, czerpaczek 
do śmietanki z cyfrą JC z fabryki Plewińskiego oraz sitko do herbaty, z fabryki Sztejna w Rado-
miu, 12 łyżeczek próby dwunastej z fabryki Malcza w Warszawie, 6 łyżeczek do kawy z fabry-
ki Plewińskiego, szczypczyki do cukru, zegarek kieszonkowy repetier, zegar zmienny, bijący, 
w złoconych ramkach […]. Po tymże Janie Cetnarowiczu, według oświadczenia obecnych tu 
eksekutorów testamentu, pozostało dwa złote krzyże z napisem Virtuti Militari: jeden większy 
wartości rubli 6, przeznaczony testamentem dla familii zmarłego, a drugi mniejszy, wartości 
rubli 3, dla Ludwiki Rutkowskiej zapisany; ponieważ zaś oba odeszły? z mego przeznaczenia 
i tu obecnie nie znajdują się […], jeden sygnet złoty z turkusem, a raczej z krwawnikiem, oce-
niany na rubel 1. 

W meblach, zwierciadłach i obrazach: 1 kanapa, stół przed kanapę z klapami i dwa fote-
le, 12 krzesełek, stoliczek mały o jednej nodze, 2 podnóżki: wszystko z drzewa mahoniowego, 
a przytem kanapa krzesła i fotele na sprężynach włosiem wyściełane, czarną włosiennicą pokry-



484

te, sofa o jednym materacu do siedzenia i drugim do opierania, 12 krzesełek czarnych, wyścieła-
ne adamaszkiem wełnianem, lustro w ramach złoconych, lustro małe w czarnych ramach, małe 
lusterko od toaletki, 2 łóżka jesionowe politurowane, łóżko gruszkowe politurowane, stół okrą-
gły gruszkowy duży, stolik olszany okrągły mały, stolik jesionowy składany do kart, suknem 
zielonem wyklejony, stolik jesionowy z szufladką i podnóżkiem, stolik czerwony stary z połama-
nymi nogami, stolik czarny z suknem zielonym do pisania, stolik mały czarny przy łóżku stojacy, 
ekranik do komina na płótnie papierem wyklejony, szafa jesionowa z półkami, szafa olszana 
politurowana do wieszania sukien, szafka czerwona politurowana, stara, szafka czarna na książ-
ki, szafa czerwona z półeczkami, szafka takaż kredensowa, szafka takaż na naczynia kuchenna, 
szafa biała ordynaryjna spiżarniana, 2 stoły kwadratowe czarno bejcowane do jadania używane, 
2 stoły półokrągłe do przystawiania służące, kufer okuty z zamkiem zielono malowany, szkatuł-
ka drewniana suknem wybita na srebro służąca, 3 stoły ordynaryjne, z tych 1 […], drugi sosnowy 
większy, a trzeci takiż mniejszy, 2 krzesła czerwone malowane z poręczami, 3 stołki ordynaryjne 
bez poręczy, portret X.J. Poniatowskiego w czarnych ramach, olejno na płótnie malowany, por-
tret Napoleona za szkłem, Turczynka olejno malowana, Pan Jezus krzyżową robotą za szkłem, 
Pan Jezus tuszowany?, obraz św. Jana haftowany, obraz św. Genowefy krzyżową robotą, obraz 
św. Barbary za szkłem, lanszaft wyobrażający widok Gierasimowa? 

W garderobie, bieliźnie pościeli i tym podobnych przedmiotach: futro niedźwiedzie, suk-
nem ciemnym zielonym pokryte, ocenione na rubli 45, które to futro testamentem przeznaczo-
ne jest Teobaldowi Dzianott, płaszcz granatowy, watowy, rubli 10, surdut brązowy, tużurek 
czarny suknem zielonym pokryte […]. 

W powozach bryczkach i zaprzęgach: kocz z fordeklem, walizą?, kufrem i z dwoma far-
tuchami, suknem brązowym wybity, oceniany na rubli 60, bryczka wybita suknem zielonym, 
z dwoma fartuchami i materacem, wóz prosty kuty do wożenia drewna oceniany na rubli 2, 
sanie rosyjskie czerwono malowane, 4 chomont krakowskich kompletnych, z płatami, 2 pary 
lejców, 2 frenzle bez cugli, siodło angielskie z czaprakiem i franzelką, siodło fornalskie stare, 
4 uzdzienice, popręg z taśmy i 4 ordynaryjne popręgi oraz zgrzebło i szczotka, 2 wagi do czte-
rech koni obok, a druga do koni ciemnych?, dwa łańcuchy żelazne do wożenia drzewa, a drugi 
do trzeciego konia, do bryczki. 

W książkach: Dzieła Krasickiego zebrane tom 1, Historya konsulatu, Historya naturalna 
przez Vireja, Historia obyczajów i zmyślności […] przez tegoż […], Historya polska przez 
Teodora Wagę, Historia Powszechna Kajdanowa, Historia podróży i odkryć dokonanych na 
morzu i lądzie przez Szymanowskiego, Starożytna polska przez Balińskiego, Obrazy miasta 
pod względem geografii, statystyki, Życie Napoleona z rycinami, Kronika Napoleona przez 
Bobrowicza, Historia Napoleona przez Marca Emila de Saint Hilaire, Kompania Francuzka 
w r. 1812 w jęz. francuskim, Samuel de Braves […] po francusku), Napoleon sam przez siebie 
odmalowany, Grenadier filozof przez Godebskiego, Czytelnia najnowszych powieści przez 
Dmochowskiego, tomów 8, Szpieg amerykański przez Haupera (haupesa), Adiutant Ponia-
towskiego Naczelnego Wodza, 4 powieści współczesnych pisarzy, Róża na Tanenbergu czyli 
wzór miłości […], Kandyd wszędobylski przez Woltera, Poradnik domowy […] gospodarskie, 
Jeografia Królestwa Polskiego przez X. Politowskiego, Obrazy myśli moich przez Bachwicza. 

W srebrze, miedzi mosiądzu, blasze żelazie szkłach, porcelanie fajansie i różnych naczy-
niach: cukiernica platerowana, 2 pary lichtarzy platerowanych frażetowskich, rondel miedzia-
ny wraz z pokrywą, rondel takiż z pokrywą, takiż rondel, 2 dzwonki spiżowe jeden większy 
drugi mniejszy, 2 żelazka mosiężne do prasowania stare popsute z 4 duszami, piecyk od kawy 
i młynek, moździerz żelazny z tłuczkiem i przezmian takiż do ważenia, balia stara z dwiema 
żelaznemi obręczami, 9 tacek spiżarnianych drewnianych, dzieżka do chleba, stolnica z wał-
kiem, maselniczka, wanna dębowa stara duża do kąpieli, dwie zaś małe wanienki, salaterka 
szklana, miseczka szklana do cukru z kluczem szklanym, szklaneczka, waza dwa półmiski, 
4 salaterki, 12 talerzy głębokich i 24 płytkich tudzież talerzyk niebieski wszystkie fajansowe, 
5 filiżanek dekoracyjnych różanych fajansowych z tyluż spodkami, 12 filiżanek jakichże do 
czarnej kawy, z tyluż spodkami, 16 nożów, 17 widelców z trzonkami drewnianymi czarnemi”.
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Wola Wrzeszczowska – 1847 r.
„Działo się na gruncie dóbr Woli Wrzeszczowskiej w Okręgu i Powiecie Radomskim poło-
żonych dnia 11/23 lutego 1847 r. Rejent podpisany Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radom-
skiej w Radomiu urzędujący delegowany […] do opisania inwentarza pozostałości po niegdy 
Antonim Zalewskim, dzierżawcy dóbr Woli Wrzeszczowskiej, po którym opieczętowanie 
przez Podsędka Okręgu Radomskiego 4/6 grudnia roku 1846 dopełnione zostało […], re-
skryptem na początku powołanym aplikant sądowy Franciszek Ryttel ustanowiony jest […], 
tudzież Matki zmarłego Maryanny 1v. Zalewskiej 2v. Rakowskiej, Joachima Rakowskiego 
Małżonki […] rejent opisujący odebrał przysięgę.

Gotowizna: Oświadczyła Maryanna 1v. Zalewska 2v. Rakowska zmarłego matka, w któ-
rej domu Antoni Zalewski jako jej syn życie zakończył, że tenże gotowizny żadnej z dniem 
śmierci swej pozostawił tylko rubli 54 kopiejek 74. 

Precjoza: Z precjozów pozostawił niegdy Antoni Zalewski 4 łyżki srebrne stołowe, jedne 
do kawy, które ważyły łokci 26, próby 12, a jak dowód do inwentarza tego złożony przeko-
nywa […] zostały w Warszawie przez […] Jana Gołębiewskiego? przy ul. Zakroczymskiej 
pod nr 1857 zamieszkałego, pozostawił cyważkę? złotą z kluczykiem, sakiewkę do pienię-
dzy, zegarek złoty cylindrowy. 

Meble: szafa kantorkowa?, czerwona ze szkłem, szafa sosnowa czerwono malowana, 
szafa sosnowa czarna stara, szeląk stary z drzewa jesionowego ceratą czarną pokryty, stolik 
jesionowy kwadratowy z szufladą, stolik olszowy czerwono lakierowany z szufladką, stolik 
olszowy czerwono lakierowany z szufladką, stolik okrągły na nóżkach topola fornirowa-
nych, Krzesełek topolowych 6 koloru niebieskiego, krzesełek olszowych czarnolakierowa-
nych 6 […], lustro w ramach drewnianych, zegar ścienny z wagami popsuty, szafa jesionowa 
do sukien, kufer stary na kłódke zamykany. 

Różne sprzęty kuchenne domowe i gospodarskie: rondli miedzianych 3 […]. Czajnik 
porcelanowy biały, żelazko mosiężne z dwiema duszami żelaznemi, filiżanek 5, lichtarz mo-
siężny stary, kieiszków gładkich 6, samowar mosiężny średniej wielkości zużyty, karafinek 2 
[…] szafarnia sosnowa o pięciu przegrodach z zamkiem na kłódkę, fartuch stary od bryczki, 
moździerz mosiężny z tłuczkiem, stół na krzyżowych nogach, skór z owiec 5, siodeł 2 sta-
rych, szli 6 z postronkami starych, ceber z obręczami żelaznemi, piecyk blaszany stary, […], 
młynek do czyszczenia zboża. Konie: klaczka kasztanowata łysa, wałaszek gniady, klacz 
gniada, klacz, koń gniady stary, klacz gniada, klacz gniada. 

Papiery: Z pomiędzy papierów znaleziono tylko rejestra ekonomiczne miejscowe oraz kon-
trakt urzędowy z dnia 13/29 czerwca 1846 r. przed rejentem Rutkowskim zawartey o dzierża-
wę trzechletnią dóbr”.

TESTAMENTY

Drzewica – testament Anny Kwaśniewskiej, 1796 r.
„Ponieważ nieodmienny jest wyrok Niebios, że kto się rodzi umierać musi, a dnia i godziny zejścia 
nikt wiedzieć nie może, przeto ja Anna Kwasniewska, miecznikowa stężycka, jaki człowiek temu 
wyrokowi podlega, zupełnie zdrowa na umyśle będąc, uczynić rozporządzenie majątku mego 
przedsięwzięłam. I mając sumę posażną zł pol. 16300, mnie z substancyi ojczystej i macierzystej 
po niegdy W. Annie z Janickich i Stanisławie Kwasniewskim, mieczniku stężyckim, pułkowni-
ku wojsk koronnych, małżonkach, rodzicach moich pozostały wynaleziona, u JW. Karola Dunina 
Wąsowicza, sędziego ziem woj. sandomierskiego powiatu radomskiego, orderów P. Kawalera zo-
stające, a po uspokojeniu dług […] do sumy zł. pol. 15900 zmniejszony, tudzież […] summę zł pol 
5433 g 10, czyli porcya summy na dobrach JWStanisława Stadnickiego […] Orderu św. Stanisława 
kawalera, ulokowanej, niegdy WJPani Katarzyny z Kwasniewskich, Wo Ignacego Bełdowskiego, 
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pułkownika wojsk koronnych małżonki, siostry mojej rodzonej, bezpotomnie zeszłej, posagowej, 
wynikającą prawem natury na mnie względem inszych konsukcessorów spadającą, a znając z wie-
ku mego możność majątku swego nie tylko używania, ale nawet jako bezpotomnej o tymże roz-
dysponowania wolność prawem nadaną mając, zaczym takowe summy posażną i spadkową tym 
rozporządzam sposobem. A najprzód, gdy bowiem każdy szczególnie do swego domu i familii 
równo przywiązanym być powinien, ku której ja bez wyboru jednym pałam sercem, ale oraz wol-
ny wymiar dobroci w dzieleniu majątku nikomu przeciwko być nie może, a będąc przeświadczona 
jak W. Walenty Kwasniewski, pułkownik wojsk narodowych, niegdy W Antoniny z Szudrawskich 
i Felicjana Kwasniewskiego, rotmistrza kawalerii narodowej, Stty nowosielskiego małżonków syn, 
bratanek mój rodzony, od młodości swej wieku w ćwiczeniu wojskowym czynił przykładanie, 
a postąpiwszy w rangach, mężnie i cnotliwie Ojczyźnie służąc, z ofiarą życia i majątku wiadome 
Krajowi dawał dowody, w którym chwalebnym postępowaniu nie bez nadwerężania swej sub-
stancji zostaje, tudzież oprócz względności imienia z obowiązków mnie wiadomych moje uwalnia-
jąc summienie, zaiste z tych powodów i prawdziwego czucia rzeczonemu Wiel. Walentemu Kwa-
sniewskiemu, memu bratankowi, summę złpol 10000 wyznaczam, która z summy mojej i JWKa-
rola Dunina Wąsowicza, sędziego ziemskiego radomskiego będącej, do odebrania przekazuję. Nie 
mniej z tej summy, która u wspomnianego JW. Sędziego zostaje, tenże bratanek mój summy złpol 
300 odebrania […] będzie, i tą summę […] po śmierci mojej do kościoła tego, w którym ciało moje 
spoczywać ma, za duszę moją od tej resztującą zaś summę u wzmiankowanego JW. Sędziego zo-
stającą, nad summę zł pol 10000 bratankowi memu wyznaczoną i na msze święte odkazaną pozo-
stającą, W Józef Dunin Brzeziński starościc […] niegdy WSW Magdaleny z Kwasniewskich i Jana 
Dunina Brzezińskiego […] małżonków syn, siostrzeniec mój tudzież potomków z niegdy W. Alek-
sandry z Kwasniewskich, siostry mojej rodzonej i Józefa Jankowskiego, generała wojsk koronnych 
małżonków pochodzący, między sobą podzielić się mają. Co się tyczy porcyi spadkowej po niegdy 
Wiel. Katarzynie z Kwasniewskich Bełdowski siostrze mojej i JW. Stadnickiego chorążego pilznen 
znajdujących się, mnie należącej a […] Wa Bełdowskiego podpadającej, tej porcyi jako się okaże 
[…], oraz na satysfakcyją na obowiązującą W Pannie Mariannie Kwasniewski, starościance no-
wosielski bratance mojej rodzonej […], że zaś […] z Wolskich i Stefan Odrzywolski małżonkowie, 
łowczyństwo czerwonogrodzcy […] i w czasie trafiającej się słabości osobliwszej przysługi i wy-
gód wszelkich okazali mi dowód […] przeto musiałabym być nieczułą, gdybym tymże ile można 
wdzięczności nie uczyniła, którym wszelkie rzeczy ruchome, jakie tylko po mojej śmierci zostaną, 
lubo te zważywszy dochód i wydatki na utrzymanie się moje było szczupłe, znajdują się, ofiarują. 
Wiekiem i słabością będąc obciążona jak długie są dni życia mego wnosić nie zdołam […], prędzej 
mnie do wieczności miał wezwać Bóg Wszechmogący, na tyenże W. Stefan Odrzywolski prowizje 
od summy u JW. Sędziego ziem radom będącej, od ostatniego kwitu zatrzymana odbierze i niech 
na wydatki pogrzebowe obróci. Tak więc majątkiem własnym rozporządziwszy pewna jestem, że 
sukcessorowie moi, ile wszyscy religią umocnieni […], niepoślednim majątkiem obdarzeni […], 
woli moje sprzeciwiać się nie będą, których na honor nieskazitelny zaklinając w przypadku niespo-
dziewanym do spowiedzi w Sądzie Najwyższym a Strasznym powoływam […] Dan w Drzewicy 
dnia 6 stycznia r 1796 Anna Kwasniewska”.

Strzałków – testament Jana Cetnarowicza, 1851 r.
„W Imię Trójcy Przenajświętszej czynię tę ostatnią wolę. Urodziłem się w wierze katolickiej w tej 
do końca dotrwać i umrzeć pragnę. Nie chcąc zaś majątku jaki mi Bóg prawdziwą pracą i oszczęd-
nością zebrać pozwolił […] czynię rozporządzenie. Majątek mój składa się z następujących real-
ności: a) dobra Strzałków, z należącymi do niego folwarkami Sabat i Zabłocie, własnośc moja 
dziedziczna hypoteczna, którą dla prędszego sprzedania mniej szacuję jak zapłaciłem – szacunek 
zp 180.000, b) mam kapitału w rękach i po ludziach 45.000, c) Reszta inwentarzy, sprzęty gospo-
darcze, srebra, meble, odzież, a przez licytacje sprzedane pomnożą kapitał mniej więcej 4 000, 
d) umorzenie Towarzystwa Kredytowego po dzień ostatniego grudnia 1851 r. wpłynie do massy 
28.000. Stan ogólny massy wynosi zp 257.000 […] czynię exekutorami WW Konstantego Dzianott 
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dziedzica dóbr Zameczka i Józefa Rutkowskiego, dziedzica Jaszowic, co do załatwienia intere-
sów w Królestwie Polskim […] Pragnę ażebym był pochowany na cmentarzu kościoła wolanow-
skiego w […] grobie około ś.p. żony mojej, który dla niej wystawiłem. Na tem samem nadgrobku, 
z boku od bramy ma być położony napis literami złotemi: Tu leży Jan Cetnarowicz kapitan b. 
woysk polskich ozdobiony krzyżem złotym polskim Virtuti Militari – Dziedzic dóbr Strzałkowa, 
urodzony w R. 1784 umarł d.m. i R. żył lat N.N. Przechodniu westchnij za jego duszę. Pogrzebu 
nie żądam okazałego, ale przyzwoitego […] Teraz przystępuję do uposażenia mojej familii […] 
Józefowi, najmłodszemu Bratu, wysłużonemu żołnierzowi – zp 2000, Antoniemu Cetnarowiczo-
wi bratu stryjecznemu, obywatelowi Miasta Krakowa, tamże mieszkającemu – zp 2000, Pannie 
Małgorzacie, córce pomienionego Antoniego – zp 2000, Władysławowi, synowi tegoż Antoniego 
– zp 2000, tenże Władysław ma ode mnie rewers na zp 1000 dany jak go do Chrztu trzymałem, 
jeżeliby go za życia nie spłacił i po śmierci mojej znajdzie […] to exekutor wypłaci 1000, Ignacemu 
Cetnarowiczowi, stryjecznemu bratu w Warszawie mieszkającemu 2000, Kazimierzowi Cetnaro-
wiczowi, lubo dalekiemu kuzynowi, przez wzgląd na kilkoro dzieci 1000. Pozostałym dwom 
synom po śp. Tomaszu Bełdowskim – tamże gdzie moi bracia mieszkającem […], spadek po ich 
stryju kanoniku Bełdowskim. Suma ogólna czterdzieści siedem tysięcy. Upraszam W-ych Józefa 
Jaworskiego i Andrzeja Wilczyńskiego, sukcesorów testamentu do interesów familijnych galicyj-
skich ustanowionych, ażeby pomieniona summę zp 47000 z massy podnieśli i na podróż dla 
siebie wzięli, również z massy zp 600 – udali się do Galicyi austriackiej do miasteczka Biecza 
w cyrkule jasielskim leżącego i tam gdzie reszta krewnych mieszka, w czem niepotrzebna im 
obszerniejszej informacji, bo oni lepiej wiedzą o wszystkich stronach, gdzie rodzina zamieszkuje 
i znają lepiej wszystkie osoby, jak ja, bo później ode mnie z tamtych stron wydalili się. Przybyw-
szy do Biecza przywołają braci moich rodzonych Ignacego i Józefa, wraz z niemi sprowadzą całą 
moją familię w jedno miejsce i rozpłacą podług niniejszego rozporządzenia wszystkim głowom 
żyjącym, ci powinni wydać kwit w Urzędzie Miasta Biecza sporządzony, a przez wyższą władzę 
zatwierdzony, dla doręczenia go exekutorom testamentu massy ogólnej. Jeżeliby Szanowni Exe-
kutorowie uważali, że które indywiduum z familii tam spadkiem rządzić by się nie umiało to 
lepiej jego schedę umieścić w pewnem miejscu za rewersem na procencie, a osoba niemiejąca się 
rządzić niech się kontentuje procentem, co roztropności exekutorów i moich braci zostawiam. 
Gdyby z wyszczególnionych spadkobierców, której głowy przy życiu niezastali to jej udział roz-
dzielą w równej części między pozostałe zmarłej osoby rodzinę w prostej linii, to jest z rodziców 
na dzieci, a z braci i sióstr na rodzonych braci i siostry […] Szanowni exekutorowie i wy wszyscy, 
którzy ten testament czytać będziecie, że całego majątku nie oddacie memu rodzeństwu, bo uwa-
żam za pożyteczniejsze poprawiwszy każdego byt w takim stanie rodzeństwo zostawić, w jakim 
stanie Opatrzność go pozostawiła. Są to ludzie wprawdzie poczciwi, ale prości bez edukacji, 
może by niemieli użyć tego majątku, bo jego ceny nie znają i może by przy nim do nędzy przy-
szli, a w dzisiejszem stanie są szczęśliwi. Pretensji do mego majątku rościć nie mogą, bo ze spad-
ku po rodzicach ani grosza nie wziąłem, tylko im odstąpiłem ten majątek, którym rozporządzam 
jest własną pracą krwawo zarobiony. Po uporządkowaniu interesów dobroczynnych i familij-
nych po rozpisaniu summy zp 60600 zostanie jeszcze suma do podziału zp 86,735 którą rozrzą-
dzam jak następuje. Nim jednak tego dopełnię obrócę mowę moją do do was WW. Teobaldzie 
i  Konstanty Dzianottowie, W. Emilio Rutkowska, Szanowni Sukcessorowie Czcigodnych Rodzi-
ców Waszych, z Niemi i z wami przeżyłem lat czterdzieści kilka w najściślejszych stosunkach 
przyjaźni. Im i wam zawdzięczam byt mój błogi i spokojne przetrwanie starości, Rodzice wasi 
byli zakładem (?) pierwiastkowego majątku jakiego mi potem Opatrzność dorobić mi pozwoliła, 
a dopełnieniu JW generał Dziekoński1708 […], za to Bóg nad duszami Waszych i JW. Generała, 

1708 Kazimierz Dziekoński h. Korab (ur. 1779 – zm. 1849), syn. gen. Antoniego Dziekońskiego, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej, bitew pod Raszynem i Lipskiem jako dowódca osłony ks. Józefa Poniatow-
skiego, w 1828 r. został generałem brygady i dowódcą 2 brygady Dywizji Strzelców Konnych Królestwa 
Kongresowego, walczył w powstaniu listopadowym, dowodząc załogą Radomia, kawaler maltański 
(J. Willaume, Kazimierz Dziekoński, w: PSB, t. VI, Kraków 1948).
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który w końca życia swego zaszczycił mnie niezmienną przyjaźnią i opatrywał mnie we wszyst-
ko czego mi brakowało, święci na wieki wieków, że szanowni panowie niczego ode mnie nie 
potrzebują, bo każdy z was posiada majątek dostateczny i na utrzymanie wasze wystarczający, 
może waszą delikatność obrażę, za co was najmocniej przepraszam nie stąpiłbym spokojnie do 
grobu, jeżeliby wam choć w części nie zawdzięczył i pamiątki po sobie nie zostawił […]; zapisać 
W. Teobaldowi Dzianott zp 8000, W. Konstantemu Dzianott zp 8000, W. Emilii z Dzianottów 
Rutkowskiej zp 8000, pannie Annie Dzianott, córce WW. Konstantego i Franciszki Dzianottów 
a mojej chrzestnej córce zp 8000, pannie Marii Skarżyńskiej, córce Konstantego i Julii Skarżyń-
skich, a mojej chrzestnej córce zp 2000, pannie Julii Jasińskiej, córce Maksymiliana i Joanny Jasiń-
skich dziedziców Bniaka(?), którą my z ś.p. żoną moją do chrztu trzymali, zp 2000. resztująca 
pozostałość która jeszcze […] i to wszystko co bym jeszcze za życia przerobił, powiększył, zapi-
sanie tobie Ludwiko Rutkowska, córko Józefa i Emilii z Dzianottów Rutkowskich małżonków, 
moja chrzestna córko, w Tobie pokładam nadzieję i ufność, że w dopełnieniu obowiązków wło-
żonych na proboszcza wolanowskiego i na dziedzica Strzałkowa, szpital radomski, szczególniej 
zaś w utrzymaniu nadgrobka na cmentarzu wolanowskim nie tylko sama póki ci Bóg życia uży-
czy pamiętać będziesz, ale tę pamięć następcom swoim przekażesz, jeżeli W-y Teobald nie pogar-
dzi to niech przyjmie niedźwiadki, a żona jego pudełko safianowe z monetami z r. 1831, WW. 
Konstantowie Dzianott raczą przyjąć zegar ścienny, w złoconych ramach, któren salę jadalną 
przyozdobi, a WW Józefowie Rutkowscy dywan Teheranem zwany, mój faworyt – Krzyż więk-
szy złoty Virtuti Militari z patentem oddadzą exekutorowie memu bratu Ignacemu, niech będzie 
pamiątką między familią, mniejszy pannie Ludwice Rutkowskiej. Wy Antoni Makowiecki, drogi 
mój Przyjacielu, wiem, że ode mnie nic nie potrzebujesz, ale na pamiątkę naszej Przyjaźni przyjm 
moją choć szczupłą biblioteczką, spis tejże jest między papierami, reszta rzeczy pójdzie pod licy-
tację. Do ciebie panie Józefie Rutkowski, kochany Przyjacielu jeszcze kilka słów przemówię, prze-
konałeś się z tyluletniego pożycia naszego, że fałsz nie powstał w mem sercu ani w mych czy-
nach, przy zgonie oświadcza, ze Strzałów jest jednem z piękniejszych, wygodnych (?) i intrat-
nych majątków. Najgorętszem jest życzeniem im byś go z wolnej ręki, na dziedzictwo naszej 
córki Ludwiki Kiejszak […], ona jest najznamienitszą spadkobierczynią po mnie, ażeby ci kupno 
ułatwić zmniejszyłem szacunek o zp 10000 jak kupiłem – nie rachowałem nakładów jakie włoży-
łem – masz do tego najłatwiejsze środki, kapitał zostawiam gotowy. Towarzystwo […] podniosę 
lub sam za życia, lub ty po mojej śmierci, te połączone dwa kapitały wystarczą, z małem dodat-
kiem, na spłacenie mego rodzeństwa, W. Potkańskiego i W. Piątkowskiego, zaś z familią swoją 
[…] w wypłatę jaką tem testamentem […], gdy pozwoli dożyć dziedziczce Ludwice za dług To-
warzystwo umorzy.

Pisałem własnoręcznie w Strzałkowie po powrocie z Galicji w dniu 10 listopada 1851 r. 
Jan Cetnarowicz dziedzic Strzałkowa z przyległościami”.

Zbożenna – testament Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej h. Lubicz1709, 1830 r.
„W imię Boskie i Matki Boskiej Świętych Pańskich i Aniołów Stróżów zaczynam testamentu 
spisanie, czyli ostatniej woli mojej. Dopomóż miłosierny Boże zadysponować całym moim 
majątkiem, jako to z twojej opatrzności, tak żeby mnie udysponowała na największą chwałę 
twoją i zbawienie duszy mojej […] Nie mając żadnych sukcesorów koniecznych, to jest ani 
rodziców, dziadów, babów, stróżów, ciotek, wujów, bezdzietna, mogę dowolnie rozporzą-
dzić całkowitym moim majątkiem, na przypadek śmierci mojej […].1709

1709 Wiktoria z Szydłowskich Malletska (ur. 1782 Zbożenna – zm. 5.08.1830 r. Warszawa), wpierw była żoną 
Karola Szydłowskiego, fundatora kościoła w Skrzyńsku (jego portret znajduje się w Muzeum Diecezjalnym 
w Sandomierzu). Jan de Grandville Mallet h. Bastion (ur. 1777 Marsylia – zm.1846 Zbożenna), generał napo-
leoński, francuki inżynier wojskowy w służbie polskiej i rosyjskiej, biorący dział w budowie fortyfikacji Mo-
dlina, Zamościa i kanału Augustowskiego, uczestnik kampanii wojennych, wolnomularz, był jej drugim mę-
żem. Jego córką zaś z drugiego małżeństwa, z Adelą Krasińską, była pisarka Waleria Marenn-Morzkowska. 
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§.1. Małżonkowi mojemu Janowi Chrzcicielowi Malletskiemu, generałowi Wojsk Pol-
skich i dyrektorowi Korpusu Inżynieryi na teraz będącemu, zapewniłam aktami urzędo-
wemi przed Rudkowskim i Engelke, notariuszami w Warszawie sporządzanemi, nie tylko 
dożywocie na całym moim majątku, lecz nadto zapisałam własność ruchomości wszelkich 
z wyjątkiem summ, garderoby mojej, to jest rzeczy moich używanych, mnie służących i in-
wentarzów gruntowych, które to prawa niniejszym przyznaję, potwierdzam, ponawiam, 
wkładając na małżonka mego obowiązek jedynie ten, aby kapitały gotowe z listów zastaw-
nych złożone, lub osobiście od kogokolwiek należące mnie, winien był hipotecznie lokować, 
skoro tylko gotowizna po mnie pozostanie lub kapitał jakowy zostanie zrealizowany przez 
wystosowanie listu zastawnego, lub przez odebranie summ.

§.2. Z sukcesorów moich […], których tu wspomnę i wymienię i którzy godni serca mego 
są i którym udział dobrodziejstw moich zapiszę tymże testamentem […], nie będzie miał 
praw pod jakimkolwiek bądź tytułem naruszać spokojności Małżonka mego Jana Mallet-
skiego, ani od tegoż, jako dożywotnika ogólnego, jakichkolwiek bądź kaucyi, kalkulacyji, 
zabezpieczeń, inwentaryzacyi, od czego i tego wszystkiego uwalniam […].

§.3. Tenże całkowity mój majątek […] składa się z dóbr moich dziedzicznych, zwanych 
kluczem Zborzeńskim, w województwie sandomierskim, obwodzie opoczyńskim i szydło-
wieckim, z inwentarzów wszelkich gruntowych w tychże dobrach będących, aparatem mie-
dzianym, ze wszelkimi do niego należącemi sztukami, tak miedzianymi jako i mosiężnymi, 
tudzież summy czyli kapitałów jakie po mnie pozostaną, a których użytkowanie jako i dóbr 
wyżej wspomnianych, po najdłuższym życiu małżonka mego, komu któremu z sukcesorów 
moich co przeznaczę i tych wymienię tymże testamentem, przyjdzie dopiero na nich po naj-
dłuższym życiu małżonka mego Jana Malletskiego […].

§.4. Legata czyli udziały dobrodziejstw moich, szczegółowo wypisane, najprzód Szymonowi 
Szydłowskiemu1710, bratankowi mojemu po zmarłym bracie moim Michale synowi temuż Szymo-
nowi zapisuje i daruję, to jest wsie Komorów, Kamin Zagórze, Wydrzyn i Wulkę?, z wszystkimi 
ich własnościami, karczmami, użytkami, pastwiskami, łąkami, do tychże wsi tylko należącymi, 
włościanami, ich powinnościami, zaprzęgami, załogami, daninami, lasem zagórskim zwanym 
[…], lecz bez ewikcyi do innych wsi do niego nie należących w Kluczu Zbożeńskim jako to wsie 
Zborzenna, Skrzyńsko, miasta Skrzynno i Bryzgowa […], tenże udział dobrodziejstwa mego do-
piero przyjdzie po najdłuższym życiu małżonka mego Jana Malletskiego […].

§.5. Wsie Zbożenna i Gaj zwane, Skrzyńsko, Bryzgów i miasto Skrzynno, ze wszyst-
kimi ich powinnościami, młynami: zborzeński, w mieście Skrzynnie, młyn zwany Syszek, 
ze wszystkimi łąkami, pastwiskami, polami, lasami, bryzgowskim borkiem, mieszkańcami, 
włościanami, jak powinnościami, załogami, daninami, rzekami […], przeto prócz tego komu 
dała, darowałam […] i tymże testamentem zapewniam i daruję jako to Benedyktowi kucha-
rzowi Bulskiemu pole, ogród jakie od dawnych lat kilku trzyma z mieszkaniem, zabudo-
waniem […], również Matjas Zawadzki, syn Kazimierzowy, poczciwej matki, która wiernie 
przychylnie mnie służy, pomimo swych podeszłych lat, temuż Matjasowi i sukcesorom jego 
jako i on wiernie poczciwie zawsze służąc, daję, daruje i zapisuję i tymże testamentem pola, 
ogrody, łąki morgę w łąkach zborzeńskich, jakie są w używaniu ciągłym jego, z mieszka-
niem, zabudowaniem, jakie ma teraz, wiecznym prawem daję […], to samo zastrzegam i Be-
nedyktowi kucharzowi wyżej wspomnianemu […], tudzież równie i o Sewerynie Wolskim, 
lokaju w usługach moich będących, także prawem dziedzictwa daję, daruje pola te, ogród, 
mieszkanie z zabudowaniem […], jakie s.p. Andrzej Witorzyński miał użytkował, te po zej-
ściu jego teraz w zasługach nadać mam te pola, ogrody […], wiecznym prawem daję, daruję, 
zapisuję temuż Sewerynowi Wolskiemu lokajowi i jego sukcesorom […] Ci trzej wspomnia-

1710 Szymon (Symeon) Szydłowski h. Lubicz (ur. 1725 – zm. 1800) kasztelan żarnowski, szambelan Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, zwierzchnik komandorii Świętego Jana Nepomucena kawalerów mal-
tańskich, członek targowickiej jurysdykcji marszałkowskiej, odznaczony Orderem Orła Białego (PSB, 
t. 49, Warszawa–Kraków 2014, s. 607–613).
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ni jako to Benedykt kucharz Bulski zwany, Matys Zawadzki i Seweryn Wolski, to co dziś 
w używaniu mają, to co im darowałam […] Xięciu Adamowi Woronieckiemu1711, pułkow-
nikowi gwardyi rossyjskiej, bliskiemu kuzynowi mojemu, daję ten udział dobrodziejstwa 
mojego, przyjdzie dopiero na xięcia Adama Woronieckiego, pułkownika gwardyi rossyjskiej 
po najdłuższym życiu Małżonka mojego […].

§.5. Szósta cześć Glinek na mnie przypadającą, z dóbr w województwie płockim, po zmar-
łej ciotce mojej Macirzewski?, które to dobra są na teraz w posesyi xięstwa Kalikstów od Wo-
ronieckich w posagu im danych […] przez Ojca xiężnej Kalixtowej Woroniecki nabytych jako 
i moją nabył, ta zaś szósta, która na teraz im nie należ,y jest zawsze szóstą częścią moją, nabytą 
przeze mnie od siostry mojej s.p. Grafiny Mohlowej? Jak świadczy urzędowa transakcyja tu 
w Radomiu zrobiona, tą szóstą część […] daję, daruję xiężnie Anieli z Gostomskich Woroniec-
kiej, siostrzenicy mojej.

§.6. Summa u Hieronima Kochanowskiego rewersami przez niego mnie zapewniona […] 
w kwit mój u tego Hieronima Kochanowskiego okażę, tę całą summę […] daję, daruję i za-
pisuję tymże testamentem Symeonowi Szydłowskiemu i sukcessorom jego, równie summę 
mianą rewersem zapewnioną u Pukla, obywatela przysuskiego […] Symeonowi Szydłow-
skiemu daję, daruję, zapisuję.

§.7. Składam obowiązek tak na Małżonka mego dożywotnika jako i sukcesorów Symeona 
Szydłowskiego i xięcia Adama Woronieckiego pułkownika, te obowiązki do dóbr kluczem 
zborzeńskim przywiązuję i na tymże zapisuję i zapewniam i zabezpieczam i za hypoteką 
mieć chcę do wypłacenia corocznie: 1. Proboszczowi Skrzyńskiemu 188 złp, a to na msze 
piątkowe za dusze sp. Karola, pierwszego Małżonka mego i Symeona i Konstancyi rodziców 
moich zmarłych […] tak również, żeby były odprawiane w Kościele Skrzyńskim przed Mat-
ką Boską, Jej ołtarzem 2. Temuż również Proboszczowi Skrzyńskiemu wypłacane będą złp 30 
rocznie, a to na msze święte żałobne za dusze s.p. Karola Szydłowskiego pierwszego męża, 
w dzień rocznicy śmierci jego 11 września […]. 3. wypłacać będą tak dożywotnik […] i xiążę 
Adam Woroniecki do Wielkiej Woli, w obwodzie opoczyńskim, do klasztoru O.O. Bernar-
dynów tamże będącego złp rocznie sto, a to na msze święte za dusze śp. Karola, pierwszego 
męża meg, w dzień rocznicy śmierci jego 11 września […] i na dziesięć mszy świętych za 
dusze 4. […] Symeon Szydłowski wypłacać będzie corocznie proboszczowi Skrzyńskiemu 
złp sto, a to na msze święte w tydzień w tydzień, w dzień ten w tygodniu, w którym dni 
moje zakończę, przed ołtarzem Matki Boskiej, w którym obraz mój Matki Boskiej, żeby był 
zaraz zawieszony od momentu śmierci mojej, przed którym to obrazem modlitwy moje od-
mawiałam, a w którym wiele łask i opieki doznawałam, a ten z błogosławieństwem matki 
mojej dany mi był, ten obraz jest Matki Boskiej Częstochowskiej, na blasze malowany, przed 
tym obrazem Matki Boskiej, w ołtarzu M.B. w Skrzyńsku zawieszony, te msze ss. odprawia-
ne żeby były jak wyżej wyraziłam, i na te przeznaczam jak wyżej złp sto, proszę męża mego 
i sukcesora Symeona Szydłowskiego, żeby to dopełnili 5. Ofiarowałam Matce Boskiej w ko-
ściele skrzyńskim muzykę i pięciu chłopców gruntowych miejscowych, z tych jeden jest obcy 
Felix imieniem, na tych przeznaczam fundusze w następującym sposobie: Odłączyłam, czyli 
odznaczam pięć ról tak jak są sześciodniowe z gruntów dworskich, a to we wsi w Skrzyń-
sku, a szóstą zaś, ponieważ w miejsce na kapelmaystra obrały się panny Piotrowskie1712, 
które tę muzykę doskonalą i doskonalić obowiązują się, tę szóstą część […] przeto dla nich 
przeznaczam […], jest ich cztery, trzy, które na instrumentach grają i składają całą muzykę, 
z pięciu chłopcami, czwarta zaś tylko do śpiewu należy, lecz jedna ta szósta sześciodniowa 
rola nie byłaby wystaczającą na ich utrzymanie, przeto poniżej przeznaczę dodatek roczny 

1711 Adam Woroniecki (ur. 1794 – zm. 1863), generał wojsk rosyjskich i marszałek szlachty guberni lubel-
skiej, żonaty z Leokadią Potocką h. Lubicz.
1712 A. Zarychta-Wójcicka, Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej 1830–1957, 
Przysucha 2017.
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pieniężny, lub i zaraz przeznaczam każdej z nich po złp 60 rocznie […], co do mieszkania, 
jeżeli zażycia mego nie będą wystawione, czyli wymurowane z kamienia ciosowego, mąż 
mój jako dożywotnik obowiązany będzie, o co go proszę, żeby wybudować kazał każdemu 
z osobna, zaś budynki gospodarskie jako to stodoły, obory, chlewy, te drewniane każden 
z nich mieć powinien, gdyby zaś za życia męża mego nie przyszło to do skutku obowiązuję 
sukcesora xięcia Adama Woronieckiego, ażeby z prowentów wsi Skrzyńska wystawić kazał 
jak wyżej, o co obowiązanie tak małżonka mego jako dożywotnika, tak następcę jego, po 
najdłuższym życiu jego, obowiązuje xięcia Adama Woronieckiego uskutecznienie, tak co 
do pól im oddania, mieszkania ze wszelkim pobudowaniem gospodarskim, załogami, jako 
i dodatkowo wyżej wspomnianej opłaty rocznej pannom muzykantkom Piotrowskim […], 
ażeby raz na zawsze taż muzyka utrzymywała się i fundusz im przeznaczam jako zawsze 
będą pod dozorem zwierzchności dominikalnej, tak mąż mój jako dożywotnik ogólny jako 
i następna po nim, co do wyznaczonego udziału dobrodziejstwa, czyli przeznaczonych i wy-
żej wspomnianch wsi, xiążę Adam Woroniecki poleca zwierzchności dominikalnej, żeby 
zasiewów nie utracili, pobudynki w porządku utrzymywali. Powinności tejże muzyki jak 
następnie w dzień, rano i wieczór po pół godzinie, tak zimą jako i latem grać na chwałę 
Matki Boskiej będą na wieży […], obowiązkiem drugim tejże kapeli będzie raz na tydzień 
schodzić się do Zbożenny na muzykę […], instrumenta zaś jako to pięciu kapelistom ze 
Skarbu dane jako trzy pary klarnetów, dwie pary skrzypców czyli dwoje, para waltorni, 
czyli dwie, ze wszystkimi do nich glosami, cztery trąbki, fagot, basetla […] utrzymywane 
w najlepszym stanie być powinny […], a pod zarządzeniem administracyi dominikańskiej 
zborzeńskiej, to jest co do przyjęcia w liczbę dwunastu, nie z innych miejsc jak tylko ze 
wsiów ogólnie klucza Zborzeńskiego, z włościan i włościanek podeszłych wiekiem przyci-
śnionych, kalectwem i przyjęcia słusznego i sprawiedliwego do Szpitala i fundusz ten po-
stanowiony na ich utrzymanie, uskuteczniać będzie prowent Zborzenna, to jest ich ogólny 
dożywotnik małżonek, a po najdłuższym życiu jego następny wymieniony Adam xiążę Wo-
roniecki, o co ich obydwóch proszę, ażeby ci porządną odzież w kościele mieli, przeto żeby 
z tej rocznej pensyi im wyznaczonej płaszcze sukienne sprawione były, czym administracja 
dominikalna zarządzić powinna […] 7. Obowiązuje Męża mego jako też następcę jego Sy-
meona Szydłowskiego, z udziału dobrodziejstwa mego […], do wypłaty tej rocznej i raz na 
zawsze szpitalowi S. Rocha tu w Warszawie zł pol. 400 monetą, kurs niezawodny mającą, 
ofiarowałam tygodniową jałmużnę, tak rocznie postanawiam te jałmużnę i raz na zawsze 
corocznie w dzień s. Wiktoryi 23 grudnia przypadającej wypłacania i raz na zawsze zapisuję 
na dobrach Komorowie, Kamieniu i Zagórzu, za kwitem własnoręcznym panny Matki prze-
łożonej tegoż szpitala s. Rocha zastrzegając sobie tylko jedna mszę s. co kwartał odprawienie 
za duszę moją Wiktoryi. 8. Obowiązek małżonka mego jako i sukcesorów po najdłuższym 
życiu jego, sukcesorom Symeona Szydłowskiego i xięcia Adama Woronieckiego do wypła-
cenia corocznie, do skończenia życia, legatu jako to: 1. Symeon Szydłowski wypłacać będzie 
Kazimierzowej Zawadzki, poczciwej staruszce […], do siebie ją weźmie i żywność jej dawać 
będzie i wygodę przyzwoitą jako to sobie zasłużyła 2. Kasprowi Michalczakiemu? temuż or-
dynarią zbożową […], tenże Kasper aby mieszkanie i opał miał, warzywo lub ogród z ośmiu 
zagonów 3. Głuszkę niemowę tej przeznaczam zł 50 rocznie i wygody przyzwoite do życia 
[…] 4. Romanowi synowi Głuszki przeznaczam złp 200 […] 5. Wincentowej, praczce mo-
jej nadwornej, przeznaczam rocznie złp trzydzieści, mieszkanie, ogród i kawałek pola, co 
ma w Zborzennie […], zaś Wojciechowej matki kapelisty Józefa Adamowej Wolskiej, tym 
raz tylko wypłacić każe dożywotnik ogólny, lub następca jego, xiążę Adam Woroniecki po 
zlp 30 jako jałmużnę, czyli pamiątkę ode mnie przeznaczoną, a jako w każdym i każdej, co 
mi byli przychylni, byli niezapomniani […] tak spodziewam się, że równie wypłaci X. Adam 
Woroniecki córce s.p. brata mego Józefa Szydłowskiego złp 10000, bez procentu, w lat trzy 
po objęciu tych dóbr 2. Dwom siostrzeńcom moim Władysławowi i Adolfowi Szydłowskim, 
pozostałym synom po bracie moim Xawerym Szydłowskim, po 5000 złp […], w lat cztery po 
objęciu dóbr powyżej wymienionych 3. Tudzież wypłaci xiążę Adam Woroniecki Pani Felk 
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[…] bowej?, siostrzenicy mojej, po siostrze mojej s.p. Joannie grafowej Mohlowej złp dziesięć 
tysięcy, w lat pięć po objęciu dóbr […].

§.10. Co do garderoby mojej, a w niej rozmaitych rzeczy tak bielizny sukni, szalów, tak 
tureckich jako i francuskich, chustek takichże […], w sztukach materii, perkalów, futer roz-
maitych, łańcuchów dwóch, złotych zegarków małych dwóch, zegarek srebrny jeden, bran-
soletków tak złotych jako i brązowych […], między którymi jest jeden [..] topaz w środku 
z brylantami na około klamrami sprzączkami, owo zgoła, co tylko jest w kufrach, szafkach, 
szafeczkach, biurkach, w pudłach, tak to w Zborzennie jako i w Warszawie i w […], tak 
to wszystko życzeniem moim jest i obowiązuje małżonka mojego […] spieniężenia tego 
wszystkiego […], sumę za to zebraną podzielić: Pani Mioduszewski i Modliński z domu 
Podkańskich, dwom siostrom po złp 1500 […], resztę zaś podzielić; jedna częścią na kobiety 
służące, które przy mnie będą przy śmierci mojej […], resztę rozdać pomiędzy gromady 
z wsiów Zborzeńskich i ubogich, ile któremu i komu wypadnie […]. Odwołując wszystkie 
moje dotychczasowe testamenta ten […] własnoręcznie podpisuję jako w imię Boskie i imię 
Matki Boskiej zaczęłam, tak dziś kończę, w imię Twoje Boskie i Matko Boska, was Świętych 
Pańskich i Aniołów Stróżów, Boże niech ci będzie na chwałą twoją i zbawienie duszy mojej 
z szczęściem tych wszystkich i dobrem, których tu wymieniłam począwszy od najukochań-
szego małżonka mojego, wielki Boże błogosław mu i wszystkim, a mnie daj wieczny odpo-
czynek, d. 12 lutego roku 1830 w Warszawie Wiktoria z Szydłowskich Malletska

Odmieniam tymże testamentem […], zważywszy, że te oddzielne wsie, to jest Wydrzyn 
i Wulka, w obwodzie szydłowieckim położone, należące do klucza zborzeńskiego, nie będą 
dogodne Symeonowi Szydłowskiemu, bratankowi mojemu, a razem mogą być […] zakłó-
cenia pomiędzy nim, a xięciem Adamem Woronieckim, przeto zmieniam tymże sposobem 
Wydrzyn i Wulkę, dwie te wsie zostawiam i zapisuje xięciu Adamowi Woronieckiemu, puł-
kownikowi Gwardyi Rossyjskiej, czyli przyłączam do udziału dobrodziejstwa mego […], zaś 
X. Adam Woroniecki wypłaci Symeonowi Szydłowskiemu […] sumę zł 70000 […] po objęciu 
dóbr tych, po najdłuższym życiu męża mojego […] Drugi dodatek do tegoż testamentu do-
łączam dziś przypomniawszy sobie zostawionego syna zmarłego Jędrzeja Witurzyńskiego, 
zasłużonego w usługach moich przez lat kilkanaście, temuż Janowi Witurzyńskiemu […] 
prawie niemowie, zapisuję zł sto […], dziś na tym kończę 27 maja roku 1830 Wiktorya z Szy-
dlowskich Malletska […] co do inwentarzów, czyli bydła jakie po najdłuższym życiu męża 
mego zostaną […], te bydło należeć będzie do tego sukcesora, któremu które nie przeznaczy-
łam, podpisuję tę kartę 16 julii roku 1830 Wiktorya z Szydłowskich Malletska”.
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sygn. 1105, 1108 (Rożki); sygn. 316, 320, 321 (Przysucha–Skrzyńsko); sygn. 272, 273 (Ryki); 
sygn. 1452, 1453 (Starosiedlice); sygn. 1147–1150, (Strzałków); sygn. 452, 22 (Suskowola); 
sygn. 1206–1212 (Wrzeszczów); sygn. 1229, 1230, 1231 (Waliny, Młodocin Większy); sygn. 
1217, 1222, 1223, 3435 (Wośniki); sygn. 5927 (Wsola); sygn. 1916 (Wsola); sygn. 1239, 1240, 
1242–1244 (Wolanów); sygn. 1038, 1040 (Taczów); sygn. 1166, 1173, 1174 (Trablice); sygn. 
689 (Waliny); sygn. 1246–1247, 1252 (Wielogóra–Firlej); sygn. 5927 (Wsola); sygn. 1217, 
1222, 1223 (Wośniki); sygn. 1343–1348 (Zakrzew); sygn. 2906, 2907, 2912–2926 (Zakrzew, 
Rozniszew); sygn. 5953, 5957, 5958 (Zameczek); sygn. 5953–5959 (Zameczek Ostrów); sygn. 
1298, 1299 (Zamłynie); sygn. 5934, 5935, 5990, 5951 (Żakowice).

ŹŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 
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APR, HDP: sygn. 9, 55 (Mirów, Zalesice)

APK, OUZ w Kielcach: Teczka 21/105 Powiat Radom: sygn. 6750 (Rożki); sygn. 3979, 4429 
(Bartodzieje); sygn. 601, 602 (Bełczanka, Czarna, Wielki Młyn, Stary Dwór); sygn. 2170 (Bu-
kówno); sygn. 4986 (Chomentów Puszcz); sygn. 3987 (Chomentów Socha); sygn. 3261–3264 
(Chronów); sygn. 3988 (Chronówek); sygn. 4546 (Chruściechów, Ryki); sygn. 3986 (Cere-
kiew); sygn. 3989 (Dąbrówka Podłężna); sygn. 3271–3273 (Garno); sygn. 1605 (Gębarzów); 
sygn. 606, 607 (Goszczewice); sygn. 3274–3278 (Gzowice); sygn. 621–4991 (Jeżowa Wola); 
sygn. 627, 628, 1145, 6743 (Klwatka); sygn. 6743 (Klwatka Królewska); sygn. 1145, 4004, 6704 
(Klwatka Szlachecka); sygn. 639, 4435, 4998 (Maków); sygn. 4022 (Milejowice); sygn. 648, 
4023, 4436, 4437 (Omięcin); sygn. 3310 (Pomorzany); sygn. 659, 4037, 6751 (Ruda Wielka); 
sygn. 3313–3315 (Wawrzyszów); sygn. 1152, 6363 (Wola Gołębiowska); sygn. 4052–4054 
(Wośniki); sygn. 1795, 5009, 6755 (Wsola); sygn. 4058–4060 (Wrzeszczów); 

APK, Urząd Wojewódzki Kielecki I (UWK I) Wydz. Rolnictwa: Teczka 21/100: sygn. 11555 
(Bartodzieje); sygn. 11081 (Chruściechów); sygn. 11556 (Chruślice); sygn. 10357 (Cudnów); 
10359 (Dobrut); sygn. 9900, 10360 (Domaniów); sygn. 6741 (Folwark Gózd Mały); sygn. 
10361 (Grzmucin); sygn. 613 (Gulin); sygn. 10938 (Gzowice); sygn. 627, 628, 1145, 6743 
(Klwatka); sygn. 10373 (Klwatka Królewska); sygn. 10374 (Kłonów); sygn. 10375 (Koryci-
ska), sygn. 3285, 3286 (Kobylany), sygn. 4005–4010, 4445 (Konary); sygn. 4008–4010, 4445, 
6744, 6745 (Kończyce); sygn. 11562 (Kowala); sygn. 10750, 10752, 10753, 10754 (Kowala 
Stępocina); sygn. 639, 4435, 4498 (Maków); sygn. 11361 (Mirzec); sygn. 10946 (Mirów); 
sygn. 10877 (Mirzec Majoracki); sygn. 3293, 3294, 4995 (Lesiów); sygn. 637, 638, 4017, 6748 
(Łaziska); sygn. 4018–4020 (Malczów Górny); sygn. 4022 (Milejowice); sygn. 3305, 3306 
(Nowy Dwór); sygn. 648, 4023, 4436, 4437 (Omięcin); sygn. 4025 (Orońsk); sygn. 4024, 4025, 
4438–4440, 5001 (Orońsko); sygn. 4026, 5002 (Owadów); sygn. 5003 (Podgajek); sygn. 655 
(Podkanów); sygn. 5004 (Prędocinek); sygn. 3311 (Rajec Księży); sygn. 4035, 4036, 6749, 
6750 (Rożki); sygn. 659, 4037, 6751 (Ruda Wielka A); sygn. 665, 666, 4041–4043, 6477 (Strzał-
ków); sygn. 6754 (Taczew); sygn. 4048 (Waliny); sygn. 3313–3315 (Wawrzyszów); sygn. 670, 
671 (Wielogóra); sygn. 1152, 6363 (Wola Gołębiowska); sygn. 1153, 5007 (Wola Guzowska); 
sygn. 677, 4062, 4066 (Wola Owadowska); sygn. 4052–4054 (Wośniki); sygn. 1795, 5009, 
6755 (Wsoła); sygn. 4058 (Wrzeszczów); sygn. 6756 (Zakrzewskie Gniazdo Sieroce); sygn. 
680, 4549 (Zakrzów); sygn. 4063–4065 (Zakrzów Kościelny); sygn. 4550 (Zameczek); sygn. 
5011 (Zamłynie); sygn. 2511 (Chwałowice); sygn. 4683, 4685 (Jedlanka); sygn. 3616–3618 (Je-
dlanka A.); sygn. 3620, 3621, 6714, 4333 (Krzyżanowice); sygn. 4335, 4336, 1486 (Pakosław); 
sygn. 4697 (Starosiedlice); sygn. 4337 (Starosiedlice i Gleba); sygn. 2658–2660 (Wymysłów); 
sygn. 10138, 10951, 10952 (Podkanna); sygn. 10950 (Przytyk); sygn. 11084, 11578 (Strzał-
ków); sygn. 11574, 11575 (Wierzbica–Rzeczków); sygn. 4445 (Wośniki); sygn. 9906, 10394, 
11579 (Wola Goryńska); sygn. 10759 (Zakrzów); sygn. 10960 (Zalesice).

AGAD w Warszawie, Zbiory Kartograficzne; sygn. 381–385, KRSW, vol. 6493, 6499
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(WYBÓR)

AmR – Akta miasta Radomia
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APR – Archiwum Państwowe w Radomiu
APK – Archiwum Państwowe w Kielcach
HPR – hipoteka powiatowa radomska
KZSP – Katalog Zabytków Sztuki w Polsce

MJM – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
OUZK – Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach 
PSB – Polski Słownik Biograficzny

SHS – Stowarzyszenie Historyków Sztuki
SGKP – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

WUOZR – Wojewódzki Urzęd Ochrony Zabytków, delegatura w Radomiu
ZDP – Zarząd Dóbr Państwowych
RMNK – Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
BHS – Biuletyn Historii Sztuki
RTN – Radomskie Towarzystwo Naukowe
MWR – Muzeum Wsi Radomskiej



1.  Pałac w Kozienicach. Fot. lata 20. XX w.
2.  Bałtów, pałac ks. Druckich-Lubeckich, z końca XIX w. Fot. W.M. Kowalik 2017
3.  Pałac Zamojskich w Trzebieniu. Fot. I. Kowalik, 2003
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1.  Dworek w Radomiu, ul. Żeromskiego 27. Fot. W.M. Kowalik 2020 
2.  Dworek Karschów w Radomiu, ul. Limanowskiego (niezachowany). Fot. W.M. Kowalik po 1995
3.  Dwór – gen. Jana Skrzyneckiego i Karczewskich w Strykowicach (niezachowany). Fot. B. Polakowska, lata 80. XX w.
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1.  Dworek Szczawińskich, z 1921 r. w Radomiu, ul. Struga 81. Fot. W.M. Kowalik 2018
2.  Dworek w Radomiu, ul. Okulickiego. Fot. W.M. Kowalik 2020
3.  Projekt pałacu w Borkowicach, proj. H. Marconi i Z. Hendel, początek XX w.



1.  Przed dworem w Chruściechowie, wyjazd na polowanie. Lata 30. XX w., wł. T. Pruszak 
2.  Dworek Saskich w Radomiu, ul. Limanowskiego. Fot. W.M. Kowalik 2015
3.  Dwór w Rusinowie. Fot. W.M. Kowalik 2015
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1.  Dwór w Mircu, widok od frontu. Fot. W.M. Kowalik 2017
2.  Dwór w Czarnolesie. Fot. W.M. Kowalik 2013
3.  Zamek królewski w Radomiu, pozostałość tzw. domu wielkiego. Fot. W.M. Kowalik 2017



1.  Czesław Thullie, Zamek w Iłży, rysunek. Lwów 1912–1915
2.  Zamek w Szydłowcu. Fot. sprzed 1939
3.  Edward Kossoy z żoną Agnieszką przed dawnym dworem w Radomiu-Zamłyniu, ul. J.Ch. Paska. Fot. S. Satora
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1.  Pałac w Suchej Szlacheckiej. Proj. K.W. Henneberg, 1932–1934. Fot. W.M. Kowalik 2003
2.  Pałac w Suchej Szlacheckiej. Proj. B. Brodzic-Żochowski. Fot. A. Żuchowski 1979



Autor przed świątynią Sybilli w Puławach, 2016


