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Tak mógł napisać o Lipkowie tylko ten, kto się nim zachwycił i go pokochał.

Jubileusz 600-lecia Lipkowa, przypadający na rok 2014, stał się okazją do 
wydania książki o historii tej miejscowości. Lipków miał to szczęście, że przed 
laty spisał ją pierwszy proboszcz tutejszej parafii ks.Wacław Kurowski. 
Był on niezwykłym człowiekiem, w skutecznym spełnieniu kapłańskiej misji 
pomogły mu umiejętność bliskiego obcowania z ludźmi, dar zjednywania ich 
zarówno do pracy jak i zabawy, dzielenia się swą wrażliwością na ludzkie 
potrzeby i piękno przyrody.
Parafianie pamiętają go jako człowieka skromnego, pracowitego, obdarzonego 
poczuciem humoru, podchodzącego z szacunkiem do historii i wszelakiej 
artystycznej twórczości. A przede wszystkim jako niezwykłego proboszcza, 
który pełnił swą posługę na naszej lipkowskiej ziemi przez 40 lat.

Drodzy Czytelnicy, zachęcam byście dołączyli do sympatyków twórczości 
księdza Wacława, 
przeczytali jego książkę „Lipków sienkiewiczowski” oraz wspomnienia o nim, 
napisane przez pasjonata lokalnej historii Łukasza Karczmarka. Ufam, że lektura 
tej książki zainspiruje Was do chodzenia jego ścieżkami w Lipkowie i w życiu. 

Krzysztof Turek

Wójt Gminy Stare Babice 

PRZEZ MOJE OKNO
Las sosnowy, co rósł na moich oczach,
Ścieżka wydeptana przeze mnie,
Stary park, kościół, cmentarz na uboczu,
Ten widok przez moje okno – jest we mnie.

Wacław Kurowski  
1969 rok
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NAJDAWNIEJSZE WZMIANKI O LIPKOWIE

Historię miasta i osiedli tworzyły nie tylko mar-
twe budowle i zmieniający się krajobraz, lecz przede 
wszystkim ludzie, którzy wnosili swój wkład w rozwój 
tych miejscowości, w przeobrażenie krajobrazu, a także 
i te osoby, co związane niekiedy przypadkiem z danym 
miejscem, przysporzyły mu splendoru dzięki piastowanej 
godności, bądź sławnemu nazwisku.

Tak było i w przypadku Lipkowa, majątku leżącego 
zaledwie kilkanaście kilometrów od Warszawy, na połu-
dniowo- wschodnim skraju puszczy Kampinowskiej.

Dzieje tego majątku, a raczej dużego folwarku, są 
ciekawe i warte przypomnienia ze względu na rolę, jaką 
Lipków odegrał w pewnym okresie czasu, jak również i na 
osoby w różny sposób z tą miejscowością związane.

I o nich głównie będzie mowa w tej historii o Lipkowie.
Kiedyś, przed wiekami, szumiała na Mazowszu roz-

legła puszcza sięgająca brzegów Wisły, aż tam, gdzie 
leży stolica Polski. Powoli ręka ludzka karczowała lasy 
i zakładała grody, osady i wsie. Tak powstała i wieś 
Lipków, o której pierwsze wzmianki spotykamy już w za-
pisach z XV wieku. Ale wtedy, i potem jeszcze, wieś 
tę nazywano Łupkowo lub Lupkowo. Należała ona, wraz 
z innymi wioskami, w latach 1414–1425, do rodu szla-
checkiego herbu Prus, czego pozostałością była wieś 
Prusy w XIX wieku.

Lipków należał do parafii Babice, bowiem w XV wieku 
pobierał pleban babicki z tej wsi dziesięcinę płaconą 
przez włościan względnie przez dziedzica lipkowskiego.

Na Mazowszu w wieku XV i XVI nie było możnych panów 
i magnatów, tym samym nie było aglomeracji wielkich 
dóbr. Istniały gdzieniegdzie zamożne rody, ale miały 
one zaledwie kilka wsi w swoim posiadaniu. Głównie zaś 
byli właściciele jednowioskowi, ale i tych nie można 
uważać za typowych przedstawicieli własności ziemskiej. 
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Do właścicieli kilkuwioskowych można zaliczyć w XVI 
wieku szlachcica Jana Zielińskiego, który posiadał wsie 
Zielonki i Lupkowo leżące na terenie wspomnianej parafii 
babickiej. 

Płacił on z tych wsi takie podatki, jak pogłówne, 
podymne, łanowe i sep oraz dziesięcinę.

Jak nazwa tych podatków wskazuje, pogłówne płaciło 
się od ilości głów, czyli mieszkańców zamieszkałych 
w wiosce. Podymne było opłatą z domu mieszkalnego. Te 
dwa podatki przeznaczono na utrzymanie wojska. Łano-
we płacił właściciel od gruntów ornych, po dwa grosze 
z łanu, sep był daniną składaną w ziarnie. 

Dziesięcina była początkowo dobrowolną ofiarą skła-
daną przez wiernych na rzecz Kościoła. Dopiero w VI 
wieku stała się obowiązkową daniną, a nawet otrzymała 
moc prawa państwowego w krajach zachodnich. 

Należy przypuszczać, że dziesięcina została wprowa-
dzona w Polsce z chwilą zorganizowania metropolii gnieź-
nieńskiej, a więc około roku tysiącznego.  Pierwotnie 
słudzy kościelni, jeździli do kmiecia w czasie żniw 
i wybierali w snopach dziesięcinę /co dziesiąty snop/. 
Potem, od czasów Kazimierza Wielkiego, sami rolnicy na 
własnych wozach zwozili dziesięcinę do jednego miejsca 
wsi, z której pochodziła.

Zamiana dziesięciny w naturze na pieniężną szła opor-
nie, bo i plebani woleli brać snopy, i kmiecie chętniej 
dawali dziesięcinę snopową.  Dziesięcina przeznaczona 
była nie tylko na potrzeby plebana. Część jej prze-
znaczono na utrzymanie szpitali, szkółek plebejskich 
i biednych. Dopiero przy końcu XVIII wieku nastąpiła 
zamiana dziesięciny snopowej na pieniężną. Płacili ją 
właściciele folwarków i majątków ściągając dziesięcinę 
od włościan. Właściciel majątku pobierał od nich i inne 
podatki: podymne, pogłówne, rozkładając je proporcjo-
nalnie do obszaru gruntu chłopskiego. 
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Przeglądając rejestr właścicieli ziemskich płacących 
dziesięcinę kościelną w dekanatach mazowieckich w końcu 
XVIII wieku, spotykamy się z nazwiskiem Andrzeja Za-
moyskiego, który opłacał dziesięcinę z wsi Lipków, jak 
i sąsiednich wiosek: Prusy i Zielonki. I w tym okresie, 
a może trochę wcześniej, nastąpiła zmiana w nazwie Lup-
kowa i Łupkowa na Lipków. 

Prawdopodobnie zmieniono tę nazwę przez  jej uprosz-
czenie. Łatwiej było wymawiać mieszkańcom nazwę Lipków 
niż przydługie Lupkowo. W każdym razie nazwa ta nie 
pochodzi, jak chcą niektórzy, od Lipków, czyli Tatarów 
polskich, zamieszkałych na Litwie i Podoli, którzy w XVII 
wieku przeszli na stronę turecką i razem z Turkami na-
padali na Polskę dając się we znaki ludności kresowej. 

Tak więc Lipków i wsie sąsiednie należały w XVIII 
wieku do rodziny Zamoyskich.

Andrzej Zamoyski /1716–1792/ piastował urząd kanc-
lerza wielkiego koronnego i był jednym z przywódców 
tak zwanej ”Familii”, czyli politycznego stronnictwa 
utworzonego pod koniec panowania Augusta II przez Czar-
toryskich, Zamoyskich i rodziny im pokrewne. Przywód-
cy ”Familii” chcieli przeprowadzić zasadnicze reformy 
ustrojowe, między innymi: powiększenie skarbu i wojska, 
centralizację, usprawnienie aparatu państwowego oraz 
zniesienie liberum Veto. 

Andrzej Zamoyski opracował ”Zbiór praw sądowych”, 
co było próbą przeprowadzenia reformy prawa sądowego, 
a przede wszystkim zmiany stosunków społecznych na wsi. 
Niestety, ten jego projekt został odrzucony przez sejm 
w 1780 roku. 

Stan wsi polskiej i jej mieszkańców nie przedstawiał 
się najlepiej w drugiej połowie XVIII wieku. U schyłku 
państwa polskiego samodzielnych gospodarzy o większej 
ilości ziemi było coraz mniej wskutek podziałów spad-
kowych między członkami rodziny. W tym okresie miały 
przewagę gospodarstwa ćwierciowe /około 5 ha/, a były 
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jeszcze mniejsze, półćwierciowe, z których trudno było 
utrzymać się wielodzietnym rodzinom włościańskim. 

Byli też tak zwani zagrodnicy, posiadający jedynie 
ułamki półćwierci ziemi. Tacy nie posiadali własne-
go sprzężaju, czyli transportu konnego i pańszczyznę 
odrabiali pieszo. Wszyscy bowiem włościanie, a więc 
kmiecie, zagrodnicy, chałupnicy /bez pola/ i komornicy 
/mieszkający na komornem/ byli zobowiązani do różnych 
świadczeń i powinności na rzecz folwarku lub majątku.

Najuciążliwszą była pańszczyzna tygodniowa. Wło-
ścianie musieli odrabiać kilka dni w tygodniu na rzecz 
dziedzica. Oprócz pańszczyzny mieli jeszcze inne obo-
wiązki względem dworu: musieli odrabiać dni pomocnicze 
w okresie żniw lub sianokosów, a takich dni w roku było 
od 4 do 12. Byli też zobowiązani do odbywania szarwarku 
/np. przy naprawie dróg/. Nie koniec na tym: włościa-
nie poddani dziedzicowi składali daniny w naturze, jak 
zboże /tzw. ospy lub sepy/, drób, nabiał, grzyby, miód, 
chmiel itp. oraz czynsze pieniężne, zazwyczaj drobne, 
po kilka złotych polskich.

To wszystko sprawiało, że stan włościański był 
w ciężkim położeniu i na pracę w domu, ze względu na 
odrabianie pańszczyzny, pozostawało mało czasu. Te ob-
ciążenia włościan obowiązywały jeszcze w XIX wieku – 
i naturalnie – dotyczyły również mieszkańców Lipkowa, 
który był wtedy w posiadaniu rodziny Zamoyskich. 

Niektórzy pisarze podają, że warszawski kupiec Pas-
chalis Jakubowicz kupił w tym czasie dobra lipkowskie 
od Andrzeja Zamoyskiego. 

Jednak akta notarialne warszawskie wyraźnie mówią, 
że Paschalis nabył je od Michała Mniszcha, marszałka 
wielkiego koronnego, w dniu 1 stycznia 1790 roku. Grunta 
Grotowizna nabył zaś od Mikołaja Stossa /I część – 1971 
r./ i od Antoniego Rudzińskiego /II część – 1792 r./.

Skąd ta pozorna niezgodność? Wiemy, że bratanica 
Andrzeja Zamoyskiego, Urszula, wyszła za mąż za Micha-
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ła Mniszcha, więc dobra te mógł otrzymać on od stryja 
żony, Andrzeja, jako darowiznę, względnie nabył je drogą 
kupna, a potem sprzedał Paschalisowi.

Michał Jerzy Mniszech /1748–1806/ przedostatni mar-
szałek wielki koronny, był synem podkomorzego litew-
skiego, Jana Karola i Katarzyny Zamoyskiej. W kolegium 
Pijarów otrzymał staranne wychowanie, a potem odbył 
liczne podróże zagraniczne, między innymi do Szwajcarii, 
a nawet Konstantynopola. Po śmierci matki odziedziczył 
jej majątek Wiśniowiec. 

Król Stanisław August Poniatowski doceniając euro-
pejskie wykształcenie Mniszcha, spożytkował je powie-
rzając mu odpowiedzialne i wysokie stanowiska. Michał 
Mniszech należał do Komisji Edukacji Narodowej, której 
celem było zorganizowanie szkół średnich, stworzenie 
nowego programu nauczania, wprowadzenie języków obcych 
i języka polskiego jako wykładowego, udostępnienie 
dzieciom chłopskim szkół parafialnych i inne.

Zarządzał też wydziałem szkół wołyńskich i po-
dolskich, miał ogólny dozór nas kasami edukacyjnymi 
w Warszawie, drukował artykuły w czasopiśmie ”zabawy 
przyjemne i pożyteczne” o charakterze pedagogicznym, 
a nawet filozoficznym, napisał monografię historyczną 
o Kazimierzu Wielkim /1777 r./.

W roku 1780 wstępuje po raz drugi w związek małżeń-
ski z Urszulą Zamoyską znaną z tego, że zaprowadziła 
szczepienie ospy w kraju. 

Po zgonie Stanisława Lubomirskiego Mniszech otrzy-
muje godność marszałka wielkiego koronnego, a jego go-
spodarka w Warszawie polegała głównie na porządkowaniu 
stolicy, na brukowaniu i oświetlaniu ulic, porządkowa-
niu i spisywaniu nieruchomości, na usuwaniu z miasta 
żebraków i włóczęgów.

Oddany na usługi reakcji, jako pierwszy zgłosił się 
do konfederacji targowickiej, owego magnackiego spisku 
dla obalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym za-
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prowadził ścisłą cenzurę pism dla księgarzy i drukarzy 
/1793 r./. Mimo uległości, popularność jego zmalała 
tak, że musiał oddać laskę marszałkowską /8.VII.1793 
r./ swemu następcy, Kazimierzowi Reczyńskiemu, czego 
domagała się sama Katarzyna II, cesarzowa rosyjska. 

Po upadku niepodległości Rzeczypospolitej złożył 
przysięgę Katarzynie, a jej następca, car Paweł I, mia-
nował go rzeczywistym tajnym radcą stanu. 

Jak widać, końcowy etap życia Michała Mniszcha za-
pisał się niezbyt chlubnie dla poćwiartowanej przez 
trzy mocarstwa Ojczyzny.

Od niego to właśnie nabył Paschalis Jakubowicz dobra 
Lipków z przyległościami. Mówił nam o tym akt notarialny 
z Kancelarii JW Bandtkiego w Warszawie /z dnia 24.I. 
1811 r./, w którym pod §2 czytamy:

”Wyjaśniając własność swą i stan dóbr sprzedających 
się, oświadcza Paschalis, odwołując się do zaświadczenia 
hipotecznego z dnia 28.I.1800 r. wydanego sobie za Rządu 
zeszłego od bywszej Regencji Warszawskiej i do dokumen-
tów niżej z dat wymienionych, teraz okazanych, iż nabył 
dobra Lipków z przyległościami Prusy i Zielonka od JW 
Michała Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, w dniu 
15.I.1790 w Warszawie zawartego przed aktami Metryki 
W.Koronnej w dniu 30.I.1970 roborowanego – intromisja 
w dniu 9.II.1790 przed aktami warszawskimi uczynione”.

Całość majątku kupionego w tym czasie przez kupca 
Paschalisa Jakubowicza od Michała Mniszcha wynosiła 
niebagatelną sumę 400.000 zł polskich. 

Ze względu na zasługi Paschalisa Jakubowicza po-
niesione dla rękodzieła polskiego wypada przedstawić 
szerzej tę postać, jak i jego manufakturę pasów kontu-
szowych w Lipkowie.
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PAsCHALIs JAKUBOWICZ
W ”Herbarzu Polskim” Kaspra Niesieckiego czytamy, 

że niejaki Rafał Jakubowicz po dostaniu się do niewo-
li /?/, uciekł z niej i zbiegł do Azji Mniejszej, do 
miasta Tokatu w Armenii, gdzie ożenił się z Ormianką.

Syn Rafała, Jakub Jakubowicz, również ożenił się 
z Ormianką z Tokatu i miał z nią troje dzieci: synów 
Jana i Paschalisa oraz córkę Elżbietę. Młodszy syn, 
Paschalis, w roku 1761 przybył do Polski i w roku 1776 
pojął za żonę Mariannę Muradowiczównę, pochodzenia 
ormiańskiego, z którą miał pięcioro dzieci: Józefa, 
Elżbietę, Mariannę, Feliksa i Aleksandra.

Na dokumentach pisanych przez siebie wyciskał pie-
częć owalną z kartuszem, czyli dekoracyjnie ozdobioną 
tarczą, pośrodku nakrytą koroną szlachecką. Na tarczy 
znajdował się baranek, stojący bokiem i trzymający 
w prawej nóżce drzewce /drewniany drążek/ z chorągiew-
ką czerwoną. W otoku pieczęci napis ormiański ”Aruthin 
worti Hagopi”, co znaczy: Paschalis, syn Jakuba”, i data 
”R.P. 1773”. Podpisywał się po polsku.

Paschalis Jakubowicz był obrotnym kupcem. W roku 
1788 nabył w Warszawie od niejakiego Józefa Celdne-
ra kamienicę na Krakowskim Przedmieściu pod nr 450 za 
sumę 6.100 dukatów.  Miał też dworek ze stajniami na 
Mariensztacie pod nr 2656 oraz dom w Brodach /1795 r./.

W kamienicy Łazarewiczowej, w bramie krakowskiej, 
prowadził sklep turecki do spółki z Antonim Kriege-
rem. Importował do Polski futra, tkaniny jedwabne, 
pasy i szale perskie, tytoń turecki, pomarańcze itp. 
towary wschodnie. Miał nawet własnych agentów handlo-
wych. W tym czasie w Warszawie podobne sklepy z towa-
rami wschodnimi prowadzili przeważnie Ormianie, o czym 
świadczą ich nazwiska, jak: Muradowicz, Jędrzejewicz, 
Minasowicz i inni.
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Pas lipkowski z XVIII w.
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Pas lipkowski z XVIII w.
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Paschalis dawał panom swoje towary na kredyt i służył 
im pożyczką w gotówce. Miał nieraz z tego powodu zatar-
gi i procesy sądowe z wierzycielami, jak na przykład 
z kasztelanem mazowieckim Podoskim. Gdy bowiem ten nie 
uiścił w wyznaczonym terminie skryptu dłużnego na sumę 
3.138 dukatów, Paschalis zatradował miasteczko Głowno 
z przyległościami, własność Podoskiego, i trzymał je 
przez 6 lat, a dochody obracał na pokrycie swojej na-
leżności. 

W 1788 roku kupił kamienicę w Krakowie, bowiem 
”Opis” Krakowa z 1791 roku podaje, że kamienica ozna-
czona numerem 385 przy ul. Sławkowskiej była kamienicą 
”szlachecką” i własnością ”urodzonego Paschalisa Ja-
kubowicza, kupca”. ”Opis” nie wymienia służby, która 
mogła być personelem fabrycznym, gdyby tu miał prowadzić 
warsztat pasów. Wzmiankuje tylko jedną ”kamerdynerkę”, 
to jest służącą Paschalisa i jej syna.

Kamienica ta była jeszcze własnością Paschalisa 
w roku 1795. Ale Paschalis nie mieszkał w Krakowie, bo 
wymienieni mieszkańcy całej kamienicy to jeden stolarz 
i jakiś przekupień.

Paschalis zajęty interesami handlowymi w Warszawie 
zaglądał do Krakowa na krótko. O pobycie jego w Krako-
wie i o jego stosunkach z tym miastem wskazuje wzmianka 
o wpisaniu go w poczet obywateli  Krakowa w roku 1788. 
W akcie tym jest zaznaczone, że Paschalis miał już wów-
czas tytuł sekretarza królewskiego, a będąc obywatelem 
i kupcem miasta Warszawy, sprawował tam, to znaczy 
w Starej Warszawie, zaszczytny urząd członka komisji 
ekonomicznej.

W archiwum miasta Krakowa znajdują się dwa listy 
z roku 1789 pisane z Krakowa do Paschalisa przebywa-
jącego w Warszawie i cztery listy Paschalisa, pisane 
z Warszawy do prezydenta i rady krakowskiej /3 listy 
z roku 1789 i jeden z roku 1791/. Listy te charaktery-
zują Paschalisa jako obywatela, który starał się pomagać 
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miastu Krakowowi w jego sprawach na sejmie warszawskim, 
wywiązując się z przyrzeczenia danego podczas swego 
pobytu w Krakowie, kiedy w r. 1788 składał przysięgę 
przyjmując tamtejsze prawo miejskie. 

W liście z dnia 16 września z Warszawy tak pisze: 
”Czując obowiązek przysięgi mojej o dobro miasta Krakowa, 
ile razy może zdarzyć się los polepszenia tegoż miasta 
według możności mojej, starania mego obowiązany dokładać 
jestem, będąc członkiem magistratu warszawskiego i oraz 
starszym konfraternii kupieckiej, z interesami miasta 
Warszawy /będąc u różnych senatorów i posłów w żadnym 
miejscu nie zapomniałem rekomendować miasta Krakowa/”.

Listy te pisane są po polsku, ale nie ręką Paschali-
sa, a raczej jego sekretarza czy też pisarza. Paschalis 
jedynie podpisywał się i kładł znaną nam już pieczęć. 
Korzystając zaś z przysługującego mieszczanom krakowskim 
przywileju dóbr ziemskich, nabył od marszałka wielkiego 
koronnego, Michała Mniszcha, w województwie warszawskim 
wieś Zielonki z folwarkami Prusy i Lipków, o czym była 
już mowa powyżej.

Oprócz tytułu sekretarza Jego Królewskiej Mości, 
którym się szczycił, piastował godność starszego kon-
fraternii kupieckiej, został też wybrany na gminnego, 
później na ławnika /1791 r./. Zasiadał w Urzędzie Eko-
nomicznym Starej Warszawy, był członkiem komisji wy-
znaczonej przez magistrat w celu opracowania projektu 
policji dla stolicy.

Widzimy więc, że Paschalis był człowiekiem obrotnym 
nie tylko w sprawach handlowych /prowadził sklep z to-
warami wschodnimi i różne operacje o typie bankierskim, 
udzielał możnym pożyczek na wysoki procent z zabezpie-
czeniem hipotecznym/, ale i w sprawach dotyczących ładu 
i porządku swojego miasta starał się odegrać pewną rolę. 

W uznaniu zasług na polu gospodarczym, założył bo-
wiem w Lipkowie manufakturę pasów kontuszowych i wyrobów 
jedwabnych, i na polu kulturalnym, bo wyroby jego manu-
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faktury posiadały wybitne walory artystyczne, a także 
na polu dydaktycznym, szkolił bowiem nowych pracowników 
i majstrów w swojej manufakturze, król Stanisław August 
nadał Paschalisowi szlachectwo 8 marca 1791 roku.

Ale ojciec Paschalisa, żyjący jeszcze wtedy w Arme-
nii, na wiadomość o tym przesłał list do syna informu-
jąc go, że raczej winien dokonać wywodu szlacheckiego, 
należnego Jakubowiczom od niepamiętnych czasów, a nie 
nobilitować się na równi z plebejuszami. Herb obecny 
różnił się od dawnego tym, że do herbu dodano skrzydło 
orle, przeszyte strzałą.

Nazwisko Paschalisa, dzięki koligacjom małżeńskim 
jego dzieci z możnymi rodami, nabierało coraz większego 
znaczenia i splendoru. 

Dwóch swoich synów ożenił z córkami majora Francisz-
ka Ryxa, bratanka słynnego Franciszka Ryxa, starosty 
piaseczyńskiego i człowieka bardzo wpływowego na dworze 
królewskim. 

Starszy syn Józef, ożeniony z Ludwiką Ryxówną, był 
późniejszym właścicielem Lipkowa. Młodszy – Aleksander, 
właściciel Święcic, pojął za żonę Katarzynę Ryxówną. 
Córka Elżbieta wyszła za mąż za Karola Zambrzyckiego, 
syna kasztelana nurskiego, a Marianna – za Józefa Czar-
nowskiego. Córki otrzymały w posagu dużą na owe czasy 
sumę, bo po 150.000 złp. każda. 

W czasie powstania kościuszkowskiego przeciw Rosji, 
a następnie Prusom, Paschalis Jakubowicz nie odegrał 
żadnej wybitnej roli. Ale w roku 1792 uchylił się od 
przysięgi wymaganej przez konfederację targowicką od 
członków magistratu i zrzekł się godności ławnika pod 
pozorem, że jako nobilitowany, nie ma prawa do urzędu 
miejskiego.

Ta jego postawa świadczy o zdrowej orientacji poli-
tycznej, o prokościuszkowskim nastawieniu.

A czasy wtedy były niespokojne, znamionujące wyraźny 
upadek Rzeczypospolitej. Konfederacja targowicka, za-
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wiązana przez magnatów – zdrajców Ojczyzny, była spi-
skiem dla obalenia Konstytucji 3 Maja. Powstała w Tar-
gowicy 14 maja 1792 roku, ale formalnie wcześniej, bo 
27 kwietnia w Petersburgu, przy udziale Katarzyny II, 
i doprowadziła do wojny polsko-rosyjskiej i drugiego 
rozbioru Polski.

Powstanie kościuszkowskie trwające zaledwie kilka 
miesięcy i zakończone 16 listopada 1794 r. nie uda-
ło się: Tadeusz Kościuszko został wzięty do niewoli 
rosyjskiej po klęsce pod Maciejowicami, a rzeź Pragi 
przez wojska Suworowa spowodowały kapitulację Warszawy 
i zniszczenie jej okolic. 

Została również zniszczona fabryka lipkowska, upadał 
powoli handel pasami kontuszowymi. Inne szły czasy, inna 
nastała moda z upadkiem sarmackiego świata. 

Paschalis Jakubowicz, w czasach porozbiorowych, jako 
zamożny i wybitny obywatel warszawski, pełnił różne 
funkcje publiczne, nadal zajmował się handlem. Zmarł 
w Warszawie około roku 1816 i pochowany został na nie-
istniejącym już cmentarzu świętokrzyskim. 

Pamięć o nim przetrwała głównie dzięki pasom kon-
tuszowym produkowanym w jego manufakturze w Lipkowie. 
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PAsy POLsKIE
Pas był nierozdzielną częścią stroju polskiego. No-

szono go stosownie od pory roku, były więc pasy letnie 
i zimowe. Noszono też różne pasy na różne okoliczności: 
na święta, na wesela – zawsze jasne, złociste i stroj-
ne, na pogrzeby i ceremonie żałobne – pasy czarne. Pas 
zakładano też w czasie bezkrólewia jako znak żałoby po 
królu.

Ale takie pasy zaczęto nosić dopiero w końcu XV 
wieku. Przedtem były w użyciu tak zwane pasy klamrowe, 
metalowe, robione ze srebrnych lub złotych kółek tak 
giętkich jak gruba materia. Takie pasy wyrabiano jesz-
cze w Przeworsku w XVI wieku.

Równocześnie noszono pasy skórzane z nabijanymi 
ćwiekami lub guzami z kruszczu. Niestety, pasy takie nie 
zachowały się do dzisiaj i wiemy o ich istnieniu tylko 
z dawnych rycin i pomników, jak na przykład z grobowca 
Jagiełły w katedrze krakowskiej albo z dawnych aktów.

Na dni powszednie używano pasów taśmowych podszytych 
rzemieniem, zapinanych na przodzie na klamrę metalową. 
Na klamrze były zwykle inicjały właściciela lub herb 
rodowy, krajowy, wojewódzki, itp.

Słudzy nosili tak zwane pasy harusowe koloru dobra-
nego do liberii. Zawsze zresztą szlachta przestrzega-
ła odpowiedniego koloru pasa do koloru ubioru. Czasem 
też, dla oszczędności, kupowano materiał bawełniany lub 
inny, i na nim haftowano różne wzory. Szlak na końcu 
pasa haftowany był strojniej.

Po takich pasach zaczęto nosić w XV wieku pasy weł-
niane, jedwabne i lite pochodzenia tureckiego, perskiego 
lub chińskiego. Te ostatnie były tak delikatnie tkane 
i tak cienkie, że choć pas był nieraz szeroki na metr, 
dał się przewlec przez pierścień jak wstążka. Taki pas 
zwał się bawolim i służył jako ozdoba najbogatszej suk-
ni. Pas bawoli był gładki, tylko po bokach ciągnął się 
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szlak haftowany w piękne kwiaty. Kolor takiego pasa był 
jednolity: biały, zielony, pomarańczowy lub karmazynowy. 

Za pas chiński płacono zazwyczaj 50 dukatów, a więc 
cenę bardzo wysoką.

Ale pasy chińskie przedostawały się do Polski z trud-
nością. Korzystano głównie z pasów tureckich i perskich, 
które były rozmaite: długie i krótkie, szerokie i wą-
skie, ozdobne i zwyczajne, rozmaitych kolorów, deseni, 
z różnej materii szyte, srebrem i złotem bogato haftowne.

Zazwyczaj pas turecki, zwany mendelkowym, kosztował 
najtaniej 4 dukaty, pas pochodzący ze Stambułu – 12 duka-
tów, a perskie od 16 do 60 dukatów, zależnie od gatunku 
pasa. Ale były też i pasy daleko droższe, bo sięgające 
ceny 500 dukatów. Były też bardzo długie i szerokie, 
robione z grubej, sztywnej materii, przetykane gęsto 
złotymi lub srebrnymi nićmi, haftowane w kolorowe kwia-
ty. Pasy te nie służyły jednak do noszenia, a raczej 
do ozdoby pańskiej garderoby, lub jako upominek dla 
jakiejś dostojnej osoby.

Po pasach pochodzenia zagranicznego zaczęły się po-
jawiać pasy wyrobu krajowego. Fabryka, w której wyra-
biano pasy kontuszowe, nosiła nazwę ”persjarni”, gdyż 
wzory, na których opierała się wytwórczość krajowa, 
były pochodzenia perskiego lub tureckiego.

Początki polskich persjarni trudne są do zbadania, 
gdyż brak jest źródłowych wiadomości w tej sprawie.

Po najeździe afgańskim i zdobyciu stolicy perskiej, 
Ispahanu, w roku 1722, upadła produkcja pasów perskich, 
a tym samym i ich import do Polski. Dlatego zaczęły 
w tym okresie powstawać persjarnie rodzime, najpierw 
na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej /
Stanisławów/, a potem w Nieświeżu czy Słucku na Litwie.

Ponieważ nie posiadano własnych wzorów przy fabryko-
waniu pasów, posługiwano się wzorami perskimi i turec-
kimi, zwłaszcza że persjanie, czyli fabrykanci pasów, 
byli pochodzenia wschodniego, szczególnie ormiańskiego, 
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o czym świadczą nazwiska pierwszych wykonawców pasów, 
jak Misiorowicz, Markonowicz, Madżarski, Abdylsymia-
nowicz i inne.

Jednym z najdawniejszych typów wytwarzanych w Polsce 
były pasy tak zwane stambulskie nie różniące się nie-
omal od tych, jakie wytwarzano w Stambule na eksport. 

Oprócz tych był jeszcze drugi typ pasów, które można 
by nazwać polsko-perskimi. I ten właśnie typ osiągnął 
przewagę i zdecydował o stworzeniu ogólnego typu pasa 
polskiego.

Ornament takiego pasa na środkowej, najdłuższej jego 
części /wciąż pasa/, o ile nie był jednolity lub pokryty 
wzorzystym ornamentem, dzielił się na poprzeczne paski 
zwane ”pólkami”. Takie pólka najczęściej powtarzano 
pokrywając je bledszymi lub intensywniejszymi barwami 
dla kontrastu. Te na przemian umieszczone pólka stano-
wiły jakby rytm pasa.

Boki pasa ozdobione były szlaczkiem, a ”głowa” pasa, 
czyli jego zakończenie, stanowiła najozdobniejszą część, 
na którą wysilał się zmysł dekoracyjny twórców pasów 
polskich. Na obu końcach ”głowy” pasa znajdowała się 
frędzla ze złotych lub srebrnych nici.

Do najbardziej znanych fabryk pasów polskich należała 
persjarnia w Słucku założona w roku 1757 przez Michała 
Kazimierza Radziwiłła, zwanego Rybeńką. Do kierowania tą 
fabryką sprowadził ze Stanisławowa słynnego persjanina, 
pochodzenia ormiańskiego, Jana Madżarskiego, z którym 
zawarł pisemny kontrakt. Jan Madżarski postawił manu-
fakturę słucką na wysokim poziomie i stworzył podstawy 
dalszego jej istnienia.

Drugą, również znaną persjarnią, była fabryka w Grod-
nie, którą początkowo prowadził przybyły z Francji 
w 1768 roku Wincenty Dupiney. Fabryka ta, produkująca 
wyroby jedwabne na małą skalę, została wchłonięta przez 
większą manufakturę podskarbiego królewskiego Antoniego 
Tyzenhauza.
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Kierunek artystyczny manufaktury grodzieńskiej nadał 
sam król Stanisław August, który pragnął, by sztuka za-
chodnia znalazła swój wyraz w pasach kontuszowych. Tak 
więc już nie motywy perskie, lecz wzory oparte na tka-
ninach francuskich, dominowały w pasach grodzieńskich, 
do czego przyczynili się kierownicy administracyjni tej 
manufaktury, sprowadzeni z Francji, jak np. Jakub Bècu 
i Franciszek Solimand przybyły z Lionu w 1774 roku.

W pobliżu Warszawy znane były dwie persjarnie: 
w Kobyłce i w Lipkowie. Była też persjarnia i w samej 
stolicy prowadzona przez Paschalisa Jakubowicza. 

W Kobyłce kierownikiem produkcji był Franciszek 
Solimand, który opuścił Grodno i przeniósł się do pro-
wadzonej przez przedsiębiorcę Filsjeana persjarni ko-
byłeckiej, by po współpracy z Paschalisem w Lipkowie, 
ostatecznie zakończyć swą działalność w fabryce pasów 
Czartoryskich w Korcu.
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MANufAKturA PASchALISA JAKubOWIcZA W LIPKOWIE

Paschalis Jakubowicz założył początkowo w Warszawie 
małą fabrykę pasów kontuszowych, ale po nabyciu dóbr 
zielonkowskich pod Warszawą, przeniósł ją do Lipkowa, 
gdzie zbudował szereg budynków potrzebnych do produk-
cji pasów.

Widocznie manufaktura warszawska nie nadążała z pro-
dukcją pasów, bo Jakubowicz wszedł w kontakt z zagra-
nicznym dostawcą z Francji, który przysyłał mu pasy 
kontuszowe, sygnowane inicjałami P.J. /Paschalis Ja-
kubowicz/. Ale między kontrahentami doszło do niepo-
rozumienia z powodu złej jakości pasów francuskich, 
o czym tak pisze Paschalis w dodatku do ”Korrespondenta 
Krajowego y Zagranicznego”:

”Gdy... znaczna liczba osób w kraju naszym raptownie 
po polsku przebierać się zaczęła. Jakubowicz, widząc, 
że fabryki krajowe nie były w stanie wygotowania tyle 
pasów, ile potrzeba powszechna wymagała – znacznym 
kosztem posłał on różne desenie i pas do fabryki za-
granicznej, ażeby tam według tych deseni pasy robili 
z literami na końcach P.J., a to z tej przyczyny, ażeby 
fabrykant, przywłaszczając sobie takowe desenie, nie 
wydał je za własny wynalazek /.../.

Fabrykant ten z początku przysyłał pasy w dobrym, 
lecz w następnym czasie w podlejszym gatunku. Dlatego 
Jakubowicz nie zaniedbał po wielokroć pisać do siebie, 
zalecając mu, ażeby pasy z najlepszego srebra, złota 
i materyału robić kazał i aby od jednego do drugie-
go końca jednakowo złoto, srebro i robota była. Lecz 
fabrykant, nie zważając na tylokrotne upomienie, pasy 
w podlejszym gatunku kontynuował”.

Paschalis, nie mogąc dojść do porozumienia co do 
jakości wyrabianych pasów, powiększa swoją manufakturę 
przez zlikwidowanie warszawskiej i założenia na dużą 
skalę manufaktury lipkowskiej.
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Przedsiębiorczy kupiec tak reklamuje się w dodatku 
do Gazety Warszawskiej z 23 września 1789 roku:

”Właściciel dóbr zielonkowskich, o dwie mile od War-
szawy leżących, J.P. Paschalis Jakubowicz, założywszy 
fabrykę pasów bogatych i jedwabnych od roku i mając 
tamże już przeszło sto ludzi obojej płci i robotnika, 
uwiadamia publiczność, że na naukę do tejże fabryki, 
chce przyjmować młodzież obojej płci, jakiejkolwiek 
kondycji, poczynając od lat 13 do 14, za rekomendacją. 
Każdy w tym gatunku i guście, jak zechce, mieć będzie 
pasy za udaniem się do właściciela, na Krakowskim Przed-
mieściu pod nr 450 mieszkającego, za cenę sprawiedliwą. 

Na końcu każdego pasa będą litery wybijane Pascha-
lis. Pasy zażywne, materye do prania i kalandrowania 
w tejże fabryce przyjmowane będą za przyzwoitą ceną”.

Chcąc podnieść wartość artystyczną swoich pasów 
Paschalis Jakubowicz zawarł kontrakt z Franciszkiem 
Solimandem, który po opuszczeniu manufaktury w Kobył-
ce, prowadził produkcję pasów u Paschalisa, najpierw 
w Warszawie, a potem w Lipkowie. Sam Jakubowicz nie 
trudnił się produkcją pasów, czuwał jedynie nad ca-
łością manufaktury lipkowskiej zręcznie ją reklamował 
w ówczesnych gazetach.

Wkrótce Lipków stał się wytwórnią pasów szlacheckich 
na tak wielką skalę, że liczba zatrudnionych pracow-
ników szła w setki. A trzeba przyznać, że pasy lip-
kowskie posiadały wysoką jakość pod względem produkcji 
artystycznej i obok pasów słuckich i kobyłeckich były 
chlubą polskiej produkcji persjarskiej.

Jakubowicz nie zaniedbał wszelkich sposobów, by za-
reklamować i rozsławić swoją fabrykę lipkowską, czego 
miarą było zaproszenie do Lipkowa w roku 1791 króla 
Stanisława Augusta z całą świtą, celem zwiedzenia jego 
fabryki. Dla upamiętnienia tej wizyty umieścił Paschalis 
tablice marmurowe na budynku fabrycznym z następującym 
napisem:
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”Za panowania Stanisława Augusta, Króla Polskiego, 
stanęła fabryka przez Paschalisa Jakubowicza, dziedzi-
ca dóbr zielonkowskich, założona w wiosce Lipkowie, do 
tychże dóbr należącej, w województwie mazowieckim, ziemi 
warszawskiej roku 1790, którą fabrykę Król JM i wielu 
prawodawców Sejmu sławnego swą przytomnością zaszczycić 
raczyli na znak przychylności dla ludu i rękodzieł”.

W swojej persjarni lipkowskiej wyrabiał Paschalis 
głównie pasy czterostronne i dwustronne, które przez 
odpowiednie składanie mogły służyć do różnych ubiorów 
i na różne okoliczności.

Pasy te były jedwabne, złotem i srebrem lite, w róż-
nych kolorach: białe, różowe, zielone, niebieskie, 
czerwone, fioletowe i czarne. Najwcześniejsze pasy od-
znaczały się charakterem pseudochińkim, później dzięki 
współpracy Solimanda, miały charakter o typie zachodnim 
/motyw tulipanów i goździków/. 

Na wzory pasów lipkowskich składały się przeważnie 
paski oddzielające pólka. Paski miały motyw kwiatów, 
stylizowanych roślin lub geometrycznych pustych kółek. 
Wzdłuż pasa, po jego bokach, biegł szlaczek skomponowa-
ny z kwiatów tulipanów, bławatków, różyczek i innych.

W zakończeniu pasa /jego ”głowie”/ znajdowały się 
zawsze bukiety kwiatów związanych kokardą lub umiesz-
czonych w wazonach. Spotykamy też pasy lipkowskie o wzo-
rze łuski karpiej /zamiast pasków/, a do koła szlaczek 
z ornamentem kwiatowym.

Wszystkie te pasy miały swoją markę, czyli znak fa-
bryczny, umieszczony na końcu, w ”głowie” pasa, ozna-
czający produkcję lipkowską. 

Paschalis znakował swoje pasy literami ”P.J.”, bądź 
znakiem ”Paschalis” lub barankiem z chorągiewką i li-
terami ”P.J.”, rzadziej napisem ”Paschalis me facit” /
Paschalis mnie zrobił/.

Jakubowicz bardzo dbał o jakość swoich pasów i dobrą 
reputację manufaktury lipkowskiej. Gdy zarzucono mu, 
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że jego pasy nie są nadzwyczajnej jakości, w dodatku 
do ”Korrespondenta Krajowego y Zagranicznego” z dnia 
12 stycznia 1793 roku podał następujące oświadczenia:

”... Była pogłoska niektóra, iż pasy z fabryki Pas-
chalisa na pozór piękne i ilustrowane, lecz w chodzeniu 
w krótkim czasie iż się złoto psuje i czernieje. Prze-
to, co się tyczy tej pogłoski, to ma honor zapewnić ur. 
Paschalis, iż takowe pasy nie były z jego fabryki, ani 
też są takowe: tylko ludzie chciwi i zazdrośni końcem 
uszkodzenia, kazali i dotąd jeszcze każą robić takowe 
pasy pod imieniem Paschalisa w innych zagranicznych fa-
brykach i na końcu samym takowym znajdują się wyraźnie 
wyrobione litery ”Paschalis” lub ”P.J.”.

Te pasy z początku do końca blisko półtora łokcia 
do środka bywa złoto i robota cokolwiek dobra. Im dalej 
zaś, tem gorsze złoto i robota. Z fabryki zaś Pascha-
lisa z jednego końca aż do drugiego jednakowa robota 
i w równej dobroci złoto. 

W jego handlu znajdują się również zagranicznej fa-
bryki pasy, na końcu pasa tylko dwie litery ”P.J.”, lecz 
to nie znaczy ”Paschalis”, tylko z fabryki Paryskiej.

”Prześwietna publiczność, kupująca pasy, niechaj na 
takowe rzeczy swą zwróci uwagę”. 

A gdy na powyższe zawiadomienie konfraternia kupców 
zareagowała, że szkaluje dobre imię i sławę kupiectwa 
warszawskiego, Paschalis zarządał wizji w jego sklepie, 
aby zbadano pasy jego i pasy zagraniczne ze znakiem ”P.J.” 
i orzeczono, jakiej wartości są pasy produkcji lipkowskiej. 

Wizja taka odbyła się 23 stycznia 1793 roku i orzekła, 
że pasy Paschalisa są rzeczywiście doskonałego gatunku.

Widzimy więc, że Paschalis bronił swojej reputacji 
i uparcie dochodził sprawiedliwości prawnej, ale nieraz 
był zbyt krewki i bezwzględny w postępowaniu z ludźmi, 
co da się zauważyć przy zerwaniu kontraktu z Solimandem, 
który postawił przecież produkcję pasów lipkowskich na 
bardzo wysokim poziomie.
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Oto tekst zerwania kontraktu z Solimandem, zreda-
gowany w Lipkowie 4 lipca 1791 roku przez kilku pra-
cowników manufaktury paschalisowej z jej dyrektorem 
Eliaszem Blucińskim na czele:

”Zeznajemy tym skryptem, jako urodzony imć pan Pas-
chalis Jakubowicz wziął nas pięć osób na świadectwo, 
kiedy Pan Solimand jemu zaczął mówić, że uczyniłem awi-
zację według umowy naszego kontraktu i upraszałem Imć 
Pana Paschalisa o rezlucję. Imć Pan Paschalis Jakubowicz 
odpowiedział więcej jak piętnaście razy: Jedź Wmć Pan 
z Panem Bogiem, nie masz u mnie miejsca, jesteś Wmć Pan 
wolny i nie mam nic do Wmć Pana i Wmć Pan nie ma nic do 
mnie. Pan Solimand odezwał się: Miech Pan Dobrodziej 
mnie da moją dymisję. Urodzony Pan Paschalis Jakubowicz 
odpowiedział: Nie dam żadnej dymisji.

Powtarzał kilka razy: jesteś Wmć Pan wolny i nie 
masz miejsca u mnie, jedź Wmć Pan z Panem Bogiem. Na 
co podpisujemy się”. Tu następuje pięć nazwisk.

Nie wiemy co było przyczyną zatargu między Paschali-
sem a Solimandem, ale odtąd sam krewki fabrykant musiał 
prowadzić swoją persjarnię, zarządzaną w tym czasie 
przez wzmiankowanego dyrektora Blucińskiego. 

A miał waszmość pan Jakubowicz otwarte oko na wszyst-
ko, pracowało przecież w jego fabryce kilka setek lu-
dzi, nie zawsze oszczędnych w dysponowaniu kosztownym 
materiałem, nie zawsze uczciwych.

Świadczy o tym kontrakt na dzierżawę karczmy w Lip-
kowie zawarty między Paschalisem  a karczmarzem Fischlem 
Zelmanowiczem, starozakonnym, rodem z miasta Kałuszyna:

”1-mo Zelmanowicz podejmuje się ... w wiosce Lipkowie 
z karczmy rocznie od samego upieku zapłacić złp. 800.

2-do Paschalis Jakubowicz Zelmanowiczowi pozwala na 
przedaż w tej karczmie mieć i przedawać słuszną ceną 
... chleb razowy, pytlowy, kukiełki, obwarzanki, kaszy 
różnego gatunku, mięso, śledzie, sól, masło, ser i inne 
wiktuały, tudzież siano i owies...
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3-tio Zelmanowiczowi pozwala wszystkim fabrykantom 
tj. majstrom i czeladnikom na kredyt dać trunki, jako 
też i wiktuały, lecz co pierwszego obowiązany będzie 
tenże Zelmanowicz regest podać, od którego majstra lub 
czeladnika siła co się należy, a gdy nie poda i gdyby 
się jaka szkoda stała przez jego opóźnienie, natenczas 
Zelmanowicz ze swego własnego straci.

7-mo Pan Paschalis Jakubowicz zaleca i rozkazuje 
Zelmanowiczowi, ażeby jak najlepszą miał baczność, aże-
by jak fabrykanci, tak robotnicy i inni chłopi żadnego 
trunku skądinąd nie prowadzili... oraz tego Zelmanowicza 
obowiązkiem będzie jak najściślej pilnować wszystkich 
ludzi, do Gocońskiej karczmy chodzących, tych szpiego-
wać i mnie o nich powiedzieć i donieść.

9-cio Urodz. Paschalis Jakubowicz zaleca i przykazu-
je Zelmanowiczowi, gdy z fabryki jego przez kogokolwiek 
jakiekolwiek bądź materyały, bądź też złota, srebra, 
jedwabiu lub jakie inne rzeczy przyniesione były do nie-
go... takie więc rzeczy odebrawszy zatrzymać i mnie jak 
najprędzej o tym donieść..., niemniej gdyby słyszał, iż 
z fabryki kto postronnie przedawał lub przedaje jakie-
kolwiek rzeczy bądź jakimkolwiek sposobem – obowiązany 
będzie natychmiast mnie lub dyrektorowi fabrycznemu do-
nieść, tudzież z innych stron i dóbr ludzi spostrzegłszy, 
poznawszy lub dowiedziawszy się, takowych przetrzymać 
i natychmiast dać znać do dworu obowiązany jest”.

Możemy domyślać się, że oprócz karczmarza Zelmano-
wicza miał Imć Pan Paschalis i innych, co szpiegowali 
wokoło, czy mu się krzywda jakowaś nie dzieje.

Pracownicy fabryki Paschalisa rekrutowali się nie 
tylko z miejscowej ludności, ale również i z przyby-
szów ze stolicy, którzy mieszkali na terenie zabudo-
wań gospodarczych w specjalnie na ten cel zbudowanych 
czworakach. Co więcej: sprowadzał Paschalis pracownice 
nawet z odległej Armenii widocznie czując sentyment do 
swoich dawnych, rodzinnych stron.
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Wiemy o tym z książki Władysława Zambrzyckiego pt. 
”Pamiętnik Filipka”, chłopca nieznanego z nazwiska, któ-
ry na luźnych kartkach spisywał swoje przeżycia i taką 
nam zostawił wzmiankę o Paschalisie:

”Spytałem staruchy, ile ma lat i skąd się w War-
szawie wzięła... Przywiózł ją do Polski pan Paschalis 
Jakubowicz, sławny pasów fabrykant, za które brał nie-
raz siedemdziesiąt dukatów... Dorobiwszy się pieniędzy, 
pan Jakubowicz kupił Zielonkę pod Warszawą i folwark 
Lipków. Potem sprowadził jeszcze więcej ormiańskich 
młódek i założył w Lipkowie persjarnię.

Było nas razem – mówiła starucha – niewiast dwa-
naście, czyli tyle, ile jest świętych apostołów. Tak 
chciał pan Jakubowicz, człowiek nabożny. Robiłyśmy pasy 
przez długie lata, aż do insurekcji, potem persjarnia 
upadła. Nasze pasy można było poznać po literach P.J., 
albo po wyhaftowanej figurze baranka z chorągiewką.

W Kobyłce koło Warszawy francuski majster Fiżan /
Klaudiusz Filsjean, który konkurował z Jakubowiczem/ 
wyrabiał pasy podobne do naszych, ale gorsze. Niedobry 
miał zwyczaj, że powtarzał nasze ornamenta. Od czego 
pan Eliasz Bluciński, który był u nas majstrem, roz-
chorował się ze zgryzoty na żótą niemoc.

Mówiła jeszcze starucha, że ormiańskie panny, zmie-
niały się w persjarni, bo wychodziły za mąż za szlachtę 
i za mieszczan. Niektóre mają już prawnuków. I dlatego 
tyle się widzi w Warszawie kruczowłosych pacholąt.

Było we zwyczaju, że kiedy zasłużona niewiasta ustę-
powała z persjarni pan Jakubowicz wołał malarza, a ten 
na mieszisnej blasze robił konterfekt onej. Wszystkie 
te podobizny można oglądać w dworku Jakubowiczów na 
Mariensztacie, gdzie wiszą jako pamiątki na ścianach.

Paschalis Jakubowicz produkował w manufakturze lip-
kowskiej nie tylko pasy kontuszowe, ale i różne tkaniny, 
zwłaszcza modne wówczas tkaniny obiciowe bawełniane lub 
lniane. Tkaniny obiciowe były używane do pokrywania 
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ścian, mebli, oraz wszelkiego rodzaju sprzętów miesz-
kalnych. Miały one duże powodzenie, gdyż we  wszystkich 
nowopowstałych pałacach, dworach czy siedzibach miesz-
czańskich XVIII wieku używano tych tkanin do urządzania 
wnętrz. 

Tkaniny te noszące nazwę z angielskiego ”chintz” /od 
czego powstała polska nazwa syc lub cyc/ przypominały 
wyglądem tkaniny jedwabne dzięki umiejętności nadawania 
im połysku przez woskowanie i kalandrowanie.

Kalandrowanie dokonywane było za pomocą specjalnego 
narzędzia kalander /służącego do wygładzania powierzchni 
tkaniny, nadawanie jej połysku lub wyciskania deseni/. 
Był to jakby rodzaj ciężkiego magla poruszanego ręcznie 
lub najczęściej konnym kieratem.

W okolicach Warszawy istniały trzy manufaktury wy-
rabiające takie tkaniny: w Potoku, naprzeciw Marymon-
tu, w Pulkowie pod Marymontem i w Lipkowie w zespole 
zakładów Paschalisa Jakubowicza.

Zasadniczo Paschalis mieszkał w Warszawie, w kamie-
nicy przy Krakowskim Przedmieściu, ale sprawy zawodowe 
zatrzymywały go na dłużej w Lipkowie. Dlatego wybudo-
wał tam dla siebie pałac, a raczej dwór, a obok dworu 
wzniósł swoim sumptem kościół przeznaczony głównie dla 
licznych pracowników jego manufaktury.
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KOścIół I DWór W LIPKOWIE

Kto projektował kościół i dwór w Lipkowie, trudno 
jest dzisiaj dociec z braku dokumentów dotyczących bu-
dowy tych obiektów.

Powszechnie przypuszcza się, że projektantem obu 
budynków był architekt Hilary Szpilowski, który działał 
na Mazowszu w okresie klasycyzmu w dziedzinie archi-
tektury pałacowej i kościelnej i wybudował począwszy 
od roku 1783 siedem pałaców i odbudował kilka kościo-
łów. Pałace projektowane przez niego posiadają cechy 
wspólne, pozwalające mówić o mazowieckim typie pałaców 
Szpilowskiego.

Hilary Szpilowski urodził się w 1753 roku. Począt-
kowo pracował u architekta Stanisława Zawadzkiego, ale 
wkrótce usamodzielnił się i w roku 1783 wybudował swój 
pierwszy pałac w Walewicach dla szambelana Anastazego 
Walewskiego, co dało mu szereg zamówień od okolicznych 
bogatych ziemian.

W 1792 roku przeniósł się na stałe do Warszawy, 
której nie opuścił do końca życia. Prowadził ożywioną 
działalność architektoniczną: pracował przy przebudowie 
pałacu Kazimierzowskiego i budowie gmachów uniwersy-
teckich /do 1824 r./. Wzniósł dom dla dziekana Bent-
kowskiego na Nowym Świecie, będącym typowym przykładem 
klasycyzmu, przebudował dla nowych właścicieli pałac 
Sanguszków /też na Nowym Świecie/, podjął prace przy 
odbudowe obserwatorium Astronomicznego. 

W wieku 64 lat otrzymał katedrę na Królewskim Uni-
wersytecie Warszawskim, gdzie jego praca pedagogiczna 
na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych trwała trzy lata /od 
1819 do 1822 r./. W tym czasie zaprojektował nagrobek 
Bacciarellich w katedrze warszawskiej.

Na kilka lat przed śmiercią wydał drukiem ”Wzory 
Kościołów Parafialnych”, ale bez tekstów, jedynie same 
rysunki. Owe wzory kościołów przypominają swoją kla-
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sycystyczną architekturą kościoły w Osmolinie, pow. 
Gostyńskiego i w Lipkowie, a zarazem są pewnym naśla-
downictwem fasady kościoła św. Anny w Warszawie /dawny 
kościół Bernardynów/.

Kościół św. Anny przebudował w swoim czasie Piotr 
Aigner w ten sposób, że fronton jest wsparty na czterech 
wtopionych w  ściany kolumnach korynckich, a szczyt kor-
pusu kościoła zakryto attyką /ścianką wieńczącą budynek, 
zwykle zasłaniającą dach/ ze schodkowym zwieńczeniem. 

Te elementy fasady kościoła św. Anny w krótkim czasie 
znalazły naśladowców, przede wszystkim Szpilowskiego, 
co widać w jego ”Wzorach Kościołów Parafialnych”. A to 
podobieństwo z projektami teoretycznymi i fasadą św. 
Anny przejawia się głównie w rozczłonkowaniu fasady 
czterema pilastrami /płaskimi kolumnami/ porządku do-
ryckiego oraz w umieszczeniu półokrągłego okna pomiędzy 
środkowymi pilastrami, zastosowanie gzymsu kordonowego 
i połączeniu trójkątnego frontonu z attyką. Podobny 
fronton posiada kościół w Lipkowie z tym, że na miejscu 
schodkowego szczytu znajduje się wieżyczka. 

Szpilowski, znany jako architekt-praktyk, działają-
cy przede wszystkim w zakresie drobniejszych zamówień 
prowincji, mógł być projektantem kościoła w Lipkowie, 
którego architektura jest tak bliska projektom Aignera 
i naśladującego go Szpilowskiego.

Chociaż sprawa ta jest ciągle otwarta, dopóki  nie 
znajdzie się podważalnego argumentu, należy sądzić, że 
kościół oraz dwór w Lipkowie projektował Hilary Szpi-
lowski.

Kościół w Lipkowie, a właściwie duża kaplica dworska 
przeznaczona dla pracowników persjarni, jest murowany, 
w stylu klasycystycznym, o grubych murach, otynkowany. 
Zbudowany na planie prostokąta, nie posiada naw, jego 
prezbiterium zamknięte jest trójboczem.
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Z prezbiterium wchodzi się do zakrystii, również 
prostokątnej, znajdującej się od strony wschodniej ko-
ścioła.

Kościół posiada wewnątrz ściany rozczłonkowane pi-
lastrami toskańskimi, między którymi znajdują się okna. 
Strop kościoła jest płaski, a od południa w arkadzie 
jest balkon chóru muzycznego z poręczą tralkową. Fasa-
da, jak już wzmiankowano, jest rozczłonkowana cztere-
ma pilastrami w wielkim porządku, rozcinającymi gzyms 
kordonowy.

Fasada posiada zwieńczenie w kształcie trójkąta 
z oknem półokrągłym. Za szczytem tym umieszczona jest 
czworoboczna wieża z pogodnym hełmem zakończonym ażu-
rowym krzyżem. Dach jest dwuspadowy, kryty gontem.

Nad wejściem do kościoła wmurowana jest marmurowa 
tablica z napisem świadczącym wyraźnie o dacie budowy 
kościoła. Napis na tablicy brzmi następująco:

”Bogu Dawcy wszech darów, aby pracom rolniczym i rę-
kodziełom, oraz do nich zachęcającemu królowi, Sta-
nisławowi Augustowi, raczył błogosławić, ten kościół 
z fundamentów wystawiony, przez dziedzica dóbr Zielonki, 
Paschalisa Jakubowicza, rok 1792”.

Kościół w Lipkowie, który za życia Paschalisa Jaku-
bowicza stał się kościołem parafialnym a parafia Lipków 
należała do dekanatu Piaseczno, poświęcił uroczyście 
biskup Jan Albertrandi, którego postać ze względu na 
czasy, w jakich żył i na jego działalność, warta jest 
przypomnienia.

Jan Chrzciciel Albertrandi /1731–1808/ pochodził 
z rodziny mieszczańskiej i urodził się w Warszawie, 
chociaż ojciec jego był Włochem. 

Albertrandi należał do założycieli  ”Monitora” i był 
redaktorem pisma  ”Zabawy przyjemne i pożyteczne”. W roku 
1767 wyjeżdża do Włoch, gdzie wstępuje do zgromadzenia 
Jezuitów i zostaje księdzem. 
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Mając wszechstronne zamiłowania zajmował się mate-
matyką, astronomią, historią naturalną, dziejami li-
teratury i poezją. 

W 1773 roku powraca do kraju i zbliża się do osób 
bliskich Stanisławowi Augustowi, któremu w krótkim 
czasie staje się niezbędny. Doradza królowi w kolek-
cjonowaniu zbiorów numizmatycznych, porządkuje mu zbiór 
medali starożytnych, jest przez jakiś czas lektorem 
królewskim. Za jego zasługi Stanisław August nadaje mu 
szlachectwo w 1776 roku. 

Powtórnie wyjeżdża do Włoch, a następnie do Szwaj-
carii, pracując jednocześnie nad zbieraniem materia-
łów do historii Polski, co pochłania go bez reszty. 
W szybkim tempie otrzymuje szereg godności duchownych: 
był kanonikiem gnieźnieńskim i warszawskim, oficjałem 
archidiakonatu warszawskiego i wreszcie w 1796 roku 
zostaje mianowany biskupem. 

W czasach porozbiorowych część Polski z Warszawą do-
stała się pod panowanie pruskie, a głównym zadaniem kró-
la pruskiego Fryderyka Wilhelma II w sprawach Kościoła 
w Polsce było rozdzielenie metropolii gnieźnieńskiej na 
dwie części w celu stworzenia samodzielnego archidiakonatu 
warszawskiego, niezależnego od metropolity gnieźnieńskiego. 

Sprawa ta potoczyła się szybko: król Fryderyk nie 
oglądając się na Stolicę Apostolską wydał w dniu 20 lu-
tego 1799 roku patent nominacyjny na osobę Józefa Bończy 
Miaskowskiego, jako przyszłego biskupa warszawskiego, 
podkreślając zarazem sprawę warszawskiej diecezji.

Wtedy biskup Jan Albertrandi wysłał list pisemny 
w imieniu kapituły do nominata Józefa Miaskowskiego 
gratulując mu królewskiej /to jest pruskiej/ nominacji 
na biskupa, ale równocześnie zaznaczył, że cześć, usza-
nowanie i miłość do nowego biskupa wtedy będzie zupełna, 
gdy Stolica Apostolska zatwierdzi jego kandydaturę. Ten 
list Albertrandiego świadczył o jego mocnej postawie 
i wierności Stolicy Apostolskiej.
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Grobowiec Józefa Paschalisa Jakubowicza,
syna, w parku lipkowskim.
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Lipków, wnętrze kościoła. Foto 1978 r.



– 42 –

Wreszcie po wielu pertraktacjach Stolica Apostolska 
wydała bullę erygującą nową warszawską diecezję, nieza-
leżną do metropolii gnieźnieńskiej, a podległą jedynie 
Papieżowi Piusowi VI.

20 grudnia 1799 roku bulla papieska została ofi-
cjalnie ogłoszona w Warszawie przez delegowanego do 
jej ogłoszenia biskupa Albertrandiego, archidiakona 
warszawskiego. Bulla ta podniosła miasto Warszawę do 
godności stolicy biskupiej, a kolegiatę św. Jana do 
godności kościoła katedralnego. Wytyczyła też ogólnie 
granice nowej diecezji zaznaczając o jej wyłączeniu 
spod władzy biskupa poznańskiego i spod jurysdykcji 
biskupa gnieźnieńskiego.

Pozostała też sprawa ściślejszego określenia granic 
nowej diecezji oraz liczba parafii, klasztorów i kościo-
łów zakonnych.

Oprócz miasta Warszawy diecezja ta posiadała 7 de-
kanatów i 106 kościołów. W tej liczbie znajdował się 
i kościół w Lipkowie podniesiony jak wzmiankowano już, 
do rangi kościoła parafialnego w ówczesnym dekanacie 
piaseczyńskim.

Parafia ta, niestety, krótki miała żywot. Po zamknięciu 
kościoła w 1830 roku, ze względu na zmniejszenie się 
liczby pracowników w dawnej manufakturze Paschalisa, 
przestała istnieć. Ostatnim jej proboszczem był ksiądz 
Augustyn Olszewski, i był na utrzymaniu dziedzica Józefa 
Paschalisa Jakubowicza, najstarszego syna fabrykanta 
pasów lipkowskich.

Wszystkie paramenta przeniesiono do kościoła w Babi-
cach i odtąd Lipków został przyłączony do swojej dawnej 
macierzystej parafii.

Kościół lipkowski nie używany od 1830 roku powo-
li popadł w ruinę tak, że w roku 1950 sterczały tylko 
gołe, zniszczone mury, a wewnątrz kościoła wyrosły 
drzewa i krzewy.
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Odbudowany został dopiero w latach 1950–1952, gdy 
erygowano nową parafię w Lipkowie, którą odłączono od 
parafii babickiej.

Na cmentarzu przykościelnym znajduje się poźnokla-
sycystyczny nagrobek z piaskowca. Jest tu pochowany syn 
Paschalisa, Józef i jego małżonka, Ludwika z Ryxów, 
później właściciele Lipkowa.

Dwór lipkowski, nieco wcześniejszy w budowie od ko-
ścioła, jest zbudowany w stylu barokowo-klasycystycz-
nym, również murowany i otynkowany. Parterowy i tylko 
w części środkowej piętrowy, zbudowany jest na planie 
prostokąta i w połowie podpiwniczony, o piwnicach skle-
pionych kolebkowo. Front dworu, tak jak kościół jest 
rozczłonkowany pilastrami i posiada trójkątne zwień-
czenie szczytu z okrągłym oknem. Ściana wschodnia dworu 
nie posiada pilastrów. Na pierwszym piętrze znajduje 
się balkon żelazny.

Układ wnętrz jest dwutraktowy z sienią na osi. W sali 
głównej znajduje się kominek klasycystyczny z piaskowca 
z końca XVIII wieku. Mniejszy, ślepy kominek, również 
klasycystyczny, jest w sąsiedniej izbie.

Obok dworu stoi oficyna, wzniesiona współcześnie 
z dworem, murowana, otynkowana, parterowa, zbudowana 
na planie kwadratu i kryta dachem namiotowym pokrytym 
gontem. Oficyna całkiem zdewastowana, została odbudowana 
w roku 1976 i przeznaczona na salę katechetyczną.

Dwór był spalony niechcący w roku 1948, gdy był w po-
siadaniu pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego. 
Odbudowany w roku 1957, jest przeznaczony na plebanię 
parafii lipkowskiej.

Zespół budynków znajduje się w parku, założonym 
prawdopodobnie jeszcze za życia Paschalisa Jakubowicza 
i uzupełniany drzewostanem przez późniejszych właści-
cieli. Park posiada okazy starych dębów, lip, grabów, 
kasztanów i świerków rosnących wśród zielonej, soczy-
stej murawy.
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BUdyNKI FOLWARKU LIPKÓW

Posiadamy dokładny spis wszystkich zabudowań folwarku 
Lipków sporządzony w roku 1832 przez komornika Aleksan-
dra Garbolewskiego na żądanie kupca warszawskiego Jana 
Friedricha oraz drugi spis z roku 1838 sporządzony przez 
komornika Walentego Suprynowicza z Warszawy, również 
na żądanie Friedricha. Wszystkie te budynki zostały 
w drodze przymusu sądowego zajęte, ale do licytacji nie 
doszło, gdyż Józef Jakubowicz, syn Paschalisa, sprawę 
z Friedrichem załatwił pomyślnie dla siebie.

Dzięki tym obu spisom można dokładnie podać nie 
tylko ilość budynków lipkowskiego folwarku, ale nawet 
ich stan, w jakim się wówczas znajdowały.

Tak więc pałac paschalisowy miał nieco inny wygląd niż 
obecnie, bowiem w ciągu lat ulegał drobnym przeróbkom.

Według opisu komorników był to  ”pałac massiw, mu-
rowany, o parterze z facyatą. Komin murowany na dach, 
gontami kryty, wyprowadzony. W parterze od frontu jedne 
drzwi wchodowe i okien cztery. W facyacie okien dwa 
i jedne drzwi oszklone na balkon drewniany prowadzące. 
W dachu dymników z oknami oszklonymi dwa i jedno okno 
okrągłe górą oświetlające.

Od tyłu w parterze okien dwa i troje drzwi po pół 
oszklonych do ogrodu prowadzą. W facyacie okien dwa i jedne 
drzwi do wychodu na ganek z galerią, drewniany, tamże bę-
dące. Nadto dymników dwa i okno okrągłe górą oświetlające.

Z prawego boku przysionek z drzwiami wschodnimi do 
ogrodu. W parterze jedno okno i jeden dymnik oszklony, 
z lewego również przymurowanie, jedno okno w parterze 
i jeden dymnik w dachu oszklony.

Do tego to pałacu od frontu brama wiezdna drewniana 
na zawiasach i hakach żelaznych w słupach murowanych, 
od której się ciągnie parkan z sztachet drewnianych 
w słupach murowanych, przy bramie jest również furtka 
na zawiasach i hakach”.
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Obok pałacu znajdowało się kilka budynków dziś już 
nie istniejących, ale przecież wartych przypomnienia, 
aby zorientować się, jak ongiś przedstawiał się lip-
kowski folwark.

Obok więc pałacu, według opisu komornika Sypryno-
wicza, znajdowało się  ”zabudowanie Łazienne zwane, 
parter, massiw, murowane, zaś pierwsze piętro w części 
murowane, a w części deskami obite, w parterze wokoło 
okien trzy, troje drzwi wschodnich i przysionek z de-
sek, na pierszym piętrze okiem ośm, nad dach gontami 
kryty, komin murowany wyprowadzony za tą Łazienką w ką-
cie. Kloaka z desek gontami kryta o jednych drzwiach 
wschodnich naprzeciw tychże Łazienek”.

Obok Łazienki znajdował się jeszcze  ”dom massiw, 
murowany, parterowy, o jednym kominie murowanym nad 
dach, gontami kryty, wyprowadzony, mieści w sobie drzwi 
wschodnich dwoje, o pięciu oknach wkoło i jeden dymnik 
w dachu. Obok magiel z drzewa w węgieł zbudowany, gon-
tami pokryty o jednych drzwiach”.

Porównując ten opis budynków przypałacowych z opi-
sem komornika Garbolewskiego z przed kilku lat widzimy 
pewne nieścisłości, bowiem Garbolewski nie wspomina 
o Łazience i dwóch domach  ”massiw”, natomiast wylicza 
dwie oficyny murowane, parterowe i oranżerię zbudowaną 
z drewna, wapnem otynkowaną, w której znajdowały się 
doniczki z różnymi kwiatami i drzewkami /120 sztuk/.

Może obaj ci komornicy nadali inne nazwy tym samym bu-
dynkom i stąd wynika ta pozorna niezgodność w ich opisach.

Przedstawmy teraz otoczenie pałacu według opisu ko-
mornika Suprynowicza:

”Ogród spacerowy na sposób angielski za pałacem bę-
dący, od którego wchód z mieszkań pałacowych i furtką 
w parkanie z tarcic dokoła opasanym znajdujący się, 
mieści w sobie po większej części drzewa dzikie różne-
go gatunku, nadto drzew fruktowych sztuk 90 rodzących 
oprócz młodocianych.
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Ogród drugi oddzielony zabudowaniami /dom massiw 
i magiel/ od ogrodu spacerowego, wokół oparkaniony, ma 
drzew owocowych rodzajnych ok. 30, i młodocianych oraz 
różne krzewy /porzeczki, agrest i kilka karpów winnych/”.

Kilkadziesiąt metrów od pałacu znajdował się ko-
ściół do dziś, po gruntownym odremontowaniu, stojący, 
w którym według komornika Garbolewskiego znajdowały się  
”wszelkie aparata /paramenta/: komże, stuły, ornaty, 
kapy i inne rzeczy potrzebne do ceremonii kościelnych 
należące do dziedzica.

Światło do kościoła też dostarczał dziedzic. Za 
dziedzica Józefa Paschalisa Jakubowicza proboszcz, ks. 
Augustyn Olszewski, pobierał rocznie pensję z dworu 
w wysokości 400 złp. Oprócz tego dawał mu dwór wikt, 
opał i światło.

Organista Józef Zapalski pobierał pensję z dworu 
w wysokości 120 złp. rocznie oraz otrzymywał mieszkanie, 
morgę ogrodu i tak zwaną ordynarię: korzec zboża, sześć 
beczek piwa i dwa garnce soli rocznie. Obok kościoła 
stała drewniana dzwonnica.

Nad Wodą Lipkowską znajdował się młyn wodny z drze-
wa zbudowany, kryty gontem. Ale młyn ten był używany 
tylko na potrzeby dworskie, tak że młynarz, Józef Fit, 
nic  niego nie opłacał, bo tylko woda deszczowa lub 
z roztopów pozwalała mleć zboże na mąkę. Młyn nazywany 
był Niedźwiadkiem, miał dwoje drzwi, osiem okien i był 
w tym czasie w dobrym stanie. 

Niedaleko tego młyna był młyn koński, ale bardzo 
zrujnowany i wymagający naprawy.

W kierunku wsi stały browar i gorzelnia,  ”massiw 
murowane, pod jednym dachem, kryty gontem, nad który-
mi trzy kominy, okien trzynaście, drzwi wokoło pięć, 
otworów w dachu /dymników/ siedem”.

W browarze znajdował się kocioł do robienia piwa 
i inne sprzęty do tego potrzebne.
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Na skraju wsi stała karczma, w której według Sien-
kiewicza mieli się spotkać pan Wołodyjowski z Bohunem. 
Karczma była murowana, parterowa, o dwóch kominach 
wzniesionych nad dach, kryty gontem. Do karczmy pro-
wadziło dwoje drzwi od frontu i od tyłu, okien miała 
osiem i jedno małe okienko w dachu oraz dymnik.

Z karczmą łączył się zajazd czyli stajnia drewniana 
postawiona w słupy, z tyłu zaś znajdował się chlew drew-
niany, w słupy postawiony, o dwu drzwiach. Wszystkie te 
zabudowania były w tym czasie, według opisu komorników 
w dobrym stanie.

Za dziedzica Józefa Jakubowicza mieszkał w karcz-
mie i prowadził ją niejaki Franciszek Regulski, który 
sprzedawał trunki dworskie i piwo, i za to otrzymywał 
od dworu 30 garncy wódki i 20 beczek piwa rocznie.

Za karczmą  stała kuźnia z drzewa, gontem kryta, 
o jednym kominie i drzwiach i o trzech oknach. W kuźni 
mieszkał kowal Mikołaj Cymerna płacący dzierżawę do 
dworu. Ale, jak podaje komornik, winien był za komorne 
60 złp. do św. Jana 1837 roku. W więc niezbyt dobrze 
mu się wiodło, a może specjalnie zwlekał z płaceniem 
komornego.

W samej wsi Lipków sprzedawał jeszcze trunki dworskie 
/czyli szynkował/ szynkarz Friedrich Motyl, prawdopo-
dobnie starozakonny.

W Lipkowie wsi w roku 1837 były 42 chałupy wło-
ściańskie, zbudowane z różnego drzewa w węgieł i słupy, 
o jednym kominie murowanym. Stodół z drzewa, o jednym 
klepisku, słomą krytych było 11, a obór – 12.

W tym okresie obowiązywało włościan lipkowskich od-
rabianie pańszczyzny, nie na wszystkich jednak ciążył 
ten obowiązek. Oto nazwiska włościan, którzy pańszczyź-
nie podlegali: Łukasz Bąkowski, Eliasz Dominiak, Fran-
ciszek Kozienicki, Dominik Kulicki, Jan Kulicki, Adam 
Leszczyński, Wincenty Mandes, Wojciech Mandes, Teodor 
Mandes, Jan Skotnicki, Wincenty Stasiak.
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Ci właściciele musieli odpracować dla dziedzica jeden 
dzień w tygodniu sprzężajem /czyli końmi/, a trzy dni 
pieszo /różne roboty polne/. Nadto na Wielkanoc dawali 
do dworu po trzydzieści jaj i kapłona.

Na utrzymaniu dworu za czasów Józefa Paschalisa Ja-
kubowicza było sporo ludzi. Podajemy przeważnie tych, 
którym dziedzic płacił pensję wymienianą przez komornika:

Rządca Jan Dylewski otrzymywał 500 złp. rocznie , 
stół dworski i wszelkie wygody. Jego żona zajmowała 
się gospodarstwem za wynagrodzeniem 200 złp. rocznie.

Zastępca rządcy otrzymywał 200 złp. rocznie i stół 
dworski.

Karbowy  Zieliński otrzymywał 150 złp. rocznie.
Dwóch fornali: Hipolit Kozienicki i Mateusz Sotom-

ski – 130 złp. rocznie.
Trzech parobków do wołów: Teodor Wojciechowski, To-

masz Gzerka i Hipolit Janasz – płaca nie podana.
Pastuch Tomasz Dominiak – 200 złp. rocznie.
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymywali ponadto zboże 

i kartofle.
Oprócz tych ludzi pracowali jeszcze: gajowy, bart-

nik, bednarz i dziewki folwarczne.
Łąki dworskie liczyły 40 mórg /dawały około 70 wozów 

siana/. Bór lipkowski ciągnął się pod Sieraków, Tru-
skaw, Babice i Koczargi i liczył sobie około 17 włók 
chełmińskich.

Krów było w tym czasie 80, jałówek – 37, wołów ro-
boczych – 23, owiec – 854, koni roboczych – 12, świń 
– 9, prosiąt – 11.

Zabudowania fabryczne znajdowały się na wschód od pała-
cu i zajmowały dość duży teren ze względu na ich wielkość 
i odpowiednie, wygodne rozmieszczenie dla pracowników.

Nie można podać wszystkich budynków znajdujących 
się na tym terenie folwarku z okresu, gdy Paschalis 
Jakubowicz produkował swoje pasy, które po rozbiorach 
Polski wyszły z mody.



– 51 –

D
w
o
r
e
k
 
p
o
 
o
d
b
u
d
o
w
i
e
.
 
F
o
t
o
 
1
9
6
7
 
r
.



– 52 –

R
u
i
n
y
 
m
a
n
u
f
a
k
t
u
r
y
 
p
a
s
ó
w
 
s
z
l
a
c
h
e
c
k
i
c
h
 
w
 
L
i
p
k
o
w
i
e
.

F
o
t
o
 
1
9
4
9
 
r
.



– 53 –

Powstanie kościuszkowskie i potyczki wojsk przyczy-
niły się do częściowego zniszczenia, a może i zbużenia 
manufaktury paschalisowej. Możemy podać tylko te budynki 
fabryczne, które stały jeszcze w roku 1837 i opisane 
są przez komorników:

A więc fabryka przędzalni bawełny z maszynami do tego 
potrzebnymi, umieszczona w  ”domu massiw, murowanym”, 
piętrowym, pokrytym dachówką holenderską, z czterema 
kominami.

Obok stała szopa okrągła, z drewna zbudowana, kryta 
gontem, skąd pobierała rozruch przędzalnia. Dalej – 
tkalnia z cegły rurówki, słomą kryta, o dwóch kominach 
murowanych, parterowa, z dwoma facyatami. Tu znajdowały 
się warsztaty tkackie. Nieopodal – dom mieszkalny dla 
rękodzielników, zbudowany podobnie jak tkalnia. I jeszcze 
dom z cegły polnej, cały murowany, posiadający parter 
i piętro, i kryty gontem, ale nie wiadomo, na co był 
przeznaczony. Tuż farbiarnia murowana, dachówką karpiówką 
pokryta, z kotłami miedzianymi do farbowania tkanin.

Wreszcie drwalnia z drzewa zbudowana i ludwisiarnia 
murowana i kilka innych zabudowań z drzewa, krytych 
słomą. W jednym z nich osiem izb dla rękodzielników, 
i  jakieś piwnice z cegły, i plebania dla plebana. Ta 
bowiem mieściła się na terenie zabudowań fabrycznych, 
a nie przy kościele.

Dom ten /plebania/ w tych latach był stary, z drze-
wa w węgieł zbudowany, kryty gontem, z jednym kominem 
murowanym. Posiadał pięć okien z okiennicami i dwoje 
drzwi z wystawką na słupach, czyli gankiem. Z boku 
stała stajenka, w której pleban trzymał zapewne jakiś 
przychówek lub konika do wyjazdów do Warszawy.

W latach siedemdziesiątych XX wieku nie pozostało 
ani śladu z tych budynków. Teren zabudowań gospodar-
czych, zarosły trawą, służył w dni pogodne młodzieży 
lipkowskiej do gry w piłkę nożną.
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StANISłAW AuguSt I PANI grAbOWSKA W LIPKOWIE

Nie uzasadniona niczym tradycja przekazała nam, 
że dworek lipkowski należał w XVIII wieku do Elżbiety 
Grabowskiej, morganatycznej małżonki króla Stanisława 
Augusta. Wersję tę głosił ostatni właściciel Lipkowa, 
Jerzy Suwald, który w krótkiej notatce do pisma ”Życie 
Warszawy” z 6 października 1966 roku podał, co następuje:

”Lipków wraz z wybudowanym przez króla pałacykiem 
otrzymała w dożywocie pani Grabowska, morganatyczna 
żona Stanisława Augusta, po czym przeszedł on w ręce 
dworzanina królewskiego, Paschalisa Jakubowicza... dwa 
ogromne świerki, zasadzone ongiś przez króla i panią 
Grabowską, były uznane w okresie międzywojennym jako 
zabytki i znajdowały się pod ochroną Urzędu Konserwa-
torskiego”.

O tych świerkach, które runęły: jeden w roku 1950, 
a drugi – 1969, wspomina również Bolesław Hryniewiecki 
w swojej książce ”Lasy okolic warszawskich i ich ochrony 
i znaczenie” /1935 r./ podając:

”Zasługują na ochronę poszczególne drzewa jak /np./ 
... dwa stare świerki obok zabytkowego domu w majątku 
Lipków /Gm. Zaborów/”.

Czyżby więc owe zabytkowe świerki były rzeczywiście 
sadzone w XVIII wieku przez króla i jego domniemaną 
małżonkę? I w jakich okolicznościach mogło się to stać?

Podobną wersję o świerkach i dworku należącym do 
Grabowskiej też lansował znany poeta i satyryk Ziemo-
wit Kuniński, który w latach dziecięcych zaglądał do 
Lipkowa dość często i wręcz nazywał pałacyk lipkowski 
”dworkiem Grabowskiej”.

Czyż życiorys pani Grabowskiej wskazuje na jakiś 
ślad jej pobytu w Lipkowie?

Elżbieta Grabowska /1748–1810/ była córką Teodora 
Szydłowskiego, który zajmował drobne stanowiska ziem-
skie, by na koniec zostać sędzią grodzkim warszawskim. 
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Miał trzy córki, z których najstarsza, Elżbieta, zrobiła 
największą karierę będąc przez przeszło 30 lat wierną 
towarzyszką ostatniego króla polskiego.

Elżbieta Szydłowska poznała przyszłego króla, wtedy 
stolnika litewskiego, gdy była młodziutką i powabną pan-
ną, ale prawdziwy romans tej pary rozpoczął się wkrót-
ce po jej ślubie z generałem Janem Jerzym Grabowskim. 
Podobno małżeństwo to skojarzył sam król, aby pozory 
przyzwoitości zakrywały istotne zamiary tych obojga.

Mimo, że Stanisław August był kochliwym i zmiennym 
mężczyzną, Grabowska nie tyle może urodą, co wdziękiem, 
sprytem i uporem, potrafiła go przywiązać do siebie na 
długie lata, i pozostać najwierniejszą przyjaciółką, 
która nie opuściła króla po abdykacji i wyjechała z nim 
na wygnanie do Petersburga.

Jej rola, ograniczona początkowo do pokoi królew-
skich, wzmagała się z czasem do tego stopnia, że opa-
nowawszy całkiem króla, rozdawała urzędy, stanowiska, 
ordery i stała się osobą tak wpływową, że o jej względy 
zabiegali najwięksi magnaci.

Mieszkała w Warszawie, ale nie na zamku królewskim, 
lecz w wybudowanym dla niej przez króla dużym, niezbyt 
efektownym zewnętrznie, dworze na placu zwanym Rozdróż 
przy Alejach Ujazdowskich. Mieszkała również na terenie 
Łazienek w Wielkiej Oficynie.

Grabowska uważana była przez dłuższy czas za morgana-
tyczną, czyli potajemną małżonkę Stanisława Augusta, ale 
jest rzeczą wątpliwą, by fakt taki dał się ukryć za życia 
króla, i by nie wiedzieli o tym najbliżsi dworzanie i nie 
rozpowiadali wokół o tym związku. Nie znaleziono zresztą 
do tej pory żadnego dokumentu świadczącego o ich potajemnym 
ślubie, a caryca Katarzyna II była przeciwna małżeństwu 
króla ze względów politycznych. Pamiętnikarze tego okre-
su wręcz nazywają Grabowską ”nałożnicą” lub ”kochanką” 
królewską, tak więc, mówiąc oględniej, można by ją nazwać 
długoletnią ”przyjaciółką” króla, a nie jego małżonką.
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Elżbieta z Szydłowskich Grabowska 1748–1810
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Grabowska nie cieszyła się dobrą opinią narodu ze 
względu na jej intrygi polityczne, rozrzutność i kumo-
terstwo. Słynny szewc i pułkownik Jan Kiliński, opisując 
w swoich pamiętnikach ucieczkę Grabowskiej w Warszawy 
w czasie gorących dni 1794 roku, gdy lud warszawski 
przystąpił do samosądu nad zdrajcami Ojczyzny, opowiada 
jak powytrząsał z sukni Grabowskiej klejnoty wartości 
6 milionów złp. i na ratuszu złożył.

Cała ta historia została wyssana z palca, ale świadczy 
o niechęci tego przywódcy ludu do Grabowskiej, którą 
wprost nazywano ”karą boską”.

Owa ”kara boska” lubiła bawić się i rozrzucać pie-
niędzmi, ofiarowanymi jej hojną ręką króla. Po jego 
śmierci otworzyła w Warszawie salon przyjmując naj-
przedniejsze towarzystwo stolicy.

To właśnie pani Grabowska wymyśliła, czy też naśla-
dowała, rodzaj zabaw polegający na przedstawieniu żywych 
obrazów i różnych scen fantastycznych z mitologii greckiej, 
które odbywały się zimą w jej salonie warszawskim, latem 
zaś w pobliskich okolicach Warszawy: w Młocinach, w Ma-
rymoncie, na Bielanach, skąd było tak blisko do Lipkowa.

Jest więc całkiem prawdopodobne, że starający się 
o protekcję i względy królewskiej metresy Paschalis 
Jakubowicz mógł zapraszać ją z całym towarzystwem do 
Lipkowa, gdzie piękny zakątek, to jest park lipkowski, 
doskonale nadawał się do tego rodzaju zabaw.

Te huczne zabawy i festyny zubożyły Grabowską, która 
na stare lata, nie grzesząc zresztą i w młodości uro-
dą, stała się podobno brzydka, pomarszczona, a krzywa 
łopatka tworzyła coś w rodzaju garbu na plecach. Miała 
przy tym ślady na twarzy po czarnej ospie.

Gdy umarła, zapomniano o jej szkodliwym wpływie na 
króla, o jej rozrzutności i głośnych zabawach, a  ”Ga-
zeta Warszawska” w Dodatku z dnia 2 czerwca 1819 roku 
zamieściła pełne żalu i ciepła wspomnienia o Grabow-
skiej, zapewne zredagowane przez jej potomstwo z królem:
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Stanisław August Poniatowski 1732–1798
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”Dnia 28 p.m zakończyła życie w tutejszej stolicy JW 
Elżbieta z Szydłowskich Grabowska, Teodora Szydłowskie-
go, wojewody płockiego i Teresy z Witkowskich córka, po 
Janie Grabowskim, generale inspektorze wojsk litewskich, 
wdowa, w roku sześćdziesiątym drugim wieku swego.

W całym życiu biegu łagodna, szczera, otwarta dla 
wszystkich, uprzejma dla przyjaciół, przystępna dla niż-
szych, litościwa i dobroczynna, ostatek dni przykładnej 
oddana pobożności, której znając być obowiązkiem uczynki 
miłosierne, część im poświęciła majątku za życia przez 
hojne dary, a umierając przez znaczne zapisy. Pozostałe 
potomstwo opłakuje stratę nieodżałowanej matki.

O ostatnim potomku Elżbiety Grabowskiej, Stanisławie, 
mówi się powszechnie, że był synem Stanisława Augusta. 
Król specjalnie interesował się losami tego młodzieńca 
i obdarowywał go darami i godnościami.

O bliskim stosunku króla do Stanisława świadczy po-
dziękowanie królewskie za złożone życzenia imieninowe: 
”Mój Stasiu! Bardzo mi jest miłe twoje podziękowanie, bo 
znam, że z Szczerego Serca pochodzi, i pięknym pismem 
i dobrym słów układem jest wyrażone. Żyj i rośnij na 
usługę Ojczyzny, a gdy tak dalej będziesz postępował 
jak dotąd, pewnym zawsze będziesz Łaski mojej. Stani-
sław August Król”.

Nie żyjący już artysta malarz Podolski, spowino-
wacony z rodziną Grabowskich, zwiedzając w 1968 roku 
”Izbę Pamiątek” w dworku lipkowskim wyraził się bez 
zastrzeżeń o pochodzeniu królewskim Stanisława Grabow-
skiego, i ofiarował dla ”Izby” cenną pamiątkę rodzinną, 
mianowicie szarfę do dzwonka kościelnego, wyhaftowa-
ną ręcznie przez żonę Stanisława, a więc przez synową 
Grabowskiej i króla.

Posiadamy tylko jedną, pewną wzmiankę o przyjeździe 
Stanisława Augusta do Lipkowa. Jego wizyta z całym 
orszakiem znakomitości miała miejsce w 1791 roku, gdy 
król zaproszony przez Paschalisa Jakubowicza zwiedził 
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manufakturę pasów lipkowskich. Możemy tylko wyobrazić 
sobie cały przebieg tej wizyty. Przedsiębiorczy i rzutki 
fabrykant i kupiec nie szczędził zabiegów i kosztów, 
aby przyjęcie króla wypadło najwspanialej i szerokim 
echem odbiło się w kraju przynosząc jeszcze większą 
reklamę jego manufakturze.

Skromny dworek lipkowski otworzył swoje podwoje 
na powitanie królewskiego gościa, a w głównej sali na 
wprost rozległej sieni, po zwiedzeniu fabryki, odbyło 
się przyjęcie, zapewne huczne i wystawne, niestety, nie 
zapisane w żadnej kronice.

Król przybył do Lipkowa otoczony orszakiem znakomi-
tości i możnych panów, był więc zapewne starosta pia-
seczyński i kamerdyner królewski, osławiony Franciszek 
Ryx, i jego bratanek, również Franciszek, z którego 
córkami ożenili się potem synowie Paschalisa, Józef 
i Aleksander.

Ale czy była wtedy zaproszona pani Grabowska. Rzecz 
charakterystyczna, że kronikarze i pamiętnikarze współ-
cześni tym czasom nie wspominają o Grabowskiej, jakby 
nie chcąc ze względu na króla przypominać jej osoby 
zajmującej dwuznaczne stanowisko u jego boku.

Nawet już po abdykacji, gdy król mieszkając w Pe-
tersburgu w Pałacu Marmurowym, prowadził szerokie i to-
warzyskie życie, przemilcza się panią Grabowską. Na 
przykład w czasie uroczystości z okazji imienia króla 
– jak wspomina kronikarz Lucjan Siemieński – wymienio-
ne są nazwiska niektórych osób będących na przyjęciu, 
a także obu synów Grabowskiej, ale o niej nie ma żadnej 
wzmianki, chociaż z pewnością brała udział w obiedzie.

Paschalis Jakubowicz trzymając rękę na pulsie życia 
handlowego i towarzyskiego nie omieszkałby zaprosić 
pani Grabowskiej do Lipkowa w czasie wizyty króla, bo 
zapewne na tak wpływowej osobie jak ona zależało mu 
przede wszystkim.
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Były to czasy smutne dla Rzeczypospolitej. Pierw-
szy rozbiór ziem polskich został dokonany przez trzy 
mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię w 1771 roku, drugi, 
uszczuplający jeszcze bardziej granice Polski, dokonano 
w dwa lata po wizycie królewskiej w Lipkowie.

Postać ostatniego króla polskiego należy chyba do 
najbardziej kontrowersyjnych w naszej literaturze hi-
storycznej: postępowanie Stanisława Augusta w okresie 
chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, różnie jest 
tłumaczone przez historyków. Jedno jest bezsporne: jego 
zasługi dla nauki, literatury i sztuki.

Całe jego rządy artystyczne, które nazywamy epo-
ką stanisławowską, wywarły niezatarte piętno po czasy 
dzisiejsze.

Urodził się Stanisław August Poniatowski 17 stycznia 
1732 roku w Wołczynie, w województwie brzesko-litewskim 
jako szóste z kolei dziecko wojewody mazowieckiego Sta-
nisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. 
Młody panicz, wychowany starannie, znał doskonale język 
francuski i niemiecki, a nawet, choć nieco słabiej, 
język angielski. W młodości odbywał liczne podróże po 
krajach Europy, gdzie pogłębia znajomość filozofii, li-
teratury i sztuki, interesując się głównie tą ostatnią. 
Zwłaszcza wspaniałe dzieła malarstwa holenderskiego 
wywarły wpływ na przyszłym mecenasie sztuki.

Mając lat 18 został wybrany posłem i na tym stanowi-
sku mógł z bliska przyjrzeć się bezładowi panującemu na 
sejmie, bezowocnej gadaninie poselskiej i zakulisowym 
walkom magnatów.

Za drugim swoim pobytem we Francji i Anglii ten 
młody, wybitnie przystojny, wykształcony i elegancki 
młodzieniec, odnosi sukcesy w salonach tamtejszych wyż-
szych swer towarzyskich. Na żądanie ojca wraca z Anglii 
do Polski, gdzie wiąże się ze stronnictwem politycznym, 
tak zwaną ”familią”, utworzoną przez rodzinę Czarto-
ryskich, która niechętna panującemu królowi Augustowi 
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III coraz bardziej zwraca się w swojej orientacji po-
litycznej ku Rosji.

Wysłany przez ”Familię” do Rosji poznał w Petersbur-
gu i gorąco pokochał żonę następcy tronu rosyjskiego, 
przyszłą cesarzową, Katarzynę II, mając wtedy 25 lat.

Ta nieopatrzna miłość zaważyła w dużym stopniu na 
dalszych jego losach. Po śmierci Augusta III Stanisław 
Poniatowski, mimo piętrzących się trudności, przy pomocy 
”Familii” Czartoryskich i wyraźnego poparcia Katarzyny, 
zostaje na sejmie elekcyjnym obrany królem. Uroczysta 
koronacja odbyła się 25 listopada 1764 roku w dniu św. 
Katarzyny /!/.

Stanisław August, mąż wykształcony, ambitny, ale 
o słabym charakterze, wstępując na tron miał jak naj-
lepsze intencje. Chciał wydźwignąć Rzeczypospolitą, 
chylącą się ku upadkowi, z panującego chaosu, oczyścić 
z klik rodów magnackich wtrącających się do rządów.

Zakłada w 1765 roku korpus kadetów /tak zwaną Szkołę 
Rycerską/. Z funduszów króla zbudowano w Warszawie Lu-
dwisarnię, gdzie wyrabiano dzieła, uruchomiono mennicę 
dla uzdrowienia stosunków monetarnych w Polsce. Król 
ożywia również życie artystyczne stolicy, zakładając 
stały teatr, wydając czasopisma, jak np. ”Monitor”, 
domagając się szerokich reform, między innymi zniesie-
nia pańszczyzny.

Nie chcąc uchodzić za figuranta, ale za prawdziwego, 
o własnych ambicjach monarchę, popada w zatarg z rodem 
Czartoryskich należących do ”Familii”, a czując się nie-
pewnie, coraz bardziej zabiega o poparcie Rosji, gdzie 
po śmierci męża rządziła wszechwładna Katarzyna II.

Ta ze swej strony uważnie śledząc poczynania króla 
polskiego, do którego afekt dawno już minął, wyraźnie 
ostrzega go przez swoich posłów przed dalszymi zapę-
dami reformatorskimi i próbami samodzielnej polityki 
zagranicznej.
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Nie miejsce tu na przedstawienie szerokiego tła 
stosunków polsko – rosyjskich i austriackich tego okre-
su. Wystarcza powiedzieć, że rządy Stanisława Augusta 
zaznaczyły się trzema rozbiorami Polski i podpisaniem 
abdykacji, jak na urągowisko, również w dniu św. Kata-
rzyny, dnia 25 listopada 1795 roku, w trzydzieści jeden 
lat po jego uroczystej koronacji.

W rok potem zmarła Katarzyna, której urok w latach 
młodości, a potem niezłomna wola, wywarły tak szkodliwy 
wpływ na króla całkiem uległego w rękach despotycznej 
carycy.

Na ulicy Chałturina w Leningradzie, znajduje się 
słynny pałac Marmurowy, podarowany na rezydencję na-
szego króla przez następcę Katarzyny – cara Pawła I. 
Stanisław August był zapalonym teatromanem. Będąc na 
przedstawieniu, zasłabł w loży, dostał apopleksji. 
Przewieziony do pałacu po kilku dniach zmarł. Obecnie 
w pałacu Marmurowym mieści się leningradzka filia Cen-
tralnego Muzeum Lenina.

Króla pochowano w kościele św. Katarzyny /!/ w Pe-
tersburgu przy Newskim Prospekcie. Potem ciało jego 
przewieziono do Wołczyna, dawnego majątku Czartoryskich, 
gdzie Stanisław August przyszedł na świat.

W bocznej nawie kościoła św. Katarzyny, w posadzce, 
jest wmurowana duża tablica nagrobkowa w języku łaciń-
skim z napisem:

”Stanisław August, król polski, wielki książę litew-
ski, niepospolity przykład złej i dobrej woli, pomyślną 
rozumnie, przeciwną mężnie znosił. Zmarł w Petersburgu 
1 lutego 1798 roku w 66 roku życia”.

Tak zszedł z areny politycznej ostatni król Polski, 
człowiek o wielkich ambicjach, dalekosiężnych planach, 
których nie potrafił, czy też nie mógł zrealizować w tych 
smutnych dla Polski, pełnych niepokoju i rozkładu, 
czasach. Ale pamięć o nim, jako o wielkim mecenasie 
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sztuk wszelkich i propagatorze rzemiosła artystycznego 
przetrwała do dziś w naszej Ojczyźnie.

Dzięki niemu również nastąpił tak wspaniały rozwój 
budownictwa wzorowanego na klasycyzmie /klasycyzm sta-
nisławowski/, czego odbiciem są po dziś dworek i kościół 
w Lipkowie w tym właśnie zbudowany stylu.

Dzięki niemu nastąpił wspaniały rozwój manufaktur 
produkujących kunsztowne materie i pasy kontuszowe 
w stylu zachodnim pod zarządem Antoniego Tyzenhauza. 
Nic więc dziwnego, że król zaproszony przez Paschalisa 
Jakubowicza do zwiedzenia jego persjarni, chętnie to 
zaproszenie przyjął i jako znawca tych rzeczy należy-
cie je ocenił.

Na pamiątkę pobytu króla w Lipkowie Paschalis wmu-
rował we frontową ścianę jednego z budynków fabrycznych 
tablicę marmurową z napisem upamiętniającym królewską 
wizytę. A sam zasadził przed lipkowskim dworem dwa 
świerki nazywane przez wszystkich świerkami Stanisła-
wa Augusta i pani Grabowskiej. Czy fakt ten nastąpił 
w dniu oficjalnej wizyty króla w Lipkowie, czy potem, 
gdy przyjeżdżał tam prywatnie z Grabowską – nie wiadomo.

Dziś nie ma już śładu po tych świerkach. Jedynie 
ich korzenie, zaschłe i anemiczne, zdobią ścianę ”Izby 
Pamiątek” w dworku, zawieszone nad fotografiami króla 
i jego domniemanej małżonki.

Profesor Władysław Tatarkiewicz, który dwukrotnie 
odwiedził Lipków, przysłał list do ks. Wacława Ku-
rowskiego, lipkowskiego proboszcza i kustosza ”Izby 
Pamiątek”, zaznaczając wyraźnie: ”Nie wierzę, by dom 
był przeznaczony dla pani Grabowskiej” /19.I.1969 r./. 
Ale w czasie poprzedniej wizyty, w rozmowie z księdzem 
proboszczem wspomniał, że nie jest wykluczona możliwość 
odwiedzin Lipkowa przez króla i Grabowską.

Profesor Tatarkiewicz jest wybitnym znawcą epoki 
stanisławowskiej i każde jego zdanie, a więc i w tym 
wypadku, ma swoją wagę.
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Sam fakt odwiedzin Lipkowa przez tę królewską parę 
nie był wydarzeniem godnym zanotowania w kronikach 
towarzyskich Warszawy, mógł więc jedynie przetrwać 
w tradycji rodzinnej Paschalisów i późniejszych dzie-
dziców tego majątku. I stąd zachowała się nazwa ”Dworek 
Grabowskiej” i opowieść o świerkach zasadzonych przez 
króla i jego długoletnią przyjaciółkę.
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JÓZEF PAsCHALIs JAKUBOWICZ

Paschalis Jakubowicz, właściciel dóbr zielonkowskich 
w tym folwarku Lipków, pozostawił pięcioro dzieci: obie 
córki, Marianna i Elżbieta, po wyjściu za mąż opuściły 
strony rodzinne. Dwaj synowie, najstarszy Józef /ur. 
1778 r./ i najmłodszy Aleksander /ur. 1783 r./ ożenili 
się z córkami majora Franciszka Ryxa, starosty piase-
czyńskiego i kamerdynera Stanisława Augusta.

Major Ryx dostatnio wyposażył swoje córki, obie bo-
wiem Ludwika, zamężna za Józefem i Katarzyna – za Alek-
sandrem, otrzymały po 180.000 złp. posagu i po 20.000 
złp. na wyprawę.

Skąd właściwie pochodziła rodzina Ryxów, która pisała 
początkowo swoje nazwisko Rychs, Riehs, w końcu Ryx, 
trudno jest zbadać. Jedne źródła podają, że z Francji, 
inne – że z Holandii.

Franciszek Ryx /senior/ urodzony w 1732 roku, był 
kamerdynerem Stanisława Augusta już w Paryżu, na rok 
przed jego wstąpieniem na tron polski /1763 r./. Wkrót-
ce potrafił sobie zjednać łaski i względy swego pana, 
tak że w 1768 roku otrzymał szlachectwo dziedziczne 
z herbem ”Pierścień”.

Ryx, jako starosta piaseczyński, nie był zwykłym 
kamerdynerem króla, jedynie przypinał mu ordery oraz 
zarządzał podręczną kasą królewską. Był też powierni-
kiem, doradcą i zaufanym króla, nic więc dziwnego, że 
wielu ludzi szukało u niego protekcji, bo słowo Ryxa 
miało swoje znaczenie u Stanisław Augusta.

Po otrzymaniu przez króla przywileju na prowadzenie 
przedsiębiorstwa teatralnego, wydzierżawił w 1770 roku 
plac od Komisji Skarbowej i wybudował teatr, którego 
gmach przetrwał do 1890 roku i znajdował się na placu 
Krasińskich między ulicami Świętojerską i Długą.

”Teatrum” to miało obszerną i wysoką salę, w której 
znajdowało się trzy piętra lóż i paradyż. Loże były 
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ozdobione firankami i lusterkami, co na owe czasy ucho-
dziło za ostatni wyraz elegancji.

Na imprezach teatralnych i na innych przedsiębior-
stwach dorobił się wielkiej fortuny. Po abdykacji kró-
la pojechał z nim do Petersburga, ale po jego śmierci 
powrócił do Warszawy gdzie zmarł w 1799 roku.

Franciszek Ryx, ożeniony z Ludwiką Meline, również 
pochodzenia francuskiego, nie pozostawił po sobie po-
tomstwa. Opiekował się synem swego brata, Franciszkiem, 
majorem Wojska Polskiego. Zapisał swemu bratankowi cały 
swój majątek, a ten przez wdzięczność dla stryja wy-
stawił mu pomnik z takim napisem:

”Zwłokom Franciszka Ryxa, starosty piaseczyńskiego, 
Stanisława Augusta, króla Polskiego 36 letniemu słudze 
w wieku 67 lat dnia 16 września r. 1799 zmarłemu, sy-
nowiec z żalem położył”.

Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie znajduje się 
grobowiec małżonków Ryxów. Na pomniku umieszczony jest 
napis odnoszący się do Ludwiki Ryxowej charakterystyczny 
tym, że z nadzwyczaj skrupulatną dokładnością podaje 
wiek zmarłej:

”W nadziei uwielbiana, tu złożone są szanowne zwłoki 
Ludwiki z Melinów Ryxowej, starościny piaseczyńskiej, 
która płci swojej zalety stanu, cnoty, nieodstępnie od 
chrześcijaństwa posiadała. Żyła lat 51, miesięcy 2, dni 
15, umarła 15 marca 1794 roku”.

Synowiec Ryxa /1751-1839/, również nobilitowany, 
w roku 1790, za radą stryja, wstąpił do wojska i był 
majorem 5 regimentu Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz sekretarzem przybocznym króla Stanisława Augusta 
i dziedzicem rozległych włości: Prażmowa, Pilaszkowa, 
Leźniewa, Święcic i innych.

Z takim więc rodem przez związki małżeńskie złączyła 
się rodzina Paschalisów.

Katarzyna Ryxówna mieszkała wraz z mężem Aleksandrem 
w pobliskich Lipkowowi Święcicach. Ale nas najbardziej in-
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teresuje Ludwika Ryxówna i jej mąż Józef, oni bowiem byli 
następnymi dziedzicami Lipkowa po śmierci Paschalisa, ojca.

Początkowo dziedzicem dóbr lipkowskich był średni 
syn Paschalisa, Feliks, kapitan Wojska Polskiego, od-
znaczony w kampanii 1809 roku. 

Świadczą o tym akta notarialne warszawskie /kance-
laria Bandkiego/ z 24.I.1811 r. /nr aktu 716 Vo. 8/, 
gdzie pod § 1 jest wzmianka:

”Paschalis Jakubowicz” kupiec i obywatel tutejszy 
– sprzedaje niniejszym aktem synowi swemu W. Felik-
sowi P.J. /b. Kapitanowi Wojska Polskiego, radcy po-
wiatu warszawskiego/, jego sukcesorem etc. dobra swe 
dziedziczne Lipków z przyległościami Prusy, Zielonka, 
Grotowizna, Jakubów zwane – z zabudowaniami dworskimi 
i wiejskimi, z inwentarzem i wszystkimi zgoła przyna-
leżnościami etc.”.

Suma szacunkowa wszystkich wyżej opisanych dóbr 
wynosiła jak z zaświadczenia Hipotecznego okazuje się 
– złp. 222.000, jakkolwiek Paschalis wartość ich przy 
regulowaniu hipoteki za poprzedniego rządu podał na złp. 
300 000. Zdaje się, że była to sprzedaż połowy majątku, 
drugą bowiem Feliks Jakubowicz otrzymał tytułem donacji 
/darowizny/ - w wysokości 180.000 złp. A więc całość 
majątku należy szacować na 400.000 złp.

Niestety, w rok po sporządzeniu tego aktu Feliks 
umiera /1812 r./, a w kilka lat potem schodzi z tego 
świata sam protoplasta roku, Paschalis. Lipków zostaje 
aktem notarialnym sprzedany najstarszemu synowi, Marko-
wi Józefowi, który wraz z żoną Ludwiką z Ryxów, osiada 
na stałe w Lipkowie, by odbudować częściowo zniszczone 
w r. 1794 budynki fabryczne i dalej prowadzić produk-
cję, już nie pasów kontuszowych, które wyszły z mody, 
ale materiałów jedwabnych, płóciennych, bawełnianych 
i innych wyrobów.

Początki mechanicznego przędzenia bawełny datują się 
w Polsce od roku 1822. Do takich małych przędzalni, po 
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kilkaset wrzecion liczących, należała w tym okresie, 
oprócz przędzalni w Kaliszu, Częstochowie i Zduńskiej 
Woli, także przędzalnia Józefa Paschalisa Jakubowicza 
w Lipkowie. Ale wyrabiała ona przędzę przeznaczoną na 
poślednie i grube tkaniny bawełniane, jak: drelichy, 
barchany do wyrobu pończoch i na knoty do świec.

W tym okresie wieś Lipków /1827/ miała 22 domy i 264 
mieszkańców.

Józef Paschalis Jakubowicz, czy nie chciał, czy też 
nie potrafił zajmować się produkcją jedwabi i wyrobów 
bawełnianych, wydzierżawił bowiem budynki fabryczne 
niejakiemu Worowskiemu, który dzięki wysiłkom i umie-
jętności produkcję tych wyrobów podniósł do wysokiej 
jakości, a jego materiały odznaczały się gustem i do-
skonałą robotą.

Jeśli nie mogły konkurować ceną z jedwabiami zagra-
nicznymi, to jedynie z powodu niesprzyjających warunków 
dla tkactwa jedwabnego w Polsce.

Zakład Worowskiego posiadał 36 warsztatów z maszyną 
Żakarda /od nazwiska Jezefa Marii Jacquara, który udo-
skonalił krosno przez zastosowanie dodatkowych urządzeń 
do tkania wzorzystego /oraz inne nowoczesne na owe czasy 
przyrządy potrzebne do wyrobu tych tkanin.

Jego zakład zatrudniał 34 robotników i produkował 
rocznie różne tkaniny, jak gobeliny, adamaszki, mate-
riały półjedwabne, fulary za cenę blisko 134 000 złp.

Wszystkie te wyroby o wysokiej jakości można było 
oglądać na zorganizowanej wystawie Przemysłu Krajowego 
w Warszawie w 1857 roku. 

Tak więc Lipków po likwidacji produkcji pasów szla-
checkich dał znowu znać o sobie dzięki przedsiębiorczemu 
fabrykantowi Józefowi Worowskiemu.

Nie znamy przyczyn likwidacji tej fabryki w roku 1869. 
Józef Paschalis Jakubowicz dawno już nie żył, zmarła 
też jego żona. Lipków przeszedł na sukcesorów, którzy 
widocznie nie chcieli przedłużać kontraktu z Worowskim.
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Tak więc Józef, syn Paschalisa, gdy zarządzał do-
brami lipkowskimi, nie kwapił się do produkowania ma-
teriałów jedwabnych czy bawełnianych, próbował nawet 
prowadzić w Lipkowie fabrykę drożdży prasowanych, ale 
i to mu nie wyszło. Nie posiadał tych zdolności, tej 
przedsiębiorczości i rzutkości, co jego sławny ojciec.

Może więc potrafił dobrze gospodarować na swoich 
lipkowskich włościach? Chyba też nie, bo z różnych daw-
nych rejestrów i akt komisji województwa mazowieckiego 
wynika, że ciągle groziło mu ogłoszenie masy upadłości 
jego majątku, że majątek był zadłużony, że Józef Pas-
chalis nie płacił procentów swoim wierzycielom, odwlekał 
spłatę długów itp.

Na przykład niejaka Rozalina z Muradowiczów /zapew-
ne krewna matki Józefa/, z pierwszego męża Redailii, 
a z drugiego Salis, wdowa, miała u Józefa Jakubowicza 
wierzytelność na sumę 2.000 złotych dukatów, która 
została zabezpieczona na jego dobrach. Wdowa Salis 
pozostawiła testament z roku 1829, w którym cała tę 
wierzytelność rozpisała na różne instytucje duchowne, 
jak np. dla X.X. Misjonarzy warszawskich, dla kościoła 
parafialnego w Wilanowie, dla X.X. Reformatorów warszaw-
skich, dla Panien Wizytek w Warszawie i innych osób.

Józef Paschalis Jakubowicz nie wywiązał się na czas 
z uregulowaniem tych sum, a także z płaceniem procentów, 
o czym świadczy pismo Komisji Województwa Mazowieckiego 
do Komisji Obwodu Warszawskiego z upomnieniem, że Ko-
misja Woj. Mazowieckiego nie otrzymała jeszcze żadnego 
raportu w sprawie ściągnięcia procentu z dóbr Lipkowa 
od sumy złp. 21 600 z lat 1830 i 1831 dla Pań Wizytek, 
i żąda po raz drugi, aby najdalej w ciągu 14 dni to 
polecenie pod karą było wykonane.

W trzy lata potem Józef Paschalis znowu zalega 
z płaceniem procentu Wizytkom, bo te skierowały pismo 
”Do Wysokiej Komisji Województwa Mazowieckiego” z datą 
20 maja 1834 roku następującej treści:
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”Zgromadzenie Panien Wizytek mając ulokowaną sumę 
złp. 21 600 ze wsi Lipków dziedzicznej W. Józefa Pas-
chalisa Jakubowicza, który jest zobowiązany opłacać 
corocznie procent po złp. 1 080 na Dzień Świętego Jana 
dnia 24 czerwca, że ten takowego za rok 1833 i 1834 
w sumie złp. 2160 nie opłacił. Upraszam więc niniej-
szym o zniewolenie tegoż środkami Exekucji do opłacania 
procentu. Z winnym uszanowaniem Wysokiej Komisji Woje-
wództwa Mazowieckiego zostaje Przełożona Zgromadzenia 
Panien Wizytek Warszawskich. Ludwika Helena Różycka”.

Powstały też jakieś spory z proboszczem babickim na 
tle opłat dziesięciny należnej kościołowi w Babicach, 
bo zachowało się pismo z dnia 16 sierpnia 1822 roku, 
w którym piszą ”Dziedzic i Wójt Gminy Lipków do W-go 
Komisarza Obwodu Warszawskiego” co następuje:

”Na wezwanie pod datą 9 sierpnia r.b. /tj. 1822/ Nr 
9178 oświadczam, że złp. 245 wyraźnie dwieście czter-
dzieści pięć złotych Dziesięciny kościołom w Babicach 
należnej od dworu Lipkowskiego i Zielonkowskiego /.../ 
nie tylko ode mnie w takowej kwocie opłaconej, ale i od 
poprzedników moich, na co posiadamy kwity od Proboszczów 
bywszych wydany i nadal niniejszym przyznaję i uiszczać 
się regularnie deklaruję /-/ Józef Paschalis Jakubowicz. 
W.G /Wójt Gminy – podpis nieczytelny/”.

Ta deklaracja Józefa Paschalisa została dołączona do 
pisma Komisji Obwodu Warszawskiego do Komisji Wojewódz-
twa Mazowieckiego, w którym podano, że dziedzic Dóbr 
Zielonki i Lipków itd. przyrzeka regularnie uiszczać 
dziesięcinę w kwocie 245 złp. dla kościoła w Babicach.

Nie uregulowanie przez Józefa Paschalisa należnych 
procentów i sum wierzycielom doprowadziło do ogłosze-
nia 12 lutego 1831 roku masy upadłości dóbr dziedzica 
lipkowskiego następującym pismem:
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”Podpisani syndycy upadłości Józefa Paschalisa Ja-
kubowicza, właściciela dóbr Lipkowa i rękodzielni tamże 
będącej, w Warszawie przy ul. Długiej nr 583 zamiesz-
kanie swe mający, stosownie do art. 502 i 503 Kodeksu 
Handlowego wzywają niniejszym wszystkich, którzy będą 
mieć jakowąś pretensję do rzeczonego Józefa Paschali-
sa Jakubowicza, ażeby w przeciągu dni czternastu od 
daty wezwania tego, oraz obowiązania go w pismach pu-
blicznych, zgłosili się do podpisanych syndyków, celem 
wykazania jakości i ilości swych pretensji i tytułów 
usprawiedliwiać się mogących na ręce tychże syndyków 
za rewersem lub też w Kancelarii Trybunału Handlowego 
Województwa Mazowieckiego, następnie zaś, aby każdy wie-
rzyciel w przeciągu dni piętnastu swoje pretensje przed 
W. Sędzią Komisarzem upadłości sprawdził i tak spraw-
dzoną, aby w ciągu dni osiemnastu stwierdził przysięgą. 
Uchylenie terminu któregokolwiek, czy to zgłoszenia 
się, czy sprawdzenia, czy zaprzysiężenia skutkować będą 
prekluzją i upadkiem pretensji /podpisano/ Jan Alojzy 
Owidzki. /Drugi podpis nieczytelny/”.

Widać z tego, że hipoteka dóbr lipkowskich była nie-
źle obciążona, bo doszło do ogłoszenia masy upadłości 
tych dóbr. Jak wtedy wybrnął Józef Paschalis z tych 
tarapatów – nie wiadomo. Ale podobna sprawa powtórzyła 
się znowu w kilka lat później. Na żądanie Jana Fridri-
cha, kupca warszawskiego, któremu Józef Paschalis był 
winien 30 000 złp., w drodze przymusu sądowego zostały 
zajęte w roku 1838 przez komornika Walerego Suprynowicza 
wszystkie zabudowania dworskie i fabryczne.

I znowu Józef Paschalis Jakubowicz jakoś ułożył się 
z tym wierzycielem, bo do licytacji nie doszło.

Zaznaczone jest w aktach, że owe zabudowania fa-
bryczne były wyłączną własnością jego żony, Ludwiki 
i nie wolno ich było zająć, co naturalnie w zupełności 
dogadzało Józefowi Paschalisowi. Dopomogła mu w urato-
waniu majątku i przez to, że na lewo i prawo zaciągała 
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pożyczki /od dr Ksawerego Rechowskiego – 2 000 złp., 
od Julii Komarnickiej – 10 000 zł i innych/, by spłacić 
nalegających wierzycieli.

Mijały lata wśród kłopotów i trosk. W roku 1845 
umiera Józef Paschalis Jakubowicz, a wdowa Ludwika 
sporządziła w rok później podział dóbr Lipków, Zielon-
ki i Pilaszków /ten ostatni odziedziczony po ojcu b. 
majorze Ryxie /pomiędzy troje dzieci: córka Ludwika, 
wydana za Aleksandra Miecznikowskiego, otrzymała dobra 
Lipków, syn Franciszek – dobra Zielonki, a syn Włady-
sław – dobra Pilaszków. Dla siebie pozostawiła Ludwika 
złp. 100.000 na hipotece.

Władysław Paschalis sprzedał niezadługo swój mają-
tek Alfonsowi Kropiwnickiemu za 190.000 rubli. Wdał się 
w proces separacyjny z żoną Wiktorią z Kakietków, nie 
chciał płacić alimentów dla niej i dla córki Aleksandry 
Adelajdy tłumacząc się przed Trybunałem Cywilnym, że 
nic nie posiada, żądał oddania mu córki. Wiktoria zaś 
domagała się nie tylko alimentów, ale i wniesionego 
w dom męża posagu oraz sreber, mebli, powozów i innych 
rzeczy.

Sprawa przeszła do Senatu Rządowego, który wyrok 
Trybunału wydany na korzyść Wiktorii zatwierdził.

Była to nieprzyjemna historia dla rodziny Pascha-
lisów, którą do godności szlacheckich, do zaszczytów 
i sławy wyniósł tak niedawno jeszcze ich dziad, Pascha-
lis Jakubowicz, znany w tamtych czasach z wyrobu pasów, 
po dziś dzień znajdujących się w wielu muzeach Polski.

W tym okresie Rzeczypospolita, okrojona tylko do 
Księstwa Kongresowego, rządzona była przez cesarza wszech 
Rosji i króla Polskiego Aleksandra II, syna Mikołaja 
I. Aleksander w latach 1863-64 przeszedł na pozycje 
zdecydowanie reakcyjne, stłumił powstanie styczniowe 
i rozszerzył znacznie swoje granice na Kaukazie, w Azji 
Środkowej i na Dalekim Wschodzie, a po zwycięskiej wojnie 
z Turkami umocnił swoje wpływy na Bałkanach. W końcu 
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zginął w zamachu urządzonym na niego przez członków 
tzw. ”Narodnej Woli”. Zamachowcem, który rzucił bombę, 
był Polak, Jan Hryniewiecki.

Niedalekie dobra lipkowskie również nie zaznały w tym 
okresie spokoju, pod innym jednak względem. W szybkim 
tempie przechodziły z rąk do rąk kolejnych właścicie-
li. Wystarczy podać, że od śmierci Józefa i Ludwiki 
Paschalisów /grób ich znajduje się na cmentarzu przy-
kościelnym w Lipkowie/, to jest od roku 1862 do roku 
1880, a więc w niespełna 20 lat, majątek ten zmienił 
sześciu właścicieli.

Byli nimi: Aleksander Miecznikowski, Franciszek 
Młodzianowski, Marianna z Młodzianowskich Pruszyńska, 
dr med. Jan Enrlih, Kazimierz Mejer i Kazimierz Szet-
kiewicz, który w dniu 14 maja 1880 roku kupił majątek 
Lipków za 60.000 rubli srebr. od ostatniego właściciela, 
wspomnianego Kazimierza Mejera.

Wypada zatrzymać się dłużej przy osobie Kazimierza 
Szetkiewicza, on to bowiem był teściem naszego pisarza 
Henryka Sienkiewicza.
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KAZIMIErZ SZEtKIEWIcZ, tEśĆ SIENKIEWIcZA

Kazimierz Szetkiewicz urodził się w roku 1827 na 
Litwie, w rodzinnym majątku Hanuszyszki, powiatu troc-
kiego. Szkołę średnią, tak zwany Instytut Szlachecki, 
ukończył w Wilnie, a potem wyjechał do Petersburga, by 
studiować wydział prawny w tamtejszym uniwersytecie.

W młodości chorował na płuca, ale dzięki rozległym 
lasom hanuszyskim, odporności organizmu i swoistym me-
todom leczenia się, pozbył się tej choroby całkowicie. 
W ciągu całego życia uważał jednak na swoje zdrowie, 
by, przez nieopaczne przeziębienie, nie nastąpił nawrót 
tej groźnej choroby.

W wieku 26 lat wstępuje w związek małżeński z Wandą 
z Mineyków, z którą miał dwie córki: starszą, Marynię, 
przyszłą żonę Sienkiewicza, i Jadwigę, z męża Janczewską.

Wykształcony, znający obce języki: rosyjski, fran-
cuski i łacinę, interesował się żywo literaturą pięk-
ną, grał na fortepianie, kochał muzykę i śpiew. Ale 
przy tym niewiele sobie robił z obowiązujących wówczas 
konwenansów, tak że swoim zachowaniem i rubasznym dow-
cipem potrafił wprowadzić w kłopotliwą sytuację całe 
towarzystwo, które mimo wszystko przepadało za panem 
Kazimierzem zapraszając go na zebrania, zabawy i bale 
sąsiedzkie.

Czasy, w których wypadło żyć Szetkiewiczowi nie były 
spokojne pod wieloma względami. Po likwidacji Księstwa 
Warszawskiego, utworzonego po trzech rozbiorach Polski 
w r. 1809, powstało Księstwo Polskie, zwane też Kró-
lestwem Kongresowym, zaakceptowane przez mocarstwa na 
Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku.

Królestwo Kongresowe jako monarchia było połączone 
z Rosją unią personalną, ale osobę króla-cesarza Rosji 
zastępował na tych ziemiach namiestnik.
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Wanda i Kazimierz Szetkiewiczowie 
właściciele majątku Lipków.



– 79 –

Po powstaniu listopadowym w 1830 roku Rosja zniosła 
odrębność Królestwa Kongresowego, zlikwidowała sejm 
i armię polską, a wszystkie organa państwowe podporząd-
kowała swoim władzom.

Prawie całkowicie zrusyfikowała administrację i szkol-
nictwo, a w miejsce namiestników prowincji powołała 
generałów – gubernatorów. 

Ponieważ Litwa należała do Królestwa Kongresowego, 
mianowano na ten teren generałem – gubernatorem Michała 
Murawiewa, słynnego polakożercę, zwanego Wieszatielem. 
Pełnił on to stanowisko na Litwie w latach 1863-1865 
upamiętniając się szczególnie krwawym stłumieniem po-
wstania styczniowego w roku 1863.

Powstanie styczniowe, tak jak i powstanie listo-
padowe, było wymierzone przeciw Rosji, i objęło swym 
zasięgiem teren Królestwa Kongresowego, a więc i Litwę, 
oraz Białoruś i część Ukrainy. Spowodowało to powszech-
ny ucisk narodu polskiego przez wszechwładną Rosję 
carską, co ze wzrastającą w tym okresie walką chłopów 
o uwłaszczenie ziemi oraz nastrojami politycznymi nie-
przychylnymi Rosji, doprowadziło do krwawych potyczek 
/około 1200/ z wojskami rosyjskimi.

Sprawą palącą w tych czasach było uwłaszczenie chło-
pów, czyli nadanie im na własność ziemi uprzednio przez 
nich użytkowanej. Co świetlejsi obywatele ziemscy na 
Litwie postanowili sami ze względów społecznych, jak 
również, by pozyskać lud dla sprawy powstańczej, prze-
prowadzić uwłaszczenie chłopów i w tym celu wyznaczyli 
wśród godnej zaufania szlachty tzw. pośredników. Ale 
pośrednicy ci, by mogli działać legalnie, musieli być 
zatwierdzeni przez władze rosyjskie na Litwie.

Tymczasem Rząd Narodowy działający w Warszawie 
w chwili wybuchu powstania /22 stycznia 1863 r./ wydał 
manifest o zniesieniu pańszczyzny, tym samym zakazując 
działalności pośredników na Litwie, jako już nie aktu-
alnych po wydaniu tego dekretu.
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Kazimierz Szetkiewicz właściciel majątku Lipków, 
teść Sienkiewicza, pierwowzór Zagłoby. 

Rys. St. Witkiewicza



– 81 –

Jednym z takich pośredników do spraw uwłaszczenia 
chłopów był Kazimierz Szetkiewicz, który chcąc zasto-
sować się do rozkazu Rządu Narodowego w Warszawie, 
zrzekł się oficjalnie przed władzami rosyjskimi swojej 
funkcji, co było wystarczającym powodem do aresztowania 
go i wywiezienia z majątku Hanuszyszki do więzienia św. 
Piotra w Wilnie.

Uznany za ”buntowszczyka” po krótkim pobycie w wię-
zieniu wileńskim wysłany został, bez sprawy i bez za-
wiadomienia o tym rodziny, w głąb Rosji, początkowo do 
Ufy, a potem do innych miejscowości.

Szetkiewicz przebywał na wygnaniu kilka lat i stamtąd 
pisywał do żony Wandy i do córek listy, które są nie 
tylko przyczynkiem do warunków, w jakich się znajdował 
/a wcale nie były tak złe/, ile źródłem do poznania 
charakteru tego litewskiego szlachcica, którego charak-
terystyczne cechy i sposób bycia wykorzystał potem jego 
sławny zięć, Henryk Sienkiewicz, do stworzenia jednej 
z popularniejszych postaci ”Trylogii”.

Z listów Szetkiewicza wyłania się charakter Polaka, 
który nie mogąc pisać otwarcie, po upadku powstania, 
o sprawach bolesnych dla każdego człowieka, ukazuje swoje 
drugie oblicze opisując z pozorną beztroską, z humorem, 
a nawet z rubasznym dowcipem, codzienne i niecodzienne 
sprawy wygnańca. Przedstawiając plastycznie okolicznościowe 
wizyty i przyjęcia u notabli prowincjonalnego miasteczka 
przechwala się z powodzenia u kobiet i sugeruje niezbyt 
chwalebną skłonność do jadła, czyli po prostu obżarstwo. 

Ta udana beztroska, wynikająca niewątpliwie z chęci 
uspokojenia żony o jego los, rozproszenie jej ciągłych 
obaw o sprawy majątkowe, o ich przyszłą egzystencję, 
ukazuje zarazem prawdziwe cechy jego charakteru: po-
czucie humoru, wesołe usposobienie, swoisty syberytyzm 
i zaradność w każdej sytuacji życiowej.

Oto jeden z pierwszych listów pisanych do żony z Ufy 
3 lipca 1863 roku:
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”Ja z łaski Boga jestem zdrów. Przy upałach powie-
trze było niezdrowe na żołądek tak, że i mnie najmniej-
sze mieszane jadełko robiło bolenia, burczenia i inne 
brzydkie rzeczy”.

Na brak apetytu pan Kazimierz nie mógł się skarżyć 
na wygnaniu, nic więc dziwnego, że narzekał na ”bole-
nia” i  ”burczenia” w żołądku, zważywszy, co w jakich 
ilościach jadł pisząc o tym otwarcie i szczerze:

”Wszak wieść o kontrybucji odjęła mi apetyt. Co tylko 
podali mnie na kolację sześć jajek na twardo zgotowa-
nych, a zjadłem tylko cztery. Zjadłem tak mało z trzech 
powodów: 1. z powodu kontrybucji, 2. dla braku świeżego 
masła, 3. dlatego, że strasznie twardo zgotowali” /11 
grudnia 1863 r. Belebej/.

Lub ten urywek z jego listu, który musiał wywołać 
u pani Wandy ślinę z ust płynącą, gdy rozczytywała się 
w specjałach jadanych przez męża na wygnaniu:

”Jednakże do wieczora wyzdrowiałem i poszedłem na 
wieczór i zjadłem na kolację ser szwajcarski, kawior, 
zupkę kwaśną z mięsem, kotlety z marnowanymi porzeczkami, 
pieczeń cielęcą z kawonem marnowanem i naleśniki piankowe 
z konfiturami truskawkowemi i czeremchowemi. Przytem wódka: 
nalewka czeremchowa i inne” /29 grudnia 1863 r. Belebej/.

I znowu na podobny temat:
”Dziś wielka festa w Belebeju: imieniny Sprawnika. 

Cały gród idzie teraz winszować i jeść smaczny pieróg. 
A wieczorem będzie bal. Ja zaraz kładę czystą koszulę, 
surdut, który rolę jeszcze nowego odgrywa, i idę win-
szować i obżerać się. Na to konto jedno tylko potrawę 
na obiad zadysponowałem, i tak będę lękać się o nie-
strawność. Ale mam leki homeopatyczne, więc nie dbam 
o to /30 stycznia, 1864 r. Belebej/.

W następnym liście opisuje owe imieniny u Sprawnika 
wspomina również o pikniku, na który był zaproszony:

”Pisałem ci, że pozawczoraj były imieniny Sprawnika, 
na których bawiłem się do 4 i pół z rana. Osób było 39. 
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Tańcowaliśmy hucznie – przyjęcie było bardzo przyzwoite, 
ja grałem według zwyczaju z babszelami w karty. Wczoraj 
był piknik, na którym było tyleż osób i bawiono się do 
5-tej z rana. Ryby na kolację podawano długie na 2 ar-
szyny. Były to świeże jesiotry, takie tłuste, że mimo 
kaparków, oliwków i musztardy i ostrych przypraw, prawie 
jeść nie można było – tłustość przez patelnię wyłaziła, 
tak że pomadować się można było. Doszedłem tutaj do tej 
perfekcji, że obżeram się nie gorzej od mieszkańców tutej-
szych, a niestrawność / nie urzekając/ na mróz na zawsze 
wypędziłem i znać jej nie chcę /1 lutego 1864 r. Belebej/.

Zapraszany często przez miejscowych notabli na różne 
przyjęcia pragnie pan Kazimierz godnie reprezentować 
polskiego szlachcica, dlatego zaraz na początku swego 
zesłania pisze do żony z Ufy dnia 21 sierpnia 1863 roku:

”Ludzie tutejsi godni. Klimat dobry, miasto czyste, 
życie nie drogie, woda doskonała – położenie piękne, 
bo o 18 wiorst miasto z drogi widać. Dowiedz się u p. 
Pomiatina /?/, kiedy powrócę – jeśli nie zaraz to na-
tychmiast przyślij mi frak, parę lżejszych dywanów 
lub jeden, czapkę niedźwiedzią i drugą borsukową siwą 
na drogę, szalik i kilka par świetlejszych rękawiczek 
i pieczątkę herbową”.

Biedny Pan Kazimierz! Pociesza nadal swoją małżonkę 
wręcz, jak mu na wygnaniu jest dobrze:

”Ja rozhultaiłem się tutaj zupełnie, czytam bardzo 
mało, chodzę mało, nawet nie zacząłem uczyć się po 
niemiecku, choć miałem projekt od dawna. Po angielsku 
także się nie uczę. Na fortepianie raz tylko grałem, 
a do muzyki tęsknię” /30 września, 1863 r. Ufa/.

Było ambicją Szetkiewicza, aby jego córki umiały 
grać na fortepianie, co wtenczas należało do ogólnej 
edukacji panien. Zapytuje więc żonę w liście z 1 paź-
dziernika 1863 roku pisanym z Ufy:

”Co słychać z naszym fortepianem? Czy nie stopniał 
gdzie? Jeśli nie masz żadnego, to choć miesięcznie 
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najmuj, żebyć i sama nie zapomniała muzyki i dziatkom 
trzebaby uczyć się. Przyszło mi do głowy, że jeśli która 
nie będzie miała ochoty i zdolności do muzyki, czy nie 
lepiej zaniechać”.

W tym samym liście pisze:
”Wczoraj wieczorem byłem u Korodeńskich /?/. Panna 

Wanda /14-to letnia/ grała Łucję Prudenta. Przypomnia-
ło mi to twoją muzykę – rozczuliłem się i rozpłakałem 
się, że musiałem uciec do drugiego pokoju, żeby nikt 
nie spostrzegł /.../”.

Tęsknił pan Kazimierz za dobrą muzyką, za śpiewem, 
ujawniał swoje zamiłowania i romantyczną duszę, bo dość 
często w listach do żony ten temat poruszał: 

”Tak się stęskniłem do dobrej muzyki i śpiewu, że 
z największą przyjemnością słucham pozawczoraj ulubione 
moje śpiewy z Łucji, Trawiaty i Halki, które dla mnie 
Pani Drozdowska /?/ śpiewała. Chociaż ma ona lat 36, 
lecz taki śliczny głos i metoda włoska /uczyła się u p. 
Tosi, dyrektora Opery Włoskiej w stolicy/, że rzadko 
prócz stolic może coś podobnego usłyszeć”. /25 lutego, 
1864 r. Ufa/.

Ba! Owa pani Drozdowska śpiewała dla niego! Bo też miał 
powodzenie u niewiast, nawet tam, na wygnaniu, z czego 
zresztą przechwala się bezczelnie przed żoną ten szelma:

”Panienki ze wsi przyjechały, wcale oremus. A figurki 
u niektórych zgrabniutkie, a tańczą dobrze, mają coś 
ulotnego w sobie /.../. Gdybym nie był mężem napełnionym 
cnotą po uszy, to nieraz poczułabyć na swojej główce 
coś na kształt różków.

Wygadały się jedna przed drugą, druga przed trzecią 
i tak dalej, aż doszło do mnie, że bardzo przystojny 
i poważny jestem mężczyzna /.../”. /1 lutego, 1864 r. 
Belebej/.

Kilka miesięcy przedtem w liście z 24 października 
1863 r. z Belebeju, też się przechwala swoim powodze-
niem u niewiast:



– 85 –

”Damy tutejsze mają mnie za przystojnego i solidnego 
/jakoby tak się wyraziły/. Mało mnie to obchodzi /.../”.

I znowu wspomina o niewiastach:
”Jest z mężem tutaj młoda mężatka p. Aleksandra 

z Wołynia, bardzo to pięknie ukształcona osoba – choć ma 
swoje pretensje. Bywam u niej co tydzień. Pani Drozdow-
ska, Marszałkowa Witebska, z mężem tu mieszka i wydaje 
dwa razy na tydzień obiadki smaczne i dwa wieczorki 
kartowe – bywamy tam we czterech albo pięciu /.../ 4 
października, 1863 r. Ufa/.

Pan Kazimierz dba też o swój wygląd zewnętrzny, nie 
tylko chyba dla samego siebie, pisze bowiem:

”Jutro kupię sobie szalik wełniany czerwony, żeby 
i ciepło i pięknie było”. /24 listopada, 1863 r. Belebej/.

Widocznie te opisy pięknych kobiet, ich śpiewy, 
a zgłasza owe przyprawienia na główce żony ”coś na 
kształt różków”, bardzo zdenerwowały panią Wandę, bo-
rykającą się z losem, bo w liście do męża dała mu po-
rządną reprymendę. Pan Kazimierz zreflektowany, że zbyt 
daleko się posunął, tłumaczy żonie, że on tylko tak 
sobie żartował.

Tak, żartował w tych listach pisząc koszałki i opał-
ki, by tylko nie martwiła się o niego, bo przecież i on 
martwił się i tęsknił za rodziną, za utratą majątku:

”Nie myśl, Duszuniu, żebym i ja nie dbał o straty 
majątkowe – owszem, biaduję, strasznie żałuję, lecz 
sam siebie nie dobijam i nie gnębię martwiąc się” /11 
grudnia, 1863 r., Belebej/.

Po roku tęsknoty za rodziną, choć jest smutny z po-
wodu ruiny majątkowej i przymusowej rozłąki, tak pisze:

”A przed ludźmi nigdy się nie skarżę. Znoszę wszystko 
z pogodnem czołem, z godnością. Za najweselszego jestem 
tutaj uważany”.

I przytacza taki dwuwiersz: ”I dużo bulów, kolców, 
trosk w tem życiu, i więcej niż na jawie płynie łez 
w ukryciu”.
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I dalej: ”Urojonych zmartwień nie przypuszczam, 
lecz serio zastanawiam się nad tem, jak to dziatkom dać 
wychowanie, jak im los zabezpieczyć, jak tobie życie 
wygodnem i dostatniem uczynić, a tu los paskudny ciągle 
figle płata” /14 lipca, 1864 r. Ufa/.

Skupuje różne skórki wiewiórek, tchorzów i grono-
stajów, a choć ”pokój jest pełen smrodu od świeżych 
skórek”, Baszkirów i Tatarów /.../, myśl, że moje ba-
bule będą miały piękne futerka i nie drogo, bawi mnie” 
/2 grudnia, 1863 r., Ufa/.

Rozgląda się też za jakąś pracą, by oszczędzić żo-
nie trudu przy wysyłaniu paczek i pieniędzy, ale nie 
znajduje nic odpowiedniego dla siebie:

”W naszem małem tutaj miasteczku trudno wyszukać 
jakiegokolwiek miejsca. W kancelarii przepisywania 
strasznie niedorzeczną jest i niekorzystną pracą. Są 
dwa kontrolerskie obowiązki, gdzie najmują amatorów za 
20 rub. na miesiąc, ale roboty rachunkowe trwają po 10 
i pół godzin na dobę. W piekarni jest jakoby miejsce 
dozorcy z pensją po 20 rub. – kwatera i światło. Moi 
towarzysze wygnania już kilka podobnie kiepskich miej-
sczek otrzymali. Ja ostrzę zęby na zarządzanie browarem 
jednym o 12 wiorst stąd, gdzie dziennie zator jest 760 
pudów. Ale może da Bóg, że moje dobra wrócą, lub mnie 
samego bliżej”. /17 sierpnia, 1864 r. Ufa/.

Tak. Na prowadzeniu browaru znał się chyba pan Ka-
zimierz dobrze, bo w swoim majątku browar taki posia-
dał. Lecz z tych projektów nic nie wyszło, bo co jakiś 
czas przenoszą go do innej miejscowości, to bliżej do 
dalej od Moskwy.

W końcu zostaje przeniesiony do Riazania, niedaleko 
Moskwy. I tu, jak przedtem do innych miejsc zesłania, 
zaprasza usilnie żonę z córkami do przyjazdu do niego.

Te listy tak plastycznie przestawiające codzienne 
sprawy, drobne radości, zwykłe zajęcia i ważniejsze 
wydarzenia okrasza Szetkiewicz sytuacyjnym humorem, 



– 87 –

dosadnymi, a nawet rubasznymi dowcipami i porównania-
mi, że trudno je pominąć, chcąc przedstawić wyraźniej 
charakter i usposobienie tego litewskiego szlachcica. 
Pisze na przykład:

”Bo te dniska paskudne tak się ciągną jak soliter” 
/15 stycznia, 1864 r. Belebej/.

Jak jest śmiesznie nieprzyzwoity w opisie choroby 
swego służącego:

”Koziełło mój przeszłej nocy zachorował okrutnie. 
Sądziłem, że będzie gorączka, lecz dostał morskiej 
choroby, i od przeciwnego bieguna, przy tem dałem nu 
homopatię i teraz dzięki Bogu ma się lepiej”.

O swoich zamiłowaniach do nauk filozoficznych tak się 
wyraża:

”Czytuję teraz dzieła Platona i Arystotelesa, które 
mi ze wsi przysłali, we francuskim języku. Uważam, że 
jestem kollegą Platona i Arystotelesa, bo filozof ze 
mnie nie pośledni. Okropny filozof twój Kazio. Choć nic 
nie umie powiedzieć, ani napisać filozoficznego, ale to 
jedynie dlatego, że wielki rozum przez małą gębę nie 
wyłazi” /1 lutego, 1864 r., Belebej/.

Trudno byłoby pominąć wyjątek z listu /jak wyżej/, 
w którym opisuje przyjazd owych panienek ”wcale oremus”, 
co ”tańczą dobrze” i  ”mają coś ulotnego w sobie”.

”Ale jak zaczną repetować kolację, to do miłych nó-
żek upadam. Niknie wtedy ulotność, i nadziwić się nie 
mogę mocy sznurówek, że nie popękają /.../. O słodkich 
rzeczach, lodach nie ma co mówić, jak do studni wrzucają 
do swoich nadobnych brzuszków. A po kolacji tańczą tak 
lekko jak gdyby gaz tylko połykały” /.../. /1 lutego, 
1864 r., Belebej/.

Nic dodać, nic ująć z tego plastycznego opisu.
I te jego zwroty do żony, którą nazywa ”Duszunią”, 

”Duszeczką”, ”Rybeńką”, ”Aniołeczkiem”! Lub do dzieci 
przezywanych ”pieszczotliwie” – ”Hultajeczki małe”. 
Siebie określa bezceremonialnie i twardo: ”Jestem hultaj 
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jak zawsze i nic dobrego, ”szkarada”, ”Jednem słowem 
jestem padło”.

Ale dość już tych porównań, powiedzonek, dosadnych 
epitetów!

Kogo właściwie przypomina nam ten sympatyczny jego-
mość? Ależ pana Zagłobę. Przesławnego Onufrego Zagłobę 
z sienkiewiczowskiej ”Trylogii”.

Tego Zagłobę, który pierwszy dostrzegł w alkierzu 
lipkowskiej karczmy Bohuna i wystraszony okrutnie po-
biegł podzielić się z tą piorunującą wieścią z Wołody-
jowskim i jego kompanami.

To właśnie Kazimierz Szetkiewicz jest pierwowzorem 
Zagłoby. Sienkiewicz, stwarzając swoje fikcyjne postacie 
bohaterów, często brał wzór z osób mu bliskich, krew-
nych, znajomych, a nawet przelotnie spotykanych, których 
jakieś charakterystyczne cechy zwróciły uwagę pisarza.

Sądzi się, że tworząc postać Zagłoby Sienkiewicz 
sięgnął pamięcią do ciekawej postaci Korwina Piotrow-
skiego, poznanego podczas pobytu w Ameryce w roku 1876. 
Piotrowski swoją osobowością wywarł na Sienkiewiczu wpływ 
do tego stopnia, że postanowił go uwiecznić w jednej 
ze swoich przyszłych powieści.

Był Korwin Piotrowski mężem o imponującym wzroście 
i sile, w  ”Wspomnieniach” Heleny Modrzejewskiej, naszej 
wielkiej aktorce, określony jako ”typ niezwykły”, z XVII 
wieku, przypadkiem w nasze czasy zabłąkany, wskrzeszony 
jakiś zawadiacko-krotochwilowy Falstaff, którego parę 
w grobie spędzonych wieków nie zdołało pozbawić ochoty 
i niepożytego zacięcia. Humor dawny i animusz zacho-
wał, i język jędrny i dosadny, a nie naszą współczesną, 
bezbarwną, płaską gadaninę”.

Zapewne, że niektóre cechy Korwina Piotrowskiego 
mógł Sienkiewicz przenieść na postać Zagłoby, ale czy 
koniecznie musiał brać wzór z tej postaci, po tylu la-
tach tak odległej, zatartej w pamięci. Wszak tuż ”pod 
ręką”, miał swojego teścia, Kazimierza Szetkiewicza, 
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”istną kopalnię nie tylko szczegółów obyczajowych, lecz 
zwrotów mowy, koordynacji myśli, powiedzeń, wyrażania 
się, a nawet całych dowcipów przenoszonych potem żywcem 
do ”Trylogii” – jak słusznie zaznacza Czesław Jankowski, 
dobry znajomy Sienkiewicza, w jednym z artykułów z roku 
1917 pt. ”Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu”.

Wprost nie do pomyślenia, aby Sienkiewicz potrzebował 
szukać innego prototypu, gdy mógł go znaleźć w osobie 
swego teścia, tak mu bliskiego i drogiego, nawet po 
śmierci Maryni, swej żony i córki Szetkiewicza.

A włości pana Zagłoby, którymi tenże tak się prze-
chwalał, czy to nie przypadkiem skromny, lipkowski ma-
jąteczek jako alter ego – pana Kazimierza Szetkiewicza?

Tak więc wiosną 1866 roku, gdy Szetkiewicz został 
przeniesiony do Riazania, przybyły tam, po tarapatach 
podróży, pani Wanda z córkami, wtedy już dwunastoletnią 
Marynią i nieco młodszą, Jadwigą.

Często przedstawia się Wandę Szetkiewiczową jako 
słabą, delikatną i niezaradną istotę, która po wysie-
dleniu męża w głąb Rosji, nie potrafiła sobie dać rady 
z nadmiarem ciężarów, co spadły na jej barki. Zapewne, 
że w normalnych warunkach, gdy Szetkiewicz zarządzał 
majątkiem, pani Wanda nie interesowała się sprawami 
”męskimi”. Ale po rozłące z mężem dzielnie ujęła ster 
wszystkich spraw i doskonale dawała sobie radę z kon-
trybucją, sekwestrem, ze sprzedażą lasu, z browarem, 
z arendą i dziesiątkami innych spraw, o czym, jak wynika 
z listów Szetkiewicza, informowała go zasięgając rady.

Do tego doszły: troska o wychowanie córek, o zdrowie 
wątłej i kaszlącej często Maryni, zdobywanie pieniędzy 
dla męża, staranie o wyjazd do niego, i ciągła obawa 
utraty majątku. Wreszcie ta jej uciążliwa podróż do 
Riazania, z dwojgiem dzieci, przez kraj obcy i wrogi, 
w niesprzyjających warunkach klimatycznych. Wystarczy, 
by określić panią Wandę jako godną małżonkę męża, który 
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wolał pójść na wygnanie, niż sprzeciwić się postano-
wieniom Rządu Narodowego w Warszawie.

O pobycie Szetkiewicza w Riazaniu nic właściwie nie 
wiemy. ”Tu film się urywa” – wyraziła się kiedyś Maria 
Korniłowiczówna, prawnuczka Szetkiewiczów. Możemy tylko 
wyrazić sobie obopólną radość małżonków po kilkuletniej 
rozłące, i zdziwienie dzieci na widok ojca, którego 
obraz zatarł się w ich pamięci. I smutek pana Kazimie-
rza na wiadomość o sprzedaniu ”za grosze” ich majątku 
jakiemuś rosyjskiemu generałowi.

W roku 1868 Szetkiewiczowie przyjeżdżają z Riazania 
do Warszawy, gdzie z konieczności osiedlili się na sta-
łe. W roku 1870 widzimy ich w nowym mieszkaniu miesz-
czącym się przy Alejach Jerozolimskich pod numerem 25. 
Ale trzeba z czegoś żyć. Pani Wanda ocaliła zapewne owe 
srebra, o które tak często w swoich listach pytał się 
pan Kazimierz, posiadali jeszcze jakieś kosztowności, 
może gotówkę ulokowaną tu i ówdzie.

Trzeba było to wszystko zgromadzić razem i rozejrzeć 
się za lokatą kapitału.

Byłego obywatela ziemskiego ciągnie do ziemi, do 
szerokich pól i nieprzebytych lasów, które w chwilach 
zadumy jawiły się panu Kazimierzowi w obrazach tamtych, 
hanuszyńskich. On, kresowiak, wychowany na rozległych, 
litewskich zagrodach, źle się czuł w Warszawie lat sie-
demdziesiątych, pełnej niepokoju rosyjskiej policji, 
zadymionych kawiarń, towarzyskich salonów, małoważnych 
plotek. Rozgląda się, jeździ tu i tam, by nabyć za top-
niejący wciąż kapitał jakiś majątek, bodaj folwark, by 
można pracować jak dawniej, czuć się na swoim.

I wtedy właśnie nawiązuje kontakt z Kazimierzem 
Mejerem, od którego kupuje folwark Lipków w maju 1880 
roku za cenę 60.000 rubli. Wpłaca Mejerowi 30.000 rubli 
w dniu kupna, a resztę w następnym miesiącu w dwóch 
ratach po 15.000 rubli każda.
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Folwark Lipków nie przedstawiał wtedy wielkiej war-
tości /chyba tylko tę, że leżał blisko Warszawy/, był 
zaniedbany wskutek ciągłych zmian właścicieli, którzy 
traktowali ten majątek jako krótkotrwałą lokatę gotów-
ki, którą należy szybko wycofać z procentem.

Uczciwy, solidny Szetkiewicz zrozumiał poniewcza-
sie, że po prostu źle ulokował swoje z trudem uratowa-
ne pieniądze, że ziemia niezbyt urodzajna, miejscami 
piaszczysta, las nędzny, dom, zwany szumnie pałacem, 
nierozkładowy i za ciasny dla całej rodziny i służby. 
Wszystkim otworzyły się oczy, gdy rozpatrzono całą tę 
sprawę, zbyt późno, niestety.

Z jednego listu Maryni Szetkiewiczówny wynika, ja-
koby ona była sprawcą tego niewydarzonego kupna, bo 
widocznie oczarowana pięknem zakątka lipkowskiego na-
mówiła ojca do nabycia tej posiadłości. Tak czy owak 
Kazimierz Szetkiewicz stał się dziedzicem folwarku Lip-
ków i rozpoczął na nim gospodarkę. Ale głowa rodziny, 
po tarapatach zesłania i dłuższym pobycie w Warszawie, 
nie potrafiła gospodarować już z korzyścią dla siebie. 
Przyzwyczajony do rozległych włości hanuszyńskich, 
nie umiał gospodarować na małym, zaledwie posiadającym 
dziewięćdziesiąt hektarów folwarku.

Czas dzielił między pobytem w Lipkowie i stolicy, 
gdzie mieszkała na stałe cała rodzina przyjeżdżając 
tylko na lato do lipkowskiego pałacyku. Dochodziła 
jeszcze nieustanna troska o zdrowie Maryni i konkury 
do jej ręki znanego już, choć początkującego pisarza.

Fakt jeden jest pewny: rodzina Szetkiewiczów widząc, że 
nie może dać sobie rady z Lipkowem, zaczęła rozglądać się, 
po trzech latach gospodarki na swoim folwarku, za przy-
szłym nabywcą tej posiadłości, wołając: ”Kupca! Kupca!”.

A te perypetie z Lipkowem przedstawiła w swoich li-
stach pisanych z uzdrowisk zagranicznych córka Szetkie-
wicza, Marynia, lecząc się w tym czasie na chorobę płuc.
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MARIA sZETKIEWICZ

Taka jest dola małżonek wielkich pisarzy, że wcho-
dzą do literatury przenicowane na wszystkie strony, co 
pozwala pokazać wyraźny obraz i tej, do której skiero-
wał cały swój afekt, i dla której ”stracił głowę” sam 
Henryk Sienkiewicz.

Powieści biograficzne o Sienkiewiczu, choć przedsta-
wiają Marynię przeważnie w zmyślonych sytuacjach, powie-
dzeniach, nastrojach i strojach, również oddają charakter 
i usposobienie tej panny, co wywarła tak wielki wpływ na 
naszego pisarza w początkach jego kariery literackiej.

Lecz przede wszystkim listy Maryni pisane z róż-
nych uzdrowisk do rodziny, do Mary Sobotkiewiczówny, 
i do przyszłego męża, ukazują nam jej duchowe oblicze, 
bezpośrednie, szczere, bez jakiejkolwiek afektacji tak 
często spotykane u panien w tym, co ona wieku.

Życie płatało Maryni ciągłe niespodzianki, raz uśmie-
chając się do niej, innym razem doświadczając ją gorzko.

Wychowana razem z siostrą w dobrobycie rozległego 
majątku, pod czujnym i surowym okiem matki, pod opieką 
rozkochanego w niej ojca, raptem, w wieku lat 9, doznaje 
pierwszych bolesnych niespodzianek losu: aresztowanie 
i zesłanie w głąb Rosji ojca, wysiedlenie z rodzinne-
go domu, pobyt w Wilnie, tęsknota za ukochanym ojcem, 
a potem podróż z matką i siostrą do dalekiego Riazania, 
zetknięcie się z obcym dla niej środowiskiem, kultu-
rą, ludźmi, wszystko to wywarło swój wpływ na tę, już 
kilkunastoletnią dziewczynkę, nauczyło samodzielności, 
godzenia się z losem, poważnego patrzenia na życie.

Choć nieświadomie zalotna, a przy tym wesoła, dow-
cipna i inteligentna, interesuje się, w przeciwieństwie 
do panien w jej wieku naukami ścisłymi: chemią, fizyką, 
ekonomią polityczną, pragnie nawet studiować na wyższej 
uczelni w Zurichu, bo dla niewiast były w tym czasie 
niedostępne uniwersytety krajowe.
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Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa
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W Warszawie, gdzie zamieszkuje na stałe z rodzicami, 
i gdzie Szetkiewiczowie prowadzą dom otwarty, obraca 
się w kręgu dawnych obywateli ziemskich z Litwy, róż-
nych znajomych, przyjaciółek i młodzieńców adorujących 
miłą i jasnowłosą Marynię, choć wyraźnego konkurenta 
do jej ręki nie widzimy w jej życiu.

Jest rok 1880. Marynia kończy 26 lat. To dużo jak 
na owe czasy, to już zagraża epitetem ”starej panny”, 
zwłaszcza, że jej młodsza siostra, Jadwiga, ma konkurenta 
w osobie obiecującego młodzieńca, Edwarda Janczewskiego.

Rok przedtem Marynia poznaje przelotnie w Szczawnicy 
Henryka Sienkiewicza, ale bliższą znajomość nawiązuje 
z nim miesiąc po tem we Włoszech. Sienkiewicz bowiem 
zakochany od pierwszego wejrzenia jedzie w ślad za 
panną do Wenecji, gdzie romantyczna para zwiedza muzea 
i zabytki, jeździ gondolą po cichych wodach weneckich 
kanałów, prowadzi ”poważne” rozmowy.

Po wielu perypetiach, dzięki pomocy przyjaciół, 
Sienkiewicz zaręcza się z Marynią, i nic już nie stoi 
na przeszkodzie, by wkrótce poprowadzić ją do ołtarza. 
Nie posiadamy listów tej pary z okresu narzeczeństwa, 
bo spaliły się w czasie powstania warszawskiego w roku 
1944, ale wiemy, że Sienkiewicz był bez pamięci zako-
chany w Maryni, a i ona darzyła go wzajemnością.

Z innych listów pisarza i z jego wypowiedzi do przy-
jaciół wynika, że Sienkiewicz natrafił na przeszkody 
przy ”zdobywaniu” zakochanej Maryni, może nie tyle ze 
strony panny, co ze strony jej rodziców.

Szetkiewiczowie mieli zastrzeżenia do konkurenta 
o nadszarpniętej reputacji /wiadomo: ta dziwna eskapada 
do Ameryki, i Modrzejewska, i zerwane zaręczyny z Kel-
lerówną/, a przy tym to dopiero początkujący literat, 
bez gwarancji utrzymania rodziny, a w ogóle podobno 
lekkoduch, a może i utracjiusz.

Tak. Ale to była jedna strona medalu. A jak przedsta-
wiała się druga? Odwieczny zwyczaj nakazywał przecież, 
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że mężczyzna zdobywał ukochaną niewiastę, by inicjatywa 
z jego wychodziła strony. Wprost nie wypadało rodzi-
com panny dać od razu decydującą odpowiedź. Należało 
do dobrego tonu zwlekać, a nawet trochę droczyć się 
z oddaniem córki konkurentowi, zwłaszcza że znało się 
go dość krótko.

Okres przednarzeczeński trwał, co prawda rok, ale 
był to rok utrapień dla Maryni, rok przebywania prawie 
bez przerwy na kuracji w różnych uzdrowiskach zagra-
nicznych. Może właśnie początki groźnej choroby córki 
powstrzymywały Szetkiewiczów od wydania ostatecznej 
decyzji poślubienia Sienkiewicza.

W tym okresie Sienkiewicz był, co prawda początku-
jącym pisarzem, ale pisarzem rokującym duże nadzieje, 
znanym w świecie literackim stolicy. Wystarczy podać, 
że po powrocie do Ojczyzny w roku 1879, po blisko czte-
roletniej podróży zagranicznej, zaprezentował do roku 
1881 cztery tomy ”Pism” zawierające wszystkie jego po-
wieści i nowele i inne utwory dotychczas napisane. Poza 
tym współpracował z takimi pismami jak ”Niwa” i ”Gazeta 
Polska”, był członkiem komisji repertuarowej teatrów 
warszawskich /1880 r/, wystawił dwie sztuki teatralne, 
wygłosił odczyty w różnych miastach i uzdrowiskach, od-
czytywał publicznie, z dużym powodzeniem, swoje utwory. 
O Sienkiewiczu wiele mówiło się w stolicy, pisano o nim 
pochlebne recenzje, co nie mogło ujść uwagi Szetkiewi-
czów i ich córki. Pod nieobecność Maryni był Sienkie-
wicz przyjmowany w domu jej rodziców, a pan Kazimierz 
wyraźnie wyróżniał pisarza, cenił go i lubił.

Prócz swojej córki, dość posuniętej w latach, chorej 
na gruźlicę, Szetkiewiczowie nie mogli ofiarować zbyt 
wiele przyszłemu zięciowi: posiadali już tylko resztki 
dawnej fortuny, za którą prędko i bez namysłu kupi-
li Lipków, by kapitał tam ulokowany dawał stałe, choć 
skromne utrzymanie.



– 97 –

Z wielkim wysiłkiem finansowym wysyłali za każdym 
razem córkę do kosztownych uzdrowisk zagranicznych i to 
pod opieką przyjaciół, gdyż nie mogli ze względu na 
koszty jeździć całą rodziną. Sama Marynia pisze w jednym 
z listów, że nie chce się afiszować na promenadzie, bo 
wygląda jak ”szurgot” /naturalnie przesada/ i oszczędza 
na zrobieniu swojej fotografii, bo drogo. Skrupulatnie 
zapisuje swoje wydatki martwiąc się, że tyle wydała.

Widzimy więc, że strony państwa Szetkiewiczów decy-
zja wydania córki za mąż za Sienkiewicza nie była zbyt 
wielkim poświęceniem, zważywszy, że decyzję tę sama 
Marynia złożyła w ręce rodziców. 

Marynia często pisała z zagranicy do rodziców, prze-
ważnie do matki w Warszawie, bo ojciec pilnował folwarku 
w Lipkowie. W tych listach Marynia przedstawiała stan 
swojego zdrowia, tej niebezpiecznej choroby, która to 
przygasała, to wzmagała się, by ostatecznie zabrać ją 
z tego świata po czterech latach pożycia z Sienkiewiczem.

Nas głównie interesują listy ze wzmiankami o Lip-
kowie. W tym, bowiem czasie, na krótko przed jej wy-
jazdem na kurację, w maju 1880 roku, Szetkiewicz nabył 
ten folwark. 

Oto wyjątki z tych listów:
”Otrzymałam wczoraj list kochanej Mamy, tak miły, 

uspakajający. Dobrze mi zrobił /…/. O wyjeździe na 
południe to powiem, że nie pojadę /…/, płuca są teraz 
zupełnie zdrowe. Nawet od kilku tygodni nie odzywa się 
ból tego miejsca, gdzie był wysięk. Dalej dr K. chce, 
żebym po męczącej kuracji hyropatycznej wypoczęła kilka 
tygodni na świeżym powietrzu.

Wierzę, że byłoby to dobrze, ale czy nie mogłabym 
pojechać na jakiś czas do Lipkowa z Wami, moi najbliż-
si. Czy nie przyjemniej, czy nie taniej? /3 września, 
1880 r. Meran/.

Tak. W Lipkowie Marynia czułaby się na pewno lepiej, 
bo razem z najbliższymi, a zwłaszcza z ojcem, za którym 
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przepadała i który kochał ją najmocniej. Lecz wątpliwe, 
czy lipkowski klimat i liściasty park ocieniający dworek 
i rzeczka, od której ciągnęło wilgocią, odpowiadałoby 
jej nadwątlonemu zdrowiu. A ona, zdala od swoich, tę-
skniła za tym wszystkim, co zostawiła: za Warszawą, za 
Lipkowem, tą namiastką utraconych Hanuszyszek, które 
jawiły się w odległych wspomnieniach. A może tęskniła 
jeszcze za kimś? Wszak niedawno poznała pana Henryka, 
co wyznał jej swoją płomienną miłość?

Później listy przybierają inny ton, gdy wspomina 
lipkowski majątek. Widocznie ojciec po kilku miesiącach 
gospodarowania na tym folwarku zbrzydził go sobie, a na-
wet całe otoczenie dworu, bo czytamy ze zdziwieniem:

”Rozczarowałam się też z waszych opisów Lipkowa, 
jego parkiem i pałacem tak przeludnionym. Zaczynam wo-
łać wraz z Ojcem: ”Kupca! Kupca.” /13 września, 1880, 
Furstenfof/.

I znowu: ”Stęskniłam ja do Was i Wy też do mnie 
stęskniliście. Ojciec to zagłusza siebie, gawędzi! 
Narzeka na Lipków, chodzi do domów, liczy żydowskie 
pieniądze, czyta gazety i rozkłada kabały po nocach /
zamiast położyć się o 11-tej jak porządny człowiek”  
/9 listopada, 1880 r. Maran/.

Musiała mieć Marynia kontakty z niejakim Rynkiewi-
czem, który ją poinformował o Lipkowie, bo w tym samym 
liście tak pisze: 

”Jak tam z Lipkowem? Rynkiewicz mówił mi, że Pani 
Potocka chce kupić pałacyk za 15.000, a Ojciec nie od-
daje bez 17.000. Mnie się zdaje, że ona kupuje od nie-
chcenia, bo inaczej znam Ciebie, że puściłbyś ten domek 
/zaludniony robactwem/, który żadnego dochodu dać nie 
może. Albo nie, doczekajmy się wiosny, a wówczas poka-
żemy mieszczuchom staw pełny / co go nie ma w lecie/, 
zieloność drzew parku i białość pałacyku /odmalujemy 
go na nowo/. Wówczas posypią się kupcy, a my sprzedamy 
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temu, kto więcej daje, odrzucając innowierców, zwłasz-
cza prawosławnych”.

Stan zdrowia Maryni, mimo kuracji, nie był najlep-
szy, donosiła, bowiem:

”Mnie /doktor/ wystukał bardzo porządnie i powie-
dział, że szwy są bardzo znaczne w płucach, że mogą 
spowodować powtórzenie się zapalenia czy też przyczynić 
się do rozwinięcia cierpienia płucnego, co przy tak 
wątłym jak mój organizm może być bardzo groźne. Zalecał 
hartowanie się i chodzenie po górach, siedzenie ciągle 
na powietrzu. A rano natarcie się zimną wodą /słoną/. 
Przytem jeść, spać i pić co najwięcej. 

Trzeba się szanować, żeby za 5 czy 6 tygodni módz 
powrócić do Warszawy”. /3 listopada, 1880 r. Meran/.

W liście z 1 grudnia 1880 roku pisanym nadal z Me-
ranu donosi:

”Żebym nie żałowała pieniędzy, zrobiłabym sobie fo-
tografię. Tłusta nie jestem, ale czerwona i oczy zdrowo 
patrzą”.

A więc jakby lekka poprawa w zdrowiu, jak to zwykle 
bywa przy tego rodzaju chorobie.

W tym samym liście już wyraźnie wspomina o zamia-
rach sprzedaży Lipkowa, ale ze skromnym zarobkiem, bo 
i jej się coś należy ”za fatygę i niepokój”. Wynikałoby 
z tego, że Marynia jeździła z ojcem oglądać Lipków, i że 
za jej namową kupiono ten folwark, który na pierwszy 
rzut oka zrobił miłe wrażenie na wszystkich. 

Niestety! Oto czytamy:
”Kiedyż pozbędziemy się podłego Lipkowa, chociażby 

ze stratą /tj. ze skromnym zarobkiem 10 000/, bo za moją 
fatygę i niepokój powinnam co najmniej 25 000 uchwycić”.

Sprytna ta Marynia! Nie darmo prowadziła ojcu ra-
chunki, kalkulowała z zyskiem dla siebie.

I doradza tak rodzicom: ”To możnaby dokupić na 
Wolskiej ten niepokaźniutki domeczek /…/, na to Mama: 
”Jakto tę chałupę bez piętra?” i krzywi się. No to Oj-
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ciec czuje się w obowiązku oburzenia się i narzekania 
na głowy kobiet. Ej, Ojcze, nie narzekaj na kobiety, 
jeśli co kochasz na świecie to tylko kobiety”. I na 
końcu zapytanie: ”Czy są kupcy na Lipków?” /21 listo-
pada,1880 r. Meran/.

Widać, że i Szetkiewiczowi zależało na rychłym 
sprzedaniu Lipkowa, bo w innym liście Marynia wkłada 
w usta ojca takie słowa:

”Ojciec gada i gada” ”Uważ, Wandziuniu, niech już 
tylko pozbędę się tego Lipkowa /11 listopada, 1880 r., 
Meran/.

A przecież Lipków nie mógł być aż tak ”podły” jak 
pisała Marynia, skoro życzyła sobie, by jej Henryk 
umieścił część akcji ”Ogniem i mieczem” tam właśnie, 
co też pisarz uczynił robiąc tym przyjemność żonie.

Lipków od tamtych czasów, choć utracił zabudowania 
gospodarcze, nie zmienił się wiele: nadal miło wygląda 
skromny, jasny dworek /wtedy z drewnianym tarasem/. 
Nadal na rozległe i piękne plenery, i spokój tak rzadko 
spotykany w pobliżu stolicy.

W grę, jak wspomniano, wchodziła sprawa gospodaro-
wania tym majątkiem, który wymagał dużego wkładu pracy, 
a poza tym choroba Maryni i ewentualne wyjście za mąż 
obu córek. Ale rodzina Szetkiewiczów korzystała z Lip-
kowa, jak z podmiejskiego letniska, dokąd zapraszali 
jedynie bliskich znajomych.

Mało mamy wiadomości o pobycie Szetkiewiczów w Lip-
kowie: jak spędzali tam czas, kto do nich przyjeżdżał. 
Bardzo skromne dane o tym okresie przekazała nam Maria 
Korniłowiczówna, wnuczka Sienkiewicza i Maryni, w au-
dycji radiowej /3 września 1974 r./ z cyklu ”Ludzie 
i budynki” pt. ”Włości pana Zagłoby”.

Oto jej słowa: Szetkiewicz ”kupił potem Lipków, ale 
jakoś mu nie szło gospodarowanie na małym, on był przy-
zwyczajony do dużego, to się zupełnie inaczej gospoda-
ruje. Przypuszczam, że /Szetkiewicz/ trochę mieszkał 
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w Lipkowie, trochę w Warszawie, dojeżdżał…. Ale na pewno 
tam sporo siedział, tam lato napewno spędzali zawsze. 
Właśnie w okresie, kiedy mój dziadek poznał moją babkę 
/Marynię/, oni mieli ten Lipków i dojeżdżał /Sienkie-
wicz/ tam jeszcze jako narzeczony. A potem dojeżdżał 
jak jego żona była na wakacjach, a on był w Warszawie 
związany z redakcjami.

Dom był zamieszkały. To wiem, że twierdzili, że dom 
był niewygodny, uważali, że jest trochę za mały, za 
ciasny, jakoś im to nie odpowiadało. I te górne pokoje 
miały za małe okna, były za niskie, wszystko razem im 
nie odpowiadało. Owszem, jeździli, ale bez entuzjazmu 
i dosyć wcześnie /Lipków/ został sprzedany, nie wiem…. 
w latach osiemdziesiątych.

Jeszcze, zdaje się, moja babka /Marynia/ z moim 
wujkiem, czyli ze starszym dzieckiem / Henrykiem Jó-
zefem, ur. w 1882 roku/ jeździła na lato, a potem po 
jej śmierci, jak moja matka / Jadwiga z Sienkiewiczów 
Korniłowiczowa/ miała dwa lata, już Lipkowa chyba nie 
było”.

Bardzo lakoniczny ten przekaz, ale ogólnie zgadza 
się z tym co wiemy: Lipków został sprzedany w roku 1883 
i matka pani Marii Korniłowiczówny, a córka Sienkiewi-
cza, Lipkowa pamiętać nie mogła.
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Henryk Sienkiewicz 1880 r. 
Rys. St. Witkiewicz
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Henryk Sienkiewicz jako student 1869 r.
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HENRyK sIENKIEWICZ

Henryk Sienkiewicz podaje, że ród jego miał się wy-
wodzić od żyjącego w XVI wieku Piotra Oszyka Sienkie-
wicza, herbu Łabędź. Ale heraldyka rodzin tatarskich 
w Polsce przekazuje co innego. Mianowicie pradziad na-
szego pisarza, Michał, pochodzenia tatarskiego, przyjął 
chrzest w 1740 roku i dopiero w 30 lat potem otrzymał 
nobilitację. I ten przekaz jest bardziej prawdopodobny.

Ojciec Henryka Sienkiewicza, Józef, przez małżeństwo 
ze Stefanią Cieciszowską, pochodzącą z zamożnej szlach-
ty podlaskiej, był skoligacony ze znanymi rodzinami 
polskimi. Początkowo mieszkał z żoną w Grabowcu, potem 
w świeżo kupionym mająteczku Wężyczyn, który sprzedał 
rychło, by ostatecznie przenieść się do Warszawy i tam 
wieść skromną egzystencję.

Sienkiewicz był z kolei drugim dzieckiem pana Józefa, 
pierwszy syn, Kazimierz, poległ w 1871 roku w czasie 
wojny francusko-pruskiej, a z czterech córek, dwie, 
Aniela i Zofia, wyszły za mąż, Helena wstąpiła w War-
szawie do Kanoniczek, Maria umarła młodo.

W wieku lat dwudziestu Henryk pobierał nauki w gim-
nazjum realnym w Warszawie mieszkając na stancji, a po 
sprzedaniu przez rodziców Wężyczyna, razem z nimi przy 
ulicy Nowy Świat 7.

Po ukończeniu 4 klas gimnazjum przeniósł się do 
Gimnazjum II, a potem do Gimnazjum IV–go zwanego Wiel-
kopolskim. Na rok przed maturą naukę przerywa i przyj-
muje posadę guwernanta w domu Weychertów w Poświętnem 
koło Płońska. Przyczyną tego kroku były ciężkie warunki 
materialne rodziców Henryka.

W Poświętnem, gdzie uczył syna Weychertów, Stani-
sława, przygotowuje się do matury, próbuje sił na polu 
literackim, przepisuje w celach zarobkowych artykuły 
do redakcji pism warszawskich i… zbiera fotografie zna-
jomych panienek z Warszawy.
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Jego zamiłowania do języka polskiego, do literatury 
widać już ze świadectwa szkolnego z IV klasy, obok bowiem 
stopni dostatecznych, a nawet niedostatecznych z bota-
niki, wyróżnia się celująca ocena z języka polskiego.

Na życzenie rodziców wstępuje na wydział prawa Szkoły 
Głównej w Warszawie, po roku przenosi się na wydział 
lekarski, z kolei na filologiczny, który porzuca jednak 
przed egzaminami końcowymi, pchany jakąś wewnętrzną 
pasją do poświęcenia się bez reszty pracy dziennikar-
skiej, literaturze. Już jako chłopiec pisał wierszyki 
i krótkie powiastki, a w czasie studiów uniwersyteckich 
napisał pierwszą swoją powieść pt. ”Na marne”, o której 
sam Kraszewski wyraził się entuzjastycznie.

W początkach pracy dziennikarskiej Sienkiewicz kle-
pał biedę, często nie mając paru groszy na obiad. 
Bieda towarzyszyła mu przez długi czas, aż wreszcie 
sława i rozgłos opromieniły pisarza i dały mu wszystko 
z wyjątkiem miłości i szczęścia, które tylko na krótko 
pojawiły się w jego życiu.

Większość perypetii miłosnych bohaterów sienkiewi-
czowskich powieści były odbiciem podobnych przeżyć pi-
sarza. W jego życiu niewiasty o różnych temperamentach 
i charakterach, odegrały niepoślednią rolę. 

W listach z Poświętnego do przyjaciela, Konrada Do-
brskiego, doradcy i opiekuna duchowego, wspomina młody 
Sienkiewicz o swoich pierwszych sympatiach i miłost-
kach skrycie przechowując fotografie pięknych panienek, 
które znamy jedynie z różnych tajemniczych inicjałów: 
S.D., J.B. itp.

Ma wtedy 19 lat. Pisze do Dobrskiego w liście z 1865 
roku:

”Jużci ja czułem w swoim czasie sympatię do Kożu-
cheni /niech ją katar zdusi/, ale ona wcale się nie 
odwzajemniła – nawet sympatią. Owszem wolała ją oka-
zywać Olszew”.
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Ów Bogumił Olszewski, był kolegą Sienkiewicza w Gim-
nazjum IV. 

I dalej, w tym samym liście pisze: ”Ja dla tego sa-
mego zakochałem się w Kożuchni. Zdawała mi się łagod-
ną – i zarazem wymarzyłem sobie, że musi być również 
czystą /pod względem moralnym/ jak jest piękną, rów-
nież idealną, jak bladą, również dobrą, jak miłą. No! 
Złapałem się mówiąc po prostu, dlatego też puściłem ją 
w trąbę ze wszystkich sił swoich i nie mam się potrzeby 
obawiać recydywy”.

Ale widać, że myśli o pannie Kożucheni /a właści-
wie Kożuchowskiej/ nie dawały pisarzowi spokoju przez 
dłuższy czas, bo w następnym liście do Dobrskiego znowu 
o niej wspomina:

”Tak słowo Ci daję, wierzyłem, że przyjdzie chwi-
la, kiedy ręka w rękę pójdziemy z Kożuchenią… dzieląc 
z sobą szczęście wzajemne, ale ona widocznie potrze-
bowała doraźniejszego szczęścia, takiego, ażeby ciary 
po krzyżach przeszły, i naturalnie znalazła, bo to nic 
trudnego... Ja jednak złapałem się paskudnie na niej /
to jest na jej charakterze/. Potem kochałem się jeszcze 
w jednej, ale i ta warta Kożucheni. Moja prima charitas 
/pierwsza miłość/ tak więc wzięła koniec”.

Widocznie panna Kożuchowska podrażniła miłość własną 
romansowego kawalera, bo wyraża się o niej złośliwie 
w następnym liście, również z 1865 roku: ”Nie przymawiam 
tu nikomu, ale powiadam, że jeżeli kiedykolwiek pies 
ożeni się z Kożuchenią na podwórzu domu wizytowego /
to znaczy na terenie kościoła Panien Wizytek/ nie będę 
wcale przeklinał”.

Ale w liście też z 1865 roku już się pocieszył nową 
sympatią: ”Mam już zbiór panienek nie lada, na czele 
których stoi jednak Sm. Zawsze z największą przyjem-
nością patrzę na jej fotografię. A nie spojrzę na Zbr., 
nudzi mnie zarozumiała mina Br., napatrzyłem się już na 
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W.D., a na nią chciałbym patrzeć do skończenia świata, 
niegdy bym nie chciał skończyć”.

Nie wiemy kim była owa tajemnicza panna Sm. z fo-
tografii. Zapewne jakaś platoniczna miłość, bo często 
o niej pisze w listach do Dobrskiego: 

”Oto, po tysiące razy ta – wołam wewnętrznie, gdy 
spojrzę na nieskalane rysy Sm., i pieszczę ją wtedy 
wzrokiem, i myślą stawiam tę lubą przed sobą”.

Widocznie jednak przyjaciel Henryka, Konrad Dobrski, 
dowcipkował sobie za wiele z tej miłości, bo urażony 
Sienkiewicz tak odpisuje:

”W chwili złej nie trzymasz języka, tylko odbijając 
bronią broń powiadasz, że bez sensu roję i piszę o swo-
jej miłości do Sm. Naprzód, nie powiedziałem Ci nigdy 
słowa o żadnej miłości do Sm., a że mi się podoba, że 
czasem pomarzę o niej jako o poczciwej i zacnej kobie-
cie, to nie dowodzi, żebym się w niej kochał.

A choćby i tak, to daj spokój i nie wyśmiewaj nic, 
co się tyczy uczucia.

Ja się nie wyśmiewałem i nie wyśmiewam z Twojej miło-
ści, owszem, zajmuje mnie jakoby moja własna – a napewno 
by mi wyrazów nie zabrakło, gdybym ją chciał wyśmiewać” 
/Poświętne, dnia 31 stycznia 1866 r./.

Konrad Dobrski bowiem zakochał się w tym czasie 
w pannie Helenie Sługockiej, córce budowniczego, którego 
dziełem, między innymi, była popularna Dolina Szwaj-
carska w Warszawie przy ul. Szopena.

W listach Sienkiewicza do Dobrskiego są częste 
wzmianki o Helenie Sługockiej, której fotografię rów-
nież przechowywał w Poświętnem nasz pisarz, i ową pannę 
darzył sympatią, doradzając Dobrskiemu, by się z nią 
ożenił. Ale panna Helena wyszła za mąż za profesora 
Antoniego Okolskiego.

Sienkiewicz w wieku lat 28 pragnie się ustabili-
zować, posiadać jakieś stałe zajęcie, stałe dochody. 
Razem z przyjaciółmi: Mścisławem Godlewskim i Julianem 



– 108 –

Ochorowiczem nabywają pismo ”Niwa”, gdzie przyszły po-
wieściopisarz prowadzi dział literacki, trochę przebywa 
za granicą, jest w Ostendzie, w Paryżu, skąd pisuje 
listy do nowej miłości, panny Marii /Mili/ Kellerówny, 
w tym czasie narzeczonej pisarza.

Ale i tym razem nie ma pan Henryk szczęścia w mi-
łości. Na przeszkodzie znowu stają pustki w kieszeni 
i nieokreślona pozycja społeczna /jakiś początkujący 
dziennikarz/. Krótkie narzeczeństwo trwające zaledwie 
kilka miesięcy roku 1874 zostaje brutalnie zerwane przez 
ojca panny, który uważa, że Sienkiewicz nie nadaje się 
na małżonka dla jego córki ze względów finansowych i ja-
koby nadszarpniętej reputacji.

Zerwanie zaręczyn przez papę Kellera głęboko po-
drażniło ambicję młodego dziennikarza. ”Zemścił się” na 
całej rodzinie w nowelce ”Ta trzecia”, w której w osobie 
Kazi, przedstawił swoją niedoszłą małżonkę tak łatwo 
rezygnującą z płomiennej miłości na rzecz czystego wy-
rachowania jej rodziców.

Czy Maria Kellerówna kochała Sienkiewicza? Jej pa-
miętnik roi się od zapewnień gorącej miłości ku pisa-
rzowi, ale czy nie został sfabrykowany w okresie, gdy 
Sienkiewicz był u szczytu sławy, na co patrzała tak 
okrutnie upokorzona pannica? I czy można wierzyć słowom 
zawiedzionej panny, słowom, które by mogły przetrwać na 
użytek potomnym, i usprawiedliwić ją, i rzeczywiście 
przetrwały?

Sienkiewicz pogrąża się w wir pracy redakcyjnej, 
jest stałym kronikarzem życia Warszawy w ”Gazecie Pol-
skiej”, gdzie umieszcza 40 felietonów tygodniowych, 
obraca się w kołach literackich stolicy, pisze liczne 
recenzje teatralne w ”Niwie”, wydaje drobne utwory jak 
”Sielanka”, ”Stary sługa”, ”Hania”, ogłasza drukiem 
pierwszą swoją powieść ”Na marne”. W roku 1876 rozpo-
czyna się jego wielka przygoda: podróż do Ameryki, dokąd 
wyjeżdża, w towarzystwie Juliusza Sypniewskiego, jako 
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korespondenta ”Gazety Polskiej”, by informować prasę 
o wystawie w Filadelfii. 

Ale głównym celem ich wyprawy było wynalezienie 
miejsca pod osadę w Kalifornii dla grupy artystów–emi-
grantów z Heleną Modrzejewską na czele.

Helena Modrzejewska, wielka aktorka sceny polskiej, 
niezadowolona ze stosunków teatralnych panujących w War-
szawie, zdecydowała o całej tej wyprawie za ocean. Na 
łonie natury chciała rozpocząć nowe życie wraz z mężem 
hr. Karolem Chłapowskim, z synem i z adorującą ją gru-
pą wagabundów, do której należał i Henryk Sienkiewicz.

Stosunek pisarza do pani Heleny można nazwać miłością 
platoniczną. Sienkiewicz był pod urokiem tej niewiasty, 
starszej przecież od niego, ale posiadającej urodę kró-
lewską, wdzięk nieodparty, sposób bycia nieprzeciętny, 
a przede wszystkim głos zniewalający wszystkich. Mó-
wiono o niej, że nawet licząc do dziesięciu potrafiła 
elektryzować swoim głosem i doprowadzać słuchaczów do 
emocji i dreszczów.

Cała ta amerykańska wyprawa zakończyła się dla pi-
sarza niezbyt fortunnie. Mąż pani Heleny, zazdrosny 
o żonę, dał do zrozumienia platonicznemu kochankowi, 
że nie życzy sobie widzieć go więcej w pobliżu swojej 
małżonki. Helena Modrzejewska odniosła wielkie sukce-
sy występując potem na scenach amerykańskich i kreując 
role w języku angielskim. Sienkiewicz pozostawił nam 
z tej wyprawy ciekawe ”Listy z Ameryki”, a imię swojej 
”miłości platonicznej” przeniósł na bohaterkę ”Ogniem 
i mieczem” – Helenę Kurcewiczównę.

Sienkiewicz wraca do Europy w 1878 roku. Jest kil-
ka dni w Londynie, potem jedzie do Paryża. We Francji 
przebywa rok i z tego właśnie okresu datują się jego 
dalsze utwory, nowelki: ”Przez stepy”, ”Jamioł”, ”Orso” 
i ”Janko Muzykant” oraz dramat: ”Na jedną kartę” przy-
słany do Polski i wystawiony 14 marca 1879 roku w te-
atrze lwowskim.
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Maria z Włodkowiczów Sienkiewiczowa, 
druga żona Sienkiewicza.
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Ale już tęskni po długiej tułaczce zagranicznej, 
za krajem, powraca do Ojczyzny, przebywa jakiś czas we 
Lwowie. I tu, jak w uzdrowisku Szczawnica, wygłasza od-
czyty. I tu, w Szczawnicy ujrzał przelotnie swoją miłość 
”od pierwszego wejrzenia” – Marię Szetkiewiczównę, za 
którą jedzie jak urzeczony do Wenecji, poznaje bliżej, 
i po krótkim okresie narzeczeństwa zostaje jej mężem.

Ich ślub odbył się w kościele Kanoniczek 18 sierp-
nia 1881 roku.

Tak więc zdobył, po przezwyciężeniu przeszkód, tę 
już niezbyt młodą, jak na owe czasy pannę, w dodatku 
zdeklarowaną gruźliczkę.

Zdobył tę, która mu dała tylko krótką chwilę szczę-
ścia, a nieuleczalna choroba przysporzyła tyle kłopo-
tów i zmartwień w okresie, gdy pisał swoją powieść, 
”ku pokrzepieniu serc” rodaków. Zdobył tę, która mimo 
wszystko była jego radością, natchnieniem i największym 
ukochaniem, choć żyli ze sobą zaledwie cztery lata. 
Maria Sienkiewiczowa zmarła bowiem 19 października 1885 
roku, zdala od rodzinnego domu, w Falkenstein, koło 
Frankfurtu nad Menem, pozostawiwszy pisarzowi dwoje 
dzieci: syna, Henryka Józefa i córkę, Jadwigę. Odtąd 
dom państwa, Szetkiewiczów, którzy zajęli się wychowa-
niem wnuków, stał się na długie lata pisarza prawdziwym 
domem rodzinnym.

A potem przyszła sława ugruntowana jego powieściami 
historycznymi, co były na ustach wszystkich, rozchwyty-
wane, tłumaczone na obce języki, przerabiane na sztuki 
teatralne.

I przyszła też spóźniona miłość do Marii /Mary-
nuszki/ Wołodkowiczówny, przybranej córki ukraińskiego 
magnata Wołodkowicza. I cała ta niemiła sprawa z tym 
niepotrzebnym dla niego małżeństwem, i matactwa wścib-
skiej teściowej uwieńczone unieważnieniem małżeństwa 
trwającego zaledwie kilka tygodni, co zatruło pisarzowi 
na kilka lat życie. 
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Maria z Babskich Sienkiewiczowa, 
trzecia żona Sienkiewicza.
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Marynuszka! ”Kwiat lotosu”, ”Jej Liliowy Majestat”, 
”Bebuś”, ”Duduś”, ”Biedne kociątko”, ”Ptaszynka” i dzie-
siątki innych pieszczotliwych określeń słanych w listach 
do trzeciej Marii z kolei.

Wprost ojcowska nuta brzmi we wszystkich listach 
Sienkiewicza do Marynuszki, o czym świadczą same te 
określenia nadawane swemu ”Złotemu Kochaniu”. Bo w isto-
cie rzeczy mógł być śmiało ojcem ten konkurent pod 
pięćdziesiątkę dla swojej dwudziestoletniej wybranki, 
rozkapraszonej, ale zarazem bezwolnej córy w rękach 
despotycznej matki.

Po otrzymaniu unieważnienia małżeństwa z Sienkiewi-
czem, dzięki usilnym staraniom Wołodkowiczowej, Mary-
nuszka wyszła drugi raz za mąż za obywatela ziemskie-
go, Tadeusza Dachowskiego. Ale i z nim się rozwiodła 
po kilku latach pożycia, też podobno za sprawą jej 
przybranej matki. Wyjechała do Francji i mimo trudnych 
warunków finansowych starannie wychowała dwoje dzieci 
z tego małżeństwa i dożyła późnej starości. Zmarła mając 
lat 91 w roku 1966, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci 
Sienkiewicza.

Marynuszka Dachowska napewno niewiele słyszała o Lip-
kowie, jedynie chyba z powieści swego eks-męża, ”Ogniem 
i mieczem”. Ale traf zrządził, że jej syn, inż. Kazimierz 
Dachowski, odwiedził Lipków w 1971 roku, gdy był na 
ślubie swojej znajomej z miejsca pracy, gdzie pracował 
już tylko na pół etatu ze względu na podeszły wiek.

Był to wytworny, o nienagannych manierach pan, z tak 
zwanego ”dobrego towarzystwa”. 

Zaproszony przez miejscowego proboszcza do dworku-
-plebanii dla zwiedzenia ”Sali Pamiątek” lipkowskich 
na widok fotografii swojej matki znajdującej się obok 
zdjęcia Sienkiewicza i jego dwóch pozostałych żon, po-
wiedział ze zdziwieniem: ”Ach, i fotografia mojej matki 
tu wisi? Tak ją skrzywdzono w literaturze!”
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Poniekąd. Bo czyż Marynuszkę Wołodkowiczównę można 
określić tym jednoznacznym epitetem ”rozkapryszonej 
panny”? Czyż nie miała prawa do pierwszej, dziewczęcej 
miłości, miast której ofiarowano jej podstarzałego kon-
kurenta ze sławą narodowego pisarza?

Zapewne i ona wyczekiwała na wyśnionego ”Królewicza 
z bajki”, niestety, tam w Wenecji i w Nervi, w czasie 
”miodowego miesiąca” patrzył na nią w pokoju hotelowym 
zaziębiony i zakatarzony, przemęczony konkurami i pra-
cą pisarską ponad siły – nieciekawy jako mąż – sławny 
Henryk Sienkiewicz.

A tymczasem sława i dorobek literacki Sienkiewicza 
wciąż rosną. Oprócz tak popularnych powieści histo-
rycznych, ukazujących się w coraz to nowych wydaniach, 
jak ”Ogniem i mieczem”, ”Potop”, ”Pan Wołodyjowski” – 
pisze Sienkiewicz powieści współczesne: ”Bez dogmatu”, 
”Rodzinę Połanieckich” oraz nowele i liczne artykuły 
do czasopism.

Większość swoich dzieł tworzy w czasie licznych po-
dróży krajowych i zagranicznych, w gościnnych domach 
przyjaciół i znajomych, w pokojach hotelowych, wprost, 
gdzie się tylko da. W samym tylko roku 1894 przebywał 
we Włoszech /Fiume, Neapol/, potem w Kaltenleutgeben, 
na kuracji z powodu przewlekłego bronchitu. Lato spędza 
w Zakopanem, i znowu kuracja, tym razem w Cieplicach, 
by w październiku wyjechać do Francji, a stąd do Szwaj-
carii, Austrii i wreszcie zawitać do Warszawy.

W lutym 1895 roku rozpoczyna pisać, po gruntownym 
przygotowaniu swoje największe dzieło ”Quo Vadis” uka-
zujące się w odcinkach w trzech jednocześnie gazetach 
codziennych. Praca nad tą powieścią wyczerpuje pisarza 
do krańców sił, absorbuje go bez reszty, o czym wspomina 
w liście do Jadwigi Janczewskiej, siostry Maryni, a za-
razem powiernicy w kłopotach literackich i rodzinnych.

”Nawet kiedy pisze nie jestem zdolny ani coś inne-
go robić, ani o czym innym myśleć, jak o ”Quo Vadis”. 
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Ułożyłem i mam w głowie tyle scen wspaniałych i strasz-
nych, że byle zdrowia i sił – to ”Quo Vadis” będzie 
donioślejsze niż wszystko, com napisał.”

Zapewnia też w liście, że powieść będzie gotowa 
w marcu 1896 roku.

Powieść ta staje się bestselerem światowym. Prze-
łożona prawie na wszystkie języki obce, przerabiana na 
sztuki teatralne, operę, wystawiona w formie żywych 
obrazów, dwukrotnie filmowana w 1913 roku za jego życia, 
rozsławia nazwisko pisarza na całej kuli ziemskiej, 
a tym samym przypomniała cudzoziemcom o istnieniu Pol-
ski, o której wielu z nich tak mało a może i wcale nie 
słyszało.

Ta wspaniała powieść z pierwszych wieków chrześci-
jaństwa, o wybitnych walorach literackich i akcji trzy-
mającej w nieustannym napięciu czytelnika, sprawiła, że 
Sienkiewicz otrzymuje w roku 1905 od Szwedzkiej Akademii 
Nauk nagrodę Nobla wręczoną uroczyście w grudniu tego 
roku w Sztokholmie.

Sienkiewicz, uwielbiany i bezskutecznie krytykowany 
przez rywali, staje się królem literatury światowej, 
jest przyjmowany przez monarchów i wielkich tego świa-
ta, a naród polski w dowód wdzięczności dla pisarza, na 
dwudziestolecie jego działalności literackiej, ofiarował 
mu w 1900 roku majątek ziemski Oblęgorek, na Kielec-
czyźnie. W cztery lata potem otrzymuje pisarz od rzą-
du francuskiego legię honorową, a teatr Sary Bernhard 
w Paryżu wystawia przerobioną na utwór teatralny powieść 
”Ogniem i mieczem” cieszącą się niebywałym powodzeniem. 

Po chwilowym obniżeniu się jego lotu artystycznego, 
daje światu przepiękną powieść przygodową dla młodzieży 
i dla dorosłych ”W pustyni i w puszczy” wykorzystując 
znajomość realiów afrykańskich z okresu jego podróży 
do Afryki.
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Sienkiewicz nie ustaje w pracy: prócz kilku nowel 
znowu przygotowuje się do napisania wielkiej epopei 
historycznej pt. ”Krzyżacy”.

Teraz już się ceni, nie pozwala wykorzystywać się 
przez różne wydawnictwa. Prawa autorskie na wydanie swo-
ich utworów sprzedaje wysoko. Jest niezależny finansowo, 
jest bogaty, sławny, osiągnął w życiu wszystko, prócz 
szczęścia osobistego, które uleciało wraz ze śmiercią 
pierwszej żony, Maryni.

Ale i w jego życiu, już po pięćdziesiątce, pojawiają 
się jeszcze dwie kobiety, dwie Marie. Czwarta Maria – 
Maria Radziejewska poznana przez pisarza w 1899 roku 
w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Słowackiego 
w Miłosławie w Wielkopolsce – wywiera na Sienkiewiczu 
duże wrażenie przez swoje podobieństwo do zmarłej Ma-
ryni. Spotykają się, korespondują ze sobą, następuje 
wymiana myśli, jakiś nieokreślonych planów, propozycji.

I nagły odwrót tej panny, zamknięcie się w sobie, 
ucieczka przed pisarzem, wędrówki po dalekich krajach. 
I znowu nagły zwrot tej dziwnej kobiety ku pisarzowi, 
listy słane do niego, żądania spotkania się z nim za 
wszelką cenę. 

I obojętność, chłodna grzeczność, wreszcie stanowcza 
odmowa ze strony zmęczonego życiem i pracą pisarza, 
gdy doszło do ostatecznej rozmowy. Maria Radziejewska 
w swoich pamiętnikach, przypadkowo odnalezionych, od-
krywa tajniki swego serca, wielką miłość do Sienkie-
wicza, przed którym uciekała, jakby przerażona jego 
wielkością i sławą.

I wreszcie ostatnia Maria, przezywana Markiem, pani 
stateczna i dobra, cioteczna siostra Sienkiewicza – Ma-
ria Babska, od lat dziewczęcych adorująca bez wzajem-
ności pisarza, ta ostatnia dla niego przystań i ciche 
ustronie, troskliwa przyjaciółka, gosposia i sekretarka 
zarazem, z którą zawiera związek małżeński w 1904 roku, 
bez rozgłosu, w gronie najbliższych osób: dorosłych już 
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dzieci: Henryka Józefa i Jadwigi, babuni Szetkiewiczowej 
i wiernej powiernicy, szwagierki Janczewskiej, i kilku 
innych jeszcze.

Nadszedł rok 1914. Sienkiewicz z żoną wyjeżdża do 
Szwajcarii, pracuje nad ostatnią powieścią ”Legiony”, 
lecz nie kończy jej z braku czasu i sił.

Oddany całkowicie pracy na rzecz pomocy ofiarom wojny, 
organizuje, razem z Paderewskim i Osuchowskim, różne 
dobroczynne komitety, a sam wydaje odezwy do społe-
czeństwa polskiego i dla zagranicy, przesyła do kraju 
sprawozdania finansowe komitetu z wykazami sum otrzyma-
nych dla ofiar wojny.

Jest chory, jest zmęczony tyloletnią, gigantyczną 
pracą umysłową, jest zatroskany o los Ojczyzny, o dzieci 
pozostawione w kraju, o to wszystko, co sprawia wysiłek 
siedemdziesięcio letniemu mężczyźnie.

Po krótkiej chorobie umiera 15 listopada 1916 roku 
z daleka od Ojczyzny, nie doczekawszy się niepodległej 
Polski, której bohaterskie dzieje tak wspaniale odtwo-
rzył w swoich powieściach historycznych pisanych ”ku 
pokrzepieniu serc”.

W roku 1924 prochy Sienkiewicza sprowadzone do Polski 
spoczęły w krypcie w podziemiach katedry warszawskiej.
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POJEDYNEK WOłODYJOWSKIEgO  
Z bOhuNEM W LIPKOWIE

”Kochany Mścisławie! Bądź łaskaw donieść mi, czy 
panie powróciły, gdzie bawią, tj czy w Warszawie, czy 
w Lipkowie, a przede wszystkim, jak zdrowie panny Marii? 
Jeślibyś słyszał coś dla mnie niepomyślnego, to bądź 
łaskaw mi nie ukrywać. Najtrudniej bowiem żyć i robić 
coś w niepewności” /Ruda, 18 sierpnia, 1880 r./.

Tak pisał Sienkiewicz do Mścisława Godlewskiego 
w czas jakiś po poznaniu się z panną Szetkiewiczównę 
w Wenecji kierując odtąd ku niej wszystkie swoje uczu-
cia i myśli.

Mścisław Godlewski, rówieśnik pisarza, był po ukoń-
czeniu wydziału prawnego Szkoły Głównej, przez pewien 
czas urzędnikiem sądowym, ale od roku 1880 porzucił 
funkcję podsekretarza departamentu karnego w Warszawie 
i podjął działalność w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim 
jako radca warszawskiej Dyrekcji Głównej, i to stano-
wisko piastował prawie do chwili śmierci.

Ale oprócz tej pracy zajmował się publicystyką 
i dziennikarstwem, czemu poświęcił się z wielką pasją 
zajmując stanowisko naczelnego redaktora i współzało-
życiela ”Niwy”, a potem naczelnego redaktora ”Słowa”. 
Kierownictwo tego pisma objął po Sienkiewiczu oderwanego 
od pracy redakcyjnej na przeszło półtora roku z powodu 
choroby żony.

Sienkiewicza łączyły z Godlewskim nie tylko wspólne 
zainteresowania zawodowe, ale i głęboka przyjaźń, o czym 
świadczą listy, w ilości ok. 230, pisane do przyjaciela 
z różnych okresów życia pisarza, w których zwierzał się 
szczerze ze swoich planów, radości a przede wszystkim 
z kłopotów wynikających z niefortunnych konkurów i ro-
zejścia się z drugą żoną, Marią Wołodkowiczówną.
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Sienkiewicz wspominając Godlewskiemu o nawiązaniu 
znajomości z Marynią Szetkiewiczówną pisze o tym po-
czątkowo oględnie:

”Spotkałem tu, to jest w Wenecji, Twoich dobrych 
znajomych, p. Szetkiewiczów, i nieraz rozmawialiśmy 
o Tobie, a raczej o Was, bo o Twojej całej rodzinie. 
Wielcy to Twoi przyjaciele i Twojej żony /…/. Polubiłem 
i starszych państwa i panienki bardzo” / 20 września, 
1879 r. Wenecja/.

Miał więc pan Henryk temat do rozmowy z Marynią 
i jej rodzicami tam, w Wenecji. A kiedy opuścił to 
piękne miasto i przebywał poza Warszawą, w każdym li-
ście pisarza do Godlewskiego dopytuje się Sienkiewicz 
o Szestkiewiczówne:

”Tymczasem ściskam Cię. Napisz do mnie, co wiesz 
o pannie Marii, i pisz zawsze, gdy się czegoś dowiesz”/
Ruda, sierpień, 1880 r./.

W następnych listach coraz natarczywiej domaga się 
od Godlewskiego wieści o pannie Marii, zakochany jest 
w niej jak sztubak, a ma już przecież 34 lata.

”W tym życiu jednostajnym, jakie prowadzę, jeśli nie 
poddaje się nudzie i znużeniu, to wyłącznie, dlatego, że 
spodziewam się od czasu do czasu odebrać jakąś wieść o… 
Są to jasne wytyczne. Czas rachuję od listu do listu, 
bo zresztą czy jest poniedziałek, czy wtorek, wszystko 
mi jedno. Dowiedz się, więc czegoś koniecznie i napisz 
jeszcze przed wyjazdem. Niech Cię nie powstrzyma korek-
ta, nie odciągnie giełda” /Burzec, 1 września, 1880 r./.

A gdy doszło wreszcie do zaręczyn z Marynią, Sien-
kiewicz pisze, do Godlewskiego podając dokładnie, komu 
zawdzięcza te zrękowiny z ukochaną:

”Kochany Mścisławie! Najpierw pani Swojej poczciwie 
gorąco ode mnie ucałuj i powiedz jej, że w tę siatkę, 
którą tak zgrabnie delikatne jej palce pomogły mi roz-
piąć, upragniony ptaszek złapał się już. Innymi słowy: 
nasze knowania i spiski udały się, albowiem od kilku-
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nastu dni jestem narzeczonym panny Marii/…/ Obiecałem 
podobno coś napisać do Warszawy, ale nie mogłem. Cały 
prawie dzień byłem z paniami i nie myślałem o niczym 
innym, jak o pannie Marii”/Furstehof, 1881 r./.

Jakie były owe ”knowania i spiski” łatwo się domy-
śleć. Zadaniem Marii Godlewskiej było przedstawienie 
konkurenta Maryni w jak najlepszym świetle, rozwijając 
przed rodzicami Szetkiewiczówny perspektywę słonecznej 
przyszłości dla ich córki szczęśliwej w przyszłym po-
życiu małżeńskim jedynie tylko z dobrze zapowiadającym 
się młodym pisarzem.

Po ślubie z Marynią raz tylko wspomina Sienkiewicz 
w liście do Godlewskiego swoją małżonkę, niestety za-
padającą na zdrowiu:

”Co u Was słychać? U nas trochę lepiej, bo Marynia 
zdrowsza. Przebyła dość ciężkie lubo częściowe zapale-
nie opłucnej. Teraz już wychodzi, poprawia się widocz-
nie, ale jeszcze osłabiona. Nie wiem czy pojedziemy 
na Riwierę, czy pozostaniemy tu. Chcemy jechać, ale 
ostateczny wyrok wyda Tappeiner, który stanowcze orze-
czenie odłożył jeszcze, gdyż poprzednio znajdował, że 
Meran zupełnie wystarcza i mówił, że w ogóle nie widzi 
potrzeby wyjazdu /…/. Odwiedźcie kiedy nasze dzieci. Są 
i Janczewscy. Henio ma być boski, a Dziunia olimpijska” 
/Meran, 27 grudnia, 1884 r./.

W tym okresie Marynia była chora na płuca i coraz 
częściej wyjeżdżała zagranice do klimatycznych uzdro-
wisk. Zresztą będąc jeszcze dzieckiem niepokoiła swoim 
stanem zdrowia ojca przebywającego na wygnaniu. Pisał 
bowiem do żony:

”Piszesz mi, że Marynienka kaszle – radź się dusz-
ko u doktora i zaszanuj ją, żeby się nie zaziębiła”/8 
maja 1864 r., Ufa/.

Miała też Marynienka jakieś dolegliwości żołądko-
we, które odezwą się później, wspomina o tym też pan 
Kazimierz:
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”Co to jest, że Marynienka tak często na żołądek 
cierpi. Trzeba być oględny w wyborze pokarmów”/22 czerw-
ca, 1866 r., Ufa/.

Nie miała więc panna Maria dobrego zdrowia od dziec-
ka, o czym dobrze wiedział Sienkiewicz, bo przecież 
spotykał się z nią na kuracji w Meranie i innych miej-
scowościach. Zakochany, nie brał pod uwagę jej stanu 
zdrowia, pragnął tylko jak najprędzej połączyć się wę-
złem małżeńskim z Marynią.

Jeszcze w okresie narzeczeństwa tych obojga Szetkie-
wiczowie nabyli Lipków, ale wkrótce zamierzali pozbyć 
się tego folwarku. Może kupili go z myślą o zdrowiu 
córki, ale z chwilą, gdy Marynia musiała coraz częściej 
wyjeżdżać do uzdrowisk zagranicznych, pozbyli się Lip-
kowa, stał się im zbyteczny, kłopotliwy nawet.

Od roku 1880 do 1883 Szetkiewiczowie przyjeżdżali 
do Lipkowa, naturalnie głównie pan Kazimierz dla za-
rządzania folwarkiem.

Pani Wanda z córkami bawiła tu latem, gdy upały 
dawały się we znaki w Warszawie, a także zimą, by ode-
tchnąć czystym powietrzem lipkowskim, nacieszyć oczy 
iskrzącym się w słońcu śniegiem, tak silnie kontrastu-
jącym z ciemną zielenią sosnowych lasów.

Godlewski i jego żona Maria serdeczni przyjaciele 
Szetkiewiczów, bez wątpienia odwiedzali Lipków, przy-
jeżdżała tu i Maria Sobotkiewiczówna, serdeczna przy-
jaciółka Maryni i towarzyszka jej w podróżach zagra-
nicznych. Zapraszano do Lipkowa ”nawet” Sienkiewicza, 
co świadczyło o sympatii, jaką darzyli Szetkiewiczowie 
konkurenta do ręki ich córki.

Dojeżdżał pisarz do tego majątku wynajętym powozem 
/tak niedaleko/, jadąc drogą najbardziej wtedy uczęsz-
czaną – na Babice, skąd skręcało się w piaszczystą, 
niezbyt wygodną drogę do Lipkowa, oddalonego od Babic 
około 4 km.
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Wieś o chatach krytych słomą, stary browar, kuź-
nia, młyn i owa karczma, późniejszy rekwizyt do akcji 
pojedynku w ”Ogniem i mieczem” – wszystko to nie było 
atrakcyjne, ani ciekawe dla artystycznej duszy pisarza.

Ale po przejściu drewnianego mostku prowadzącego do 
parku, widok zmieniał się nagle i oczom ukazywał się 
cichy, tonący w zieleni zakątek: stary park z wieko-
wymi dębami, lipami, świerkami, kasztanami i grabami, 
jasny dworek, do którego wiódł starannie ubity zajazd 
z dużym klombem po środku, obok w klasycystycznym stylu 
kościół wzniesiony ongiś przez Paschalisa. Kościół był 
otwierany tylko czasami, może wtedy, gdy odprawiano 
w maju nabożeństwa majowe.

Wokoło lasy i otaczająca park, wijąca się w malow-
niczym jarze, zarosłymi krzewami, rzeczka, i niedale-
ko druga rzeczka, płynąca równolegle do tamtej, wąską 
strugą, i owe wydmy piaszczyste, miejsce przyszłego 
pojedynku. W oddali, za kościołem, szerokie pola o pło-
wych łanach zbóż.

A przede wszystkim ta, dla której jedynie tu przy-
jeżdżał, którą witał pełen radości na progu lipkowskiego 
pałacyku stojącą w długiej kolorowej sukience i uśmie-
chającą się zagadkowo do swego ”Cygana”, jak popularnie 
nazywały Sienkiewicza panny ze względu na jego śniadą 
cerę i czarne oczy. 

Potem przyjeżdżał tu ze stolicy jako zakochany mał-
żonek, gdy Marynia nie potrzebowała leczyć się inten-
sywniej zagranicą na chore płuca. Spacerowali po lesie, 
szli ku wydmom piaszczystym nad rzeczkę. On opowiadał 
jej o pracy w Warszawie, o projekcie napisania większej 
rzeczy, może powieści historycznej. Ona mówiła trochę 
o swoim zdrowiu, o drobnych kłopotach gospodarskich 
ojca, o zamierzonej sprzedaży Lipkowa.

A kiedy napisał swoją pierwszą, wielką powieść hi-
storyczną, dał w niej wzmiankę o Lipkowie ku uciesze 
Maryni.
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Owa ”wzmianka” znajduje się w dwóch rozdziałach tej 
powieści. W dwóch bowiem rozdziałach toczy się akcja 
”Ogniem i mieczem” w Lipkowie. A jej głównym wydarze-
niem jest pojedynek pana Wołodyjowskiego z Bohunem tak 
sugestywnie przedstawiony, że nie tylko słychać, jak 
”świsnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze”, ale 
i widać w wyobraźni miejsce i przebieg pojedynku:

”Wyszli przed karczmę i skierowali się ku rzeczce, 
która płynęła wśród zarośli głogów, dzikich róż, tarek 
i choiny. Listopad postrącał wprawdzie liść z krzewu, 
ale gęstwa była tak zbita, że czerniała jakoby wstę-
ga kiru, het, przez puste pola aż ku lasom. Dzień był 
wprawdzie blady, ale pogodny tą melancholiczną pogodą 
jesieni, pełną słodyczy. Słońce bramowało łagodnie zło-
tem obnażone gałęzie drzew i rozświetlało żółte wydmy 
piaszczyste ciągnące się nieco opodal prawego brzegu 
rzeczki. Zapaśnicy i ich świadkowie szli właśnie ku owym 
wydmom” /”Ogniem i mieczem” tom II, roz. XI/.

Po latach owe wydmy zmieniły swój wygląd: zarosły 
trawą, rośnie na nich młody las. Dla upamiętnienia 
domniemanego miejsca pojedynku położono duży kamień. 
Odwiedzają to miejsce liczni turyści, a młodzież poje-
dynkuje się przy kamieniu na patyki.

Ale krajobraz całego otoczenia opisany przez pisarza 
nie zmienił się wcale, mimo, że od tego czasu upłynęło 
bez mała sto lat. Późną jesienią rzeczka / ta druga 
oddzielająca pola wsi Koczargi Stare/, zarosła u brze-
gów krzewami, obrzeżona jest ”jakby wstęgą kiru”, co 
rozciąga się ”przez puste pola aż ku lasom”.

A gdy ma dojść do sławnego pojedynku pana Wołodyjow-
skiego z watażką, oddajmy głos samemu Sienkiewiczowi:

”Świsnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze. Wnet 
zmienił się plac boju, bo Bohun natarł z taką wściekło-
ścią, że pan Wołodyjowski odskoczył w tył kilka kroków 
i świadkowie również musieli się cofnąć. Błyskawicowe 
zygzaki szabli Bohuna były tak szybkie, że przerażone 
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oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć – zdało się im, 
że pan Michał całkiem jest nimi otoczony, pokryty, i że 
Bóg jeden chyba zdoła go wyrwać spod tej nawałości pio-
runów. Ciosy zlały się w jeden nieustający świst, pęd 
poruszonego powietrza uderzał w twarz. Furia watażki 
wzrastała: ogarniał go dziki szał bojowy – i parł przed 
sobą Wołodyjowskiego jak huragan – a mały rycerz cofał 
się ciągle i tylko się bronił. Wyciągnięta jego prawica 
nie poruszała się prawie wcale, dłoń tylko sama zataczała 
bez ustanku małe, ale szybkie jak myśl półkola i chwytał 
szalone cięcia Bohuna, ostrze podstawiał pod ostrze, 
odbijał i znów się zasłaniał, i jeszcze się cofał, oczy 
utkwił w Kozaku i śród wężowych błyskawic wydawał się 
spokojny, jeno na policzkach wystąpiły mu plamy czerwone.

Pan Zagłoba przymknął oczy – i słyszał cios za cio-
sem, zgrzyt za zgrzytem.

- ”Broni się jeszcze!” – pomyślał.
- Broni się jeszcze! – szeptali panowie Sieliccy 

i Charłamp.
Zagłoba znowu otworzył oko i spojrzał. Plecy Woło-

dyjowskiego opierały się prawie o wydmę, ale widocznie 
nie był dotąd ranny, jeno rumieńce na jego twarzy stały 
się żywsze, a kilka kropel potu wystąpiło mu na czoło.

Serce Zagłoby zabiło nadzieją.
”Przecie i z pana Michała gracz nad gracze – pomy-

ślał – a tamten znuży się wreszcie”.
Jakoż twarz Bohuna stała się blada, pot perlił mu 

także czoło, ale opór podniecał tylko jego wściekłość: 
białe kły błysnęły z pod wąsów, a z piersi wydobywało 
się chrapanie wściekłości.

Wołodyjowski nie spuszczał go z oka i bronił się 
ciągle.

Nagle poczuwszy za sobą wydmę zebrał się w sobie – 
już patrzącym zdało się, że padł – on tymczasem pochy-
lił się, skurczył, przysiadł i rzucił całą swoją osobą 
niby kamieniem w pierś Kozaka.
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- Atakuje! Wykrzyknął Zagłoba.
- Atakuje – powtórzyli inni.
Tak było w istocie: watażka cofał się teraz, a mały 

rycerz poznawszy już całą siłę przeciwnika nacierał tak 
żwawo, że świadkom dech zaparło w piersi: widocznie 
poczynał się rozgrzewać, nozdrza rozdęły mu się – małe 
oczki sypały skry; przysiadł i zrywał się, zmieniał 
w jednym mgnieniu pozycję, zataczał kręgi naokoło wa-
tażki i zmuszał go do obracania się w miejscu.

- O, mistrz, mistrz! – wołał Zagłoba.
- Zginiesz! – odezwał się nagle Bohun.
- Zginiesz! – odpowiedział jak echo Wołodyjowski.
Wtem Kozak sztuką najbieglejszym tylko szermierzom 

znaną przerzucił nagle szable z prawej ręki do lewej 
i dał cios od lewicy tak okropny, że pan Michał, jakby 
piorunem rażony, padł na ziemię.

- Jezus Maria! – krzyknął Zagłoba.
Ale pan Michał padł umyślnie i właśnie dlatego szabla 

Bohunowa przecięła tylko powietrze, mały rycerz zerwał 
się jak dziki kot i całą niemal długością ostrza ciął 
straszliwie w odkrytą pierś Kozaka.

Bohun zachwiał się, postąpił krok, ostatnim wysile-
niem dał ostatnie pchnięcie; pan Wołodyjowski odbił je 
z łatwością, uderzył jeszcze po dwakroć w pochylony łeb 
– szabla wysunęła się z bezwładnych rąk Bohuna i padł 
twarzą na piasek, który wnet zaczerwienił się pod nim 
szeroką kałużą krwi”.

Choć wydawało się, że pan Michał usiekł na śmierć 
mołojca, ten wylizał się z ran. Pan Zagłoba kazał karcz-
marzowi nagnieść chleba z pajęczyną i pozaklejał bohu-
nowe rany. Watażka wkrótce cały i zdrów nieraz jeszcze 
dał znać o sobie. 

A miał się o co pojedynkować Wołodyjowski z Bohu-
nem pomijając nawet dawne pretensje. Toć przecież ten 
zuchwalec porwał Skrzetuskiemu, przyjacielowi pana 
Michała, narzeczoną, Helenę Kurcewiczównę, i ukrył ją 
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gdzieś w niedostępnym miejscu. Gwałt taki domagał się 
pomsty. I pomścił się pan Michał na rywalu swego przy-
jaciela w tak dzielny sposób.

Cieszyła się więc Marynia, że jej utalentowany mał-
żonek tak ważny epizod umieścił właśnie w Lipkowie.

Po sprzedaniu Lipkowa Szetkiewiczowie nie zaglądali 
w tamte tereny. Mieszkali w Warszawie nadal, a młodzi 
Sienkiewiczowie prawie ustawicznie przebywali zagrani-
cą ze względu na pogarszający się stan zdrowia Maryni.

Dopiero w 85 lat później wnuczka autora ”Trylogii”, 
Maria Korniłowiczówna, odwiedziła Lipków, o czym wspomi-
na w swojej książce ”O Henryku Sienkiewiczu i ludziach 
mu bliskich” pt. ”Onegdaj”.

”Szetkiewiczowie bowiem kupili z małego kapitaliku 
jaki im ocalał z dawnych czasów, mająteczek na skraju 
Puszczy Kampinowskiej. Nazywał się Lipków. Tam to wła-
śnie, pod wydmą pokazywaną do dziś, pan Wołodyjowski 
pojedynkował się z Bohunem. Ale pradziadkowie Lipkowa 
nie lubili i niestety ani im, ani młodym Sienkiewiczom 
nie przyszło do głowy na stałe tam zamieszkać. Nie wiem, 
czy został sprzedany jeszcze za życia Maryni, ale matka 
moja Lipkowa już nie pamięta.

Zobaczyłam go niedawno ja, zaproszona do ślicznego 
klasycystycznego dworku przez lipowskiego proboszcza, 
który spalony po wojnie ruinę odbudował sobie na ple-
banię wedle dawnych planów i skrzętnie zbiera wszystko, 
co z historią lipkowską związane”. /str.67,68/.

W czasie tej pierwszej wizyty w 1968 roku spotkała się 
pani Korniłowiczówna, tuż na progu lipkowskiego dworku, 
z niezbyt miłym dla niej komplementem. Była jeszcze wtedy 
młodą, zaledwie po czterdziestce niewiastą /w książce 
”Onegdaj” podaje: przyszłam na świat w roku 1925/, nie 
mogła więc znać dziadka zmarłego w 1916 roku. Pewien 
inżynier, którego przedstawiono pani Marii, zapytał ją 
niefortunnie: ”Czy pamięta pani Sienkiewicza?”. Na to 
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pytanie Korniłowiczówna odpowiedziała pytaniem: ”Jak 
się panu zdaje?”

Ale mimo tego incydentu pani Maria, w przeciwieństwie 
do babki Maryni, lubiła Lipków, wielokrotnie odwiedza-
ła dworek zachwycając się urodą i ciszą tego zakątka.
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OStAtNI WłAścIcIELE LIPKOWA

Kazimierz Szetkiewicz po trzyletnim gospodarowaniu na 
swoich niezbyt rozległych włościach sprzedał je w 1883 
roku za 73.000 rubli niejakiemu Zenonowi Brzozowskiemu. 
Od tego czasu folwark lipkowski znów w szybkim tempie 
zmieniał swoich właścicieli.

Jakiś czas zarządzał nim syn Brzozowskiego, Karol, 
ale już w 1887 roku sprzedaje go Czesławowi Hornow-
skiemu, który po dziesięciu latach ”dziedzicowania” 
znalazł nowego nabywcę w osobie Marii Chądzyńskiej. Ta 
z kolei w roku kupna lipkowskiego folwarku, sprzedaje 
go Karolinie Topolskiej. 

Jest rok 1896. Ale już w roku 1902 widzimy Lipków 
w rękach Gustawa Krzysztofa Daszkiewicza, a potem jego 
syna, Gustawa Alojzego. W roku 1909 nabywa Lipków Alek-
sander Józef Wilford, który po dwóch latach sprzedaje go 
Tadeuszowi Brochockiemu, by w roku 1911 z powrotem go 
odkupić i ostatecznie w roku następnym sprzedać Ludwice 
z Grochowskich Suwaldowej za 65.000 rubli rosyjskich.

Ludwika Grochowska pochodziła z Płocka, gdzie wy-
szła za mąż za niejakiego Oraczewskiego, z którym miała 
syna Stanisława. Po śmierci męża wyszła powtórnie za 
mąż za Bolesława Suwalda i kupiła w 1912 roku folwark 
Lipków, którym zarządzała wspólnie z mężem. Suwaldowie 
mieli jednego syna, Jerzego, tak więc syn z pierwszego 
małżeństwa, Stanisław, był przyrodnim bratem Jerzego.

Stosunki małżeńskie między Suwaldami nie układały 
się dobrze: Ludwika była niewiastą despotyczną, ogra-
niczała męża w sprawach zarządzania majątkiem, w końcu 
doszło na jakimś tle do tragedii: Bolesław Suwald ode-
brał sobie życie w 1922 roku. Pochowany został w parku 
lipkowskim, na przykościelnym cmentarzu. Ludwika zmarła 
w 1937 roku.
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W roku 1933 folwark Lipków liczący wtedy 97 ha na-
leżał do dwóch właścicieli – Stanisława Oraczewskiego 
i Jerzego Suwalda.

Syn z pierwszego małżeństwa Ludwiki Suwaldowej, 
Stanisław Oraczewski, był przez jakiś czas konsulem 
Rzeczypospolitej Polski w Tyflisie, potem gospodarował 
wspólnie z przyrodnim bratem na folwarku lipkowskim. Po 
śmierci Stanisława jedynym spadkobiercą majątku został 
Jerzy Suwald. 

Ale i dla niego los nie był zbyt łaskawy: W okre-
sie II wojny światowej opuściła go żona pozostawiając 
mu dwuletnią córkę Irenę. Suwald, major rezerwy W.P., 
będąc uczestnikiem walki podziemnej z okupantem hitle-
rowskim w latach 1939–1945, musiał w ostatniej fazie 
wojny opuścić Lipków i ukrywać się w Warszawie. 

Po reformie rolnej w 1945 roku folwark Lipków zo-
stał włączony do Państwowego Funduszu Ziemi. Założono 
tu Państwowe Gospodarstwo Rolne /P.G.R./.

Jerzy Suwald wyjechał na tak zwane Ziemie Odzyskane, 
gdzie pracował na kierowniczym stanowisku w P.G.R., oże-
nił się powtórnie i po kilkunastu latach wrócił z całym 
dobytkiem w rodzinne strony mając nadzieję odzyskania 
resztówki dawnego majątku. Ale spóźnił się z tym za-
miarem, upłynął bowiem termin ewentualnego otrzymania 
części majątku. 

Zamieszkał początkowo w sąsiadującym z Lipkowem Iza-
belinie B u swoich znajomych Zawadzkich, a potem prze-
niósł się do Milanówka koło Warszawy pracując w stolicy 
na stanowisku kierownika Działu Administracyjno–Gospo-
darczego ”Wars” /Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych 
i Restauracyjnych/. Od czasu do czasu odwiedzał Lipków 
i bywał w dworku lipkowskim przeznaczonym już wtedy na 
plebanię po utworzeniu parafii w Lipkowie. Zmarł nagle 
na zawał serca 8 kwietnia 1970 roku. Pochowany został 
na cmentarzu w Milanówku.
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Córka Jerzego Suwalda, Irena, studiowała w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, potem wyszła za mąż 
i również zaglądała niekiedy do Lipkowa, którego dzieje, 
z okresu gdy gospodarował jej ojciec, znała już tylko 
z opowiadań rodzinnych.

W tym czasie, gdy mieszkała tu rodzina Suwaldów, dwór 
lipkowski miał nieco inny wygląd niż po odrestaurowaniu 
go po pożarze w 1948 roku. Posiadał dach kryty blachą, 
nie gontem, a do frontowej ściany dobudowano w okresie 
międzywojennym duży, ogrodzony tralkami taras wsparty 
na czterech betonowych kolumnach. Na taras wychodziły 
dwa okna i drzwi z górnego korytarza.

Taras zasłaniał rozczłonkowany pilastrami frontom 
i nadawał budowli charakter polskiego dworu. Przy bocz-
nych ścianach były przybudówki: od strony północnej 
przybudówka z wejściem do gościnnego pokoju, od strony 
południowej była przybudowana kuchnia. Wodę czerpano 
z obok stojącej studni.

Przed remontem spalonego dworku skasowano na po-
lecenie wojewódzkiego konserwatora obie przybudówki 
i taras; a tralki tarasowe użyto w kościele do chóru 
muzycznego i do ogrodzenia prezbiterium.

Dom nie posiadał żadnych urządzeń sanitarnych i elek-
trycznego światła, które zaprowadzono etapami w całej 
okolicy podwarszawskiej po stronie Puszczy Kampinowskiej 
dopiero w kilkanaście lat po II Wojnie Światowej.
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LIPKóW W OKrESIE OKuPAcJI hItLErOWSKIEJ

Rok 1939 był rokiem ogólnego niepokoju i wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że może dojść do zbrojnego kon-
fliktu między Polską i Niemcami, ale rzucane przez ów-
czesny rząd polski hasła o narodzie ”silnym, zwartym 
i gotowym” niosły za sobą przekonanie o mocarstwowej 
roli Polski i pewność wygrania ewentualnej wojny.

Rzeczywistość przedstawiała się inaczej: nagły atak 
sił niemieckich uzbrojonych w ciężkie, pancerne działa, 
wspartych niszczycielskimi bombowcami, zdezorganizowały 
naszą armię nieprzygotowaną do wojny.

Ucieczka za granicę rządu polskiego z prezydentem 
Ignacym Mościckim na czele ukazała wszystkim widmo zu-
pełnej klęski. Nie trwało to jednak długo. Choć pierwsza 
runda tej wojny została przegrana, naród nie tracił na-
dziei łudząc się spodziewaną pomocą państw zachodnich.

Ale przede wszystkim wzbudził w sobie wolę prze-
trwania za wszelką cenę, i dlatego rozpoczął przygoto-
wania do walki już nie wręcz, ale do walki podziemnej, 
w konspiracji, przeciw hitlerowskiemu najeźdźcy.

Taką walkę łatwiej i szybciej można było zorganizować 
w dużych skupiskach ludzkich, po miastach. Gorzej było 
w mniejszych osiedlach i wioskach, gdzie penetrował 
wróg przez swoich konfidentów, i gdzie każde podejrzane 
zachowanie się jednostki mogło wzbudzić niezdrową cie-
kawość u innych, nieopatrzną plotkę, i mimowolne nasła-
nie szpiclów na mieszkanie partyzanta czy konspiratora. 
Z drugiej strony wzajemne zaufanie, solidarność wsi, 
przyczyniły się do nawiązania kontaktów z organizacją. 
Tak czy owak trzeba było zachować dużo ostrożności przy 
takim zawiązywaniu komórek konspiracyjnych. 

Dość wcześnie powstała konspiracja na terenie Puszczy 
Kampinowskiej, w jej skład wchodziły 34 wsie, i cały 
ten teren nosił nazwę VIII Rejonu VII Obwodu Warszaw-
skiego Okręgu AK.
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Jakkolwiek w pracę podziemną najwięcej było wcią-
gniętych mieszkańców wsi leżących przy trakcie do 
stolicy, takich np. jak Wawrzyszew, Laski, Izabelin, 
Truskaw, oraz wsi leżących w głębi Kampinosu, do pracy 
konspiracyjnej włączyli się również niektórzy miesz-
kańcy leżącego na skraju puszczy Lipkowa, wymieniając 
tylko dwóch nauczycieli szkoły powszechnej w Lipkowie: 
Stanisława Bawarskiego i Jana Zielińskiego oraz młodego 
wówczas Mieczysława Leszczyńskiego i Annę Wawrzonkie-
wicz, łączniczkę.

Oprócz Armii Krajowej działali na terenie Lipkowa 
członkowie Batalionów Chłopskich /BCH/, między innymi: 
Jan Bąkowski, Franciszek Bąkowski i Piotr Skotnicki.

Celem tych organizacji na terenie VII Rejonu były: 
ochrona wsi, walki przeciw ściąganym przez okupanta 
kontyngentom rolnym, ochrona młodzieży przed przymuso-
wym wywożeniem na roboty do Rzeszy, odbijanie więźniów 
politycznych, sabotaż, likwidacja szpiclów i stała go-
towość do walki z oddziałami niemieckimi, które na tym 
terenie działały.

W połowie września 1939 roku niemiecka jednostka 
wojskowa wkroczyła do Lipkowa ustawiając na polach 
ciężkie działa wymierzone przeciw oblężonej Warszawie, 
która skapitulowała ostatecznie 27 września. Początkowo 
okupant zachowywał się biernie w stosunku do mieszkańców 
Lipkowa. Pewien ostatecznego zwycięstwa, nie areszto-
wał nikogo, patrząc przez palce na nielegalny handel 
i szmugiel miejscowej ludności imającej się wszelkich 
sposobów, aby przetrwać te ciężkie czasy, zwłaszcza że 
wszystkie kontyngenty nakładane przez Niemców powodo-
wały brak zboża do zasiewu.

Nie było również rąk do pracy, wielu bowiem mężczyzn 
z Lipkowa powołanych do służby wojskowej w 1939 roku, 
jak np. Stefan Karczmarek, Jan Kozieniecki, Piotr Bą-
kowski, Feliks Bąkowski, Jan Mandes, Marian Druzd i inni 
dostali się do niewoli i część z nich tylko wróciła po 
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wojnie. Pozostałych mężczyzn Niemcy zabierali na przy-
musowe roboty w okolice Warszawy /Wólka Węglowa/, gdzie 
kopali rowy ochronne lub stawiali pod nadzorem bunkry.

Postrachem dla wszystkich mieszkańców okolicznych 
wsi było przysłanie do szkoły powszechnej w Zaborowie 
żandarmerii, która utworzyła tam filię warszawskiego 
gestapo. Dochodziły stamtąd wieści o torturowaniu męż-
czyzn, przeważnie potem rozstrzeliwanych, gdy dowie-
dziano się, że należeli do konspiracji lub posiadali 
broń. Jeden z mieszkańców Lipkowa, Franciszek Bąkowski, 
wywieziony do zaborowskiego gestapo, nie powrócił za-
męczony i rozstrzelany nie wiadomo gdzie.

Zaglądali Niemcy nie tylko do domów Lipkowa węsząc 
i niuchając wszędzie podstęp i niebezpieczeństwo dla 
siebie. Nachodzili również i dwór lipkowski, gdzie po 
śmierci Ludwiki Suwaldowej, mieszkał jej syn Jerzy 
należący do konspiracji antyhitlerowskiej. Jego nie-
mieckie nazwisko oraz pozorna lojalność wobec okupanta 
początkowo zmyliła czujność wroga. Czas jakiś mieszkali 
nawet we dworze zajmując parterowe pomieszczenia. Pod 
koniec wojny zaczął się palić grunt pod nogami Jerzego 
Suwalda, czmychnął więc potajemnie z Lipkowa i ukrywał 
się do końca wojny w stolicy biorąc udział w powstaniu 
warszawskim.

Partyzanci, chcąc zlikwidować Niemców stacjonujących 
we dworze i nie orientując się w rozkładzie mieszkania, 
wrzucili granaty do pokoju gościnnego zajętego tej nocy 
przez przyjaciela Suwalda. Ów przypadkowy gość zginął 
na miejscu. Niemcy zaś zdwoili czujność i patrole wokół 
lipkowskiego parku i dworu. 

Wybuch powstania warszawskiego w dniu 1 sierpnia 
1944 roku przyjęli Lipkowianie z mieszanymi uczuciami: 
radości i niepokoju. Wielu mieszkańców stolicy przedo-
stało się do wsi podwarszawskich, a więc i do Lipkowa, 
opowiadając o tragicznych losach powstańców. Spadają-
ce na miasto bomby, błyskawice wybuchów i morze ognia 
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widziane tu jak na dłoni, warkot samolotów i przywiane 
z wiatrem spalone papiery i swąd, powiększały jeszcze 
grozę położenia.

Mężczyźni pozostali w Lipkowie kryli się przed roz-
wścieczonymi hitlerowcami po strychach, stodołach lub 
uciekali nocą w pole i do lasu, sama bowiem ich obecność, 
czy jakiś nieopatrzny ruch lub zachowanie, wzbudzały 
w Niemcach podejrzenie o przynależność do organizacji, 
której członków nazywali ”bandytami”. 

W pierwszych dniach powstania rozgorzała w Lipko-
wie krótka utarczka, zakończona dla Niemców fiaskiem. 
Wspomina o tym Józef Krzyczkowski, ps. ”Szymon”, wtedy 
kapitan i dowódca pułku, w swojej książce ”Konspiracja 
i powstanie w Kampinosie”. Oto jego relacja:

”W dniu 4 sierpnia w godzinach rannych 2 pluton 2 
szwadronu wachmistrza Niedźwieckiego otrzymał rozkaz 
zajęcia wraz z kompanią piechoty majątku i wsi Lipków. 
Pluton kawalerii pod dowództwem plutonowego ”Mitki” 
jechał na przedzie boczną drogą z Izabelina przez za-
chodni skraj Hornówka prosto na południe do Lipkowa. 
Nie ma tu żadnych naturalnych zasłon, trzeba więc daleko 
wysłać szpicę, by nie narazić się na zasadzkę albo zbyt 
bliski obstrzał broni maszynowej.

Marsz odbywał się jednak spokojnie. Wjechano do 
Lipkowa, poustawiano ubezpieczenia. Kompania piechoty, 
rozkwaterowała się w majątku i osłaniała miejscowość od 
Babic. Pluton kawalerii zajął wieś i ubezpieczał drogę 
od strony Zielonki i drogę od Koczarg.

Minęła godzina, aż tu od Zielonki wznosi się tuman 
kurzu. Szybko się zbliża – pewno samochody zwykłe lub 
pancerne. Czujka daje znać o tym dowódcy. Alarm podry-
wa pluton ”Mitki”. Chłopcy biegną i zajmują stanowiska 
z dwu stron drogi, kryjąc się w krzakach.

Można teraz rozpoznać, że jadą dwa ciężarowe auta, 
a za nimi jedno osobowe. Chłopcy już cieszą się z nad-
chodzącej przygody. Na wozach widać zielono-szare mundury 
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piechoty. Niemcy trzymali w rękach broń i rozglądali 
się po okolicy. Lecz nasi są pewni, że szwaby wpadną 
im w ręce.

Niemców widać już dokładnie. Szofer pierwszego auta 
wpatrzony w drogę wciąż kręci kierownicą, bo to boczna 
nierówna droga. Rzuca też co chwila wzrokiem w przód, 
widać nie jest zbyt spokojny o bezpieczeństwo własne, 
samochodu i ludzi, których wiezie. Sąsiad szofera trzyma 
w rękach pistolet maszynowy, bacznie obserwując okoli-
cę, lecz nic nie dostrzega poza drogą, krzakami, pustym 
polem i chatami, które szybko stają się coraz większe, 
bo bliższe. Już są o kilkadziesiąt metrów od krzaków, 
które kryją naszych. Nadjeżdżają bliżej, pierwsze auto 
przekracza punkt, który osaczyli nasi, owe 30 metrów.

Starszy ułan Pawluk nie mógł uleżeć, wstał: lepiej 
radośniej siec hitlerowców, gdy oprze się erkaem o biodro 
i wali się w nich ciągłym ogniem. Ma się wtedy uczu-
cie bezpośredniego zadawania ciosów wrogom. Szoferzy 
próbują na miejscu zatrzymać bieg aut. Nic to już nie 
pomaga – udaje się zawrócić i uciec tylko tym, który 
jadą na końcu w samochodzie osobowym. Szyby przednie 
pryskają w ciężarówkach na wsze strony. Szofer pierw-
szego auta już zwisa na kierownicy. Niemcy wyskakują 
z wozów, gdzieniegdzie któryś z nich próbuje strzelać. 
Nie zdążył, wali się na ziemię.

Teraz nasi rzucają granaty – pierwszy poleciał z rąk 
starszego ułana Kowalskiego. Z przedniego auta fruwają 
drzazgi i porozrywana blacha.

- Hende hoch! – wołają powstańcy. Część Niemców już 
padła, część ratuje się ucieczką, reszta podnosi ręce 
– nie mają innego wyjścia.

Za uciekającymi lecą polskie kule, coraz to któremu 
szwabowi miękną nogi i pada.

Ledwo paru skryło się w sąsiednich krzakach i ura-
towało życie, reszta znalazła się w naszych rękach: 
martwi lub żywi.



– 138 –

Okazało się, że ciężarówkami jechało kilkunastu wahr-
machtowców. Zamierzali coś niecoś zafasować w Lipkowie 
czy Hornówku z karmy dla ludzi i koni, a zafasowali kule.

Zdobyczą tej walki był ciężarowy samochód – drugi 
pozostał jako wrak na drodze – oraz 10 karabinów, 2 
pistolety maszynowe i trochę amunicji”.

W kilka dni potem miała miejsce druga utarczka, 
niestety, niepomyślna dla partyzantów, przez niedo-
patrzenie bowiem jednego z dowódców plutonu poniosło 
śmierć pięciu żołnierzy, o czym również wspomina Józef 
Krzyczkowski:

”A w tym samym czasie / to jest 7 sierpnia/ na li-
nii naszych placówek rozgorzała walka. W Lipkowie stał 
wtedy na ubezpieczeniu 2 pluton 2 kompanii z batalionu 
porucznika ”Witolda”. Plutonem tym dowodził plutonowy 
”Polanica”. Mimo, że Niemcy znajdowali się w bezpośred-
niej bliskości i w każdej chwili można było spodziewać 
się ataku z ich strony, ”Polanica” nie przedsięwziął 
właściwych środków ostrożności. Zamiast sprawdzać po-
sterunki i wzmagać ich czujność, zaglądał do kieliszka 
i spał. Dochodziła godzina 10. Dowódca plutonu drze-
mał, nie wysłano patrolu w stronę, gdzie nie postawiono 
stałych czujek.

W tym czasie laskami od strony Stanisławowa, czyli 
od zachodu, przemykała się wysłana na zwiady niemiecka 
kompania. Posuwała się skrycie i wyszła na tyły Lip-
kowa. Gdyby w czas zauważono ruchy, wroga można było, 
ostrzeliwując się, wycofać oddziały do południowego 
Izabelina. Należało jednak ten manewr wykonać spokojnie 
i w sposób przemyślany. Gdy ”Polanica” zameldował o wal-
ce, a koledzy oskarżyli go, że wskutek jego zaniedbań 
i tchórzostwa poniosło śmierć pięciu dobrych żołnierzy, 
został aresztowany i oddany pod sąd polowy. Odłożono go 
na później, gdyż przygotowywano się do nowego boju”.

 Oprócz pomniejszonych sił Wehrmachtu zaglądały do 
Lipkowa oddziały własowców uformowane przez generała 
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radzieckiego Andrzeja Własowa, który wzięty do niewoli 
w 1941 roku zdradził swój kraj i przeszedł na stronę 
Niemców. Oddziały własowców odznaczały się szczególnym 
okrucieństwem. Sam Własow schwytany potem, skazany zo-
stał przez rząd radziecki na śmierć. 

Przed własowcami należało ukrywać nie tylko dziew-
częta, ale i wszelki dobytek, zwłaszcza żywność, gdyż 
po wszystko wyciągali swoje chciwe łapy. Względnie bez-
pieczniej było, gdy w oddziałach Wehrmachtu znajdowali 
się rdzenni Ślązacy rozumiejący język polski. Pod koniec 
wojny, przeczuwając niechybną zgubę Niemców, jawnie 
przeklinali Hitlera i wróżyli mu niesławny koniec. 

Po skończonej wojnie życie zaczęło powoli norma-
lizować się. Wrócili z niewoli niemieckiej niektórzy 
mieszkańcy Lipkowa, pracujący w Niemczech przeważnie 
u tak zwanych ”bauerów” czyli gospodarzy. Kilku męż-
czyzn nie powróciło nigdy pozostawiając żony z dziećmi 
pogodzone ze swoim wdowim losem.

Stolica goiła zadane jej rany. Nieśli jej pomoc 
również mieszkańcy Lipkowa, nie tylko pracując na roli 
i dostarczając żywność zabiedzonym mieszkańcom miasta, 
ale również wywożąc furmankami gruz i cegły z rozwalo-
nych bombami i spalonych domów Warszawy.
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LIPKóW W rOKu 1984 

Po II wojnie światowej, gdy w 1945 roku wprowadzono 
reformę rolną. Lipków zmienił całkowicie swoje obli-
cze. W miejscu lipkowskiego majątku powstało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne /P.G.R./ zalesiając częściowo teren 
ziem ornych sosnowymi sadzonkami, które w ciągu kilku-
dziesięciu lat urosły w młody las. Obszerne podwórze 
fabryczne Paschalisa, a potem – gospodarcze Suwaldów, 
zmieniło się w polanę zarosłą trawą, obecnie miejsce 
wypoczynku dla turystów.

Jeszcze do roku 1965 stały tam ruiny dawnej tkalni 
czy też przędzalni, czworaki i obora, ale i te budynki 
niszczone przez czas i rozbierane na cegłę przez oko-
licznych mieszkańców znikały z powierzchni ziemi.

Rozległy sad owocowy, za stawem i Wodą Lipkowską, 
stary i mało owocujący, wycięto, a na jego miejsce 
siano żyto i owies.

Dwór lipkowski spalony niechcący przez pracowników 
P.G.R. zimą 1948 roku, odbudowany z funduszów Konser-
watora Zabytków i Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
został przeznaczony na plebanię powstałej w 1952 roku 
parafii Lipków. Do parafii tej, prócz Lipkowa, należą 
wsie: Hornówek, Koczargi Stare, dwie małe wioski: Sta-
nisławów i Truskaw Mały oraz część osiedla Izabelin B.

Obok dworku została zabytkowa oficyna z XVIII wieku 
kompletnie zdewastowana przez jej mieszkańców, a po 
opuszczeniu przez nich odremontowana kosztem parafii 
i przeznaczona na salę katechetyczną dla młodzieży pa-
rafialnej. Druga oficyna zbudowana w 1981 roku, również 
przeznaczona jest na naukę religii.

Dawny kościół dworski fundacji Paschalisa Jakubowi-
cza, zniszczony przez czas i zarośnięty drzewami i krze-
wami, odremontowany w 1952 roku i całkowicie urządzony, 
służy potrzebom religijnym parafianom lipkowskim.
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Na jego wewnętrzny wystrój składają się: umeblowa-
nie kościoła, /krzesła, dwa konfesjonały, chrzcielnica, 
klęczniki, prowizoryczna drewniana ambona/ oraz trzy 
ołtarze zrekonstruowane według dawnych założeń z tym, 
że ołtarz główny został w 1971 roku tak przerobiony, 
by kapłan mógł odprawiać Mszę św. zwrócony do ludzi.

W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Murilla, 
Wniebowzięcie N.M.P. a nad nim, w medalionie, obraz św. 
Stanisława Kostki.

W bocznych ołtarzach jest umieszczony, po prawej 
stronie, obraz Serce Jezusa, i w medalionie, u góry 
obraz św. Cecylii. Po lewej stronie – obraz św. Rocha, 
patrona parafii i w medalionie – św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus. Obrazy ołtarzowe, z wyjątkiem św. Teresy, malował 
w latach 1953 – 1955 artysta malarz, Wacław Piotrow-
ski, z Wawra koło Warszawy, zmarły w 1967 roku. Jego 
obrazy, malowane w sposób realistyczny, odznaczają się 
rzetelną robotą i dobrze odpowiadają klasycystycznemu 
stylowi kościoła.

Kościół na posadzkę ułożoną w duże ukośne kwadraty, 
z drobnej terakoty. Na ścianach podzielonych pilastrami 
wiszą dwa niezbyt duże obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej 
i Pana Jezusa z napisem ”Jezu, ufam Tobie”.

Drogę krzyżową malowała samorodna malarka, Klementyna 
Zaleska z Chodzieży. 12 dwuramiennych kinkietów z brązu 
i dwa reflektory umieszczone w bocznych oknach oświetlają 
wnętrze kościoła. W bocznej ścianie, po prawej stronie 
od wejścia, wmurowana jest marmurowa tablica dla upa-
miętnienia kś. kanonika Stefana Kowalczyka, proboszcza 
parafii Nawiedzenia N.M.P. w Warszawie, na Nowym Mieście, 
który jako dziekan dekanatu Warszawa–Północ, przyczynił 
się na polecenie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
do powstania wielu nowych parafii w Warszawie i okolicy.

On właśnie w 1950 roku rozpoczął starania koło ery-
gowania nowej placówki w Lipkowie zabiegając o fundusze 
na ten cel u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dr 
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Michała Szymańskiego, i w Kurii Metropolitarnej War-
szawskiej oraz zachęcił mieszkańców Lipkowa do oczysz-
czenia z gruzów, drzew i krzewów zniszczonego przez 
długie lata, wskutek wpływów atmosferycznych kościoła.

On też w 1952 roku przedstawił księdzu prymasowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu kandydata na pierwszego pro-
boszcza parafii lipkowskiej – kś. Wacława Kurowskiego, 
wikariusza parafii św. Józefa w Warszawie na Kole, który 
przystąpił do remontu zdewastowanej świątyni. 

Od 17 czerwca 1957 roku zamieszkał ksiądz proboszcz 
w dworku – plebani, całkowicie odremontowanej po spa-
leniu, przedtem bowiem mieszkał przez 5 lat w willi 
w Hornówku oddalonej od kościoła kilometr drogi.

W parafii pracowały przez trzy lata S.S. Orionistki 
zajmując piętro plebanii. Od 1960 roku pracę objęły 
S.S. Prezentki z Krakowa, gdzie mają przy ul. Jana swój 
dom macierzysty.

Skład pierwszych sióstr Prezentek był następujący: 
siostra Cecylia Urbańska, przełożona i katechetka, 
s. Urszula Woźniak, zajmująca się gospodarstwem domowym 
i s. Klara Bielas, zakrystianka. Ta ostatnia zmarła przed 
kilkunastu laty na innej placówce. S. Cecylia Urbańska 
zmarła w parafii Lipków w 1974 roku i pochowana została 
na życzenie rodziny na cmentarzu rakowickim w Krakowie.

I tak ze zmianą mieszkańców dworu zmieniło się i jego 
otoczenie: park, stanowiący wraz z kościołem i dworkiem 
zabytkowy zespół, ma jeszcze wiele starych drzew i pięk-
ną latem murawę. Nie ma tylko śladu po dwóch potężnych 
świerkach sadzonych jakoby przez Stanisława Augusta 
i panią Grabowską. Jeden ze świerków padł w 1950 roku, 
drugi został obalony przez wichurę jesienią 1969 roku. 
Jak już wspomniano, korzenie tych świerków zdobią jed-
ną ze ścian ”Sali Pamiątek” w dworku lipkowskim, który 
odwiedzają liczne wycieczki indywidualne i zbiorowe, 
aby z licznych fotografii, albumów i pamiątek czerpać 
wiadomości o ciekawej historii tego zakątka. Niebieski 
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szlak turystyczny prowadzący z Lasek do Zaborowa nosi 
nazwę ”Szlaku Wołodyjowskiego”.

W czasie okupacji hitlerowskiej wkroczyli Niemcy na 
teren Lipkowa, jego parku i do dworu, gdzie mieszkali 
jakiś czas. Powtórzyło się to raz jeszcze w 1971 roku, 
gdy przyjechali, tym razem konno, i roztasowali się 
w parku, a jeden z Niemców wtargnął na koniu do salonu 
dworku i ”ranił” kolbą dwie aktorki: Małgorzatę Braunek 
i Halinę Czengeri. Czasy bowiem okupacji hitlerowskiej 
odżyły raz jeszcze, ale tym razem w filmie pt. ”Trze-
cia część nocy” realizowanym przez reżysera Andrzeja 
Żuławskiego w lipkowskich plenerach i pokojach dworu 
udostępnionej całej ekipie filmowców dla odtworzenia 
początkowych scen w tyn filmie. 

Przyjeżdżali tu i inni reżyserzy, którym odpowiadał 
lipkowski plener i nagrywali filmy dla telewizji i kina. 
I tak reżyser Janusz Morgenstern zrealizował w Lipko-
wie fragmenty do dwóch odcinków filmu ”Polskie drogi”. 
Ten film również przedstawiał okres II Wojny Światowej 
i tragiczne losy jej bohatera, którego grał aktor Karol 
Strasburger, obok tak znanych aktorów jak Beata Tysz-
kiewicz, Leszek Herdegen, Stanisław Zaczyk i inni. Na 
życzenie reżysera dobudowano od frontu dworku makietę 
tarasu z kolumnami, który istniał niegdyś, ale został 
skasowany przez konserwatora zabytków jako późniejsza 
naleciałość.

Kręcono w parku lipkowskim jeszcze inne filmy jak 
np. fragmenty do dwóch filmów z cyklu ”07 – zgłoś się” 
z aktorem Cieślakiem w roli głównej.

Jesienią 1982 roku, nagrywano tu, częściowo w ”Sali 
Pamiątek” i przed dworkiem film ”Katastrofa w Gibral-
tarze” o generale Sikorskim. Sala została adaptowana 
na salon dworu w miejscowości przygranicznej, gdzie 
zebrał się ówczesny rząd polski z marszałkiem Rydzem 
Śmigłym przed ucieczką do Rumunii na początku najazdu 
hitlerowskiego na Polskę w 1939 roku.
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Przy końcu kwietnia 1983 roku nagrano scenę z filmu 
”Odsiecz Wiedeńska” przed kościołem w Lipkowie, ponie-
waż kościół ten przypomina wyglądem fronton kościoła 
na wzgórzu Kahlenberg pod Wiedniem. Kościół na Kahlen-
bergu był spalony przez Turków, przeto fronton kościoła 
w Lipkowie osmolono czarną farbą, wyjęto drzwi i okna, 
porozrzucano wokół spalone krokwie. I tu, przed ko-
ściołem, odegrano scenę pasowania na rycerza młodego 
Jakuba przez jego ojca, króla Jana Sobieskiego, którego 
kreował aktor krakowski, Jerzy Bińczycki.

Wreszcie również w 1983, jesienią kręcono przed 
dworkiem lipkowskim film telewizyjny pt. ”Hania” według 
noweli Henryka Sienkiewicza. Do tego filmu zmieniono 
wygląd dworku – plebanii dobudowując ganek, a w parku 
postawiono imitację muru z szeroką bramą, przez którą 
przejeżdżały stylowe bryczki dwukonne wioząc gości do 
dworu.

Dwór lipkowski ze swoją ”Salą Pamiątek” występował 
też kilkakrotnie w telewizji, gdy proboszcz tutejszy, 
ks. Wacław Kurowski, opowiadał o związkach Sienkiewi-
cza z Lipkowem.

Sama wieś Lipków od czasu zakończenia wojny w roku 
1945 zmieniła się pod wieloma względami na lepsze. Po-
siada teraz około 70 domów, w większości murowanych. 
Nowe domy mają wszelkie wygody, a więc centralne ogrze-
wanie, łazienki, bieżącą wodę z hydroforów i naturalnie, 
elektryczne światło założone w 1959 roku kosztem miesz-
kańców i wysiłkiem Komitetu Elektryfikacji wsi Lipków.

Lipków oddalony jest od najbliższych środków loko-
mocji, którym jest autobus – dwa kilometry od M.Z.K. 
Izabelin i trzy – od P.K.S. Zielonki. Obecnie posiada 
szosę asfaltową, po której jedynie w godzinach pracy 
kursują autobusy do Lipkowa i Hornówka, by zabierać 
tutejszych mieszkańców do Warszawy.

Większość bowiem mieszkańców Lipkowa dojeżdża do 
pracy do stolicy, inni chodzą do sąsiedniego Hornówka 
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pracując w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych ”Inco” 
wyrabiających kosmetyki i fabrykaty pokrewne. 

Młodzież kształci się w szkole podstawowej znajdu-
jącej się we wsi Koczargi Stare i w szkołach zawodo-
wych w Warszawie, i nie chce z reguły pracować na roli 
patrząc na trud swoich rodziców.

Mieszkańcy parafii Lipków zaznajomieni są z dziejami 
przeszłości, i szczycą się, że tu właśnie Henryk Sien-
kiewicz przyjeżdżał, że tu umieścił pojedynek Wołody-
jowskiego z Bohunem. I ze względu na zabytkowy charakter 
Lipkowa i pobrzeże Puszczy Kampinowskiej, nie dziwi ich 
coraz większy ruch turystyczny na tym terenie.

Lipków znany jest nie tylko mieszkańcom pobliskiej 
stolicy, ale i dalszych rejonów. Od czasu do czasu 
mówią o nim radio i telewizja, piszą różne czasopisma 
i przewodniki turystyczne.

Pewien kierowca taksówki warszawskiej zapytany przez 
pasażera jadącego po Lipkowie, czy słyszał coś o tej 
miejscowości, po chwili zastanowienia powiedział: 

”Lipków?... Lipków? Ach, to tam, gdzie bił się Wo-
łodyjowski z Bohunem!

-Skąd pan o tym wie? – zapytał pasażer.
- Jakto skąd?”Trylogię” czytałem trzy razy!
Właśnie. Ktokolwiek słyszał o Lipkowie, to chyba nie 

z racji kontuszowych pasów Paschalisa, czy też z przy-
jazdów tu króla Stanisława Augusta z panią Grabowską, 
ale raczej kojarzy sobie tę miejscowość, z pojedynkiem 
małego rycerza z Bohunem. 

Jeśli więc są Lipce Rejmontowskie, dlaczego nie może 
być Lipków Sienkiewiczowski?
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WaCłaW KuRoWSKI

Po przeszło ćwierćwieczu od ukazania się książki Wacława Kurow-
skiego „Lipków sienkiewiczowski”, do rąk czytelnika trafia jej wznowie-
nie opisujące dzieje podwarszawskiej miejscowości. Przez 40 lat swego 
probostwa, ks. Kurowski był propagatorem historii Lipkowa, dzięki nie-
mu głośno było o tej miejscowości w prasie, telewizji, przewodnikach, 
przeróżnych książkach i wierszach. Dlatego postaram się przybliżyć Pań-
stwu postać tego niezwykłego człowieka. 

Wacław Kurowski urodził się 8 lipca 19081 r. w Warszawie. Był naj-
młodszym synem Leonarda i Stefanii z Sobolewskich, którzy oprócz nie-
go posiadali jeszcze dwójkę dzieci Henryka i Janinę. Rodzice Wacława 
pobrali się w 1901 r. w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu. Prowadzili, sklep z produktami kolonialnymi2, znajdujący się na 
ulicy Żelaznej.

Leonard Kurowski, urodził się w połowie lat 70. XIX wieku, w Ka-
rolinowie pod Sochaczewem, jego rodzicami byli Antoni i Józefa z Ostro-
łęckich. Ostatnie lata życia spędził w Grójcu, gdzie został pochowany 
w 1948 r. 

Mama, Stefania z Sobolewskich, urodziła się pod koniec lat 70. XIX 
wieku, w Nowym Dworze, prawdopodobnie pod Radomiem. Jej ojciec 
Bronisław pochodził z tego miasta i zmarł w młodym wieku, pozosta-
wiając swoją małżonkę Julię, z domu Hönig, z dwoma córkami. Dla Wa-
cława matka była wzorem, doskonałą organizatorką życia całej rodziny, 
szalenie towarzyską i modną panią, a przede wszystkim najbliższą mu 
osobą. Pochowano ją w 1950 r. na Powązkach. 

Kurowscy mieszkali w trzypiętrowej kamienicy, należącej do Kon-
stantego Zarębskiego, na rogu ulicy Żelaznej i Siennej. Rodzice Wacława 
wynajmowali tu początkowo oficynę, a w drugiej dekadzie XX wieku, 

1 Akt chrztu nr 1629 z 6.09.1908, par. Wszystkich Świętych.
2 Por. Książka informacyjno-adresowa. Cała Warszawa 1930, (s. 223).
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przeprowadzili się wraz z gosposią – Antosią Łakomą, do większego 
mieszkania, w tym samym budynku. Nowy lokal uchodził w oczach Wa-
cława, za luksusowy, gdyż znajdowała się w nim łazienka z piecem gazo-
wym. Do momentu zainstalowania w kamienicy prądu, źródłem światła 
w pokoju stołowym i w saloniku, [były] lampy naftowe […]. Do odrabia-
nia lekcji stała na stole lampa z dużym mlecznym kloszem3.

Wacław swoją edukację rozpoczął w tzw. freblówce, ten typ przed-
szkola opierał się na metodzie opracowanej przez Friedricha Fröbla 
(1782–1852), w której zwracano szczególną uwagę na wszechstronny 
rozwój dziecka. W młodości dość często chorował, a w ramach jednej 
z kuracji jego mama kąpała go w beczce wypełnionej wodą z domieszką 
soli. 

Kolejnym szczeblem w edukacji młodego Wacława Wacia była 
szkoła Muszyńskiego przy ulicy Poznańskiej. Jak sam o sobie pisał był 
wówczas chłopcem wesołym i beztroskim, wodził rej w całej klasie, przez 
co mocno dawał się we znaki nauczycielom. Miał nazbyt rozbudzoną 
fantazję i żądzę doznania niecodziennych przygód, pobudzanych przez 
sensacyjne czytadła. Po 1920 r. Wacław wraz z kolegą chcąc poznać 
daleki świat uciekli z domu. Na początku dotarli koleją do Międzycho-
du nad Wartą (prawie 350 km w linii prostej od Warszawy), gdzie pod 
osłoną nocy chcieli przekroczyć granicę z Niemcami. Jednak w strefie 
nadgranicznej przestraszyli się i powrócili do Międzychodu. Następnie 
młodzieńcy dotarli do Zakopanego i wynajęli pokój w pensjonacie. Wła-
ścicielka kwatery wyciągnęła od uciekinierów warszawskie adresy, na-
wiązała kontakt z ich rodzicami, którzy sprowadzili ich z powrotem do 
stolicy.  

 Kurowscy w celu poskromienia szaleństw syna postanowili wy-
słać go do szkoły z internatem w Skolimowie, obecnie część Konstanci-
na-Jeziorny, gdzie dyrektorką była pani Górecka, zapewniająca, że do-
skonali wychowawcy i nauczyciele potrafią nadać odpowiedni kierunek 

3 Pozostałe cytaty oznaczone kursywą pochodzą z W. Kurowski, Pamiętnik Proboszcza z Lipkowa (1990).
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rozbrykanym chłopcom. Trwający rok „poprawczak” nie spełnił pokłada-
nych w nim nadziei. 

Wróciwszy do Warszawy młodzieniec został przyjęty do Prywatnego 
Gimnazjum Męskiego imienia Tomasza Niklewskiego, o profilu matema-
tyczno-przyrodniczym, na ulicy Złotej, gdzie udało się mu zdać popraw-
nie maturę. Przechodziłem z klasy do klasy […] Nie miałem zdolności 
do matematyki i fizyki, jedynie język polski przychodził mi z łatwością. 
Lubiłem pisać wypracowania klasowe i domowe, za które otrzymywałem 
przeważnie dobre oceny. Już od najmłodszych lat pisanie było moją pa-
sją. Produkowałem kiczowate wierszyki i powieści […]. Młody Kurowski 
zbierał zdjęcia popularnych aktorów oraz namiętne uczęszczał do kina, 
np. na film z 1927 roku pt. „Symfonia zmysłów” z Gretą Garbo. Naj-
częściej wraz z gosposią Antosią, a czasem z całą rodziną, Kurowscy 
wyprawiali się do Teatru Wielkiego na różne przedstawienia teatralne, 
balety, opery lub operetki. Wacław wspomina również wycieczki i długie 
spacery ulicami Śródmieścia, Łazienek i na Pole Mokotowskie. Ostatnie 
z wymienionych miejsc było dla Kurowskiego najciekawsze, gdyż funk-
cjonowało tu od 1910 roku pierwsze w stolicy lotnisko tzw. mokotow-
skie, inną atrakcją tego ponad 200-hektarowego terenu był tor wyścigów 
konnych, przeniesiony w 1925 roku na Służewiec.  

Wakacje rodzina państwa Kurowskich najczęściej spędzała na nad-
wiślańskich Urzycach. Stefania wynajmowała drewnianą willę, tzw. świ-
dermajera, najpewniej na cały okres wakacyjny, w miejscowości Świ-
der, obecnie dzielnica Otwocka. Wyjeżdżaliśmy pociągiem […] mama, 
służąca i cała czerada dzieciaków. Nas troje […], dzieci naszej cioci, 
Sabiny Szpulskiej: piękna Zosia, Jadzia i Tadzik […] oraz rodzina pań-
stwa Skorupków. Rano chodziliśmy kąpać się w płytkim Świderku […]”, 
a „gdy mama wciągała mnie siłą do dołka, krzyczałem w niebogłosy: 
na pyciutką, na pyciutką, co oznaczało, że chciałem się dostać na płytką 
wodę. Głęboka woda zawsze mnie przerażała. Następnie, około południa 
zjadano obiad na werandzie, przy okazji odbywał się kolejny teatr ma-
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łego Wacława tylko ja, na widok zupy, odwracałem się ostentacyjnie na 
krześle i wołałem niezmiennie: ja tej zupy jeść nie będę. Do wieczora czas 
spędzano na spacerach oraz przeróżnych grach i zabawach. Wacławo-
wi ta okolica niezwykle się podobała ze względu na urozmaicony piasz-
czysty teren z wydmami, porośnięty sosnowym lasem oraz malowniczą 
i meandrującą rzeczką Świder.  

W niedzielę dzieciaki państwa Kurowskich były wysyłane wraz z ro-
dziną Skorupków do kościoła w Otwocku. Po zakończonym nabożeń-
stwie cała gromada udawała się na stację kolejową, gdzie oczekiwano 
przyjazdu ojców. Miejsce to pełniło rolę lokalnego ośrodka życia towa-
rzyskiego. Dzieciarnia, aby umilić sobie czas biegała po peronie, obser-
wowała przejeżdżające pociągi, raczyła się lodami. 

Innym miejscem tzw. wilegiatury, czyli pobytu za miastem, była 
miejscowość Urle nad Liwcem. Wyjazd w te strony rozpoczynał się na 
Dworcu Petersburskim (Wileńskim) od załadunku skrzyń, walizek, ku-
frów do pociągu i dopiero na stacji w Urlach gospodarz przewoził je do 
wynajętego domu. W pięknym lesie stały drewniane wille przeznaczone 
dla letników [...]. A gdy donośny sopran [mamy Wacława] rozchodził się 
po lesie. Sąsiedzi pytali, co to za śpiewaczka, która tak pięknie śpiewa. 
Była to dla nas wielka satysfakcja i duma. 

Wakacje 1925 r. Kurowscy spędzili w nadmorskiej Jastarni. Wspa-
niałe plaże, bardzo korzystny klimat, piękna przyroda, malownicze za-
bytki architektoniczne, między innymi ponad 20-metrowa latarnia mor-
ska Bór, zapewniały niepowtarzalną kaszubską atmosferę. Zamieszkali-
śmy w chacie rybackiej u Anny Kąkol objadając się świeżo złowionymi 
flądrami i innymi gatunkami ryb. Każdy dzień wypełniały długie godziny 
spędzane na opalaniu się na czekoladkę, kąpiąc się w ciepłym Bałtyku, 
a wieczory umilano sobie w dużej nadmorskiej kawiarni, gdzie każdy, kto 
umiał, mógł grać na fortepianie do tańca. 

 W 1929 r. Wacław Kurowski zapisał się do Wyższej Szkoły Han-
dlowej, mającej swój gmach przy Rakowieckiej, w Warszawie. Po pew-
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nym czasie doszedł jednak do wniosku, że wybór specjalizacji nie był do 
końca przemyślaną decyzją: buchalteria, ekonomia, skarbowość budzi-
ły we mnie niechęć, wprost zmuszałem się do nauki tych przedmiotów. 
W tym okresie żywo pociągała go filozofia i ideologia socjalistyczna, 
choć w żadnym ruchu politycznym i społecznym nie brał udziału. Dla 
urozmaicenia sobie wolnych chwil od nauki, młody student wędrował po 
kawiarniach, bądź uczestniczył w potańcówkach, np. w domu państwa 
Jaszczurów […] urządzane były dość często zabawy młodzieżowe […]. 
Miłe były te tańczące wieczorki, zawsze z przyjęciem. Oprócz tańców, 
bawiliśmy się w różne gry towarzyskie, rodziły się sympatie. W tym okre-
sie Wacław miłością platoniczną obdarzył Zosię Radomyską. Szalenie 
dziwne było to uczucie, gdyż razem zamienili w ciągu trzech lat życia 
akademickiego zaledwie kilkanaście zdań. Wacław siedząc na auli za-
miast robić notatki z wykładu, obserwował Zosię i widocznie mój wzrok 
utkwiony w nią powodował, że odwracała się i spoglądała na mnie. […] 
W czasie przerwy między wykładami, gdy mijała mnie na korytarzu, serce 
biło mocniej, ale udawałem obojętnego, jakbym jej nie zauważał. Naukę 
w WSH Kurowski zakończył jedynie uzyskaniem absolutorium, nie sta-
rał się o uzyskanie dyplomu.

Po studiach pomagał rodzicom, bez większego zaangażowania 
w prowadzeniu sklepu. Przez cały dzień oczekiwał chwili, gdy znajdzie 
się na wieczornym deptaku pełnym ludzi i wraz z najbliższą paczką przy-
jaciół rozpoczną tournee po warszawskich kawiarniach i cukierniach. Po-
byt w lokalach owe towarzystwo urozmaicało sobie opowiadając wesołe 
dykteryjki i kawały oraz obgadując różnobarwny tłum. Nieraz wybuchali 
salwą dzikich i głośnych śmiechów, konkurując z rozbrzmiewającymi 
wokół tonami muzyki. 

W tym czasie Wacław dowiedział się, że jego koledzy z gimnazjum 
ukończyli Wyższą Szkołę Teatralną. W młodzieńcu ponownie zapłonęła 
chęć zostania aktorem, wcześniej bezskutecznie próbował dostać się do 
Szkoły Filmowej, na ulicy Widok. Przy pierwszej wzmiance o rekrutacji 
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do Instytutu Sztuki Teatralnej, na ulicy Miodowej, gdzie pomimo dwóch 
podejść nie udało mu się dostać do tej szkoły. I tak w nudzie codziennych 
dni: praca w sklepie, wieczorne wypady do kawiarni i nocnych lokali, 
upływało moje życie.

W życie Wacława zaczęła wkradać się nuda, rutyna i zobojętnienie 
na otaczający go świat. Dodatkowo do zrewidowania dotychczasowego 
życia przyczyniła się również rodzinna tragedia. Jak to często bywa, takie 
wydarzenie skłania do filozoficznych rozmyślań o sensie życia, własnej 
drodze, przeznaczeniu. Pewna myśl, która kiełkowała w umyśle Wacła-
wa, zaczęła rozkwitać. Wszystko rozpoczęło się podczas samotnej wi-
zyty w kawiarni Cafe Club. Dwudziestoparoletni chłopak doszedł do 
wniosku, że to wszystko, co otaczało mnie, ten cały kawiarniany świat, ci 
ludzie poruszający się niczym bezduszne marionetki, wszystko to stało się 
dla mnie bezgranicznie nudne, przerażająco puste, bezcelowe i sztuczne. 
I myśl, która przedtem nigdy nie przyszła mi do głowy, przeleciała jak 
błyskawica, wstrząsnęła mną do głębi: muszę wstąpić do zakonu! 

Wybór padł na Towarzystwo św. Franciszka Salezego, założone 
w 1859 roku przez Jana Bosko. Wacław trafił najpierw na roczną aspi-
raturę do Łodzi, gdzie zakonnicy prowadzili Szkołę Rzemieślniczą. Ko-
lejnym krokiem był pobyt w Czerwińsku, w którym zgromadzenie ad-
ministrowało klasztor wraz z kościołem. Pośród historycznych budowli  
w atmosferze radości duchowej, modlitwy, drobnych umartwień, drob-
nych upokorzeń, tak koniecznych dla wyrobienia właściwego charakteru, 
płynęło nam życie w salezjańskim nowicjacie. Oczekiwaliśmy z utęsknie-
niem na dzień naszych obłóczyn: założenia na siebie po raz pierwszy 
duchowej sukni - sutanny. Po tej uroczystości Wacław tak opisuje dal-
szy czas próby: dni upływały nam tak, jak wymagał regulamin: praca 
fizyczna, modlitwa, konferencje duchowne, rekreacja, spoczynek. Z kart 
Pamiętnika… wynika, że poczuł się nagle w niewoli. Regulamin stał się 
dla mnie nie do zniesienia. Perspektywa czekania wiele jeszcze lat na 
otrzymanie święceń kapłańskich, pragnienie wolności, nieskrępowane-
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go życia przepisami zakonnymi – wszystko to sprawiło, że postanowiłem 
opuścić nowicjat. 

Po powrocie do stolicy czuł, że nie pasuje już do tego miejsca, do tak 
ułożonego życia. Wacław postanowił wstąpić do seminarium: będę pra-
cował w dalekiej, maleńkiej parafii dla dobra nieśmiertelnych dusz! […] 
zwykły ksiądz, nie skrępowany regułą zakonną.  W 1938 r. został przyjęty 
do seminarium duchownego we Włocławku4, z dala od znajomych twa-
rzy i pokus stolicy. Jechałem do seminarium przez miasto przyglądając 
się niskim domom, ciasnym uliczkom, małym sklepikom […]. I tu, jak 
w nowicjacie w Czerwińsku, byłem najstarszy ze wszystkich kolegów, nie 
tylko z mojego kursu, ale z całego seminarium, nawet niewiele młodszy 
od niektórych profesorów. Poznał tu jednego z najbliższych swych przy-
jaciół – ks. Stanisława Olejnika5. W owym czasie jednym z wykładow-
ców był ks. Stefan Wyszyński. Podobnie jak u salezjanów czas upływał 
szybko, choć jeden dzień był podobny do drugiego. Największą emocję 
sprawiały egzaminy, najlepszym wypoczynkiem – wycieczki za miasto. 
Dzięki zdaniu egzaminów rocznych, został Wacław promowany na drugi 
rok kursu. Na kartach swej kroniki zapisał: Jak szary i monotonny wydał 
mi się pobyt w nowicjacie salezjańskim wobec wspaniałych katedralnych 
uroczystości, wobec wyniosłych prałatów w szkarłatach i przepięknych 
śpiewów gregoriańskich wykonywanych przez chór kleryków. 

Ostatni miesiąc pokoju 1939 r. Wacław spędził w majątku Radonie, 
należącym do seminarium, w miejscowości Żydowo6. Po ataku Trzeciej 
Rzeszy na Polskę, nakazano młodszym rocznikom, aby powróciły do 
swoich domów. Kurowski zdołał dotrzeć do Warszawy przed zamknię-
ciem się pierścienia oblężniczego wokół stolicy. Okupant zamknął uczel-
nię we Włocławku, a przebywającą tam kadrę profesorską i kleryków 
osadzono w obozie Dachau. Agresor zezwolił jednak na funkcjonowanie 

4 M. Morawski, Monografia Włocławka (1933), s. 297-306.
5 S. Olejnik, Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika (2009), s. 42-54.
6 Archiwalia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej sprzed 1939 r. uległy 
zniszczeniu, informacja od dyr. biblioteki ks. Kazimierza Rulka, za co serdecznie dziękuję.
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seminarium warszawskiego7 i tu Wacław pragnący dalej kontynuować 
obraną drogę, skierował swe kroki. Odbył rozmowę z regensem Roma-
nem Archutowskim, który obiecał mu, że jeśli poprawi się sytuacja lo-
kalowa uczelni, to zostanie wciągnięty na listę kursową. W oczekiwaniu 
na tę wiadomość Wacław siedział bezczynnie, dostarczając znajomym 
potajemnie pisemka i ulotki wydawane przez podziemie konspiracyjne. 
W tym celu chodził po mieście w sutannie, tak było bezpieczniej poka-
zywać się na ulicy i spotykać Niemców, którzy w każdym Polaku widzieli 
wroga, i kto się im nie podobał, mógł być legitymowany i aresztowany. 
Sutanna w pewnym stopniu chroniła od tych incydentów.   

Młody kleryk doczekał się listu od ks. regensa i rozpoczął drugi rok 
studiów na Krakowskim Przedmieściu. Zamknięci w murach seminarium 
i zajęci studiami teologicznymi nie mieliśmy czasu na rozpamiętywanie 
sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj, cała Europa. Dochodziły do nas 
tragiczne wieści o rozstrzeliwanych rodakach, o łapankach ulicznych, 
o utworzeniu getta i braku żywności. Lato 1944 roku najpierw wraz z kle-
rykami spędził w Czubinie koło Pruszkowa, następnie wraz z całą rodzi-
ną w Świdrze. Wobec informacji o zbliżających się nad Wisłę działaniach 
wojennych, Stefania Kurowska uznała, że najbezpieczniej będzie powró-
cić na lewą stronę Wisły, z dala od bolszewików. W okropnym zamieszaniu 
na kolei udało się nam wywieźć z Świdra do Warszawy wszystkie rzeczy. 
W Świdrze pozostaliśmy tylko: ojciec, bratowa i ja. Mieliśmy wracać do 
miasta nazajutrz, ale stanęły koleje, a w parę dni potem Niemcy wysadzili 
w powietrze mosty na Wiśle […]. Zostaliśmy rozdzieleni z resztą rodziny, 
pozbawieni środków utrzymania, dosłownie w jednej koszuli. Rozeszła się 
wieść, że w stolicy wybuchło powstanie. Gospodarz Lewski wynajmujący 
im mieszkanie, pożyczał im złote monety, na które Wacław wystawiał 
pokwitowanie zapewniające o zwrocie długu.

7 J. Wysocki, Seminarium duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zarys dziejów, nauki i wy-
chowania, sprawy gospodarcze, [w:] 300 lat Seminarium świętego Jana Chrzciciela w Warszawie 
(1983), s. 22.
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Pod koniec lipca okolice Otwocka zostały opanowane przez sowie-
tów. Powstanie w stolicy trwało dalej, ciągle dochodziły do nas praw-
dziwe lub zmyślone opowieści o tragicznych losach warszawiaków. Już 
prawie pogodziłem się z myślą o utracie najbliższych mi osób, bo po-
wtarzano, że Niemcy mordują wszystkich mieszkańców stolicy […]. Po 
otrzymaniu informacji o otwarciu seminarium w Siedlcach, Kurowski 
wyruszył tam pod koniec listopada, aby ukończyć ponownie przerwaną 
edukację. Regens uczelni ks. Jankowski zgodził się przyjąć go do grona 
alumnów. 

W styczniu 1945 roku dotarły wieści o opanowaniu stolicy przez Ar-
mię Czerwoną. Nie namyślając się, nie pożegnawszy się z rektorem i ko-
legami, tak jak stałem, […] pobiegłem na dworzec kolejowy i wsiadłem 
do pierwszego pociągu towarowego jadącego w kierunku Warszawy. Po-
ciąg ten zajmowali oficerowie i żołnierze sowieccy […]. Dojechawszy na 
Pragę Wacław przeszedł po skutej lodem Wiśle i wraz innymi wkroczył  
23 stycznia do miasta ruin, gdzie udało mu się odnaleźć całą rodzinę. 
Tymczasowo zamieszkali na Grochowie, ponieważ kamienica na Żela-
znej była doszczętnie spalona. Po pewnym czasie Kurowscy przepro-
wadzili się do mieszkania przy Alei Niepodległości, gdzie przed wojną 
mieszkał brat Henryk.

W pierwszym kwartale 1945 r. zajęcia seminarium warszawskiego 
zostały wznowione w Czubinie. Pod koniec nauki Kurowski inkardyno-
wał się z diecezji włocławskiej do warszawskiej, mimo sprzeciwu ów-
czesnego regensa seminarium we Włocławku ks. Stefana Wyszyńskiego.  
22 lipca 1945 r., w kościele w Rokitnie, Wacław otrzymał święcenia ka-
płańskie. Gdy leżałem na posadzce kościoła obok innych moich kolegów 
[…] przepełniony radością, że wreszcie moje dążenie do kapłaństwa zo-
stały zrealizowane. Jestem księdzem, nikt mi nie odbierze tego zaszczytu, 
tego powołania! Po tylu latach, po tylu przeszkodach, osiągnąłem wyma-
rzony cel!
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Mszę świętą prymicyjną, ks. Wacław odprawił w kościele na Placu 
Szembeka. Następnie powierzono mu funkcję wikarego w parafii Kocie-
rzew pod Łowiczem. Nowe miejsce urzekło go swoim pięknem, spoko-
jem i niezwykłym przywiązaniem miejscowych do tradycji, parafianie 
na mszę zakładali tradycyjne, wielokolorowe stroje łowickie: doprawdy, 
polubiłem moich parafian, czułem się tu dobrze i z miesiąca na miesiąc 
coraz lepiej wdrażałem się do pracy duszpasterskiej. Dodatkowo w celu 
pogłębienia swojej wiedzy zapisał się na wydział prawa kanonicznego 
na UW.     

W czerwcu 1946 r. ks. Wacław otrzymał z Kurii pismo informujące 
o powierzeniu mu nowych obowiązków w parafii św. Józefa na warszaw-
skiej Woli: „zameldowałem się nowemu proboszczowi ks. Janowi Sitniko-
wi, […] Wkrótce zaprzyjaźniłem się z mieszkańcami plebanii, stali się dla 
mnie jakby drugą rodziną.[…]Ksiądz proboszcz zajęty budową prawie 
całą pracę duszpasterską włożył na moje barki. Czułem się doskonale 
w atmosferze nieustającego napięcia, […] Zmęczony całodzienną biega-
niną, dziesiątkami różnych spraw, zapadałem w twardy sen do samego 
rana. 

W drugiej połowie 1948 r. Prymasem Polski został ks. Stefan Wy-
szyński, wkrótce proboszcz Sitnik zaprosił arcypasterza. Księdzu Wa-
cławowi przypadła rola organizatora dekoracji wnętrza nieukończonego 
jeszcze kościoła. Młody wikary z niepokojem oczekiwał na spotkanie ze 
swoim nowym zwierzchnikiem, któremu niedawno się naraził. Po cere-
monii, w czasie posiłku na plebanii, ks. Wacław zapytał się księdza Pry-
masa: Pamięta Ekscelencja Włocławek?, po czym usłyszał Pamiętam, ale 
nie pamiętam. Kurowskiemu spadł kamień z serca, że cały incydent zo-
stał puszczony w niepamięć. Praca w wolskiej parafii wypełniała Wacła-
wowi cały czas, dni mijały przyjemnie i dość szybko przy organizowaniu 
zajęć dla młodzieży, ministrantów, prowadzeniu lekcji religii w szkole, 
odprawianiu nabożeństw oraz przy posiłkach z kapłanami odwiedzający-
mi gościnnego proboszcza Sitnika. 
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Na początku lat 50. ks. Wacław otrzymał wezwanie do komisariatu 
na ulicy Siennej. Na komendzie wikary został przesłuchany przez cy-
wila o niezbyt przyjemnym wyrazie twarzy, który pytał go o znajomość 
z Lewskim (od niego Kurowscy wynajmowali w 1944 r. willę w Świ-
drze). Ksiądz stwierdził, że nie wie o kogo chodzi. Zostały mu pokazane 
wówczas pokwitowania, jakie wystawiał pożyczając numizmaty. Dowie-
dział się, że Lewski to wróg Polski Ludowej, a on sam jest jego wspól-
nikiem, od lat pomagającym w działalności dywersyjnej. Przesłuchujący 
oficer stał się ordynarny, a gdy ksiądz Wacław chciał wyjść, zatrzymał 
go, siłą posadził […] na krześle i uderzył w twarz. Ksiądz został zatrzy-
many i znalazł się w areszcie, w którym spędził prawie dobę. Zwalniając 
go, zakomunikowano mu, że zostanie jeszcze wezwany w celu dalszych 
wyjaśnień. Po upływie miesiąca, przyjął go inny urzędnik uśmiechnięty 
i rozmowny. Zaproponował, żeby dla wyciszenia całej tej afery ksiądz 
Wacław  został ich informatorem. Milicjant w odpowiedzi usłyszał Pan 
mnie obraża proponując podłe donosicielstwo. 

Po wizytach u mundurowych atmosfera na plebanii zmieniła się 
nie do poznania, stosunki z domownikami usztywniły się, nie było już 
tej szczerej wymiany zdań jak dawniej. Jakiś czas później ks. Wacława 
przyjął ponownie grzeczny milicjant i zapytał: rozważył ksiądz tę moją 
propozycję […]?. W odpowiedzi kapłan rzekł niestety […] pod żadnym 
warunkiem nie przyjmę tej propozycji. Wracając ulicą Towarową, ks. Wa-
cław został zaczepiony przez dwóch osobników, którzy wciągnęli go na 
podwórze zasypane gruzem i pobili do nieprzytomności. Zalany krwią, 
jedynie w koszuli i bieliźnie osobistej wrócił na parafię. W wyniku tych 
wydarzeń proboszcz poprosił o przeniesienie wikarego na inną parafię, 
wkrótce Wacław otrzymał decyzję Kurii o przeprowadzce na parafię 
w Kutnie. Nerwowe chwile, jakie zapanowały na skutek akcji UB, zbie-
gły się w czasie z postępującą rozedmą płuc. W celu podreperowania 
zdrowia i skołatanych nerwów Kurowski poprosił ks. Wyszyńskiego, po 
wcześniejszym wyznaniu całej historii, o udzielenie mu urlopu. Wika-
remu przyznano trzymiesięczny wypoczynek zdrowotny oraz pozosta-
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wiono na starym stanowisku w parafii św. Józefa. Dzięki temu Kurow-
ski wyjechał w Pieniny, do sanatorium w Szczawnicy. Wspominając ten 
kilkutygodniowy pobyt podkreślał, że czułem się doskonale, przybrałem 
na wadze, opaliłem się, odmłodniałem, tryskałem humorem i werwą. Po 
powrocie do parafii przy ulicy Deotymy, spotkała go zaskakująca propo-
zycja:

W czasie rozmowy ksiądz Kowalczyk zapytał mnie nagle:  
´Chce ksiądz iść na parafię?´  
Zdziwiło mnie to pytanie, odpowiedziałem: ´Tak, chciałbym praco-
wać samodzielnie. Jaka to parafia?´  
´Parafia, która ma dopiero powstać. W Lipkowie´  
´W Lipkowie? – zapytałem – gdzie to jest?´,  
´Tam gdzie pojedynkował się Wołodyjowski z Bohunem´ – odpowie-
dział wesoło ksiądz kanonik Kowalczyk.  
´To chyba gdzieś na Ukrainie, na Zaporożu?´ – odpowiedziałem 
niechętnie,  
´Nie, blisko, pod Warszawą´. 

Pod koniec XVIII wieku w Lipkowie, w majątku Paschalisa Ja-
kubowicza wybudowana została kaplica dworska, podlegająca parafii 
w Babicach. Jej ostatnim duchownym administratorem do 1850 r. był ks. 
Augustyn Olszewski8. Od tego czasu kaplica pozostawiona bez nadzoru 
powoli zamieniała się w ruinę. W Kronice Parafii Lipków czytamy „zdję-
cie zrobione w 1917 roku przez Towarzystwo Krajoznawcze […] poka-
zuje nam kościół mocno nadwyrężony, ze zniszczonym dachem. W roku 
1950 pozostały już tylko zniszczone mury, na wpół rozwalona zakrystia 
i wnętrze zarosłe drzewami i krzewami […]”9. Pomysłodawcą powoła-
nia nowej parafii był Prymas Stefan Wyszyński, który w pobliskich La-

8 W „Roczniku Katolickim …” z 1847 r. duchowny ten figuruje jako kapelan kaplicy w Lipkowie  
(s. 30). W Kurjerze Warszawskim, z dnia 14 maja 1850 roku, zamieszczono notkę o aukcji zaplanowanej 
na 22 maja, w celu sprzedaży dobytku po „zmarłym [w marcu?] Xiędzu Augustynie Olszewskim” (s. 660).
9 W. Kurowski, Kronika Parafii Lipków 1952-1987 (1988), s. 2.
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skach przebywał w czasie II wojny światowej10. Na początku lat 50. XX 
wieku zlecił odbudowę tej świątyni ks. Stanisławowi Kowalczykowi, 
który 16 sierpnia 1951 roku „odprawił w zniszczonych murach świątyni 
Lipkowskiej pierwszą Mszę św. po tylu latach i zachęcił licznie zebraną 
miejscową ludność do pracy przy [jej] odbudowie […]”11. Dzięki jego 
działaniom w połowie 1952 roku kościół został zadaszony. Ks. Kurowski 
pierwszy raz odwiedził Lipków w październiku 1951 r. i wyraził chęć 
podjęcia pracy w tym miejscu.

W szybkim objęciu nowych obowiązków przeszkodził ks. Wacławo-
wi nieszczęśliwy wypadek. Na początku 1952 r. Kurowski wracając od 
siostry, przechodząc przez ulicę Młynarską wpadł w niezabezpieczony 
wykop i złamał nogę. Uraz ten okazał się na tyle poważny, że wymagał 
ponownego nastawienia kości. Dopiero 29 maja Wacław wciąż jeszcze 
utykając i poruszając się przy pomocy laski dotarł do Izabelina autobu-
sem, a stamtąd jeden z nowych parafian zawiózł go do wynajętego, od 
Stefana Nyrka, mieszkania w letniej wilii Floryda, w Hornówku.

Decyzją Kurii 26 lipca ks. Kurowski został oficjalnie namasz-
czony na administratora odbudowanego kościoła, a sześć dni później  
(1 sierpnia) ks. Prymas Stefan Wyszyński erygował nową parafię Lip-
ków12. Chcąc pozyskać fundusze na dalsze prace proboszcz udał się do 
wszystkich miejscowości należących do nowej wspólnoty, pukając do 
drzwi każdej chałupy. Dzięki temu mógł zapoznać się z parafianami, ich 
problemami i życiem codziennym oraz poznać okolicę. Prace przy od-
budowie nie ustawały ani na chwilę, ponieważ w połowie sierpnia miał 
się odbyć odpust patrona parafii św. Rocha. Swój przyjazd zapowiedział 
sam Prymas Wyszyński. Ks. Kurowski chciał się pokazać z jak najlep-
szej strony, żeby udowodnić swemu zwierzchnikowi o trafności podję-
tej przez niego decyzji. Jak wspomina: i znowu wyjazdy do Warszawy, 

10 A. Jasiński, Kardynał Stefan Wyszyński świadek wiary (1999), s. 46-49; patrz M. Patkowski, Stefan 
Wyszyński Prymas Kampinosu. Zbeletryzowana kronika wydarzeń (2001).
11 W. Kurowski, Kronika… (1988), s. 3.
12 W. Kurowski, Kronika … (1988), s. 3.
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rozmowy z konserwatorem, z architektem, ze stolarzem. Bieganina po 
urzędach, po hurtowniach za zdobyciem materiałów budowlanych, naj-
mniejszej rzeczy. Aby godnie powitać Prymasa ks. Wacław napisał na tę 
okazję wiersz, który miały recytować miejscowe dziewczęta. Pierwszy 
odpust zgromadził bardzo dużo ludzi przybyłych nawet z okolicznych 
parafii. Chcieli oni uczestniczyć w poświęceniu nowej świątyni, która zo-
stała przywrócona wiernym: duma i radość rozpierały naszą pierś. […] 
Przed paru miesiącami głucha pustka panowała w tym zakątku, gwiazdy 
zaglądały przez rozwalone sklepienie świątyni. Dziś głos dzwonu i pieśń 
zebranego ludu ogłaszają zmartwychwstanie kościoła w Lipkowie. Przez 
kolejne lata uroczystość świętego Rocha, urządzana z pompą, stała się 
jedną z wielu wizytówek nowej parafii.

Ksiądz Kurowski za cel postawił sobie scalenie społeczności czte-
rech różnych parafii w jedną wspólnotę. Proboszcz starał się jak najlepiej 
poznać swoich parafian, ich usposobienie, charakter, stan majątkowy, ich 
sympatie i niechęci do sąsiadów. Ale któż by rozsupłał owe więzy pokre-
wieństwa i powinowactwa łączące Bożyków, Cuprzyńskich, Berkowskich, 
Kowalskich i Wittów z Koczarg Starych? Dzięki takiemu nastawieniu 
księdza większość mieszkańców cieszyła się z pojawienia się nowej pa-
rafii i pomagała w organizacji uroczystości oraz utrzymaniu w kościele 
porządku. Ks. Kurowski przyuczał ministrantów do służby przy nabożeń-
stwach, uczył pieśni kościelnych i starał się jak najlepiej prowadzić kate-
chezę. Proboszcz pragnął, aby jak w kościele w Izabelinie, zarządzanym 
przez jego przyjaciela ks. Alego – Aleksandra Federowicza13, aranżacja 
wnętrza kościoła lipkowskiego dążyła ku franciszkańskiej prostocie. Po-
równując działania obu kapłanów zauważyć można wiele podobieństw, 
np.: prowadzili plebanię otwartych drzwi, gdzie przy jednym „stole 
zasiadali biskupi obok kominiarzy, a cieśle w sąsiedztwie profesorów, 

13 A. Petrowa-Wasilewicz, Uśmiech księdza Alego. Dzieje parafii świętego Franciszka z Asyżu w Iza-
belinie (2001); P. Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz po prostu ksiądz (2008); A. Federowicz, 
Rozważania i myśli (1971). 
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ugoszczeni czym chata bogata”14, przyjmując ofiary podkreślali, że to na 
utrzymanie kościoła, a nie za chrzest czy pogrzeb i prosili swych parafian 
aby dawali tylko tyle ile mogą. 

Dla lepszej integracji nowo powstałej parafii ks. Wacław organizo-
wał liczne wyjazdy i pielgrzymki15, pierwszą do Częstochowy. Jak sam 
podkreślał ich organizator: doprawdy trudno wyliczyć nasze wojaże […] 
Stanowiliśmy wtedy jedną rodzinę połączeni wspólnymi przeżyciami, 
wspólnych zachwytem nad pięknem naszej Ojczyzny. Oprócz dalekich 
wypraw inicjował eskapady wraz ze swymi parafianami po najbliższej 
okolicy, np. zapuszczając się na wozach czy saniach do wiosek lub miejsc 
historycznych w Puszczy Kampinoskiej. 

Wielu parafian wspomina urządzane w latach 1958–1968 zabawy 
karnawałowe na plebanii przy dźwiękach orkiestry. Przed taką imprezą 
tworzył się komitet organizacyjny, a nasze zabawy były głośne w całej 
okolicy, opowiadano o nich przez cały rok […]. Na ostatniej zabawie było 
pięćdziesiąt par – równe sto osób! […] zabawy nasze nie polegały tylko 
na tańcach do upadłego […], ale były urozmaicone śpiewem, deklama-
cją, skeczami. Wszyscy jednak czekali, aż ks. Wacław zaśpiewa stwo-
rzoną przez siebie satyryczną piosenkę wyśmiewającą wady parafian, co 
wywoływało gromkie śmiechy gości. 

Ksiądz Kurowski w celu większego zaangażowania się młodzieży 
parafialnej w życie religijne wspólnoty pisał scenariusze, które następnie 
reżyserował. Mocno przeżywając każdy występ, na równi z młodymi ak-
torami. Ale zanim to nastąpiło: przez kilka dni, […] kilka niedospanych 
nocy […] siedział ‘murem’ przy stole tworząc odpowiednią kompozycję, 
np. widowisko opisujące żywot Stanisława Kostki. Wybrani ochotnicy, 
po odbyciu prób, pod pilnym okiem księdza proboszcza, przedstawiali 

14 A. Petrowa-Wasilewicz, Uśmiech księdza Alego... (2001), s. 54; por. W. Kurowski, Goście dworku 
w Lipkowie (1989), s. 111.
15 Podróże te władze komunistyczne uznawały za nielegalne, nakładając na organizatorów kary 
finansowe. Pomimo to pielgrzymki trwały dalej, jedynie z góry składano się na grzywnę – por.  
A. Petrowa-Wasilewicz, Uśmiech księdza Alego…, s. 62.
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gotowy recital przed całą parafią, recytując swe kwestie, wiersze, prze-
platane pieśniami religijnymi. Dzięki, wymuszonej przez mamę księdza 
umiejętności gry na pianinie, mógł on teraz bez problemu akompaniować, 
na swej fisharmonii, młodym wykonawcom. Proboszcz przez lata przed-
stawił wiele widowisk, dostosowanych do kalendarza liturgicznego, np. 
misteria o św. Cecylii, Męce Pańskiej, św. Agnieszce, Zmartwychwstaniu 
Pańskim i jasełek. Szczególnie te ostatnie wystawiane w okresie bożo-
narodzeniowym ściągały nadprogramową liczbę wiernych, nawet z War-
szawy. Podczas każdego występu kościół dosłownie pękał w szwach. 
Jasełka stały się znakiem firmowym parafii lipkowskiej.  Kilkakrotnie 
ksiądz Wacław wyruszał wraz ze swym żelaznym zespołem, na gościnne 
występy do Izabelina czy Niepokalanowa. Grupa ta realizowała wciąż 
nowe pomysły i projekty swego reżysera. Inną okazją do liczniejszego 
ściągnięcia wiernych były odbywające się w kościele konkursy recytacji 
wierszy o świętych, czytanie ewangelii, a dla dzieci udział w loteriach 
z nagrodami oraz organizacja mikołajek czy choinki. 

Od początku pracy w Lipkowie proboszcz myślał o przejęciu spalo-
nego w 1948 r. dworku i urządzeniu tu plebani. Zanim to jednak nastąpiło 
trzeba było napisać stosy podań, odwołań, próśb, odbyć godziny rozmów 
z przeróżnymi to mniej, to innym razem, bardziej ważnymi urzędnikami. 
Powzięty zamysł udało się zrealizować dopiero po odwilży październiko-
wej 1956 roku. Wówczas to ks. Wacław zdecydował się napisać list w tej 
sprawie do samego premiera Józefa Cyrankiewicza16. Zabieg ten nieco 
przyspieszył proces objęcia dworku na własność. Końcowym etapem kil-
kuletnich starań był remont nowej plebanii, przy którym pomocy udzielił 
kardynał Wyszyński oraz konserwator zabytków Roman Ostapowicz, a od 
strony architektonicznej Leszek Dunin, który wspomagał jak mógł odbu-
dowę całego kompleksu. Przeprowadzka z Hornówka nastąpiła 17 czerwca 
195717 r. Zdobyte już doświadczenie przy prowadzeniu parafii uzmysłowiło 
księdzu, że nie może liczyć jedynie na ochotniczą pomoc swych wiernych. 

16 W. Kurowski, Kronika parafii Lipków 1952-1991 (1992), s. 33.
17 W. Kurowski, Kronika… (1992), s. 37.
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W celu zapewnienia sobie pomocy przy pracach ogólno kościelnych zabie-
gał u swych przełożonych o ściągnięcie do podwarszawskiego Lipkowa za-
konnic. Jako pierwsze pracowały tu siostry Orionistki (w latach 1957-1959), 
a następnie przez długie lata siostry Prezentki z Krakowa (od 1960 roku). 
W największym pomieszczeniu dworku urządzono świetlicę parafialną, 
gdzie odbywały się lekcje religii, dyskusje i odczyty prowadzone, np. przez 
prelegentów z Klubu Inteligencji Katolickiej. Okoliczna dzieciarnia mogła 
tu liczyć na przeróżne atrakcje: tenis stołowy, warcaby, chińczyka i zabawy, 
których animatorami byli gospodarz parafii lub siostry zakonne. 

Kościół i dworek w Lipkowie zaczęło odwiedzać wielu turystów. 
Dzięki prowadzonej Księdze Pamiątkowej liczni goście mogli odznaczyć 
swoją obecność w tym historycznym miejscu, a przybywali z całego kra-
ju jak i zagranicy (niemal całej Europy, Ameryki Północnej i Południo-
wej, Australii, dalekiej Japonii, Nigerii, RPA). Do końca lat 80. zapisano 
VI opasłych tomów tych zeszytów18. Nie sposób wymienić morza osób, 
które przetoczyły się przez plebanię. Opowieść o ludziach odwiedzają-
cych to miejsce, w latach 1957-1988, została spisana przez ks. Wacława 
na kartach książki Goście Dworku w Lipkowie (1989). Od wiosny do 
jesieni przy parku parkowały autobusy i samochody, a zimą sanie, nieraz 
zwożące nawet 150 osób. Było, więc czasami dość rojno i gwarno, a i tak 
dla każdego znalazł się ciepły kąt, szklanka herbaty, a dla głodomorów 
jakaś przekąska (prawdziwym hitem była zupa pomidorowa z kluskami). 
Jeden z wpisów w Księdze Pamiątkowej głosił „do Lipkowa jak do Sopli-
cowa jedzie się z ochotą – bo i brama i serca na oścież otwarte: mówią to 
Ci wszyscy, którzy choć raz znajdą się w zabytkowym dworku”19. Liczni 
goście nieraz opuszczali plebanię późną nocą, gdyż gawęda z ks. Kurow-
skim potrafiła przeciągnąć się w czasie. Zdarzało się, że opóźniona tak 
młodzież warszawska przy blasku pochodni ruszała w stronę stolicy. Ze 
strony administratora parafii nie było również problemu, gdy zabłąkana 
grupa chciała rozpalić ognisko w parku i pośpiewać w jego blasku.

18 W. Kurowski, Goście… (1989), s. 143.
19 W. Kurowski, Goście… (1989), s. 25.
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W latach 60. ks. Wacław zaczął gromadzić przeróżne pamiątki 
związane z Lipkowem, jego historią i mieszkańcami dworku. W świe-
tlicy, która z biegiem czasu została nazwana Izbą Pamiątek, można było 
obejrzeć stare fotografie kościoła, dworku, ruin manufaktury Jakubowi-
czów oraz znaleźć wiele dokumentów o Sienkiewiczu, którego wielkim 
fanem był proboszcz. Przez jakiś czas ksiądz prowadził też tzw. Pokój 
Kiczu (przeróżne maskotki, makatki itp), który został zastąpiony przez 
Pokój Parafialny z licznymi zdjęciami ilustrującymi dzieje parafii św. 
Rocha. Z dzisiejszego punktu widzenia prorocze wydają się słowa księ-
dza: zastanawiałem się nieraz jaki los spotka moją ‘Salę Pamiątek’ gdy 
odejdę na emeryturę lub do wieczności20. Obecnie jedynym jak na razie 
świadectwem bytu takowej kolekcji jest nazwa przystanku autobuso-
wego – Muzeum Lipków – może kiedyś inicjatywa ta zostanie reakty-
wowana.

Jednym z pomysłów proboszcza na podreperowanie budżetu para-
fialnego była zgoda na nagrywanie filmów w scenerii dworku, kościółka 
i parku. Takich produkcji powstało w Lipkowie kilkanaście np.: Polskie 
drogi, 07 zgłoś się czy Odsiecz Wiedeńska. Podkreślić trzeba, że ks. Wa-
cław interesował się nowinkami technicznymi. To na plebani pojawił się 
pierwszy w tej miejscowości telewizor (1960 r.), rzutnik przeźroczy, ka-
mera czy magnetofon szpulowy, telefon, gramofon elektryczny itp. Dzię-
ki licznym znajomościom kilka sezonów jasełek zostało uwiecznionych 
na taśmach wideo. Proboszcz sam wielokrotnie nagrywał na magneto-
fonie koncerty, śpiewy odbywające się na plebanii, jak i swą opowieść 
o historii Lipkowa. 

Ksiądz Wacław wrósł w miejscową społeczność, wielokrotnie pod-
kreślał, że dla niego parafianie byli grzeczni, dobrzy i uczynni, i ja stara-
łem się być dla nich tak samo uczynny i dobry. Zarzucano mi, że byłem 

20 W swym testamencie zapisał uprzejmie proszę o dopilnowanie, by wyznaczony przez Kurię Me-
tropolitalną mój następca pozostawił w niezmienionym stanie ‘Sale Pamiątek Lipkowskich’, którą 
urządzałem przez kilka lat z dużym wysiłkiem. Lipków 3.10.1970” (Archiwum Kurii Archidiecezji 
Warszawskiej – dalej AKAW). 



– 177 –

zbyt wyrozumiały dla innych, nie rzucałem gromów z ambony, wybacza-
łem największy grzech. Mój Boże! Jak mogłem ich potępiać, jeśli sam 
byłem największym grzesznikiem? Poznałem dno upadku, gorycz nie-
słusznych oskarżeń, udrękę moralnych i fizycznych cierpień, o których 
sam Bóg wiedział. O przychylności parafian dla księdza Kurowskiego 
świadczy fakt, że na jego imieniny we wrześniu zjeżdżało bardzo wielu 
gości z okolicy i stolicy. Jak wspomina to jubilat: „imieniny księdza pro-
boszcza obchodzone są – jak co roku – przez kilka dni”21. 

Wielką pasją ks. Kurowskiego było pisanie w wolnych chwilach kro-
niki parafialnej. Pierwsze wydanie pt. Kronika Parafii Lipków 1952–1972 
ujrzało światło dzienne w 1972 roku, jak sam autor podkreślał: „pisana 
była dość długo”22. Pracę tę jak pozostałe można było wygrać podczas 
organizowanych przez proboszcza loterii lub zostać obdarowanym przy 
okazji jakiejś uroczystości. Prawie wszystkie egzemplarze, do których 
udało mi się dotrzeć, posiadają osobistą dedykację od autora. Ostatnie 
wydanie ukazało się w 1992 r. i na ponad 370 stronach opisano lata 1952–
1991. W aneksie proboszcz zamieścił ponad 80 starych zdjęć ilustrują-
cych owe dzieje (kolejne wydania kroniki zawierały nieco inny zestaw 
zdjęć). Niektórzy twierdzą, że ksiądz kanonik za przykładem Sienkiewi-
cza stworzył własną trylogię, w skład, której wchodziła wspomniana już 
Kronika…, Goście Dworku… oraz Lipków Sienkiewiczowski (1984). 
Natrafiłem również na niewielką siedmiostronicową pracę Krótka histo-
ria o Lipkowie (1984) rozdawaną podczas licznych uroczystości, np. mi-
kołajek. 

W 1969 r. ukazał się tomik poezji ks. Wacława pt. Przez moje okno, 
gdzie zamieszczono wybór 133 krótkich wierszy o przeróżnej tematyce23. 
Legendarne w całej okolicy piosenki zostały spisane w książce Satyra pa-
rafialna (1988). „Te piosenki śpiewałem moim parafianom Lipkowskim 

21 W. Kurowski, Goście… (1989), s. 86.
22 Wydanie Kroniki parafii Lipków 1952–1977 – W. Kurowski, Goście…(1989), s. 70.
23 W Pamiętniku… (1990, s. 210) pojawia się informacja o tomiku pt. Pisane do rymu, lecz nie udało 
mi się dotrzeć do tego wydawnictwa.
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na naszych zabawach – trochę dla uciechy, trochę dla ukazania w świetle 
satyry naszych, nie zawsze chlubnych obyczajów. […] Ostrze satyry nie-
kiedy lepiej trafia tam, gdzie trzeba, niż gromowładne napomnienia rzu-
cane z wysokości ambony”24. Pierwsze wydanie tej pracy (1966) zaopa-
trzone było w zapis nutowy, dzięki czemu po upływie prawie półwiecza 
jesteśmy w stanie odtworzyć linię melodyczną owych utworów.

Niezwykle rzadko Kurowski wyjeżdżał na wakacje, najlepiej czuł 
się w dworku Jakubowicza i otaczającym go parku. Jego rodziną były 
siostry zakonne i drodzy parafianie. Ksiądz proboszcz zapamiętany zo-
stał jako niezwykły człowiek. W ciągu 40 lat pracy w Lipkowie Ksiądz 
Kurowski wychował setki dzieciaków. Był dla nich opiekunem, nauczy-
cielem, rozwijał ich zainteresowania. Wiele osób z łezką w oku wspo-
mina czasy, gdy brało udział w jasełkach, to grając rolę Anioła, to po-
stać jednego z Trzech Króli, umalowany pastą do butów, a innym razem, 
występując w misterium, jako rzymski żołnierz w kasku strażackim na 
głowie. Ksiądz proboszcz starał się wypożyczać kostiumy, dzięki czemu 
przedstawienia były barwne i urozmaicone, a wielu parafian ma w swych 
albumach zdjęcie np. w stroju łowickim. Dzięki licznym wycieczkom 
młodzież, jak i dorośli, mogli zwiedzić cały kraj, zapoznać się z jego za-
bytkami, krajobrazami i historią. Wraz z całą okoliczną ludnością ksiądz 
Wacław wspólnie się modlił, pracował i świętował. Człowiek ten dzięki 
pozytywnemu myśleniu, humorowi i podejściu do świata przyciągał do 
siebie innych. Dla każdego zawsze znalazł czas, aby zapytać jak się spra-
wy mają, jak zdrowie? Zawsze otwarte drzwi na plebanii i panująca tu at-
mosfera gościnności zachęcały do odwiedzin i rozmowy, czasami bardzo 
długiej. Liczne imprezy, o przeróżnym charakterze, jakie miały tu miej-
sce świadczą o tym dobitnie. Wręcz każdy czekał na chwilę, gdy zawsze 
uśmiechnięty ksiądz Kurowski wyśpiewa jedną ze swoich piosenek, np. 
„Choć parafia względnie nowa, Ale bardzo zabytkowa. Bo nasz kośció-
łek Lipkowski Znał król August Poniatowski”25, inny fragment „Baranki 

24 W. Kurowski, Satyra Parafialna (1988), Wstęp.
25 W. Kurowski, Satyra... (1966), s. 80.
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moje, moje owieczki Ciągle się bodzą, prowadzą sprzeczki26” oraz utwór 
z 1966 r. „Raz na 1000 lat”: „Lecz czas by zakończyć tysiącletnie pranie, 
Bo wszak niecierpliwią się parafianie. Bo przyszli tu po to, by razem się 
bawić, a nie pośród żalów i wspomnień czas trawić. A takiej zabawy ani 
widział świat: Będzie to zabawa – RAZ NA 1000 LAT! RAZ NA 1000 
LAT!”27.

Pod koniec życia ksiądz kanonik coraz częściej chorował, a mimo to 
energią i chęcią działania mógł zawstydzić niejedną młodą osobę.   

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego po ukończeniu 75. roku 
życia ks. Wacław musiał ubiegać się o przedłużenie możliwości pełnienia 
funkcji proboszcza. Podania kierowane w tej sprawie do Kurii, pisane 
w dowcipny sposób, przyczyniły się do dalszego pełnienia obowiązków 
w Lipkowie. Zacytuję dwa takie fragmenty „Pragnąłbym przeto jak naj-
dłużej pracować dla dobra Kościoła, by nadrobić tamten ‘stracony’ czas. 
Zresztą, czy ksiądz Kurowski, mimo podeszłego wieku, nie może być 
wyjątkiem (vide Chomeini, Reagan i przywódcy chińscy), zwłaszcza, 
że parafia Lipków mała […] w sam raz nadaje się dla emeryta.”28 oraz 
„od kilku lat zawisła nade mną, jak miecz Damoklesa, groźba wysłania 
mnie na emeryturę ze względu na podeszły wiek. Jakkolwiek, według  
ks. Ostrowskiego, zbliżam się do wieku Abrahama i Sary, i odwiedzam 
Kurię Metropolitalną, aby dowieść Ekscelencji, że jeszcze chodzę […]”29. 
Według słów ks. S. Olejnika „nie widział siebie bowiem w roli rezyden-
ta czy też pensjonariusza w domu emerytalnym”30. Sam ksiądz Wacław 
śmiał się, że jest najstarszym proboszczem w diecezji warszawskiej, prze-
to winien się znaleźć w ‘Księdze rekordów Guinnessa’! Ostatnie słowa, 
jakie ks. Wacław zapisał w Kronice Parafii… „niedługo skończy się rok 
1991 […]. Ależ cóż się może zdarzyć oprócz rzeczy przewidzianych? 
Chyba tylko to, że przeminie pokolenie, które tworzyło tę parafię, budo-

26 W. Kurowski, Satyra... (1966), s. 52.
27 W. Kurowski, Satyra... (1966), s. 86.
28 List z 14.04.1988 (AKAW).
29 List z 29.03.1989 (AKAW).
30 S. Olejnik, Takie to były czasy…, s. 451.
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wało ją od podstaw z poświęceniem i w trudzie, by przekazać nowemu 
pokoleniu te najwyższe wartości, które ono ma pielęgnować, rozwijać 
i nimi żyć. Ale to już będzie inna historia”31. 

W ostatnią niedzielę swego życia ks. Wacław, swe zadania duszpa-
sterskie spełniał jak zwykle, czując się dobrze, gaworząc, uśmiechając się 
do wszystkich. Następnego dnia rano wezwano do księdza karetkę, która 
odwiozła go do szpitala, gdzie zmarł na zawał serca 27 lipca 1992 r. 32, 
ukończywszy 84 lata.

Pamiętam pogrzeb ks. Wacława, który zgromadził masę ludzi, chcą-
cych pożegnać go jak przyjaciela, ojca. Został pochowany wśród swoich 
parafian, na miejscowym cmentarzu. Z wydanej przez Kurię Warszawską 
notki o śmierci ks. Kurowskiego dowiadujemy się, że był on „odznaczo-
ny przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia”33, a co za tym 
idzie posiadał tytuł kanonika od 196734 r. 

Ksiądz Waldemar Wojdecki, przyjaciel ks. Jana Twardowskiego, od-
wiedzając go czasem, gdy ten przebywał w Lipkowie, tak wspomina ks. 
Wacława: „muzeum to jest owocem pracy niestrudzonego, wieloletnie-
go proboszcza Lipkowa – księdza Wacława Kurowskiego: poety, aktora, 
reżysera, a nade wszystko gorliwego duszpasterza. […] Gdy latem któ-
regoś roku odwiedzałem jego grób, stały na nim piękne kwiaty – znak 
serdecznej pamięci lipkowskich parafian”35. 

Również w swoim pamiętniku ks. Stanisław Olejnik wspomina: 
„ksiądz Wacław był dobrym kapłanem i proboszczem. Można nawet 
rzec, że był ojcem, bratem i przyjacielem swych parafian, duszpasterzem 
powszechnie szanowanym i kochanym w parafii, bardzo ludzkim w po-

31 W. Kurowski, Kronika... (1988), s. 324.
32 Na nagrobku wyryto 28.07.1992.
33 Akt z 28.07.1992 (AKAW). Rokieta rodzaj komży o wąskich rękawach, podbita np. fioletową 
tkaniną, na którą zakładano mantolet, krótką, czarną pelerynę, F. L. Cross, Encyklopedia … (2004), 
s. 162, 670.  
34 List z 25.09.1967 (AKAW).
35 J. Twardowski, W. Wojdecki, Na plebanii w Lesznie. Ksiądz Jan Twardowski opowiada. Ksiądz 
Waldemar Wojdecki notuje (1996), s. 6.



– 181 –

dejściu, niezmiernie miłym, łagodnym, wyrozumiałym ponad wszelką 
miarę. Znał dobrze, nie ‘od niedzieli’, ale na co dzień, wszystkich swo-
ich parafian: od staruszków po dzieci. Jego plebania była zawsze i dla 
wszystkich otwarta. Znano go zresztą i poza granicami jego niewielkiej 
przecież parafii”36.

Pamięć o Wacławie Kurowskim jest wciąż żywa, świadczą o tym 
choćby palące się zawsze liczne znicze oraz świeże kwiaty na jego mo-
gile. Niestety powoli odchodzi w zapomnienie atmosfera tamtych dni. 
I tym cenniejsze jest wznowienie książki Lipków Sienkiewiczowski oraz 
nadzieja na wydanie kolejnych prac, aby każdy mógł osobiście cofnąć się 
w czasie i sprawdzić dlaczego Lipków jest tak wyjątkowy i jak niezwykłą 
siłę miał uśmiech księdza Wacława.  

Głównym źródłem do napisania tej biografii był pamiętnik księdza 
Kurowskiego pt. Pamiętnik Proboszcza z Lipkowa (1990). Chętnych od-
syłam do zapoznania się w całości z tym niezwykle interesującym dzien-
nikiem. Został on opublikowany w książce ks. Zbigniewa Godlewskie-
go37, proboszcza parafii św. Józefa, czyli placówki, z której trafił Kurow-
ski do Lipkowa.

Łukasz Karczmarek

36 S. Olejnik, Takie to były czasy…, s. 451.
37 Z. Godlewski, Dwie opowieści czyli Warszawskie Łagiewniki (2010), s. 190-321.
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