
Żelechowscy



 Żelechowscy. Skąd się wzięli? Najprościej powiedzieć, że z Żelechowa. Tak po 
prostu. Ale nic nie jest „tak po prostu”….

	 Zanim	stali	się	Żelechowskimi	z	Żelechowa,	zanim	przybrali	nazwisko	od	istnie-
jącego	już	od	dawna	miasta,	byli	Ciołkami	-	od	posiadanego	herbu.	Legenda	herbowa	
mówi:	W czasach cesarza rzymskiego Probusa, Rzymianie uprowadzili Sarmatom wielkie 
stada bydła. Sarmaci zebrali wielkie wojsko, ale do walki nie doszło, bo ich dowódca by-
dło odzyskał bez rozlewu krwi i w nagrodę otrzymał w herbie czerwonego ciołka w białym 
polu. Potomkiem tego wodza Sarmatów był Lech, praojciec Polaków, który dopiero po 
założeniu Gniezna porzucił herb Ciołek i przybrał sobie Orła Białego.
	 Inni,	na	przykład	Poniatowscy	herbu	Ciołek,	wywodzą	swoje	pochodzenie	od	se-
natorów	rzymskich	o	nazwisku	Torelli.	Niektórzy	z	Poniatowskich	pisali	się	„Torelli-Po-
niatowski”.
	 Ma	być	 to	„W	polu	srebrnym	wół	czerwony”	ale	 już	w	 innej	 interpretacji	her-
bu	spotkałem	się	z	polem	nie	srebrnym,	a	białym.	Legenda	Żelechowskich	głosi,	że	za	
szczególną	odwagę	w	bojach	i	oddanie	królowi,	Władysław	Jagiełło	zezwolił	Andrzejo-
wi	Ciołkowi	z	Żelechowa	na	pieczętowanie	się	ciołkiem	na	złotym	polu.	Podobnie	jak	
i	samo	miasto	lokowane	przez	Jagiełłę	w	dowód	zasług	Andrzeja	jemu	przekazane.	Do-
kumenty	lokacyjne	nie	zachowały	się,	najwcześniejszy	dokument	miejski	nosi	datę	1447,	
wiec	nie	jest	to	niemożliwe.
	 Wielu	Ciołków	przywdziało	szaty	duchowne;	Erazm	Ciołek	piszący	pod	pseudo-
nimem	Witelon	-	średniowieczny	uczony	(1230),	następny	Erazm	-	biskup	płocki	(1474-
1522),	 inny	 Erazm	 -	 sufragan	 krakowski	 (1492-1546).	 Ci	 dwaj	 ostatni	wywodzili	 się	
z	mieszczańskiej	linii	Ciołków	osiadłej	w	Krakowie	początkiem	XV	wieku.
	 Za	protoplastę	rycerskiej	linii	Ciołków	można	uznać	Jana	-	wojewodę	mazowiec-
kiego,	urodzonego	w	pierwszych	latach	XIV	wieku.	Następny	-	Andreas	Czolek	de	Ze-
lechow	(prawdopodobnie	syn	Jana),	urodzony	w	1328	roku	był	starostą	sandomierskim.	
Miał	trzech	synów:	Andrzeja,	Klemensa	i	Stanisława.	Losy	Klemensa	pozostają	niezna-
ne.	Stanisław	był	biskupem	poznańskim,	podkanclerzem	i	senatorem	koronnym.	Andrzej	
(1356-1396),	chorąży	płocki	sandomierski,	wojewoda	mazowiecki,	ożeniony	był	z	Elż-
bietą	Garbowską	z	Garbowa	herbu	Sulima.	Miał	synów	Stanisława,	Andrzeja,	Wiganda,	
Klemensa	i	Jana	oraz	córkę	Annę.	Najbardziej	znany	był	Andrzej,	syn	Andrzeja	urodzo-
ny	 około	 1380	 roku,	 zmarły	w	 1448.	Od	 najmłodszych	 lat	wychowywany	 na	 dworze	
królewskim,	doskonały	w	rzemiośle	rycerskim,	opisywany	w	kronikach	z	epoki,	w	tym	
w	Kronice	Długosza,	który	tak	opisuje	chorągwie	polskie	przed	bitwą	pod	Grunwaldem:	
Trzecia chorągiew, przyboczna, miała jako znak wywijającego mieczem męża w zbroi, 
siedzącego na białym koniu na czerwonym polu. Dowodził nią Andrzej Ciołek z Żele-
chowa z rodu Ciołków i Jan ze Sprowy z rodu Odrowążów. Na jej czele znajdowali się 
następujący rycerze: Mszczuj ze Skrzynna z rodu Łabędziów, Aleksander Gorajski z rodu 
Korczaków, Mikołaj Powała z Taczowa z domu Powałów, Sasin z Wychucza także z domu 
Powałów.
	 Gdzie	indziej	można	znaleźć	wzmiankę	o	tym,	że	Andrzej	Ciołek	z	Żelechowa	
takim	szacunkiem	cieszył	się	wśród	rycerstwa,	że	wielu	rycerzy	walczących	po	stronie	



krzyżackiej	 poddało	 się	właśnie	 jemu.	A	 za	 tym	 idzie	 i	 sława	 i	 fortuna,	 bo	 z	 niewoli	
należało	się	wykupić.	Starosta	halicki	1412-1420,		podkomorzy	sandomierski	1424,	sta-
rosta	sandomierski	1425,	starosta	wielkopolski	1434.	W	1447	Kazimierz	Jagiellończyk	
potwierdza	wcześniejsze	nadanie	Żelechowa	rodzinie	Ciołków.	Dziećmi	Andrzeja	byli:	
nieznany	z	imienia	syn,	dalej	Mikołaj,	Stanisław,	Andrzej	i	Konstancja,	która	wyszła	za	
mąż	za	Piotra	Szafrańca	herbu	Starykoń	 -	ważną	personę	 tamtych	czasów	 (podkomo-
rzy	krakowski	1400-1442,	starosta	łęczycki,	chęciński,	sieradzki,	wojewoda	mazowiecki	
i	sandomierski).	Zajmiemy	się	teraz	jednym	z	nich	-	Andrzejem.	On	z	kolei	miał	synów:	
Jana,	Andrzeja	i	Stanisława.	Z	nich	Jan	(żona:	Anna	Kuropatwa	z	Łańcuchowa),	nasz	pra	
i	wiele	razy	pra	dziadek,	miał	znowu	Jana,	Andrzeja	i	Stanisława.	Średni	z	nich	-	Andrzej	
(żona:	Jadwiga	Łaska	z	Łaska	herbu	Korab)	miał	syna	Stanisława	i	córki	Barbarę	i	Annę,	
która	wyszła	za	mąż	dworzanina	królewskiego,	sędziego	i	starostę	chęcińskiego,	żupnika	
chęcińskiego	i	ruskiego	Stanisława	Dembińskiego	herbu	Rawicz.	Warto	tutaj	wspomnieć,	
że	ich	córki	za	mąż	poszły	za	Sapiehów,	Bylinów,	Światopełk-Bolestraszyckich,	etc...,	
a	synowie	zrobili	karierę	na	dworze	królewskim.	Wracając	jednak	do	najstarszego	z	ro-
dzeństwa	-	Stanisława.	Ożeniony	z	Marianną	Sobek	z	Sulejowa	herbu	Brochwicz,	której	
siostra	 -	Katarzyna	Anna	-	była	żoną	Krzysztofa	Mikołaja	ks.	Radziwiłła	herbu	Trąby	
(Krzysztof Mikołaj Radziwiłł zw. Piorunem herbu Trąby (ur. 1547 w Wilnie, zm. 20 listo-
pada 1603 w Łosośnej) – hetman wielki litewski od 1589, wojewoda wileński od 1584, 
kasztelan trocki i podkanclerzy litewski od 1579, hetman polny litewski od 1572, podcza-
szy wielki litewski od 1569, krajczy wielki litewski od 1566, starosta kokenhauski, solecki, 
żyżmorski, urzędowski, aiński, borysowski, nowomyski).	Stanisław	miał	syna	Wojciecha	
urodzonego	około	1560	roku.
	 Zachowała	 się	 korespondencja	 jednego	 z	 Ciołków,	 być	 może	 Stanisława,	 do	
wspomnianego	wcześniej	Krzysztofa	Mikołaja	Radziwiłła.	Listy	datowane	„S.	Jana	A.D.	
1579”,	„Sabbato	Magno	Anno	1580”	czy	„5	Augustis	anno	1580”,	w	jednym	z	nich	zwra-
ca	się	o	wsparcie	swoich	starań	o	(bliżej	nieokreślone)	stanowisko	królewskie.	Następne	
listy	 z	 ostatnich	 lat	XVII	wieku	kierowane	do	Wolskiego	 -	 stolnika	Dworu	Radziwił-
łów,	to	opis	działań	gospodarskich,	zobowiazań	i	windykacji	podjętych	przez	Francisz-
ka	z	Żelech	Żelechowskiego.	Kolejne,	to	listy	Jerzego	Żelechowskiego	z	lat	1762-1766	
pisane	z	Żółkwi	(„Dan	w	Żułkwi”),	dotyczą	administrowania	powierzonym	majątkiem.	
Żelechowscy	przez	lata	związani	byli	z	Familią	Radziwiłłów	pełniąc	w	ich	dobrach	roz-
maite	funkcje.	Nie	dziwi	więc	oddanie	Franciszka	Żelechowskiego,	o	którym	za	chwilę,	
na	wychowanie	do	Nieświeża.
	 Kiedy	Ciołkowie	z	Żelechowa	stali	się	Żelechowskimi?	Prawdopodobnie	właśnie	
wtedy.	Mam	narysowane	przez	anonimowego	Żelechowskiego	drzewo	genealogiczne,	na	
samej	górze	widnieje	data	urodzin	1594	i	imię	Wojciech.	Z	dużą	dozą	prawdopodobień-
stwa	można	stwierdzić,	choć	herbarze	o	tym	milczą,	Wojciech	ten	jest	synem	Wojciecha.	
Miałby	więc	Wojciech	senior	lat	około	34	gdy	Wojciech	junior	się	rodził.	Następne	poko-
lenia	to	kolejny	Wojciech	Żelechowski,	z	ogromnym	ryzykiem	podaję	daty	1630-1680,	
i	jeszcze	jeden	Wojciech	Żelechowski,	zmarły	w	1722	roku	ożeniony	z	Teodorą	Rakow-
ską.	Od	tego	miejsca	zaczynają	się	dokładniejsze	dane,	a	mianowicie	ich	syn	Adam	Żele-
chowski	(1710-1777)	ożeniony	z	Marianną	Mioduszewską	ma	syna	Tomasza	Żelechow-
skiego	(prawdopodobna	data	urodzin	to	1750),	który	z	żoną	Łucją	Truszkowską	herbu	
Drogosław,	ma	czterech	synów:	Romana	(zmarł	w	dzieciństwie),	Antoniego,	Mateusza,	
Pawła	(linia	łomżyńska,	którego	syn	Tomasz	Żelechowski	kontynuuje	linię	łomżyńską	
wraz	z	żoną	Marianną	Modzelewską	-	ślub	w	Grajewie	25	lutego	1790	-	dokument	spi-
sany	po	łacinie,	później	poparty	apologetą),	Franciszka	i	córkę	Ewę.	Pisze	o	nich	Teodor	
Żychliński	w	„Złotej	Księdze	Szlachty	Polskiej”	oraz	dodaje	na mocy złożonych w grodzie 
oświęcimskim dokumentów zostali uznani na dniu 4 listopada 1782 za starożytną i dziedzicz-
ną szlachtę polską i jako tacy zapisani do ksiąg Szlachty stanu rycerskiego Królestwa Galicji 
i Lodomerii dnia 1 września 1784 r. we Lwowie, na co dokument odnośny mieliśmy w ręku.

List Franciszka z Żelech Żelechowskiego;
29 Januarius 1699

List Jerzego Żelechowskiego;
6 Maius 1766

List Ciołka z Żelechowa;
5 Augustus 1580



 w	Tomasz	Żelechowski	 -	z	Żelech	 (albo	Żelechów).	 Istotnie	 istnieją	owe	Żele-
chy,	są	one	w	parafii	Drozdowo,	w	ziemi	łomżyńskiej.	Przyjmuję	założenie,	że	to	Żele-
chowscy	dali	swoje	nazwisko	majątkowi,	a	nie	odwrotnie	-	właściciele	Żelechów	stali	się	
Żelechowskimi.	Nieliczne	 zapiski	 heraldyczne	wskazują,	 że	 kolebką	 rodziny	Ciołków	
był	mazowiecki	Żelechów,	od	którego	przybrali	nazwisko.	Późniejsze	migracje	osadzają	
Żelechowskich	w	Żelechach,	prawdopodobnie	jest	to	najpóźniej	w	drugiej	połowie	XVII	
wieku,	część	rodziny	w	drugiej	połowie	XVIII	wieku	przenosi	się	do	Małopolski,	część	
zaś	zostaje	w	łomżyńskim	osiadając,	między	innymi,	w	Boguszach	koło	Grajewa.

 w	Franciszek	Żelechowski	-	jego	możemy	uznać	za	protoplastę	„linii	rzeszotar-
skiej”.	Dalej	Żychliński	pisze,	że	Franciszek	(…)	posłany w młodości dla nabrania po-
loru na dwór nieświedzki księcia Karola Radziwiła Panie Kochanku, udał się wraz z nim 
na emigrację, wszakże z Węgier powróciwszy do Galicyi, nabył tamże dobra Podstolice 
i Rzeszotary.	Pierwsza	emigracja	Radziwiła	miała	miejsce	od	1764	do	1767	roku.	Druga	
obejmuje	okres	1768-69	do	1777	 roku,	 kończąc	powrotem	z	Preszowa	do	Nieświeża.	
Karol	Stanisław	Radziwił	zmarł	w	1790	roku	w	Białej	(obecnie	Białej	Podlaskiej).	Za-
kładając,	że	Franciszek	był	przy	nim	do	końca	emigracji,	to	okres	po	1777,	aż	do	1795	
roku	-	nabycia	Rzeszotar	-	czyli	 lat	18,	 jest	„białą	plamą”.	Przerwaną	na	chwilę	przez	
uznanie	szlachectwa	w	Oświęcimiu,	choć	wcale	nie	wiadomo,	czy	był	tam	obecny,	czy	
bracia	występowali	bez	niego.	Czy	pozostawał	przy	Radziwile	do	jego	śmierci?
	 Ożenił	się	w	1795	roku	z	Heleną	Dunikowską	z	Urska	herbu	Awdaniec,	urodzo-
ną	w	1769	roku.	Helena	miała	wtedy	lat	26,	on	-	55.	Czy	aż	do	tego	wieku	pozostawał	
w	stanie	kawalerskim?	Nic	nie	wiadomo	na	ten	temat.	Prawdopodobnie	najstarszym	ich	
dzieckiem	był	Paweł	 (?),	Feliks	 (1799	-	w	księgach	metrykalnych	wpisany	 jako	Józef	
Sebastian	Feliks)),	Ewa	(1800),	Kwiryn	(1802	-	w	księgach	kościelnych	wpisany	jako	
Kazimierz	Nepomucen	Bonifacy),	Daniel	(1804),	Matylda	(1805).
	 Zmarł	w	1818	roku,	Helena	w	1829,	pochowani	są	przy	kościele	w	Podstolicach,	
pod	kamieniem	z	inskrypcją:	TEN	GŁAZ	NAKRYWA	ZWŁOKI	Ś.P.	F.P.	ŻELECHOW-
SKIEGO	FRANCISZKA	I	ŻONY	JEGO.
	 „Dominium	Rzeszotary”	obejmowało	duży	obszar,	prócz	pól,	 łąk	 i	 lasów,	były	
tu	stawy	rybne,	gorzelnia,	młyny.	Wszystko	to	przynosiło	znaczne	dochody.	Franciszek	
mógł	starać	się	o	nadanie	tytułu	hrabiego	Galicji,	co	końcem	XVIII	wieku	i	przez	cały	
wiek	XIX,	było	w	Galicji	zjawiskiem	niemalże	powszechnym.	Po	wykazaniu	starożyt-
ności	rodu,	okazaniu	lojalności,	pozostawało	jedynie	uiszczenie	taksy.	Prawdopodobnie	
jednak	pozostał	wierny	zasadom	równości	szlacheckiej.

Franciszek Żelechowski z Heleną Dunikowską (z Urska herbu Awdaniec) miał sze-
ścioro dzieci: Pawła, Feliksa, Ewę, Kwiryna, Daniela i Matyldę.

 w	Paweł	Żelechowski	 -	 zapewne	najstarszy	z	 rodzeństwa.	 	Liber	Baptisatorum		
Parafii	pw.	Ducha	Świętego	w	Podstolicach	rozpoczyna	się	rokiem	1799.	Nie	ma	w	niej	
Pawła.	Przyjmuję	więc,	że	Paweł	urodził	się	wcześniej.	I	niewiele	więcej	o	nim	wiemy.	
Właściciel	Łętowic	(powiat	Wierzchosławice).	Ożeniony	w	Antoniną	Jezierską	(prawdo-
podobnie	z	hrabiowskiej	linii	Jezierskich)	herbu	Rogala.	Być	może,	że	po	śmierci	ojca	
w	 1818	 roku	 przez	 kilka	 lat	 gospodarował	majątkiem	Rzeszotary,	 aż	 do	 przejęcia	 go	
przez	Feliksa.	Miał	dzieci;	Florentyna	(1820),	Franciszka	(1821),	Rozalia	(?),	Władysław	
(1829),	Józef	(1837),	Kazimierz	(1839).	

 w	Feliks	Żelechowski	-	we	wszystkich	zapiskach	kościelnych	i	urzędowych	wy-
stępuje	jako	Feliks	(Józef	Sebastian).	I	nie	byłoby	w	tym	nic	nadzwyczajnego	gdyby	nie	
to,	że	jego	syn	-	Stanisław	-	starając	się	w	Wydziale	Krajowym	Królestwa	Galicji	i	Lo-



domerii	we	Lwowie	o	odpis	szlachectwa	wymienia	go	jako	Józefa	Sebastiana	Feliksa.	
Podobnie	Stanisław	stara	 się	 za	pośrednictwem	adwokata	Antoniego	Bogusza	o	odpis	
aktu	małżeństwa	swego	ojca	w	parafii	w	Żelechowie	(sic!	-	11.07.1830)	otrzymując	od-
powiedź	(21.05.1907),	że	związek	zawarł	„Feliks”	a	nie	„Józef”.
	 Zarządzać	 Rzeszotarami	 zaczął	 najpóźniej	 w	 1827	 roku	 (Szematyzm  Galicji 
i Lodomerii, C. K. Namiestnictwo we Lwowie),	wtedy	to	w	zapiskach	urzędowych	wy-
mieniane	jest	jego	imię,	ale	mogło	się	to	stać	i	wcześniej,	po	prostu	nie	zachowały	się	
na	 to	 żadne	dowody.	W	 roku	1830	żeni	 się	 z	Wandą	 Jaźwińską.	Przychodzą	na	 świat	
dzieci:	Tadeusz	(1831),	Bronisława	(1832),	Jan	(?),	Stanisław	(1840),	Wincenty	(1843)	
i	Aleksander	(?).	Umiera	w	1876	roku	w	wieku	lat	77.	W	latach	1844-1855	w	zapisach	
urzędowych	majątku	Rzeszotary	widnieje	 1	współwłaściciel.	 Jest	 to	 zapewne	 rodzina	
Zielińskich.	Siostra	Feliksa	-	Matylda,	w	niektórych	źródłach	widniejąca	jako	Anna,	co	
jest	błędem,	w	roku	1824	wychodzi	za	mąż	za	Jana	Zielińskiego	i	jako	wiano	wnosi	część	
Rzeszotar.	Jan	i	Matylda	umierają	na	cholerę	w	1831	roku	osierocając	Pawła	mającego	
wtedy	 6	 lat.	Majątkiem	Zielińskich	 administruje	Feliks,	 podobno	 z	 różnym	 skutkiem,	
w	finale	spłaca	Zielińskich	i	scala	majątek	w	rękach	Żelechowskich.	W	roku	1850	Paweł	
Zieliński	żeni	się	z	Józefą	Klewską,	jako	adres	widnieje	dwór	rzeszotarski	z	numerem	1.	
Jednak	już	w	1856	roku	adresem	ich	jest	numer	76,	taki	numer	wpisany	jest	w	metryce	
chrztu	Jacka	Zielińskiego.	Rebelia	chłopska	w	lutym	1846	roku	nie	oszczędza	Rzeszotar,	
chłopi	z	Koźmic,	Janowic,	Rzeszotar	i	Podstolic	burzą	murowany	dwór	„tak	że	kamień	
na	kamieniu	nie	pozostał”	(zapiski	Władysława	Żelechowskiego	-	wnuka	Feliksa).	Z	rąk	
chłopstwa	ginie	mający	42	lata	brat	Feliksa	-	Daniel.	W	tym	czasie	Feliks	z	rodziną	znaj-
duje	schronienie	w	Wieliczce,	a	po	stłumieniu	rebelii	wraca	do	Rzeszotar	i	zamieszkuje	
„w	pałacyku	wśród	ogrodu”.	Od	rodziny	spod	Grajewa	w	łomżyńskim	-	majątku	Bogusze,	
otrzymuje	pożyczkę	6000	złotych.	Dzięki	niej	zbudowany	został	drewniany	dwór,	mniej-
szy	i	skromniejszy.	Jeszcze	przed	śmiercią	Feliksa,	majątek	przejmuje	jego	syn	-	Jan,	już	
w	roku	1872	zapisany	jest	jako	właściciel	(Skorowidz Galicji, K. Oksza Orzechowski, Dy-
rektor C. K. Sądowych biur pomocniczych w Krakowie, 1872).	Podobno	Feliks	znany	był	
ze	swojej	witalności,	a	wiele	dzieci	z	okolic	miało	rysy	Feliksa.	W	księgach	parafialnych	
znajduje	się	zapis	i	nie	jest	jedyny)	chrztu	Heleny	(illegitimi,	nieznanego	ojca),	córki	Re-
giny	Jakubowskiej	mieszkającej	we	dworze	(numerus	domus	1),	a	rodzicami	chrzestnymi	
byli	Feliks	i	Wanda	Żelechowscy.	A	może	to	tylko	zbieg	okoliczności?

 w	Ewa	Żelechowska	-	urodzona	w	1800	roku.	W	wieku	43	lat	wyszła	za	mąż	za	
Jana	Borowskiego,	młodszego	od	niej	o	lat	20	(ślub	1843	-	Parafia	Św.	Mikołaja	w	Kra-
kowie).	 Choć	 jako	matka	 chrzestna	 wspomnianego	wcześniej	Wincentego	 Żelechow-
skiego	występuje	 jako	 „Nobilis	Virgo”,	 a	 działo	 się	 to	 23	 kwietnia	 1843	 roku,	 ojcem	
chrzestnym	był	Kwiryn	Żelechowski.	Może	więc	jej	ślub	z	Janem	Borowskim	odbył	się	
po	kwietniu	1843?	Zmarła	przed	rokiem	1847,	bo	w	roku	tym	Jan	Borowski	poślubia	jej	
bratanicę	-	Florentynę	(11.09.1847	Parafia	Mariacka	w	Krakowie).

 w	Kwiryn	Żelechowski	-	we	wszystkich	zapisach	rodzinnych,	administracyjnych,	
kościelnych	występuje	jako	Kwiryn.	Tyle,	że	nie	znalazłem	jego	aktu	urodzenia.	Owszem	
jest	zapis	w	Liber	Baptisatorum	pod	datą	Majus	14,	1802,	ale	imię	bardziej	przypomina	
Casimir	niż	Quirinus.	I	nic	by	w	tym	nie	było	zastanawiającego,	ot	kolejny	chłopiec	-	
Kazimierz	Nepomucen	Bonifacy,	gdyby	nie	to,	że	nigdzie,	ani	w	zapiskach	rodzinnych,	
ani	w	herbarzach	nie	ma	mowy	o	dziecku	Franciszka	o	imieniu	Kazimierz.	Muszę	więc	
przyjąć,	że	taki	nie	istniał,	a	zapis	ten	dotyczy	Kwiryna.	Przyjmując	to	założenie,	piszę	
dalej	 jako	o	Kwirynie.	Żychliński	pisze	o	nim	„oficer wojsk napoleońskich, wzięty do 
niewoli pod Berezyną, kilka lat przeżył na Kaukazie”.	Niestety	Żychliński	się	myli.	Kwi-
ryn	-	Kazimierz,	urodzony	w	1802	roku,	ożeniony	z	Genowefą	Zarębą	(Zarembą)	herbu	



Zaremba,	właściciel	dóbr	Dębniki	 -	dzisiaj	dzielnica	Krakowa	-	 (co	wynika	z	zapisu	
chrztu	jego	bratanka	Wincentego	z	roku	1843),	później	opisany	w	majątku	Krasne	nad	
Uszą.	A	wiadomo	to	ze	zdjęcia,	którego	podpis	brzmi:	„Leopoldowa	Maria	Genowefa	
z	Zarembów	hr.	Żelechowska,	Augusta	córka	Żelechowskich	Leopoldów,	Leopoldowa	
Weronika	-	Krasne	nad	Uszą,	1868”;
	 1.	 Leopoldowa	 (czyli	 żona	 Leopolda)	Maria	Genowefa	 z	 Zarembów	 hr.	 Żele-
chowska,
	 2.	Augusta	córka	Żelechowskich	Leopoldów,
	 3.	Leopoldowa	Weronika,	
zaś	na	zdjęciu	 są	dwie	kobiety	 i	mężczyzna.	Wykonane	zostało	w	Krasnem	nad	Uszą	
w	 1868	 roku.	 Z	 zapisków	 rodzinnych	wynika,	 że	mężem	Genowefy	Zaręby	 (Zaręby)	
był	Kwiryn	Żelechowski	i	mieli	córkę	Augustę,	która	wyszła	za	mąż	za	Leopolda	Marsa	
herbu	Noga.
Czy	więc	jest	to:
	 1.	Kwiryn	Żelechowski
	 2.	Genowefa	z	Zarębów	Żelechowska	(ew.	Maria	Genowefa	z	Zarembów	Żele-
chowska)
	 3.	Augusta	z.	d.	Żelechowska,	po	mężu	Leopoldowa	Marsowa?

 w	Daniel	Żelechowski	-	w	swojej	genealogii	M.	J.	Minakowski	pisze	o	nim:	dzie-
dzic	Jaworska,	oficer	austriacki.	Tak	samo	Żychliński.	Wieś	Jaworsko	leży	w	powiecie	
brzeskim,	więc	dość	blisko	„gniazda”	w	Rzeszotarach,	gdzie	urodził	się	w	1804	roku.	
Zginął	w	czasie	rabacji	chłopskiej	w	1846	roku.	Ożeniony	z	Romualdą	Zarębą.	Dzieci:	
Wiesław	(1837),	Teresa	(1839),	Maria	(1842),	Helena	(?)	i	Zygmunta	(1844).

 w	Matylda	Żelechowska	-	najmłodsza	z	rodzeństwa,	urodzona	w	1805	roku.	Wy-
szła	za	mąż	w	roku	1824	za	Jana	Nepomucena	Zielińskiego,	w	wianie	wnosząc	część	
Rzeszotar.	Oboje	zmarli	na	cholerę	przywleczoną	do	Małopolski	przez	wojska	carskie	
w	1831	roku.	Dzieci:	Paweł	Arystomen	(1825)	i	Kwiryn	(1826).	

Dzieci Pawła Żelechowskiego;
 w	Florentyna	-	wyszła	za	mąż	(ślub	11.09.1847	w	Łętowni)	za	Jana	barona	Bo-
rowskiego	herbu	Jastrzębiec,	który	później	owdowiawszy	po	raz	drugi	wstąpił	do	klasz-
toru	i	był	proboszczem	w	Mszanie	Dolnej	i	Limanowej,	bratanica	Jana	-	Maria	-	wyszła	
za	mąż	za	Augusta	Gorayskiego,	członka	C.	K.	Izby	Panów,	ziemianina	spod	Krosna.
 w	Franciszka	-	wyszła	za	mąż	za	Antoniego	Marsa,	właściciela	Limanowej.
 w	Rozalia	-	wyszła	za	mąż	za	nieznanego	imienia	Bartkiewicza.
 w	Władysław	-	ożeniony	z	Bolesławą	z	Marszałkowiczów	herbu	Zadora),	wła-
ściciel	 	Kowalowy	(obecnie	Kowalowa	w	pow.	Rogalin),	oficer	austriacki,	powstaniec	
styczniowy	-	porucznik.	Współpracował	z	Antonim	Marsem.	Dzieci:	Kazimierz	(?),	He-
lena	(1858)	zamężna	Józefowi	Balickiemu,	Jadwiga	(1864)	-	siostra	Zofia	ze	Zgromadze-
nia	Śióstr	Św.	Feliksa.
 w	Józef	Witold	-	żona	Józefa	Żurowska,	(według	bratanicy	Heleny	-	córce	Włady-
sława	-	po	mężu	Balickiej;	mieli	czterech	synów:	jeden	z	nich	-	Jerzy	w	połowie	lat	20.	
XX	wieku	przejął	Rzeszotary,	które	1935	roku	przeszły	na	własność	jego	córki	Anny	i	jej	
męża	Tadeusza	Oświęcimskiego.	Z	majątku	zostali	eksmitowani	w	1945	roku),	powsta-
niec	styczniowy.	Szef	sztabu	oddziału	Andrzeja	Łopackiego,	później	dowódca	oddziału.	
Członek	Rządu	Narodowego.	Nota	bene	na	podstawie	losów	oddziału	powstała	książka	
Stanisława	Rembeka,	a	na	jej	podstawie	film	Juliusza	Machulskiego	„Szwadron”.

Antoni Mars i Franciszka
 z Żelechowskich Marsowa

Kwiryn Żelechowski, Genowefa z Zarębów Żelechowska,
Augusta Żelechowska, po mężu Leopoldowa Marsowa

Andrzej Łopacki i Józef Żelechowski

Władysław Żelechowski

Augustyna z Marsów Żelechowska
żona Kazimierza Żelechowskiego



 w	Kazimierz	-	ożenił	się	z	własną	siostrzenicą	-	Augustyną	Mars	(córką	siostry	
Franciszki	i	Antoniego	Marsa).	Doktor	praw,	właściciel	majątku	Dębniki	(obecnie	dziel-
nica	Krakowa),	 	 później	majątku	Kanina	 pod	 Limanową.	 Dzieci:	 Józefa	 (?),	Andrzej	
(1869),	Stefan	(1870)	 -	prawnik,	był	burmistrzem	Zakopanego,	C.K.	Komisarzem	Po-
wiatowym	w	Nowym	Sączu,	a	w	latach	1915-1918	Starostą	Powiatowym	w	Krośnie.

Losy dzieci Feliksa po części są nam znane;
 w	Tadeusz	-	powstaniec	styczniowy,	odznaczony	Krzyżem	Niepodległości,	żonaty	
z	Seweryną	Sobolewską	herbu	Cyrus.	Miał	dwie	córki:	Wandę	(1857)	i	Mariannę.	Córka	
Wandy	-	Ewa	wyszła	za	mąż	za	Jerzego	Kossaka	-	artystę	malarza.
 w	Bronisława	-	z	mężem	Aleksandrem	Zawadzkim	mieli	syna	Józefa	i	córkę	Sta-
nisławę,	która	pozostała	w	stanie	panieńskim.	Po	śmierci	Jana	Żelechowskiego	w	1880	
roku	zostają	właścicielami	Rzeszotar,	przed	rokiem	1897	przenoszą	się	do	Pawlikowic	
(obecnie	dzielnica	Wieliczki),	a	Rzeszotary,	co	najmniej	do	roku	1904,	przejmuje	ich	syn	
-	Józef	(Skorowidz Galicji, Jan Bigo, Lwów, 1904).	Ożenił	się	z	Zofią	Dunikowską,	po	
kilku	latach	sprzedał	Rzeszotary	i	kupił	Pawlikowice.	Umarł	nagle	i	młodo.	Wdowa	po	
nim	sprzedała	Pawlikowice	i	przeniosła	się	do	Lwowa.
 w	Jan	-	administruje	w	Rzeszotarach	prawdopodobnie	od	roku	1872	aż	do	śmierci	
w	1880.	Ukończył	studia	techniczne	w	Wiedniu,	w	latach	70.	powołany	został	do	wielickiej	
Rady	Powiatowej	gdzie	pełnił	funkcję	wiceprezesa.	Był	kawalerem,	choć	z	wiarygodnego	
źródła	otrzymałem	informację,	że	żył	w	konkubinacie	z	Marią	Strzelbicką,	a	z	tego	związku	
przyszli	na	świat:	Józef,	Jan	i	Rozalia	noszący	nazwisko	Strzelbicki.	Umiera	u	brata	Tade-
usza	w	Korczowie	i	tam	zostaje	pochowany.	Podczas	pobytu	w	Rzeszotarach	dowiedziałem	
się,	że	„sporo	tu	krwi	Żelechowskich,	bo	Jan	to	był	kochliwy	Pan”…
 w	Stanisław	-	w	1861	roku	żeni	się	z	Antoniną	Sobolewską,	siostrą	żony	brata	
Tadeusza,	jako	wiano	przejmując	część	majątku	Nieprześnia,	która	w	1/6	była	wianem	
Seweryny.	Stanisław	do	roku	1867	skupuje	od	rodzeństwa	żony	całość	majątku.	Majątek	
w	tym	czasie	liczy:	203	morgów	roli,	30	morgów	łąk,	24	morgi	pastwisk	i	147	morgów	
lasów.	Z	tego	związku	rodzą	się	dzieci:	Feliks	(1862),	Helena	(?),	Tadeusz	(1866),	Win-
centy	(1867),	Maria	(?),	Klemens	(1871),	Stanisław	(1873).	Po	śmierci	żony	Antoniny	
żeni	się	po	raz	drugi	(1.08.1878).	Żona	-	Anna	Babirecka,	młodsza	od	Stanisława	o	16	
lat,	 daje	mu	dzieci:	Zofię	 (1879),	Bronisławę	 (1880),	Stanisława	 (1881),	Różę	 (1882)	
i	Władysława	(1885).	W	1891	roku	sprzedaje	Nieprześnię	Mieczysławowi	Szybalskiemu,	
który	gospodaruje	w	niej	jedynie	do	1896.	Następni	właściciele	-	Młodzianowscy	zby-
wają	ją	w	1903	roku.	Stanisław	przenosi	się	do	Tarnowa.	Tam	rodzina	kupuje	lub	dzierża-
wi	dworek	„Nalepówka”	(Gumniska	22)	przy	pałacu	Sanguszków.	Na	Starym	Cmentarzu	
w	Tarnowie	jest	grób	jego	drugiej	żony	-	Anny.	Zmarła	w	1898	roku	w	wieku	42	lat.	W	roku	
1907	mieszkając	w	Krakowie	(Basztowa	19)	za	pośrednictwem	adwokata	Antoniego	Bo-
gusza	zwraca	się	do	C.	K.	Namiestnictwa	o	odpis	szlachectwa.	Dokument	ten	potrzebny	
jest	do	uzyskania	stypendium	dla	syna	Władysława,	wtedy	studenta	Akademii	Górniczej	
w	Leoben.	Władysław	Józef,	o	którym	wiemy,	że	urodził	się	24.11.1885,	był	oficerem	
austriackim	(później	profesorem	na	Akademii	Rolniczej	w	Krakowie).	Po	tym	roku	losy	
Stanisława	są	nieznane.
 w	Wincenty	-	powstaniec	styczniowy,	sądzony	przed	Sądem	Krajowym	Karnym	
w	Krakowie	(AP	Kraków,	S.	K.	K.	Kr.	fasc.	2652),	właściciel	Korczowa	i	Ostrowca	pow.	
rohatyński.	Ożenił	 się	z	wdową	-	Anielą	Maramorosz,	właścicielką	dóbr	Karów,	obok	
Korczowa,	tam	gospodarował	aż	do	pełnoletności	pasierba	-	Kazimierza.	Potem	zosta-
wił	mu	Karów,	a	kupił	Hrehorów.	Miał	córkę	Olgę.	Ta	wyszła	za	mąż	za	Kazimierza	hr.	
Roztworowskiego.	Olga	po	rodzicach	odziedziczyła	Hrehorów	i	tam	rodzina	jej	gospo-
darowała.	Mieli	pięcioro	dzieci:	Jana	(1897),	Jadwigę	(1899),	Marię	(1900),	Aleksandra	
(1902)	i	Kazimierza	(1906).

Nagrobek Franciszka Żelechowskiego
przy kościele w Podstolicach

Grób Rodziny Żelechowskich
na cmentarzu w Podstolicach

Franciszek Żelechowski, Liber Mortuorum, 1818

Stanisław Żelechowski, Liber Baptisatorum, 1840

Grób Władysława Żelechowskiego
i jego żony Bolesławy z Marszałkowiczów

Dwór Marsów w Limanowej, przed dworem
Augustyna z Marsów Żelechowska, początek XX wieku



 w	Aleksander	-	wyższy	urzędnik	Starostwa	Powiatowego	w	Tarnowie,	umarł	mło-
do	u	brata	Stanisława	w	Nieprześni.

Dzieci Kwiryna to:
 w	 Ignacy	 -	 u	 Żychlińskiego	 jest	 taki	 jego	 opis:	Młodzieniec pięknych nadziei 
i wielkiego serca. Wychowany w domu swej ciotki, pani z Chwalibogów z Jaraczewa 
Jaraczewskiej, ukończył chlubnie gimnazjum w Lesznie (…), poczem zdał egzamin na 
oficera artyleryi wojsk pruskich.	Zginął	w	r.	1863	pod	Krzykawką.	W	bitwie	tej	zginął	
także	Francesco	Nullo	-	dowódca	ochotników	włoskich.	Został	pochowany	na	cmentarzu	
w	Olkuszu,	obok	jego	grobu	jest	mogiła	z	inskrypcją:	„Powstaniec	Julian”.	Jest	to	praw-
dopodobnie	Ignacy	Żelechowski,	oficer	korpusu,	późniejszego	generała,	Józefa	Miniew-
skiego.
 w	Natalia	-	wyszła	za	mąż	za	Stanisława	Błeszyńskiego.	Dalsze	losy	są	nieznane.
 w	Augusta	(lub	Augustyna)	-	zamężna	Leopoldowi	Marsowi,	o	którym	wiem,	że	
był	uczestnikiem	wypadków	1848	w	Galicji	i	wojny	krymskiej,	porucznik	kozaków	suł-
tańskich,	pamiętnikarz.	O	dzieciach	tej	pary	nic	nie	wiadomo.

Dzieci Daniela to: 
 w	Wiesław	-	żonaty	z	Sabiną	Strzelbicką,	oficer	pułku	Meklenburg	Schwerin	(1857).
 w	Teresa	-	wyszła	za	mąż	za	Konstantego	Dąbrowskiego.	
 w	Maria	-	zmarła	w	1859	roku.
 w	Helena	-	zamężna	Romanowi	Twardzikowskiemu.
 w	Zygmunta	-	mąż:	Władysław	Wrzesiński.

Dzieci Matyldy:
 w	Paweł	Arystomen	-	powstaniec	styczniowy,	ojciec	Zygmunta	Zielińskiego	-	ge-
nerała	armii	austriackiej	i	generała	broni	Wojska	Polskiego.
 w	Kwiryn	(zmarł	w	dzieciństwie).	

	 Dla	dobra	opowieści,	nie	trzymając	się	już	ściśle	chronologii,	przedstawić	należy	
wiele	osób	z	Rodziny	Żelechowskich.	Warto	o	nich	wspomnieć,	by	pamięć	o	nich	prze-
trwała.

 w	Stefan	Żelechowski	(syn	Kazimierza	-	wnuk	Pawła).	W	historii	Krosna,	miasta	
w	którym	mieszkam	i,	wydawać	by	się	mogło,	że	trochę	o	jego	historii	wiem,	przez	chwi-
lę	pojawia	się	postać	Stefana	Żelechowskiego	-	starosty	powiatowego.	Są	to	lata	1915-
1919.	Zrozumiałe,	że	podczas	wojny,	w	latach	1915-18	miasto	przechodziło	z	rąk	do	rąk,	
wojska	rosyjskie	pod	dowództwem	gen.	Brusiłowa	stacjonowały	w	obrębie	miasta.	Palo-
no	akta	miejskie,	akta	starostwa.	Nie	zachowało	się	nic.	Potem	owego	Stefana	Żelechow-
skiego	Polska	Komisja	Likwidacyjna	powołała	na	stanowisko	starosty	dnia	28.10.1918	
roku,	które	to	stanowisko	piastował	do	połowy	1919	roku.	Wcześniej	był	burmistrzem	
Zakopanego	i	C.	K.	Namiestnikiem	w	Nowym	Sączu.	Doktor	prawa;	...Stephanum Fran-
ciscum Zbigneum de clenodio Ciołek Żelechowski ordinum Cracovia postquam exami-
nibus legitimis laudabilem in universo iure doctorinam provabit DOCTORIS IURIS... 
W	Krośnie	mieszkał	w	kamienicy	przy	Rynku,	na	rogu	ul.	Słowackiego	i	Blich,	jednej	
z	najbardziej	efektownych	kamienic	Starego	Miasta.	Miał	też,	jako	wiano	żony	Aleksan-
dry	z	Dwernickich,	Grabówkę	pod	Brzozowem.	Stefan	Żelechowski	pochowany	jest	na	
krośnieńskim	cmentarzu.	Zapis	w	księgach	funeralnych	brzmi,	że	zmarły	10	lutego	1945	
roku	ze	starości,	lat	75,	pochowany	został	12	lutego	tegoż	roku	w	grobowcu	Seweryna	
Bieszczada.	Pochowany	w	grobowcu	jednego	z	dwóch,	obok	Stanisława	Bergmana,	naj-
wybitniejszych	malarzy	krośnieńskich	przełomu	XIX	i	XX	wieku.	Dziwne...

Bilet wizytowy
Kazimierza Żelechowskiego

Stefan Żelechowski

Kaplica grobowa Żelechowskich 
i Kempnerów w obrębie kościoła 

w Łętowni 



	 Po	latach	dotarłem	do	wspomnień	Zenona	Łakomego,	którego	okupacyjne	losy	
splotły	się	ze	Stefanem	Żelechowskim.

 w	Tadeusz	 Józef	 Jan	Żelechowski	 -	właściciel	 dóbr	Korczów	koło	Uhnowa	 za	
małżonkę	miał	Sewerynę	Pulcherię	Juliannę	Sobolewską	z	Sobolowa	-	ślub	2.08.1856	
w	Sobolowie.	Dwie	ich	córki	to:	Marianna	(?)	i	Wanda	(1857)	(w	innych	źródłach	-	Ma-
ria,	także	opisana	jako	starsza	z	rodzeństwa).	Po	mężach	-	Kaplińskie.	Marianna	jest	żoną	
Bronisława	Kaplińskiego.	Wanda	-	jego	starszego	brata	-	Bolesława	herbu	Topór	(co	jest	
nieprawdą),	powstańca	styczniowego,	chorążego	w	oddziale	Langiewicza.	Ranny	w	gło-
wę	pod	Małogoszczą,	kontuzjowany	pod	Chrobrzą,	osłaniał	przejście	swojego	dowódcy	
przez	granicę	austriacką,	współwłaściciel	Korczowa	(?),	dzierżawca	Latacz	koło	Zalesz-
czyk.	Nie	mają	Kaplińscy	długiej	geanealogii.	Dziadek	Bronisława	i	Bolesława	-	Eliasz	
Kapliński,	to	żydowski	mieszczanin	z	Warszawy.	Kaplińscy	w	połowie	XIX	wieku	żeniąc	
się	ze	„starą	szlachtą”	niejako	wkraczali	na	salony.	Bolesławowie	mieli	czworo	dzieci:	
Ewę	(1887)	Adama	(1887),	Marię	(1890)	i	Helenę	(1892).	Przy	jej	urodzeniu	zmarła	mat-
ka	-	Wanda,	a	dziećmi	zajęła	się	bezdzietna	rodzina	Bronisława	i	Marianny.	Szczególnie	
o	Ewę	troszczyła	się	jej	babka	-	Seweryna	Żelechowska.

 w	Ewa	Kaplińska	wyszła	za	mąż	(29.04.1911)	za	Jerzego	Kossaka	-	malarza.	Syna	
Wojciecha	Kossaka,	wybitnego	malarza	batalisty,	portrecisty	 i	 ludzi	 i	koni.	Płomienna	
miłość	Jerzego	szybko	się	skończyła.	Lecz	wcześniej	wiano	Ewy	pozwoliło	na	gruntow-
ny	remont	„Kossakówki”.	Tadeusz	Stryjeński	przeprojektował	prawą	oficynę	Kossaków-
ki.	Wnętrza	zapełniły	antyki.	Salon	był	w	stylu	Ludwika	XVI,	ściany	ozdobiły	sztychy	
Johanna	Ridingera,	jeden	z	pokojów	urządzono	meblami	projektu	Stanisława	Wyspiań-
skiego.	„Ciamcio”	 -	 Jerzy	Kossak	 -	 skarży	się	w	 listach	do	ojca	 (Wojciecha),	że	żona	
wydziela	mu	pieniądze.	Przez	wiele	 lat	pomaga	Ewie	babka	Seweryna	śląc	pociągiem	
zapasy	 z	Korczowa.	Sama	utrzymując	dom	w	Krakowie	pomaga	Ewie.	Napomina	 ją:	
„czemuś Ewuś sprzedała te perły co ode mnie dostałaś - wystarczyło napisać”.	W	1917	
rodzi	się	ich	córka	-	Maria.	Może	jeszcze	ich	związek	trwa.	Wychowanie	i	utrzymanie	
córki	spoczywa	na	Ewie.	Maria	uczęszcza	na	pensję	u	Sióstr	Sacre	Cour	w	Zbylitow-
skiej	Górze.	 Zachowało	 się	 dziesiątki	 listów	 do	Ewy	 upominających	 się	 o	 uiszczenie	
czesnego.	Ewa	podupada	na	zdrowiu,	prócz	depresji	 jest	 też	 rak.	 Jerzy	zaś	bryluje	na	
salonach,	oczarowuje	kolejne	damy	darowując	im	kosztowne	prezenty	(przykładowo	sy-
gnet	rodowy,	który	przekazał	w	1928	r.	Busi,	tj.	Marii	Zawadzkiej).	Później	nie	krył	już	
wieloletniego	związku	z	Elżbietą	Dzięciołowską-Śmiałowską	(spokrewnioną	z	Otto	von	
Bismarckiem,	w	czasie	wojny	podpisywała	Jerzego	-	„Ritter	von	Kossak”),	uczącą	się	
w	pracowni	Kossaków	malarstwa	i	będącą	podobno	sekretarką	Wojciecha	Kossaka.	Ewa,	
po	 długiej	 chorobie,	 umiera	w	 samotności	 21.07.1940.	 5	VIII	 1940,	 dwa	 tygodnie	 po	
śmierci	Ewy,	Jerzy	Kossak	żeni	się	z	młodszą	od	siebie	o	24	lata	Elżbietą.

 w	Adam	Kapliński	 -	 ożeniony	 z	 Józefą	Żarską,	 został	 (podobno)	właścicielem	
Korczowa	po	śmierci	swojego	dziadka	-	Tadeusza	Józefa	Jana	Żelechowskiego.	Automo-
bilista,	uczestnik	 rajdów	samochodowych	w	 latach	30.	Więzień	obozów	koncentracyj-
nych.

 w	Maria	Kaplińska	-	żona	Fredricha	Chorinsy’ego	von	Ledske	(hrabia	Chorinsky,	
baron	von	Ledske)	starszego	o	23	lata.	W	czasie	II	wojny	światowej	zwycięsko	przeszła	
próbę	udokumentowania	 swojej	 aryjskości	 przed	urzędem	genealogicznym	 III	Rzeszy	
w	Wiedniu,	zacierając	pochodzenie	od	pradziadka	Eliasza.



 w	Helena	Kaplińska	-	żona	ostatniego	z	ormiańskiego	rodu	Bołoz-Antoniewiczów	(Ka-
rol	Antoni,	zm.	1928)),	należała	do	wolnomularstwa.	Działała	czynnie	w	Polskim	Towarzystwie	
Teozoficznym	i	tłumaczyła	literaturę	z	tej	dziedziny.	Poświęciła	się	do	tego	stopnia	idei,	że	wy-
ruszyła	samotnie	w	podróż	do	Indii,	gdzie	zmarła	na	tyfus,	osierocając	nieletnie	córki.
 
	 Wracając	do	Stanisława,	a	raczej	do	jego	dzieci.	Tadeusz	rozpoczął	pisać	„Dzieje	
Rodziny”	maksymą	„Concordia	res	parvae	crescunt,	discordia	vel	maximae	dilabantur”	-	
Zgoda	buduje,	niezgoda	rujnuje.	Po	inwokacji	i	krótkim	opisie	losów	dziadków	i	stryjów	
pisze	te	słowa:	…a teraz przechodzę do mojego Ojca Stanisława…	I	tu	zapis	się	urywa.

 w	 Feliks	 Żelechowski,	 najstarszy	 z	 rodzeństwa	 został	 przez	 ojca	 odsunięty	 od	
rodziny	i	dziedziczenia.	Powodem	był	nieakceptowany	przez	Stanisława	związek	z	ko-
bietą	„niższego”	stanu.	Była	to	Maria	Smoła,	młodsza	od	Feliksa	o	11	lat.	Ślub	został	
zawarty	w	1907	roku	(parafia	Gorlice),	być	może	już	po	śmierci	ojca.	Świadkami	byli	
Tadeusz	i	Wincenty	Żelechowscy	(jest	Testimonium	Copulationis).	Jednak	coś	tam	cały	
czas	iskrzyło	między	braćmi	i	Feliks	nie	utrzymywał	zbyt	częstych	kontaktów	z	resztą	
rodziny.	Zmarł	po	krótkiej	chorobie	w	Krakowie	w	1914	roku,	pochowany	na	Cmentarzu	
Rakowickim.	Wdowa	z	czwórką	dzieci	pozostała	bez	środków	do	życia	i	oddała	dzieci	na	
wychowanie	do	szkoły	Salezjanów	w	Oświęcimiu.	Dziećmi	byli:	Jan	(?),	Stefan	(1900),	
Adam	(1903),	Mieczysław	(1904),	Antonina	(1911):

 w	Jan	-	zmarł	w	dzieciństwie.
 w	Stefan	-	żona	Karolina	-	małżeństwo	bezdzietne.
 w	Adam	-	żona	Kazimiera	z	domu	Klepacka,	zamordowany	w	Oświęcimiu	w	1941	
roku.	Dzieci:	Jan	i	Aleksander,	którego	synem	jest	Łukasz	Żelechowski	(1981)	-	niewido-
my	zdobywca	Kilimandżaro	i	Elbrusa	i	Agnieszka	(1971).
 w	Mieczysław	-	żona	Janina	z	domu	Wójcik,	do	śmierci	wraz	z	matką	mieszkający	
w	Sanoku.	Dzieci	-	Juliusz	(1932),	Irena	(1935),	Maria	(1939),	Lucyna	(1947).
 w	Antonina	-	zamężna	Jerzemu	Stokowskiemu,	dzieci:	Jerzy	i	Wojciech.
 
 w	Helena	Żelechowska	(siostra	Feliksa)	wyszła	za	mąż	za	nieznanego	z	imienia	
Gutkowski.	Mieli	dzieci:	Franciszka,	Seweryna,	Mariana	i	Wandę.

	 Ominiemy	Tadeusza,	następnego	z	rodzeństwa	-	jego	dotyczy	dłuższa	historia.

 w	Wincenty	Żelechowski	zaś,	ożeniony	z	Józefą	Fleischman	spłodził	czworo	dzie-
ci:	Feliksa	(1898),	Stanisławę	(1900),	Helenę	(1903),	Józefa	(1906).		Na	starym	cmenta-
rzu	w	Jaśle	jest	grobowiec	rodziny	Żelechowskich.	Leżą	tam:	Feliks,	Józefa	(prawodob-
nie	żona	Feliksa)	i	Józef.	Wujek	Tolek	(tak	naprawdę	kuzyn	ojca	-	Antoni	Żelechowski	
junior),	 powiedział,	 że	 ze	 swoim	 ojcem	 końcem	 lat	 trzydziestych	 odwiedzał	 rodzinę	
w	Jaśle	 i	 jeden	z	kuzynów,	może	wujków,	przewiózł	go	parowozem	-	był	maszynistą.	
Niewątpliwie	była	to	przygoda,	której	kilkuletni	chłopiec	nie	zapomina.	Choć	Wincenty	
zmarł	(jego	wnuk	-	Tadeusz	Żelechowski	-	twierdzi,	że	zginął	w	katastrofie	kolejowej	na	
terenie	Austrii)	w	1937	roku.	Tolek	miał	wtedy	7	lat.

 w	Maria	Żelechowska	pozostała	w	stanie	panieńskim.

 w	Klemens	i	Stanisław	zmarli	w	wieku	niemowlęcym.

 w	Tadeusz	Aleksander	Żelechowski,	urodzony	26.02.1866	w	Nieprześni,	tam	się	
wychowywał.	Jak	legenda	rodzinna	wspomina,	był	przeznaczony	do	stanu	duchownego,	Wincenty Żelechowski
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studiował	w	Seminarium,	ale	nie	odnalazł	w	sobie	powołania	 i,	w	wieku	 już	nie	mło-
dzieńczym,	przed	trzydziestką,	ożenił	się	z	Marią	Kozicką,	pono	hrabianką	(bardzo	wąt-
pliwe,	nie	ma	Kozickich	w	wyniesionych	do	tego	tytułu	w	Galicji,	rodzice	to	Jan	i	Ele-
onora	z	domu	Starkiel,	Maria	miała	siostrę	Honoratę,	po	mężu	Czernichowską).	Później	
mówiono,	że	nieszczęścia	spadające	na	rodzinę,	to	kara	za	porzucenie	stanu	duchownego.	
Gdyby	nie,	podobno	fatalna,	decyzja	Tadeusza,	nie	byłoby	mnie	na	świecie,	więc	jestem	
mu	wdzięczny,	na	przekór	rodzinnym	opowieściom.	Miłośnik	i	uczestnik	licznych	polo-
wań,	wśród	pamiątek	rodzinnych	zgromadzonych	u	wnuczki	Lidii	znajdują	się	te	trofea	
myśliwskie,	które	najbardziej	cenił.	Pasjonat	gry	w	karty.	Podobno	wdowa	po	nim	Maria	
na	stare	lata	chodziła	po	pokojach	i	gasiła	lampy	„bo	nas	nie	stać”.
	 Mam	wyjątkową	klepsydrę;	Tadeusz	Aleksander	z	Żelechowa	Żelechowski,	były	
dyrektor	Sądu	powiatowego	w	Tarnowie,	po	długich	a	ciężkich	cierpieniach	zaopatrzony	
św.	Sakramentami,	zmarł	w	niedzielę	dnia	1-go	lutego	1931,	przeżywszy	lat	65.	Pocho-
wany	jest	w	rodzinnym	grobowcu	w	Tarnowie,	swoją	drogą	grobowcu	wpisanym	na	li-
stę	zabytków,	wraz	rodziną:	żoną	Marią	(1876-1948),	synem	Stanisławem	(1901-1942),	
najstarszym	synem	Eugeniuszem.	Eugeniusz	Żelechowski,	przeżył	lat	32.	Spoczywa	tam	
także	synowa,	żona	Eugeniusza,	Maria	z	Rosołowskich	(1900-1959)	i	ich	córka	Jadwiga	
(1923-36).
	 Wkraczamy	w	czasy	bliższe,	choć	wcale	nie	znaczy,	że	lepiej	udokumentowane.	
Dzieci	Tadeusza	to:	Eugeniusz	(1898),	Antoni	(1900),	Stanisław	(1901),	Józefa	(1904),	
Tadeusz	(1905),	Wanda	(1907),	(Wincenty	(?),	Kazimierz	(?)	i	Jan	(?):

 w	 Eugeniusz	 Żelechowski	 -	 zmarły	 młodo,	 osierocił	 dzieci:	 Jadwigę	 (zmarłą	
w	1936	roku),	Marię	-	wyemigrowała	do	Kanady,	Eugeniusza	(żona	Krystyna	Pawełek,	
córki:	Barbara	i	Mariola	mają	własne	rodziny	i	dzieci)	mieszkał	w	Gliwicach	(zmarł	koń-
cem	grudnia	2009	roku),	Kazimierza	(zm.	2010;	żona	Danuta,	syn	Jerzy,	wnuk	Marek)	
i	zmarła	w	1995	roku	Helena	(mąż	Bolesław	Pletty,	córki	Elżbieta	i	Małgorzata,	syn	An-
drzej,	wnuki).
 
 w	Antoni	 Jan	Leokadiusz	 (1900-1962)	z	pierwszą	żoną	 Janiną	z	Rosołowskich	
(ślub	w	1928	r.),	młodszą	siostrą	Marii,	żony	Eugeniusza,	mieli:	Antoniego	(1930),	Jerze-
go	(1932)	i	Alicję	(1935).	Losy	Antoniego	mogłyby	posłużyć	za	scenariusz	filmu;	powo-
łany	do	wojska	w	1939,	ranny,	trafił	do	niewoli	sowieckiej.	Prowadzony	wraz	z	innymi	
oficerami	niewątpliwie	trafiłby	do	Starobielska,	czy	Ostaszkowa.	Podczas	postoju,	wraz	
z	towarzyszem	broni,	udaje	im	się	zdjąć	z	trupów	cywilne	ubrania,	swoje	mundury	ukry-
wają.	Już	jako	szeregowcy	przedzierają	się	do	Lwowa,	jeden	ranny	w	nogi,	drugi	niemal	
niewidomy,	odnajdują	szpital,	w	którym	pracuje	kuzyn	-	Michał	Czernichowski,	syn	sio-
stry	matki	-	Marii.	Tam	podleczeni,	Antoni	zatrudniony	jako	fryzjer,	mogą	przeczekać	
najtrudniejszy	okres.	Rodzina	Antoniego	mieszka	w	Rzeszowie,	to	przecież	ledwie	150	
kilometrów	od	Lwowa.	Tak	blisko,	 tak	daleko.	Dotarcie	do	Rzeszowa	zajmie	mu	rok.	
Tam	drzwi	otwiera	mu	syn	Antoni,	nie	poznaje	ojca.	Warunki	życia	w	tym	wojennym	
czasie	straszne,	brak	jedzenia,	lekarstw	i	dostępu	do	szpitala	sprawia,	że	umiera	córka	-	
Alicja.	Po	tej	śmierci	nie	może	się	podnieść	matka	Janina,	umiera	w	1947	roku.	Antoni	
żeni	się	po	raz	wtóry.	Żona	-	Kazimiera	Wilkosz.	Mają	dwie	córki:	Urszulę	(1951;	mąż	
Ewaryst	Rzepka,	mają	synów	Macieja	i	Michała,	od	1987	roku	mieszkają	w	Niemczech)	
i	Lidię	(1955;	zamężną	Jackowi	Markowskiemu	-	kapitanowi	żeglugi	wielkiej,	syn	Jakub,	
mieszkają	w	Krakowie).	
	 W	1957	roku	tragicznie	umiera	syn	Antoniego	-	Jerzy	(student	WSE	w	Katowicach,	
mistrz	narciarski).	Antoni	junior	podejmuje	decyzję	o	emigracji	do	USA.	Prowadzą	roz-
mowy	z	ojcem	o	ewentualnej	emigracji	całej	rodziny	w	późniejszym	terminie.	Problemy	
z	uzyskaniem	wizy	sprawiają,	że	Antoni	junior	ma	wyjechać	w	1962	roku.	Na	pożegnalnym	
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dancingu	z	narzeczoną	-	Krystyną	Stróżyk	źle	się	bawi,	nie	chce	tańczyć.	Rano	dzwoni	do	
ojca	do	Bielska.	Od	stryja	Tadeusza	dowiaduje	się,	że	ojciec	nie	żyje.	Serce	nie	wytrzyma-
ło.	W	następnym	roku	Antoni	junior	żeni	się	z	Krystyną	Stróżyk	i	w	1964	roku	wyjeżdża	
na	stałe.	Nie	będzie	go	w	Polsce	18	lat,	później,	po	przejściu	na	emeryturę	odwiedza	kraj	
częściej.
	 Spotkałem	Antoniego	juniora	-	wujka	Tolka	-	w	Krakowie	u	Lili	Żelechowskiej.	
Wyglądał	 świetnie;	 wysoki,	 barczysty.	 Przypominał	 mi	 podróżnika,	 może	 trochę	 taki	
Tony	Halik.	Moja	mama	często	wspominała	Tolka,	mówiła	mi,	że	nosił	mnie	„na	bara-
na”.	Przypomniałem	mu	to.	Też	pamiętał.	Kumplowali	się	z	moim	ojcem.	Opowiadał	jak	
z	bratem	Jurkiem	 i	 z	Wieśkiem	podkradali	kluczyki	kuzynowi	babci	 Janiny,	 jakiemuś	
Dobrowolskiemu,	który	był	lekarzem	wojskowym	i	czas	jakiś	mieszkał	na	Wyspiańskie-
go	w	Mysłowicach.	Wieczorem,	gdy	ten	pan	kładł	się	spać,	wyciągali	mu	kluczyki	do	
auta,	potem	całą	noc	rajdowali	-	prowadził	Tolek,	tamci	nie	mieli	jeszcze	„prawka”	-	nad	
ranem	odstawiali	auto	i	kluczyki	na	miejsce.	Ów	Dobrowolski	nie	raz	się	dziwił:	Co za 
auto, całą noc stało, a silnik jeszcze ciepły! Antoni	-	skarbnica	wiedzy	o	rodzinie,	daty,	
fakty,	anegdoty.	Jego	żona	odeszła	w	2005	roku.	On	-	w	2015.

 w	Stanisław	Żelechowski	zmarł	w	1942	roku	na	tyfus.
 
 w	 Józefa	 Żelechowska	 wyszła	 za	 mąż	 za	 Stanisława	 Kumięgę,	 oboje	 zmarli	
w	1974	roku,	mieli	synów	Czesława	(1930)	i	Kazimierza	(1934).	Obaj	założyli	rodziny,	
dochowali	się	wnuków.

 w	Tadeusz	Żelechowski	-	mój	dziadek.	O	nim	za	chwilę.

 w	Wanda	Żelechowska	wyszła	za	mąż	za	Jana	Jelenia	-	księdza	polskokatolickie-
go,	młodszego	od	niej	o	12	lat.	Była	kierownikiem	Szkoły	Nr	2	w	Jodłowej,	powiat	Jasło.	
Później	pracowała	wraz	z	mężem	w	szkole	w	Bażanówce,	powiat	Sanok.	Tam	są	pocho-
wani.	Mieli	córkę	Marię,	a	ona	z	mężem	Zdzisławem	Burym,	dzieci:	Marzenę,	Jolantę,	
Jarosława.

 w	Wincenty	i	Kazimierz	zmarli	w	niemowlęctwie.	Nic	o	nich	nie	wiemy.

 w	Jan	Żelechowski	-	najmłodszy.	Student	medycyny,	zaginął	w	okolicach	Krako-
wa	w	1940	roku,	prawdopodobnie	zabity	przez	Niemców.	Inne	źródła	archiwalne	podają,	
że	Jan	Żelechowski	został	osadzony	na	Pawiaku	20.08.1940	-	dalsze	losy	nieznane.

 w	Tadeusz	Żelechowski	-	mój	dziadek.	Znam	go	jedynie	ze	zdjęć.	Postawny	męż-
czyzna,	z	„klasą”.	Lubili	się	z	bratem	Antonim,	często	odwiedzali,	byli	do	siebie	podobni.	
Przed	wojną	był	kierownikiem	szkoły	w	Jaworniku	niedaleko	Rzeszowa.	I	jest	to	albo	
Jawornik	Polski	na	północ	od	Dynowa,	albo	 Jawornik	Niebylecki	pod	Niebylcem.	Po	
wojnie	był	kierownikiem	Szkoły	Nr	1	w	Mysłowicach.	Ożeniony	z	Janiną	Dobrowolską,	
miała	ona	jakąś	posażną	rodzinę	w	Poznaniu,	która	prezentowała	swoje	wyroby,	bodaj,	
kuśnierskie	na	przedwojennych	 targach	poznańskich.	Ktoś	z	bliskich	krewnych,	może	
brat,	był	prezesem	poznańskiego	jachtklubu.	Janina	miała	swoje	nałogi;	były	to	papie-
rosy	w	szklanej	lufce	i	brydż.	Podobno	każde	przyjęcie	rodzinne	prowadziło	do	brydża,	
a	napominana,	że	w	końcu	są	Święta	i	nie	czas	na	karty,	odpowiadała:	Kochanie,	nie	bądź	
taka	drobnomieszczańska...
	 Dziadek	Tadeusz	bywał	w	Krośnie	jako	kierownik	kolonii.	Odwiedzał	nas,	miałem	
wtedy	kilka	lat,	niewiele	pamiętam.	Zmarli	w	odstępie	nieco	więcej	niż	roku,	w	1978	i	1979	
roku.	Mieli	synów:	Aleksandra	(1931)	czyli	Leszka,	Wiesława	(1934)	i	córkę	Annę	(1944).

Wiesław Żelechowski, 10 X 1953

Janina z Dobrowolskich Żelechowska
Tadeusz Żelechowski

Roman Sokal, Anna z Żelechowskich 
Sokalowa, Adam i Maciej

Aleksander Żelechowski
i Lidia z Krasowskich Żelechowska



 w	Aleksander	„Leszek”	Żelechowski,	mój	ojciec	chrzestny	(Parafia	Najświętsze-
go	Serca	Pana	 Jezusa	w	Mysłowicach,	21	maja	1960)	 -	ożeniony	z	Lidią	Krasowską,	
potocznie	zwaną	Lusią	lub	Lalką,	mieli	dzieci:	Jolantę	(1954)	i	Lesława	(1957);	mają	już	
własne	rodziny,	dzieci.	Leszek	-	lekarz	uzdrowiskowy	w	Kowarach,	potem	lekarz	okręto-
wy.	Umiera	w	Vancouver	w	1983	roku	i	tam	jest	pochowany.
 
 w	Anna	Żelechowska	(1944-2018),	po	mężu	Sokalowa.	Ciocia	Hania,	odwiedziła	
Krosno	kilka	razy.	Raz	z	Lonią.	Ja	bywałem	w	Mysłowicach	od	połowy	lat	dziewięćdzie-
siątych.	Jednak	pierwszy	raz	na	Wyspiańskiego	zjawiłem	się	bodaj	w	1983	lub	84	roku.	
Było	przedpołudnie,	otworzył	mi	wujek	Romek	Sokal,	mąż	cioci	Hani.	Spotkaliśmy	się	
wtedy	pierwszy,	 i	ostatni,	 raz.	Herbata	w	kuchni,	mówił,	 że	przechodzi	na	emeryturę,	
a	może	już	przeszedł.	Wydaje	mi	się,	że	z	okna	pokazywał	mi	niebieską	„Ładę”,	talon	
dostał	na	odchodne.	Ciocia	była	w	pracy,	dzieci	w	szkole,	ja	miałem	pociąg	za	chwilę,	
rozstaliśmy	 się.	 Ich	 dzieci:	Maciek	 (1968),	Adam	 (1973),	 Eleonora	 (1976)	 -	wszyscy	
mają	swoje	dzieci,	związki,	rodziny.

 w	Wiesław	Żelechowski	-	mój	ojciec.	Ale	zacznę,	przekornie,	od	końca.
	 Po	rozstaniu	z	moją	mamą,	ożenił	się	po	raz	drugi	z	Barbarą	Gąsowską,	mieli	syna	
Antoniego	(1967).	Piszę	w	czasie	przeszłym,	bo	mój	tato	nie	żyje	od	1971	roku.	Wypa-
dek.	Nie	odzyskał	przytomności.	Pani	Barbara	dalej	syna	ma,	a	ja	w	wieku	48	lat	dowie-
działem	się,	że	mam	brata.	Historia	jak	z	brazylijskiej	telenoweli.	Tajemnica	rodzinna.	
Moja	mama	pod	słowem	honoru	zakazała	mówić	mi	o	Tolku.	Jemu	nie	pozwolono	się	
ze	mną	kontaktować.	U	mnie	w	domu	nie	rozmawiało	się	o	tacie,	o	jego	późniejszych	
losach,	kiedyś	moja	mama	powiedziała	jedynie:	Twój tato nie żyje.	Miałem	dwanaście	lat.	
Nie	pytałem.
	 Wracając	do	Tolka.	Wszystkiemu	winna	„Nasza	Klasa”.	Zobaczyłem,	że	odwie-
dził	mnie	 jakiś	długi,	bo	nie	powiem	-	wysoki,	wąsaty	 facet	o	nazwisku	Antoni	Żele-
chowski.	Zadzwoniły	wszystkie	dzwonki	alarmowe,	za	bardzo	był	podobny	do	ojca.	Za-
pytałem.	Odpisał,	że	tak.	Potem	się	okazało,	że	odpisywała	Jola	-	jego	żona	-	bo	on	sam	
był	w	trasie.	Jakoś	się	zgadaliśmy,	by	przyjechali	do	Krosna,	my	zdecydowanie	mamy	
większe	mieszkanie	i	ich	czwórka	zmieściła	się	chyba	bez	problemu.	Oczywiście	każdy	
z	nas	biorących	udział	w	tym	dramacie,	a	może	komedii,	czuł	się	niepewnie.	Kogo	po-
znamy?	Moje	dzieci:	Michał	i	Olga,	zwłaszcza	Olga,	buntowali	się:	Ojciec, co to za jaja? 
Jednak	po	chwili	spotkania	Olga	powiedziała	mi	na	uboczu:	Wujek jest spoko.	Przywiózł	
„Metaxę”.
	 A	 oni?	 Tak	 jak	 powiedziała	 Olga	 -	 spoko.	Mam	 nadzieję,	 że	 się	 polubiliśmy.	
I	z	Jolą	-	żoną	Tolka.	I	z	dziećmi:	Emilem	(1989)	i	Klaudią	(1994).	

	 Czas	pisać	o	rodzicach;	Wiesław	i	Janina.	Poznali	się	w	Krośnie,	gdzieś	słysza-
łem,	że	tato	„podrywał”	mamę	jak	wychodziła	z	koleżankami	z	kościoła	Franciszkanów.	
Skąd	się	znalazł	w	Krośnie?	Kiedy	to	było?	Przypuszczam,	że	początkiem	lat	pięćdzie-
siątych,	pewnie	1952-1953,	bo	ich	korespondencja	zaczyna	się	w	1953	roku.	Wzajemna	
wymiana	 zdjęć	 z	 dedykacjami,	 deklaracje,	 oświadczyny.	On	 podpisuje	 się	 jako	 Sław,	
Sławek.	Ona	jako	Nina,	Niuś.	Tak	do	siebie	piszą	-	Sław	i	Niuś.	To	trwa,	są	stali.	Styczeń	
1956	roku,	28-go,	środek	zimy,	ślub	u	Fary	w	Krośnie,	świadkowie	to	Leszek	-	brat	ojca	
-	i	Danuta,	czyli	Dada,	siostra	mamy.	Zaraz	potem	ślub	cywilny;	rodzice	i	ich	świadko-
wie:	Karol	Fijałkowski,	oficer	W.P.	(co	udało	mi	się	szczęściem,	mimo	ustawy	o	ochronie	
danych	osobowych,	ustalić)	ze	Szczecina	i	Bogusława	Sarnecka	(w	USC	mylnie	podano	
mi	-	Senecka)	z	Krosna.	Nie	znam	ich,	nic	o	nich	nie	wiem.

Ślub 28 stycznia 1956 r.: Leszek Żelechowski, Bogusława Sarnecka, Karol Fijałkowski, Danuta Kluska
siedzą Janina i Wiesław Żelechowscy

Nina; 24.09.1954 r. Sław; 30.10.1953 r.

Zakopane;
czerwiec 1957 r.



	 Anegdota	środowiskowa;	wtedy	w	Krośnie	była	cukiernia	Czekaja,	po	prostu	cu-
kiernika	o	nazwisku	Czekaj.	Rodzice	byli	tam	na	kawie	i	pączku.	Potem	u	teściów	ojca,	
moich	dziadków	Klusków,	opowiadają	gdzie	byli.	I	na	pytanie	ojca:	Jak się, Ninuś, nazy-
wa ta cukiernia gdzieśmy byli?	Mama	odpowiada:	Czekaj. Ninuś, pytam Cię jak się nazy-
wa ta cukiernia? Nina:	Czekaj!!! Nie mogę czekać! Jak się nazywa ta cukiernia!!! Mówię 
Ci - Czekaj!!!	Jadą	do	Mysłowic,	do	rodziców	ojca.	Mama	pracuje	w	szkolnej	bibliotece,	
tato	też	w	szkole,	albo	może	już	w	kopalni	-	nie	wiem.
	 Przychodzę	na	świat	1	maja	1960,	podobno	noworodek	koszmarny,	ale	w	„czep-
ku”	urodzony.	Kilka	dni	później	siostra	mamy,	Dada,	oglądała	mnie	w	szpitalu	i	krzyknę-
ła:	Ale Kubuś!!!	I	trwa	do	dzisiaj.
	 Ogromne	mieszkanie	u	dziadków,	raczkowałem	wkoło	pokoi	i	dziwię	się,	że	taką	
miałem	kondycję.	Albo	huśtałem	się	na	drzwiach	biurka	dziadka,	a	biurko	było	duże	-	
przedwojenne.	Pamiętam	zapach	Śląska,	ten	mój	zapamiętany	podświadomie	z	dzieciń-
stwa,	zapach	węgla,	a	raczej	spalanego	węgla,	już	teraz	czegoś	takiego	nie	ma.	Zapach	
z	lokomotyw,	ich	gwizd	-	a	do	torów	nie	było	daleko	-	ten	pył,	który	osiadał	na	koszulce,	
zawsze	była	chropowata	i	po	potarciu	zostawał	ciemny	ślad.	Suki	Diany	pewnie	nie	pa-
miętam,	może	zmarła	przed	moim	urodzeniem,	zawsze	o	niej	słyszałem	od	mamy.	Skoro	
to	pamiętam,	to	musiało	to	być	po	wyjeździe	z	Mysłowic.	Kochana	Diana.	Są	zdjęcia.	
	 Ojciec	przyjeżdżał	do	Krosna;	mam	zdjęcia	z	1966	roku,	miałem	wtedy	sześć	lat,	
powinienem	pamiętać	-	nie	pamiętam.	Podobno	na	jego	uporczywe	pytanie:	Co ci przy-
wieźć?!	Powiedziałem	-	globus.	Następnym	razem	był	globus.	Miałem	go	lata.
	 Kiedyś	z	mamą	przyjechaliśmy	do	Mysłowic,	było	to	po	śmierci	taty,	bo	pamię-
tam	wizytę	na	cmentarzu.	Powiedzmy	1971-72,	raczej	nie	później.	Dojechaliśmy	do	My-
słowic	wieczorem	pociągiem,	było	już	ciemno	i	na	tyle	późno,	że	ulice	były	opustoszałe.	
Szliśmy	z	mamą	z	dworca	na	Wyspiańskiego.	Bałem	się.	Mroczne	zaułki,	puste	ulice,	
więzienie	(po	lewej	stronie),	kościół	po	prawej,	potem	wiadukt,	a	dalej	przez	skrzyżowa-
nie	pod	górę	na	Wyspiańskiego.	Brama	też	mroczna,	drewniane	schody	na	piętro,	dzwo-
nek	-	otwierają.	W	środku	ciemnawo,	duże	to	i	jakieś	obce.	Nie	pamiętam	by	mnie	ktoś	
ściskał	i	obcałowywał.	Rozmowy	toczyły	się	w	kuchni	(drugie	drzwi	na	lewo),	ja	miałem	
spać	-	bez	dyskusji!	Babcia	Janina,	z	papierosem,	mówiąca	głośno,	dziadek	milczący.
	 Takie	spotkanie	po	latach,	każdy	ma	swoje	racje,	dziadkowie	wtedy	już	po	drugim	
ślubie	taty,	po	jego	śmierci,	zagubieni,	w	racjach	syna,	racjach	synowej.
	 I	co	więcej?	Grób	na	Mikołowskiej?	Wstępuję	tam	czasem,	nawet	nie	zajeżdżając	
na	Wyspiańskiego,	bo	i	czasu	mało,	albo	pora	nie	ta.	Wstępowałem	tam	z	moją	córką	-	
Olgą,	mówiąc:	„to twój dziadek - Wiesiek - zapalmy mu świeczkę. Tato, on był strasznie 
młody jak zmarł? O wiele młodszy niż Ty!”	Owszem,	był.

	 Trafiliśmy	do	współczesności.	Czasu	narodzin	dzieci,	który	rozpoczął	się	w	XX	
wieku,	trwa	nadal	w	wieku	XXI,	to	już	czas	wnuków.

 w	Cezary	Żelechowski	-	narrator.	Żona	Iwona	z	domu	Cisło.	Dzieci:	Michał	(1984)	
(Michał	Adam,	miał	być	jeszcze	Dominik	Dezydery,	ale	brakło	miejsca	w	rubryce	-	skoro	
narrator	ma	cztery	imiona,	to	dlaczego	dzieci	nie?)	mąż	Marty	Figas.	Ich	dzieci	to:	Maria	
(2008),	Franciszka	(2013),	Antoni	(2017)	i	Aniela	(2020)	i	Olga	(1989)	(analogicznie:	Le-
okadia	(po	prababci	Gołębiewskiej),	którego	imienia	nie	lubi,	Anna,	Dagmara	i	na	dodatek	
Emilia	-	sama	wybrała)	żona	Marka	Bidusia.	Ich	dzieci	to:	Kalina	(2018)	i	Karol	(2020).

	 I	 to	pewnie	koniec	opowieści	o	Żelechowskich.	Lecz	nie	koniec	historii	 ro-
dziny,	bo	historia	 to	ciągłość,	korowód	narodzin,	ślubów,	pogrzebów.	A	my	w	 tym	
korowodzie	przychodzimy,	odchodzimy.	Zostają	po	nas	anonimowe	postacie	z	nie-
podpisanych	fotografii.

Jesteśmy wpół drogi. Droga

pędzi z nami bez wytchnienia.

Chciałbym i mój ślad na drogach

ocalić od zapomnienia.

Antoni i Cezary Żelechowscy

Marek Biduś i Olga z Żelechowskich Bidusiowa
Krosno; 19 września 2015 r.

Michał Żelechowski i Marta z Figasów Żelechowska
Krosno; 28 lipca 2007 r.



o Antoni	Żelechowski	i	Maria	z	Kozickich	Żelechowska

o Kacper	Żelechowski

o Stefan	Żelechowski

o Żelechowscy	z	Bogusz

o Żelechowscy	z	Pieczonóg

o Haburowie	i	Żelechowscy

o Żelechowscy	-	powrót	do	Rzeszotar

o Żelechowscy	-	Limanowa,	Kowalowa,	Łętownia

o Ewa	Kossak

VARIA



Antoni Żelechowski
Życiorys	mojego	ojca	Antoniego	(dla	rodziny	Tosiek)

	 Antoni	Jan	Leokadiusz	-	urodził	się	w	Krakowie	13	stycznia	1900	roku,	ochrzczo-
ny	został	27	sierpnia	1900	roku.	
	 Był	absolwentem	Akademii	Handlowej	w	Krakowie,	gdzie	uzyskał	tytuł	magistra	
nauk	ekonomiczno-handlowych.	Przez	ponad	dwadzieścia	lat	pracuje	w	Banku	Gospo-
darstwa	Krajowego	w	Tarnowie,	Rzeszowie	i	Białej	Krakowskiej.	W	latach	1942-44	uczy	
w	Polskiej	 Szkole	Handlowej	w	Rzeszowie,	 szkoła	 ta	miała	 na	 celu	 ochronę	 polskiej	
młodzieży	przed	wywiezieniem	„na	roboty”	do	Niemiec.	Po	wojnie	pracuje	jako	ekspert	
finansowo-księgowy.	Po	likwidacji	w	1952	roku	traci	pracę	w	banku	i	przez	najbliższe	
dziesięć	lat	boryka	się	z	trudnościami	nie	mogąc	znaleźć	w	swoim	zawodzie.	Szykanowa-
ny	przez	ówczesne	władze	Polski	Ludowej,	jako	przedwojenny	inteligent	i	bezpartyjny,	
próbuje	swoich	sił	w	innych	zawodach.	(m.	in.	geodeta,	nauczyciel,	gł.	księgowy).	Pra-
cę	zmieniał	około	10	razy,	często	zwalniany	bez	jakiegokolwiek	powodu.	Doznał	wielu	
utrudnień	i	prześladowań	ze	strony	komunistycznych	władz.	Był	zdecydowanym	prze-
ciwnikiem	ustroju	komunistycznego,	przepowiadając	jego	rychły	upadek.	
	 W	1924	roku	Antoni	ukończył	w	Biedrusku	Szkołę	Podchorążych	Rezerwy	Kawa-
lerii,	podczas	odbywania	obowiązkowej	służby	wojskowej	w	5	Pułku	Strzelców	Konnych.	
	 Z	dumą	nosił	odznakę	Związku	Oficerów	Rezerwy	RP	(nr	odznaki	2084)	-	po-
wstałego	w	1921	r.	przy	osobistej	akceptacji	Marszałka	J.	Piłsudskiego.	W	1944	władze	
komunistyczne	zakazały	działalności	związku	-	reaktywowany	w	1990	roku.	
	 W	wojnie	obronnej	1939	r.	oficerowie	Z.O.R.	RP	potwierdzili	ponownie	swoją	
ofiarność	na	polu	walki.	W	roku	1939	Antoni	powołany	został	do	21	Drużyny	Śląskiej	
jako	porucznik	rezerwy.	Trafia	do	niewoli	sowieckiej	-	jest	ranny	w	nogę	(początki	gan-
greny).	Podczas	nocnego	marszu,	gdy	byli	pędzeni	do	obozu	udaje	mu	się	uciec	razem	
z	rannym	kolegą.	Zdobywają	cywilne	ubrania	i	przedzierają	się	w	bólu	i	cierpieniu	do	
Lwowa,	 do	 Szpitala	 Powszechnego,	 w	 którym	 pracuje	 kuzyn	Michał	 Czernichowski,	
jako	kierownik	administracyjny	(syn	Honoraty,	siostry	matki,	Marii).	Udzielono	pomocy	
rannym,	a	Antonii	zostaje	zatrudniony	 jako	 fryzjer	 (otrzymując	odpowiednie	zaświad-
czenie,	kiedy	decyduje	się	na	powrót	pieszo	do	Rzeszowa).	Po	ponad	roku	nieobecności	
w	domu,	puka	do	drzwi	udając	żebraka.	Syn	Antoni	nie	poznaje	własnego	ojca	proszące-
go	o	jałmużnę.
	 Antoni	miał	uzdolnienia	artystyczne	-	pięknie	rysował,	malował,	grał	na	skrzyp-
cach,	a	także	próbował	swych	sił	w	teatrze	amatorskim,	w	latach	20-tych.
	 Był	wieloletnim	członkiem	Towarzystwa	Przyjaciół	Zwierząt.	Szczególną	miło-
ścią	darzył	konie,	które	często	wspominał	(o	wdzięcznych	imionach	-	Mimoza,	Lorelaj,	
Pożoga,	Korneta,	Gazda.	Na	Mimozie	skakał	przez	przeszkody).	
	 Wieloletni	członek	Polskiego	Związku	Narciarskiego,	uprawiał	narciarstwo	całe	
życie.	Jeździł	bardzo	stylowo,	szczególnie	slalomem.	Był	miłośnikiem	turystyki	górskiej.	
W	każdej	wolnej	chwili	wędrował	po	Beskidach	i	Pieninach.	
	 Antoni	był	dwukrotnie	żonaty.	W	1928	r.	w	Sanoku	poślubił	Janinę	Rosołowską	
-	mieli	trójkę	dzieci:	Antoniego,	Jerzego	oraz	Alicję.	W	1949	r.	w	Bielsku-Białej	poślubił	
Kazimierę	Wilkosz	-	miał	dwie	córki,	Urszulę	i	Lidię.
	 Czuły,	kochający	i	opiekuńczy	ojciec,	dbającym	o	najlepsze	wychowanie	i	wy-
kształcenie	swych	dzieci.	Przekazał	im	swą	miłość	do	piękna,	muzyki,	natury	oraz	sportu.	
Człowiek	o	gołębim	sercu,	wrażliwym	na	ludzką	krzywdę.	Zawsze	pełen	chęci	do	działa-
nia,	pomagał	rodzinie	w	trudnych	chwilach.	Bezinteresowny	i	szczerze	oddany	przyjaciel	
podający	pomocną	dłoń	w	potrzebie.

Wspomnienia jego córki Lidii Żelechowskiej-Markowskiej

Antoni Żelechowski
i Janina z Rosołowskich Żelechowska - 1930 r.

Antoni Żelechowski, Janina z Rosołowskich
Żelechowska, Tolek, Jurek i Alicja

Tolo i Juruś - 9.06.1935 r.Juruś Żelechowski - 9.06.1935 r.



Maria z Kozickich Żelechowska

	 Moją	Babcię	Marię	znam	tylko	z	opowiadań	Taty	Antoniego	oraz	Rodziny.	Była	
niepospolitą	niewiastą	 i	 heroiczną	 „matką	Polką”	dziewięciorga	dzieci.	Wychowała	 je	
na	prawdziwych	patriotów,	odważnych	i	czułych	na	ludzką	krzywdę.	„Aniołem	dnia	po-
wszedniego”.	Trzymała	 twardą	 ręką	służbę	oraz	wszystkie	sprawy	domowe.	To	dzięki	
Niej	synowie	i	córki	nie	zaznały	niedostatku,	kształciły	się	i	rozwijały	talenty	muzyczne.	
Syn	Antoni	wspominał	Mamę	jak	wydawała	dyspozycje	służbie	i	wydzielała	produkty	
ze	spiżarni	dla	 licznej	rodziny	-	zawsze	z	pękiem	kluczy	w	ręce,	osobiście	doglądając	
wszelkich	spraw.
	 Musiała	stawić	czoła	najcięższym	przeżyciom	jakie	przyniósł	los	-	przeżyła	śmierć	
pięciorga	swoich	dzieci	(dwoje	z	nich	-	Wincenty	i	Kazimierz	-	odchodzą	w	dzieciństwie)	
oraz	najstarszej	wnuczki	Jadwigi,	która	umiera	na	szkarlatynę	w	13.	roku	życia.
	 Tragiczna	passa	rozpoczęła	się	w	1930	roku	odejściem	najstarszego	syna	Euge-
niusza,	bankowca,	32	latka,	który	osierocił	pięcioro	dzieci.	Rok	później,	w	1931	roku,	
umiera	mąż	Tadeusz,	a	w	1936	ukochana	wnuczka	-	Jadwinia.	W	okresie	wojennym	tra-
ci	kolejnych	dwóch	synów;	najmłodszego	Jana	-	umuzykalnionego	studenta	medycyny	
w	Krakowie	(Jan	miał	piękny	głos,	grał	na	gitarze,	tuż	przed	wojną	wystąpił	publicznie	
na	koncercie	w	Tarnowie).	Prawdopodobnie	został	rozstrzelany	przez	Niemców.	I	Stani-
sława	(pracował	jako	urzędnik	państwowy)	-	niezwykle	przystojnego,	który	zachorował	
na	tyfus	i	zmarł	w	1942	roku.
	 Lata	powojenne	nie	były	łatwe,	schorowana	Babcia	przebywała	u	syna	Tadeusza	
w	Mysłowicach,	a	następnie	u	córki	Wandy	w	Tarnowie.	Zmarła	w	1948	roku,	spoczęła	
w	grobowcu	rodzinnym	w	Tarnowie,	obok	męża	Tadeusza.

	 PS.	Najmłodsza	wnuczka	Marii,	Lidia	Maria,	często	stawia	świeże	kwiaty	pod	
portretem	pięknej	kobiety	z	warkoczem	-	swojej	Babci	-	której	los	zgotował	tak	trudne	
życie,	z	podziwem	rozważając	jej	dzielność.

Wspomnienia jej wnuczki Lidii Żelechowskiej-Markowskiej

Antoni Żelechowski
i Kazimiera z Wilkoszów Żelechowska - 8.10.1949 r.

Antoni Żelechowski
i Krystyna Żelechowska (de domo Strożyk) - 

20.07.1963 r.

Grobowiec Rodziny Żelechowskich
na Starym Cmentarzu w Tarnowie



Kacper Żelechowski

	 Kacper	Żelechowski	-	(prawdopodobnie	wywodzący	się	od	Antoniego	Żelechow-
skiego	-	brata	Franciszka	Żelechowskiego	z	Rzeszotar),	mąż	Marii	z	Chodackich	(ślub	
1892	-	Poznań),	ojciec	Andrzeja	(1897)	i	Włodzimierza	(1893),	który	imię	otrzymał	po	
swoim	ojcu	chrzestnym,	Włodzimierzu	Tetmajerze	-	malarzu,	pierwowzór	Gospodarza	
w	„Weselu”	Wyspiańskiego.	Włodzimierz	Żelechowski	był	mężem	poetki	-	Janiny	Zabie-
rzewskiej-Żelechowskiej).	Z	akt	cmentarza	rakowickiego	wiemy	gdzie	jest	pochowany	
Kacper	Żelechowski,	zmarł	w	domu	przy	ul.	Siemiradzkiego	23	(8.02.1942),	pochowany	
został	10.02.1942	(kw.	73	LXXIII,	rz.	7,	gr.	1),	ekshumowany	(sic!)	11.02.1942	i	pocho-
wany	w	kw.	XXXV,	rz.	połud.,	gr.	5.

Jan	Skotnicki	-	„Przy sztalugach i przy biurku”	(fragment)

	 Po	napisaniu	 rozdziału	o	Krakowie	 i	 jego	 ludziach	z	okresu	mego	 tam	pobytu	
poczułem	jakąś	lukę,	kogoś	mi	brakuje.	Tą	pominiętą	osobą	jest,	nie	kto	inny	jak	Kacper	
Żelechowski.	A	jednak	Kraków	tego	okresu	bez	niego	był	nie	do	pomyślenia.	Nikt	dotąd	
w	literaturze	nie	scharakteryzował	bliżej	tej	popularnej	postaci.	Tłumaczę	to	sobie	fak-
tem,	że	Żelechowski	był	trudny	do	scharakteryzowania.
	 Nie	można	go	było	traktować	wyłącznie	jako	malarza,	jako	cygana-wesołka	czy	
jako	diseura.	Kacper	Żelechowski	bowiem	był	jedynie	Kacprem	Żelechowskim	i	nikim	
innym.	Był	on	sobą	 i	 tylko	sobą.	Dziwnie	 łączył	w	sobie	 lekkomyślność	z	solidnością,	
zapał	do	sztuki	z	nieróbstwem	artystycznym,	gadulstwo	z	powściągliwością,	szaławilstwo	
z	uczuciami	rodzinnymi,	beztroską	wesołość	z	dramatyzowaniem	życia	i	poczuciem	po-
wagi	chwili.	Zadziwiająco	godził	w	sobie	sprzeczności,	łącząc	pozory	życiowej	płytkości	
z	przewrażliwianą	głęboką	uczuciowością.	Po	szczerym,	beztroskim	śmiechu	potrafił	rów-
nie	szczerze	zapłakać	nad	cudzym	bólem	czy	narodową	kieską.	Potrafił	po	wypowiedzeniu	
jednego	ze	swych	kawałów	poprowadzić	poważny	dyskurs	o	sprawach	publicznych.	Był	
jak	barometr	czuły	na	wszystko,	co	go	otaczało,	czy	to	była	promienna,	radosna	jasność,	
czy	beznadziejny	mrok.	Przy	takiej	nadwrażliwości	sztuka	malarska	była	dla	Żelechow-
skiego	zbyt	ciasna.	Szukał	innego	sposobu	wypowiadania	się,	sięgnął	więc	do	sztuki	swo-
jej	własnej,	na	razie	bezimiennej,	nie	ujętej	w	żadną	dotychczasową	klasyfikację.	Stała	ona	
na	pograniczu	aktorstwa	i	plastyki,	jak	również	literatury	i	muzyki.
	 Żelechowski	posiadał	dar	obserwacji	natury	i	życia	ludzkiego	oraz	talent	znako-
mitego	wyrażania	swoich	spostrzeżeń.	Paroma	ruchami,	wyrazem	twarzy,	mimiką,	gło-
sem	umiał	zobrazować,	co	tylko	chciał.
	 Kiedyś	przedstawił	mi	zjawisko	błyskawicy,	 innym	razem	zademonstrował	ze-
branym,	na	czym	polega	istota	opery	włoskiej.	Niezrównany	był	również	jego	Wiec sło-
wiański albo	Noc w stajni.
	 Takich	„kawałków”	Żelechowski	miał	w	repertuarze	bez	liku,	przy	czym	wszyst-
kie	one	pozbawione	były	cech	trywialności,	nawet	wtedy,	kiedy	były	drastyczne.	Świad-
czyło	to	o	jego	głębokiej	kulturze	artystycznej.	Nawet	gdy	dotykał	stosunków	lokalnych,	
dzięki	subtelności	dowcipu	nikogo	nie	urażał,	 toteż	Kacpra	wszyscy	darzyli	sympatią,	
całemu	Krakowowi	był	on	bliski.
	 Przy	pozorach	szaławilstwa	i	lekkoduchostwa	nie	ma	nic	łatwiejszego,	jak	wpaść	
w	rolę	pieczeniarza.	Ale	Kacper	był	daleki	od	tego.	Przehulał	w	kompanii,	co	miał,	a	póź-
niej	głodował,	by	wyrównać	swój	budżet.
	 Zaglądali	do	niego	nieraz	komornicy,	ale	i	z	nimi	potrafił	sobie	dawać	radę	róż-
nymi	fortelami,	o	których	krążyły	później	całe	legendy,	a	Kraków	się	zaśmiewał.	Szczyt	
popularności	osiągnął	Żelechowski,	kiedy	go	ujrzano	w	1914	roku	w	mundurze	ułana,	2.	
pułku	Karpackiej	Brygady.	Wiekiem	patronował	on	i	temu	„szwadronowi	wujów”,	szwa-

Kacper Żelechowski
(autoportret i autograf)

Kacper Żelechowski
w swojej pracowni

Kacper Żelechowski
„Wiejska dziewczyna” - pocztówka



dronowi,	w	którym	zgrupowali	się	artyści	krakowscy.	Byli	tam	prócz	Kacpra	malarze:	
Józef	Świrysz-Ryszkiewicz,	Henryk	Szczygliński,	Karol	Zyndram-Maszkowski,	Rozwa-
dowski,	Stanisław	Janowski,	Szperber,	 aktor	Kosiński	 i	wielu	 innych.	Kacper,	 liczący	
wtedy	przeszło	pięćdziesiąt	lat,	dłużej	jak	rok	na	karpackim	froncie	nie	mógł	wytrzymać.	
Przeprawiając	się	konno	przez	Prut	przeziębił	nerki	i	ciężko	się	rozchorował.	Fantazję	
ułańską	przypłacił	dłuższym	pobytem	w	szpitalu.	Zwolniony	z	legionów	z	powodu	zdro-
wia,	tworzył	nowe,	podpatrzone	na	froncie	obrazki,	wykonane	swoistą	swą	sztuką.
	 Kacper	Żelechowski	był	malarzem	poprawnym	i	ciekawym.	Malował	obrazy	peł-
ne	upiorów,	strachów,	 rusałek,	 topielic.	Najpopularniejszym	jednak	 jego	dziełem,	zna-
nym	powszechnie	z	licznych	rozsianych	po	dworach	i	dworkach	reprodukcji,	był	obraz	
„Wywłaszczenie”,	oparty	na	tematyce	ludowej.	Obraz	ten	posiadał	wiele	walorów	malar-
skich	i	pełen	był	nastroju	dramatycznego.
	 Kacper	Żelechowski	umarł	w	1942	roku.	Widziałem	go	ostatni	raz	parę	miesięcy	
przed	wybuchem	wojny.	Przegwarzył	ze	mną	całą	noc,	wspominając	starych	przyjaciół:	
Włodzimierza	Tetmajera,	Leonarda	Stroynowskiego,	Franciszka	Bruzdowicza,	Radzie-
jowskiego,	Wyspiańskiego,	Madeyskiego,	Wodzinowskiego	i	tylu	innych.	Nie	przypusz-
czałem	wtedy,	że	kres	jego	życia	jest	tak	bliski.	Wojna	i	jej	okropności,	a	może	niedosta-
tek,	przyspieszyły	kres	tego	na	wskroś	artystycznego	istnienia.

Malarz, co kładł na rękę zbójów jarmarcznych

	 Targ	bożonarodzeniowy	w	młodopolskim	Krakowie	odbywał	się	na	Rynku	Głów-
nym,	od	strony	pomnika	Mickiewicza.	Jak	chwalili	się	krakowianie,	las	choinek	wyrastał	
wtedy	 tam	 tak	wielki,	 że	 sam	malarz	Kasper	Żelechowski,	 będąc	 „zaledwie”	 po	 paru	
absyntach	(trunek	cyganerii,	nieco	słabszy	od	spirytusu,	ale	na	bazie	ponoć	halucynogen-
nego	piołunu),	wszedł	pewnego	razu	omyłkowo	w	ów	gąszcz	ze	sztucerem,	pragnąc	coś	
upolować.
	 Innym	razem	Żelechowski	spotkał	na	klatce	schodowej	malarza	Schwarca.	Żele-
chowski	schodził,	a	Schwarc,	dysząc	i	sapiąc,	wspinał	się	na	czwarte	piętro.	-	Ja	się	cie-
szę,	że	widzę	Waszeć.	Jak	zdrowie?	-	spytał	Kasper.	-	Źle	i	to	bardzo	źle	-	serce,	angina.	
Właśnie	wracam	od	lekarza.	Nie	wolno	mi	już	pracować,	nie	wolno	się	męczyć,	nie	wol-
no	mi	też	wychodzić	tak	wysoko	-	aż	na	czwarte	piętro…
	 W	tej	sytuacji	Żelechowski	zalecił	mu	trzymanie	się	lekarskiego	zakazu:	-	Zejdź-
my	więc	na	dół	-	pójdziemy	na	wódkę,	tylko	dwa	kroki	stąd.	Zapewniam	cię,	nie	zmę-
czysz	się.

	 Kasper	Żelechowski,	wspaniały	artysta	malarz,	 jeden	z	drużbów	na	ślubie	Tet-
majera	w	Bronowicach,	żywy	uczestnik	prawdziwego	„Wesela”,	jeden	z	roztańczonych	
chochołów	-	„raz	do	koła,	raz	do	koła…”	-	tak	jednego	z	wybitniejszych	malarzy	Młodej	
Polski	i	założyciela	kabaretu	Zielony	Balonik	wspominał	w	książce	„Kopiec	wspomnień”	
karykaturzysta	Antoni	Wasilewski.
	 Żelechowski	uznawany	był	za	jednego	z	najzdolniejszych	uczniów	Jana	Matej-
ki,	a	jego	obraz	„Wywłaszczenie”	był	przez	lata	najpopularniejszą	reprodukcją	wiszącą	
w	polskich	domach.	Ale	był	także	jedną	z	największych	pijackich	legend	najpierw	Kra-
kowa,	a	potem	-	obok	adiutanta	Piłsudskiego	Bolesława	Wieniawy-Długoszowskiego	-	
niepodległej	Polski.	

Kacper Żelechowski
rysunek węglem

Kacper Żelechowski
akt - pocztówka

Kacper Żelechowski
Cmentarz Rakowicki

Włodzimierz Żelechowski



Stefan Żelechowski

	 Wiosną	1943	r.	zostałem	zatrudniony	jako	robotnik	rolny	-	pasterz	w	pobliskim	
majątku	w	Grabówce.	Zatrudniła	mnie	pani	Aleksandra	Żelechowska,	z	domu	Dwernic-
ka,	którą	przesiedlono	z	 jej	 rodowego	majątku	w	Temeszowie	do	mniejszego	majątku	
pożydowskiego.	Mężem	tej	pani	dziedziczki	był	przedwojenny	starosta	powiatu	w	Kro-
śnie,	pan	Stefan	Żelechowski.	To	dzięki	niemu	awansowałem	na	chłopca	do	towarzystwa.	
Przez	państwo	to	traktowany	byłem	jak	własny	syn	lub	wnuk.	Byli	to	nadzwyczaj	dobrzy	
i	serdeczni	ludzie.
	 W	maju	1944	r.	przeżyłem	napad	bandy	ukraińskiej.	Byłem	pierwszą	ofiarą	tego	
napadu	i	jako	pierwszy	zostałem	uwięziony	w	magazynie	uprzęży	końskiej.	Po	niedługim	
czasie	uwięziona	tam	została	cała	służba	zamieszkująca	dworek,	a	także	pani	Aleksandra	
Żelechowska	i	jej	dwudziestoletni	syn.	Nie	wiadomo	było	wówczas,	co	się	stało	z	panem	
starostą	Stefanem	Żelechowskim.	Wczesnym	rankiem,	gdy	już	zaświtało,	usłyszeliśmy	
strzały,	co	było	sygnałem,	że	bandyci	opuszczają	dworek.	Ja,	jako	najmniejszy	z	uwię-
zionych,	wydostałem	się	przez	małe	okienko	magazynu.	Uwiązany	byłem	na	końskim	
postronku	i	podtrzymywany	przez	pozostałych	uwięzionych	bez	szwanku	osunąłem	się	
na	ziemię.	Obiegłem	pokoje	dworku,	otworzyłem	zamknięty	na	skobel	od	zewnątrz	ma-
gazyn,	uwalniając	wszystkich	uwięzionych.	Następnie	przebiegłem	do	swojego	pokoju,	
bo	taki	mi	zagwarantowali	państwo	Żelechowscy,	a	tam	leżał	na	moim	łóżku	skrępowany	
pan	starosta,	który	dusił	się,	bo	bandyci	rozdarli	pierzynę,	nałożyli	mu	na	głowę	i	związa-
li	wokół	szyi.	Wystraszeni	państwo	Żelechowscy	w	czerwcu	1944	r.	wynieśli	się	do	swej	
willi	w	Krośnie,	zabierając	mnie	ze	sobą.	Zbliżało	się	oswobodzenie…
	 Tam	przebywałem	z	nimi	do	września	1944	r,	to	jest	do	chwili,	kiedy	do	Krosna	
zbliżał	się	front	sowiecki.	W	Krośnie	przeżyłem	koszmarną	noc,	kiedy	to	Niemcy	wy-
sadzali	w	powietrze	znajdujące	się	tam	lotnisko…	Następnie	z	ciekawości,	wbrew	zaka-
zowi,	obserwowałem	z	odległości	około	stu	metrów	moment	wysadzenia	w	powietrze	
mostu	kolejowego	na	Wisłoku.	
	 Po	kilku	dniach	ostrzału	Krosna	od	strony	Korczyny	wyszedłem	z	panem	starostą	
na	spacer	i	właśnie	wówczas	w	niedużej	odległości	od	nas	padały	gęsto	pociski,	paliła	się	
ziemia.	Pan	starosta	Żelechowski,	jako	wysoki	rangą	wojskowy,	orzekł,	że	jest	to	jakiś	
nowy	rodzaj	broni,	której	on	osobiście	nie	znał.	Jak	się	po	kilku	dniach	okazało,	były	to	
pociski	rakietowe	Katiuszy.	Po	tym	wydarzeniu	mieszkańcy	Krosna	zostali	ewakuowani.	
Nas	ewakuowano	do	wsi	Targowiska	koło	Iwonicza.	Tam	spędziliśmy	około	miesiąca,	
mieszkając	na	plebanii.	Przebywało	tu	mnóstwo	ludzi	ewakuowanych	z	Krosna.	Panował	
strach	i	przerażenie.	Żołnierze	niemieckiej	piechoty,	którzy	bronili	tego	terenu,	sterrory-
zowali	panie	znajdujące	się	na	plebanii	i	zmusili	je	do	systematycznego	przygotowywa-
nia	posiłków	przez	kilkanaście	dni.
	 Po	naszym	powrocie	do	Krosna	zastaliśmy	willę	państwa	Żelechowskich	zupeł-
nie	wypaloną	i	wówczas	zamieszkaliśmy	w	jednopokojowym	mieszkaniu	w	kamienicy	
zlokalizowanej	przy	cmentarzu.	Ja	nie	wiedziałem,	co	działo	się	przez	te	kilka	miesięcy	
z	moją	mamą	i	bratem.	Pani	Żelechowska	załatwiła,	że	samochód	ciężarowy,	który	przy-
jechał	z	Grabownicy	do	Krosna,	zabrał	mnie	do	mojej	mamy.
	 (…)	Pamiętam,	że	na	święta	Bożego	Narodzenia	pani	Zofia	Krzysztyńska	przy-
gotowała	paczkę	żywnościową	dla	mojej	mamy,	a	ja	tę	paczkę	dostarczyłem,	udając	się	
pieszo	do	Krosna,	oddalonego	o	39	kilometrów	od	Grabownicy.
	 (…)	W	Krośnie	 dowiedziałem	 się,	 że	 pan	 starosta	 Stefan	 Żelechowski,	 będąc	 na	
spacerze,	pozbawiony	mojej	opieki,	został	potrącony	przez	sowiecki	samochód	wojskowy,	
w	wyniku	czego	zmarł.	Jego	małżonka,	pani	Aleksandra,	pogrążona	była	w	głębokiej	żałobie.

Fragment	pamiętników	Zenona	Łakomego „Wspomnienia wysiedlonego”

List Heleny z Żelechowskich Balickiej do Stefana Żelechowskiego (18.06.1906)
„Kochany Stefeczku! List od Ciebie odebrałam i dziękuję za te słowa - bo mi ogromnie było 

przykro jak mi Miecio powiedział że Cię spotkał a mnie nie odwiedziłeś.”

Grobowiec Seweryna Bieszczada,
w którym spoczywa Stefan Żelechowski

Nagrobek Aleksandry z Dwernickich 
Żelechowskiej, jej córki Zofii i syna 
Floriana (cmentarz w Zakopanem)



Żelechowscy z Bogusz

	 Stanisław	 Żelechowski	 (1868-1940)	 -	 właściciel	 majątku	 Bogusze	 urodził	 się	
w	1868	r.	w	rodzinie	ziemiańskiej,	do	której	należał	majątek	w	przygranicznych	Bogu-
szach.	Jego	ojciec	również	Stanisław	popierał	powstanie	styczniowe.	Stanisław	studiował	
w	Rydze,	gdzie	zaprzyjaźnił	się	z	późniejszym	Prezydentem	RP	-	Ignacym	Mościckim,	
który	odwiedził	go	w	Boguszach	przy	okazji	uroczystości	poświęcenia	sztandaru	9	Pułku	
Strzelców	Konnych	w	1928	r.
	 Jako	ziemianin	z	tradycjami	angażował	się	w	działalność	społeczną	i	ekonomicz-
ną.	W	1911	r.	będąc	już	wówczas	członkiem	Sądu	Gminnego	był	jednym	z	założycieli	
Grajewskiego	Towarzystwa	Kasy	Oszczędnościowo-Pożyczkowej,	w	okresie	II	RP	prze-
wodniczył	Urzędowi	Rozjemczemu	do	 spraw	kredytu	małej	własności	 rolnej	oraz	był	
założycielem	i	prezesem	otwartej	w	1928	r.	w	Grajewie	mleczarni	spółdzielczej.
	 Wraz	z	małżonką	Lucyną	(z	Chojnowskich)	angażował	się	również	w	działalność	
na	rzecz	parafii	-	był	m.in.	prezesem	dozoru	kościelnego	(1929	r.),	żona	był	przewodni-
czącą	Stowarzyszenia	Pań	Miłosierdzia	 św.	Wincentego	z	Paulo.	Wspólnie	byli	 rodzi-
cami	chrzestnymi	sztandaru	dzieci	szkolnych	należących	do	stowarzyszenia	religijnego	
„Krucjata	Eucharystyczna”,	którego	poświęcenie	odbyło	się	w	1935	r.	Lucyna	Żelechow-
ska	był	również	matką	chrzestną	sztandaru	9	PSK,	który	został	wręczony	w	1928	r.
	 Stanisław	 Żelechowski	 wspierał	 działalność	 wielu	 stowarzyszeń	 i	 organizacji,	
m.in.	 Stowarzyszenie	Młodzieży	 Polskiej,	 był	 również	 członkiem	 Koła	 Towarzystwa	
Przyjaciół	Związku	Strzeleckiego	i	Koła	Przyjaciół	Harcerstwa.	Był	członkiem	rady	po-
wiatowej	BBWR.
	 Po	wejściu	Rosjan	w	1939	roku	został	wraz	z	rodziną	wywieziony	na	Syberię.	
Zmarł	w	drodze	jesienią	1940	r.	w	Mińsku.	Symboliczna	mogiła	znajduje	się	na	cmenta-
rzu	w	Grajewie.
	 Lucyna	 Żelechowska	 zmarła	 w	 1944	 roku	 w	 Boguszach	 i	 została	 pochowana	
w	grobie	rodzinnym	w	Grajewie.	Mieli	dzieci:	Gustawa,	Anielę	i	Marię,	która	wyszła	za	
mąż	za	Tadeusza	Wyrzykowskiego	(adwokat,	komendant	II	Okręgu	BCh),	sama	będąc	
kierownikiem	Wydziału	Kolportażu	i	Łączności	KG	BCh	w	randze	porucznika.	

Ignacy Mościcki na Ziemi Grajewskiej

	 26	września	1928	r.	Ziemię	Grajewską	odwiedził	urzędujący	prezydent	RP,	Igna-
cy	Mościcki.	Poza	udziałem	w	uroczystości	wręczenia	sztandaru	grajewskiemu	9	PSK	
była	to	okazja	do	odwiedzenie	kolegi	ze	studiów	Stanisława	Żelechowskiego,	właściciela	
majątku	w	Boguszach.	Jednak	nie	była	to	pierwsza	wizyta	Ignacego	Mościckiego	na	tym	
terenie.	W	 swojej	 „Autobiografii”	wspomniał	 on,	 że	 pod	 koniec	XIX	wieku	 zrobił	 to	
dwukrotnie.	Po	raz	pierwszy	Ignacy	Mościcki	był	w	okolicach	Grajewa	tuż	po	ślubie,	22	
lutego	1892	r.	Udawał	się	on	za	granicę,	aby	uzyskać	praktyczne	informację,	dotyczące	
materiałów	wybuchowych.
 Podróż za granicę ułatwił mi tym razem mój kolega Stanisław Żelechowski, któ-
rego rodzice posiadali majątek nad samą granicą niemiecką koło Grajewa. Łączyły mnie 
z nim bliższe stosunki koleżeńskie jeszcze w korporacji (Korporacja Akademicka „We-
lecja”), bo mieszkaliśmy przez pewien czas nawet razem w Rydze. Ojciec jego, znający 
dobrze naczelnika komory celnej w Grajewie, nie miał trudności na uzyskanie pozwole-
nia na mój przejazd przez granicę w Grajewie, mimo iż nie posiadałem paszportu zagra-
nicznego. Przedstawił mnie jako swego gościa, ziemianina z lubelskiego, który zaniemógł 
i pragnął udać się do specjalisty w Królewcu. Graniczna stacja niemiecka znajdowała 
się blisko Grajewa, także można się było do niej udać piechotą, co też uczyniłem. I kiedy 

Akt ślubu Tomasza Żelechowskiego i Marianny Modzelewskiej z 1790 roku

Akt zgonu Jana Żelechowskiego z 1850 roku

Alegata do akt ślubu
Tomasza Żelechowskiego

i Marianny Modzelewskiej
z 1790 roku



po kupieniu biletu miałem wejść do wagonu, zostałem niepodziewanie zatrzymany przez 
agenta policyjnego, który poprosił o udanie się z nim do inspektora policji. Po wylegity-
mowaniu się moim paszportem wewnętrznym i wyjaśnieniu, że przeszedłem przez rosyjską 
komorę celną za pozwoleniem jej naczelnika, po daniu celu mojej podróży do Królewca, 
uspokoiłem inspektora, który przeprosiwszy mnie, nie widział dalszych przeszkód w moim 
wyjeździe. Ponieważ pociąg mój odjechał, a do następnego pozostało kilka godzin czasu, 
mogłem powrócić jeszcze do państwa Żelechowskich. Do Królewca naturalnie nie doje-
chałem.
 Po	raz	drugi	w	okolicach	Grajewa	przyszły	prezydent	pojawił	się	latem	1892	r.	
Tym	razem	uciekał	przed	policją	carską	do	Berlina,	korzystając	z	pomocy	swoich	znajo-
mych.
 Pierwszym etapem naszej dalszej podróży był dom rodziców mojego kolegi Żele-
chowskiego, których majątek - jak już wspomniałem - dochodził pod Grajewo do samej 
granicy niemieckiej. Przybwszy tam poczuliśmy się znowu wolni i na razie bezpiecznie. 
Po kilku dniach pobytu w tym gościnnym domu udaliśmy się z gospodarzami na prze-
chadzkę do lasu i tam przeszliśmy granicę. Poza laskiem, po stronie niemieckiej, czekał 
już na nas mój kolega z powozem, którym mieliśmy pojechać do miasteczka Ełku, by tam 
dopiero wsiąść do pociągu. Szczęśliwym trafem dawniejsza moja przygoda na stacji przy 
samej granicy w małej wioszczynie, w Prostkach, dała mi wskazania, bez której nasz mi-
sterny plan wydostania się spod łap rosyjskich nie byłby się udał. Bylibyśmy na pewno 
zatrzymani na pierwszej stacji niemieckiej i wydani władzom rosyjskim.

Na	podstawie	materiałów	ze	strony	www.grajewiak.pl

Święto 6 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

Prezydent Ignacy Mościcki (z lewej)
odbiera sztandar z rąk ofiarodawcy,
Stanisława Żelechowskiego, właściciela majątku 
Bogusze koło Grajewa.
Widoczni także: żona Stanisława Żelechowskiego
Lucyna (na prawo za mężem), matka chrzestna 
sztandaru, adiutant Prezydenta RP rtm. Wacław 
Calewski (na prawo za prezydentem) i zastępca 
szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP
ppłk Wojciech Fryda (na prawo za prezydentem)

- październik 1928 r.

Stanisław Żelechowski

Gustaw Żelechowski

Grób Lucyny Żelechowskiej
na cmentarzu w Grajewie

Grobowiec Żelechowskich
w Grajewie - stan obecny



Żelechowscy z Pieczonóg

	 Pieczonogi	(woj.	małopolskie).	W	latach	1975-1998	miejscowość	położona	była	
w	województwie	kieleckim.	W	miejscowości	znajduje	się	dworek	z	XIX	w.	Zobacz	też:	
Pieczonogi	...	Tak	to	jest	w	Wikipedii…	
	 Dworek,	to	za	mało,	pałac	-	za	dużo.	Duży	obiekt,	architektonicznie	zupełnie	nie	
związany	z	„dworkiem”.	Współczesny	wygląd	wskazuje	na	wprowadzenie	wielu	zmian,	
które	zniszczyły	pierwotne	założenia,	jego	przedwojennych	zdjęć	nie	znalazłem.	Jedynie	
fragmenty.	Obecnie	-	Dom	Pomocy	Społecznej	w	Pieczonogach	im.	Świętej	Matki	Teresy	
z	Kalkuty.
	 Historia	spotkania	z	Pieczonogami	zaczęła	się	kilka	lat	temu;	ktoś	na	adres	mailo-
wy	poprosił	mnie	o	adres	pocztowy,	bo	znalazł	na	śmietniku	dokumenty	i	zdjęcia	doty-
czące	Żelechowskich.	Gdzieś	w	Konstancinie-Jeziornej.	Dostałem	przesyłkę	zawierającą	
wspomniane	zdjęcia	i	dokumenty.	Skarby.
	 Przez	lata,	od	początku	XX	wieku	do	1945	roku	w	Pieczonogach	mieszkali	Żele-
chowscy.	Do	dziś	nie	wiem	skąd	tam	się	wzięli.	W	jakiś	sposób,	sam	dzisiaj	nie	wiem	
w	 jaki,	 skontaktowałem	się	z	panią,	bodaj	wnuczką	ostatnich	właścicieli,	 i	oryginalne	
dokumenty	jej	wysłałem.	Niestety	nie	dostałem	odpowiedzi	zawierającej	więcej	szczegó-
łów	dotyczących	Żelechowskich-Boguńskich.
	 Ze	wspomnianych	dokumentów	wynika,	że	Stanisław	Jan	Jerzy	Witeliusz	z	Żele-
chowa	Żelechowski	 (zamieszkały:	Lwów,	 ul.	Kopernika	 11)	 zamężny	 z	Amelią	Zofią	
Boguńską	przyjął	jej	nazwisko	pisząc	się	odtąd	„Żelechowski-Boguński”.	Wydaje	mi	się,	
że	było	to	związane	z	intercyzą	małżeńską	zawierającą	przekazanie	określonego	majątku.
	 Syn	 jego	 Paweł	 Stanisław	 Wincenty	 Żelechowski-Boguński	 (ur.	 4.11.1891	
Lwów	-	zm.	po	VIII	1969),	(ppor.	WP	1921),	zm.	ok.	1969,	ślub	Warszawa-Śródmieście	
11.11.1938)	uzyskuje	zaświadczenie,	że	jest	właścicielem	dóbr	Pieczonogi	w	powiecie	
miechowskim	(342	morgi).
	 Żeni	się	z	Ireną	Kazimierą	(ur.	Warszawa	16.09.1902,	zm.	08.07.1969,	zam.	Kon-
stancin-Jeziorna,	córka	Bolesława	Jaśkiewicza	i	Emilii	Król).	Dziećmi	są:	Wojciech	Zbi-
gniew	(ur.	Warszawa,	19.12.1924)	(choć	w	innym	źródle	jako	ojciec	widnieje	Franciszek)	
i	Elżbieta.
	 Na	podstawie	nielicznych	dokumentów	wiadomo,	że	Wojciech	przetrzymywany	
był	przez	UB	w	Miechowie	(zwolniony	7.04.1945).	Niewątpliwie	Paweł	i	Irena	zosta-
li	zmuszeni	do	opuszczenia	Pieczynogów	i	zamieszkali	w	Konstancinie-Jeziornej.	Ktoś	
z	tej	rodziny,	może	Wojciech,	został	zatrudniony	jako	stróż	w	dawnym	majątku.
	 Paweł	odszedł	nie	wcześniej	niż	końcem	1969	roku,	 jego	żona	Irena	-	w	 lipcu	
1969,	jakie	były	losy	Wojciech	i	Elżbiety?	Nie	wiem.

Wizytówka
St. J. Jerzego Witeliusza Żelechowskiego

Stanisław Jan Jerzy Witeliusz Żelechowski
23 marca 1936 r.

Odcisk pieczęci herbowej
St. J. Jerzego Witeliusza Żelechowskiego

Paweł Żelechowski-BoguńskiIrena Żelechowska-Boguńska

Pieczonogi,
czerwiec 1940



Haburowie i Żelechowscy

	 Kazimierz	 Erazm	Habura	 (syn	 Franciszka	 Habury	 (1843-1921)	 -	 nauczyciela,	
literata,	 tłumacza,	 powstańca	 styczniowego,	 zasłużonego	 obywatela	Miasta	Tarnowa),	
doktor	praw	(Wydział	Prawa	UJ	-	1894).	Dnia	8	kwietnia	1899	r.	w	tarnowskiej	katedrze	
poślubił	Zofię	Żelechowską	(ur.	w	Nieprześni	22	maja	1879	r.,	córkę	Stanisława	i	jego	
drugiej	żony,	Anny	Babireckiej).	Ślubu	udzielił	ks.	Antoni	Dwornicki	z	kościoła	grekoka-
tolickiego,	a	świadkami	byli	Tadeusz	Żelechowski	(właściciel	dóbr	Korczów)	i	Bolesław	
Kapliński	 (właściciel	 dóbr	 Łotacze).	 Żelechowscy	mieszkali	w	Gumniskach,	 gdzie	 S.	
Żelechowski	posiadał	dobra	 tzw.	Nalepówkę.	Od	1898	do	1899	był	sędzią	w	Dobczy-
cach.	Tam	 urodziły	 się	 dzieci:	Kazimierz	 Franciszek	 Stanisław	 (1903)	 i	Wanda	Anna	
Zofia	(1908).	W	latach	1908-1911	był	sędzią	powiatowym	dla	Sądu	Krajowego	w	Kra-
kowie.	25	czerwca	1912	r.	został	wpisany	na	listę	adwokatów	Izby	Adwokackiej	w	Kra-
kowie	z	siedzibą	w	Dobczycach.	Związał	się	z	Wojskiem	Polskim,	gdzie	otrzymał	tytuł	
pułkownika	i	był	szefem	Wojskowego	Sądu	Okręgowego	w	Lublinie	i	radcą	Floty	Wo-
jennej.	Jego	żona	Zofia	zmarła	16.01.1934	w	Krakowie.	
	 Synem	Kazimierza	i	Zofii	z	Żelechowskich	był	Kazimierz	Franciszek	Stanisław	
Habura-Żelechowski,	urodzony	1	maja	1903	r.	w	Dobczycach.	W	okresie	I	wojny	świa-
towej	był	uczniem	II	Wyższej	Szkoły	Realnej	w	Krakowie.	Jako	siedemnastolatek	zgłosił	
się	jako	ochotnik	i	uczestniczył	w	wojnie	polsko-bolszewickiej	1920	r.	Następnie	został	
zawodowym	oficerem	Wojska	Polskiego.	Był	także	oficerem	sądowym	w	Bielsku-Białej	
(major	audytor).	W	1928	r.	poślubił	w	Krakowie	Marię	Kaden	(ur.	w	1902	r.,	córkę	Gu-
stawa	Adolfa	Kadena	i	Marii	z	Wyhowskich).	Jako	major	Wojska	Polskiego	uczestniczył	
w	wojnie	1939-1945.	W	1953	r.	poprosił	o	azyl	polityczny	w	Wielkiej	Brytanii.	W	1967	
r.	był	jednym	z	inicjatorów	wystawy	pt.	Józef	Piłsudski	w	filatelistyce	polskiej.	Zmarł	na	
obczyźnie	w	Szkocji,	w	Edynburgu,	12	czerwca	1971	r.,	spoczywa	na	cmentarzu	Corstor-
phine	Hill	Cementery	w	Edynburgu.
	 Córką	 Kazimierza	 Erazma,	 była	Wanda	Anna	 Zofia	 Habura	 (ur.	 8.06.1908	 r.	
w	Dobczycach).	Tancerka,	choreografka,	plastyczka	i	pedagog.	Wanda	Habura	w	latach	
1927-1930	zdobywała	doświadczenie	artystyczne	w	Krakowie,	uczyła	się	ruchu	muzycz-
nego	w	 szkole	 Janiny	Mieczyńskiej,	malarstwa	u	prof.	Władysława	Skoczylasa	 i	Wa-
cława	Borowskiego,	eurytmii	(tanecznej	gimnastyki)	u	pani	Wigi	Siedleckiej	i	reżyserii	
u	Heleny	Buczyńskiej.	Poślubiła	Bolesława	Antoniego	Jeżowskiego	h.	Strzemię.	
	 W	sierpniu	1939	r.	Wanda	Haburzanka-Jeżowska	otrzymała	kartę	mobilizacyjną	
do	jednostki	Wojska	Polskiego	w	Częstochowie.	Nie	dotarła	 tam	jednak,	gdyż	pociąg,	
którym	się	poruszała	został	zbombardowany	pod	Piotrkowem.	Po	kilku	dniach	przedo-
stała	się	do	Warszawy	i	zgłosiła	do	pułkownika	Tadeusza	Tomaszewskiego,	Szefa	Sztabu	
Dowództwa	Obrony	Warszawy,	kolegi	brata	Wandy,	Kazimierza	Habury-Żelechowskie-
go.	Podjęła	pracę	w	Sekcji	Opieki	nad	Dziećmi	i	Młodzieżą.	
	 Po	wojnie	prowadziła	w	Warszawie	Szkołę	Plastyki	i	Rytmiki,	która	dawała	popi-
sy	na	scenie	Teatru	Polskiego	1946-1948,	współpracowała	z	tym	teatrem	jako	choreograf.	
Latem	1957	r.	Narodowa	Galeria	Szkocka	zorganizowała	w	Edynburgu	retrospektywną	
wystawę	 „rzeźby	 naturalnej”	Wandy	 Jeżowskiej.	Odbyła	 się	 ona	 staraniem	 tamtejszej	
Polonii,	wśród	której	znajdował	się	brat	Wandy,	Kazimierz.	O	Wandzie	z	Haburów	Je-
żowskiej	tak	wspominała	Maja	Komorowska:	Przyjeżdżała z Warszawy pani Wanda Je-
żowska. Mówiono, że jest prawdziwą artystką: tańczy, maluje, rzeźbi. I była naprawdę 
piękna. Lubiłam na nią patrzeć. Wanda	Jeżowska	zmarła	18	października	1978	r.	w	War-
szawie.	

Na	podstawie:	M. Czosnyka - „Franciszek Habura (1843-1921) - nauczyciel, literat, tłu-
macz, powstaniec styczniowy. Szkic biograficzny”.

Nagrobek
Kazimierza Habury-Żelechowskiego

Wpis w Liber Copulatorum z dnia 8 kwietnia 1899 r.

Wyciągi z akt Wojska Polskiego
dotyczące Kazimierza Habury-Żelechowskiego

Wanda z Haburów Jeżowska
(1908-1978)



Żelechowscy - powrót do Rzeszotar

	 W	 1928	 roku	 Rzeszotary	 odwiedził	Władysław	 Żelechowski	 (syn	 Stanisława)	
uwieczniając	na	zdjęciu	 jego	mieszkańców:	Jerzego	(syna	Józefa	Witolda	-	powstańca	
1863),	jego	żonę	Anielę,	córkę	Annę	(po	mężu	Tadeuszową	Oświęcimską)	i	wnuka	Jana.	
Według	zapisów	gminnych	Anna	Oświęcimska	nabyła	Rzeszotary	1935	roku.
	 Jednocześnie	Oświęcimscy	byli	właścielami	apteki	w	Krakowie.	Apteka	mieściła	
się	w	kamienicy	„Pod	Złotym	Słoniem”	(będącą	też	ich	własnością),	która	została	wy-
dzielona	z	sąsiedniej	kamienicy	przy	ulicy	Grodzkiej	15	po	wielkim	pożarze	Krakowa	
w	1850.	Na	fasadzie	budynku	umieszczono	płaskorzeźbę	przedstawiającą	złotego	słonia.	
W	1932	Tadeusz	Oświecimski	przejął	aptekę	o	wiekowej	tradycji,	która	od	godła	domu	
nazywana	była	„Apteką	pod	Złotym	Słoniem”.	W	1950	kamienica	została	przejęta	na	
własność	miasta.	W	2018	została	decyzją	sądu	przekazana	Fundacji	im.	Jana	i	Tadeusza	
Oświecimskich,	założonej	przez	ostatnią	spadkobierczynię	przedwojennych	właścicieli	
Renatę	Oświecimską-Obstarczyk.
	 W	1945	r.	cały	majątek	dworski,	mimo	że	nie	przekraczał	dozwolonych	ustawowo	
50	ha,	został	przejęty	przez	państwo,	po	czym	jego	użytki	rolne	rozparcelowano,	a	lasy	
upaństwowiono.	Z	części	majątku	dworskiego	została	utworzona	Rolnicza	Spółdzielnia	
Produkcyjna,	uważana	za	jedną	z	pierwszych	w	Polsce.	Wygnana	z	dworu	ostatnia	dzie-
dziczka,	Anna	Oświęcimska	zmarła	9	marca	1949	roku.	Pochowana	jest	na	Cmentarzu	
Rakowickim	w	Krakowie.	
	 Dwór	zasiedlony	przez	nowych	mieszkańców	i	administrowany	przez	powojenną	
władzę,	niszczał	i	w	miarę	upływu	czasu	popadał	w	coraz	większą	ruinę.	W	pierwszej	
dekadzie	XXI	wieku	został	rozebrany.	

Władysław Żelechowski
(autor zdjęcia)

wykładowca na
Akademii Rolniczej w Krakowie

Miejsce po dworze w XXI wieku

Dwór w Rzeszotarach w 1928 roku



Żelechowscy - Limanowa, Kowalowa, Łętownia

	 Dopytywani,	przeze	mnie	tato	i	jego	siostry	wspominali	o	Żelechowskich	miesz-
kających	gdzieś	na	południu,	że	ktoś	tam	ich	odwiedzał	był,	może	w	Gorlicach	jeszcze	
po	wojnie.	Kiedyś	ciocia,	siostra	ojca,	rzuciła,	że	owszem,	ale	to	duża	rodzina,	a	poza	
tym	dziadek	w	czasie	swojego	pobytu	gdzieś	u	familii	w	majątku	potraktowany	został	
jak	ubogi	krewny.	Czy	takie	zdarzenie	miało	miejsce,	czy	było	to	tylko	odczucie	dziadka,	
a	może	nabroił	trochę,	bo	jak	opowiadano,	kiedyś	wprowadził	po	przejażdżce,	konia	do	
pokoju.

	 W	związku	rocznicą	Powstania	Styczniowego	gmina	Świątniki	Górne,	do	których	
należą	administracyjnie	Rzeszotary,	chciała	uczcić	weteranów	poprzez	ufundowanie	ta-
blicy	pamiątkowej.	Dzięki	(...)	staraniom	i	zbiórce	rodziny	oraz	państwowej	i	gminnej	
dotacji	udało	się	wmurować	i	poświęcić	tablicę	ku	czci	powstańców.	Wśród	zasłużonych	
widnieje	 nazwisko	Władysława	Żelechowskiego	 ojca	Heleny	Balickiej	 oraz	 jego	 bra-
ta,	Józefa	Witolda	Żelechowskiego,	który	był	ojcem	chrzestnym	Mieczysława	-	mojego	
dziadka.

	 Władysław	Żelechowski.	 Przeglądając	 spisy	wyborcze	 do	 sejmu	 galicyjskiego	
w	jednej	z	lwowskich	gazet	z	tamtego	okresu	zobaczyłem,	że	Władysław	figuruje	jako	
właściciel	Kowalowej	koło	Tuchowa	wraz	z	żoną	Bolesławą.	W	dokumentach	i	opraco-
waniach	historycznych	pojawia	się	wzmianka,	że	był	również	współwłaścicielem	Lima-
nowej.
	 Była	to	skomplikowana	i	anegdotyczna	sprawa,	(zainteresowanych	odsyłam	do	
pamiętników	Antoniego	Józefa	Marsa)	bo	dzieci	Pawła	i	Antoniny	Żelechowskiej	z	Je-
zierskich	okazały	się	nagle	być	jedynymi	spadkobiercami	Limanowej,	stąd	pradziadek	
Władysław	figuruje	w	pewnym	okresie	 jako	współwłaściciel	dóbr	 limanowskich	wraz	
z	siostrą	Franciszką	i	dwoma	swoimi	szwagrami	Borowskim	i	Bartkiewiczem.	Po	śmierci	
obojga	 rodziców	zdecydowano	się	 sprzedać	Łętownię	 (w	przemyskim),	która	była	 re-
zydencją	Pawła	Żelechowskiego	 i	 jego	 dzieci.	 Po	 podziałach	 i	 ugodach	majątkowych	
dotyczących	przejęcia	Limanowej	przez	Marsów,	Władysław	Żelechowski	osiadł,	jak	pi-
sze	autor	pamiętników,	w	dobrach	żony	Bolesławy.	Franciszka	wraz	z	Antonim	Józefem	
zobowiązali	się	zaopiekować	nieletnimi	jeszcze	synami	Pawła	Żelechowskiego:	Józefem	
Witoldem,	późniejszym	ojcem	chrzestnym	mego	dziadka,	oraz	Kazimierzem.
	 Wracając	do	naszego	pradziadka	Władysława	Żelechowskiego,	prawdopodobnie	
po	ukończeniu	szkoły	oficerskiej	odbywał	służbę	w	wojsku	austriackim.	Być	może	po	
ślubie	z	Bolesławą	z	Marszałkowiczów	nabyli	wspomnianą	wcześniej	wieś	Kowalową.
	 Istnieje	notatka	w	pamiętnikach	powstańców	styczniowych	w	opracowaniu	Eli-
giusza	Kozłowskiego,	że	w	1863	roku	Władysław	został	mianowany	porucznikiem	w	Po-
wstaniu	Styczniowym.	Jak	wcześniej	wspomniałem	w	tymże	zrywie	niepodległościowym	
walczyło	oprócz	niego	czterech	potomków	Franciszka	Żelechowskiego	z	Rzeszotar.
Władysław	z	Bolesławą	mieli	trójkę	dzieci:	Kazimierza,	Helenę	oraz	Jadwigę.	Do	swojej	
śmierci	mieszkali	w	Kowalowej.
 
	 Kazimierz	Żelechowski	był	jedynym	synem	Władysława.	Domyślam	się,	że	po	
śmierci	 rodziców	Kazimierz	 sprzedał	 swoją	 część	Kowalowej	 koło	Tuchowa	 i	 osiadł	
w	dobrach	swojej	żony	Jadwigi	z	Kempnerów.
	 W	XV	wieku	Łętownia	należała	do	rodziny	Jordanów,	którzy	byli	 inicjatorami	
powołania	 tutejszej	 parafii.	W	 wieku	 XVIII	 jest	 własnością	 Jana	 Lisickiego,	 którego	
żona	była	 fundatorką	obecnego	kościoła.	Potem	przechodzi	po	kądzieli	 na	Stanisławę	
prawnuczkę	 Lisickich,	 która	 wychodzi	 za	 mąż	 za	Władysława	 Kempnera,	 wcześniej	

Władysław Żelechowski, Helenka Żele-
chowska, Bolesława z Marszałkowiczów 
Żelechowska, Mieczysław Marszałkowicz 

(1864)

Dwór w Łętowni

Helena z Żelechowskich Balicka

Jadwiga z Kempnerów Żelechowska



dyrektora	Departamentu	w	Ministerstwie	Kolei	we	Wiedniu	 oraz	właściciela	 rafinerii	
w	Borysławiu.	Kempnerowie	mieli	czworo	dzieci:	Janinę	(żonę	Józefa	Górkiewicza	z	To-
porzyska),	Mariana,	Władysława	oraz	Jadwigę	urodzoną	w	1876	roku,	która	została	żoną	
wujka	Kazimierza.
	 Państwo	Żelechowscy	byli,	 jak	można	wyczytać	ze	wspomnianego	 tekstu	OSP	
w	 Łętowni,	 bardzo	 przychylni	 inicjatywom	 społecznym.	Kazimierz	 został	 pierwszym	
prezesem	tej	organizacji.	Oczywiście,	jak	w	tamtych	czasach	bywało,	łętowski	dwór	był	
ośrodkiem	kultury	i	polskości.	Posiadał	bogaty	zabytkowy	księgozbiór	i	cenne	pamiątki	
z	przeszłości.	W	pamiętnikach	Bolesława	Wieniawy	Długoszowskiego	zachował	się	opis	
stacjonowania	 jego	plutonu	we	dworze	 (...).	Wspomina	on	bardzo	serdeczne	przyjęcie	
przez	Kazimierza	i	Jadwigę,	których	określa	swoimi	kuzynami	Żelechowskimi	.
	 Na	stronie	o	zabytkach	sakralnych	 regionu	widnieje	notatka	o	Jadwidze,	żonie	
Kazimierza,	 która	była	 fundatorką	nowych	witraży	w	kościele	w	Łętowni.	W	obrębie	
murów	kościoła	znajduje	się	kaplica	grobowa,	(...)	są	tam	również	pochowani	Kazimierz	
z	Jadwigą.
	 Kazimierzowie	dzieci	nie	mieli	więc	na	wujku	Kazimierzu,	bracie	babci	Hele-
ny,	zakończyła	się	gałąź	rodu	Władysława	Żelechowskiego	w	linii	męskiej,	a	Łętownię	
po	ich	śmierci	odziedziczył	Marian	Kempner,	brat	Jadwigi.	Dramatyczna	była	zagłada	
dworu,	pożar	we	wrześniu	1939	roku	oraz	nakaz	opuszczenia	w	1945.	Marian	podczas	
wywłaszczania	w	akcie	rozpaczy	spalił	archiwa	dworskie.

	 Jadwiga	Żelechowska	była	najmłodszym	dzieckiem	Władysława	Żelechowskiego	
i	Bolesławy.	Urodziła	się	w	Kowalowej	15.01.1864	roku.	Po	wstąpieniu	do	Sióstr	Felicja-
nek,	jako	siostra	Zofia,	podjęła	wkrótce	pracę	nauczycielki,	między	innymi	w	Besku	koło	
Rymanowa,	do	grudnia	1915	roku,	a	potem	we	Lwowie,	mieszkając	w	domu	zakonnym	
przy	Janowskiej	38.	Zmarła	24	kwietnia	1941.

	 Helena	Żelechowska,	starsza	siostra	Jadwigi,	urodziła	się	w	1858	roku	prawdopo-
dobnie	w	Kowalowej	koło	Tuchowa.	18	października	1879	roku	wyszła	za	mąż	za	Józefa	
Balickiego	(komisarz	rządowy	w	Starostwie	chrzanowskim,	komisarz	C.K.	w	Starostwie	
wielickim,	starszy	komisarz	Namiestnictwa	we	Lwowie).	Ze	względu	na	pracę	naszego	
pradziadka	Józefa,	urzędnika	państwowego,	kilka	razy	zmieniali	miejsce	zamieszkania:	
Wieliczka,	Stryj,	Lwów.
	 Dzieciństwo	i	wczesna	młodość	jej	synów,	Stefana	i	Mieczysława,	przypadł	na	
okres	pobytu	w	Wieliczce	i	Stryju.	Bracia	Baliccy	wspominali	o	znajomości	się	z	Kor-
nelem	Makuszyńskim,	który	w	książce	„Cielęce	lata”	opisał	ten	okres	swojego	pobytu	
w	Stryju.	Jak	relacjonowała	w	liście	ciocia	Aleksandra	z	Balickich	Stankiewiczowa,	bab-
cia	Helena	dokarmiała	kotletami	młodocianego	Kornela,	kiedy	przychodził	do	nich	z	wi-
zytą.	Kornel	również	pomagał	w	lekcjach	Mieczysławowi,	o	czym	opowiadał	mój	tato.
	 Józef	z	Heleną	mieli	jeszcze,	wspomnianego	wcześniej	najmłodszego	synka	Zbi-
gniewa,	 chorego	 na	 padaczkę.	 Dziadek	Mieczysław	 opowiadał,	 że	 chorobę	 wyzwolił	
u	niego	we	wczesnym	dzieciństwie	szok	spowodowany	widokiem	kolędnika	przebrane-
go	za	turonia,	który	wszedł	wraz	z	innymi	kompanami	do	mieszkania,	w	okresie	świąt	
Bożego	Narodzenia.	Chłopiec	zmarł	w	wieku	około	10-12	lat.
	 Pod	 koniec	 życia	 Helena	 została	 rezydentką	 u	 Sióstr	 Felicjanek	 w	 Krakowie,	
gdzie	zmarła	około	roku	1915.

Fragmenty	pracy	Jacka	Balickiego	-	„Żelechowscy, Marszałkowiczowie, Baliccy”

Łętownia, dożynki 1934 r. Oparty o ganek - Marian Kempner

Jadwiga Żelechowska - siostra Zofia
List Jadwigi Żelechowskiej (Siostry Zofii) z 1933 r.

Wspomnienia Bolesława 
Wieniawy Długoszowskiego 

z wizyty u Kazimierza i Jadwigi 
Żelechowskich oraz ze spotkania 

z ciotką - Augustyną Żelechowską; 
początek roku 1915 (na podstawie; 
Zdzisław Czermański - „Kraj lat 

dziecinnych”)



Ewa Kossak 
                                                                                                              
	 Pierwszą	żoną	Jerzego	Kossaka	została	Ewa	z	Kaplińskich	(1887–1940),	córka	
zarządcy	 majątku	 rodzinnego	 z	 Korczowa.	 Spokrewniona	 z	 Kasprem	 Żelechowskim,	
uczniem	Jana	Matejki	i	profesora	monachijskiej	Akademii	-	Karla	Rauppa.	Żelechowski	
był	nie	tylko	znakomitym	malarzem,	ale	także	poetą,	i	pamiętnikarzem.	Wraz	z	Teodorem	
Axentowiczem,	Wincentym	Wodzinowskim,	Ludwikiem	Bollerem	był	współtwórcą	Pa-
noramy	Tatr	i	współpracownikiem	„Zielonego	Balonika”.	Żelechowski	prowadził	także	
w	Krakowie	 przy	 ul.	 Podwale	 14,	 zakład	 fotograficzny,	 do	 którego	 przychodzili	 jego	
przyjaciele	artyści,	 aby	zamówić	zdjęcia	portretowe.	Być	może	 robiły	 to	 także	siostry	
Kaplińskie,	Ewa	Kossakowa,	Helena	Bołoz-Antoniewiczowa	i	Maria	Choryńska.	Z	Kra-
kowem	poprzez	naukę	w	Gimnazjum	Sobieskiego,	związany	był	 także	ich	brat	Adam,	
przyjaciel	Jerzego	Kossaka.	Także	pasjonat	jak	on	–	polowań	i	motoryzacji.	Po	wojnie	
w	utrzymaniu	pomagała	mu,	podobnie	jak	córce	siostry	Ewy	–	Marii	z	Kossaków	Woź-
niakowskiej,	Maria	Choryńska,	mieszkająca	na	stałe	w	Wiedniu.	To	dzięki	niej,	Isia	i	jej	
syn	Antoni	z	żoną	Haliną	z	Szymonowiczów,	wyemigrowali	do	Wiednia.
	 Związki	artystyczne	rodziny	Kossaków	i	Kaplińskich	sięgają	jeszcze	czasów	pa-
ryskich	Juliusza	Kossaka.	W	pracowni	Henryka	Rodakowskiego,	przy	Saint	Lazare	spo-
tykał	się	on	bowiem	z	malarzem	Leonem	Kaplińskim,	powstała	podczas	jednego	z	takich	
spotkań,	akwarela	Juliusza	z	1857	roku,	znajdująca	się	dzisiaj	w	zbiorach	muzeum	Car-
navalet.
	 Nie	zachowały	się	listy	opisujące	poznanie	się	Jerzego	Kossaka	z	przyszłą	pierw-
szą	żoną	Ewą	z	Kaplinskich	Kossakową.	Natomiast,	z	korespondencji	Heleny	z	Kapliń-
skich	Bołoz-Antoniewiczowej,	 do	 sióstr	Marii	 i	 Ewy,	 niestety	 niedatowanej,	 prawdo-
podobnie	z	1909	roku,	możemy	wywnioskować	o	zainteresowaniu	panien	Kaplińskich	
Jerzym	Kossakiem,	późniejszym	przyjacielem	ich	brata	Adama	Kaplińskiego,	podczas	
swoich	wizyt	w	Krakowie,	 u	 babki	Seweryny	 z	Sobolewskich	Żelechowskiej.	Ona	 to	
bowiem	sprawowała	opiekę	nad	dziewczętami	po	śmierci	ich	matki	Wandy	przy	porodzie	
najmłodszej	z	sióstr	–	Heleny,	późniejszej	Bołoz-Antoniewiczowej	w	1898	roku.	
	 Z	korespondencji	wynika,	że	panny	myślą	o	wydaniu	i	Jerzy	Kossak	jest	w	kręgu	
ich	zainteresowań.	Ewa	ma	wówczas	lat	19,	w	dwa	lata	później	wyjdzie	za	mąż,	za	cztery	
lata	starszego	Jerzego	Kossaka.	W	roku	1909	zacieśniają	się	więzy	obu	rodzin.	
	 Jerzy,	wówczas	narzeczony,	wysyłał	długie	listy	(ze	sporą	liczbą	błędów),	przede	
wszystkim	poświęcone	jego	ulubionym	zajęciom:	hazardowi,	jeździe	konnej	i	polowaniom.	
Koperty	pieczętował	swoim	sygnetem	herbowym.	W	listach	tuż	przed	ślubem	pisał:	Mój 
Ewusiu Kochany, nie napisałem wczoraj bom czekał, aż konie przyjdą. Przyszły dopiero 
dziś rano, ku wielkiej mojej radości. Wszystkie porządnie i bogato przysposobione, tylko 
konie trochę zaniedbane i chude. Za to Mikołaj wspaniały w uroczym ubierajku bardzo 
strzeleckim.
	 Oraz:	W poniedziałek idą konie do kucia, a we wtorek będę próbował, który 
się nada dla Ewu. Proszę siodło przywieźć, bo zawsze się przyda, a może będzie go 
można poprawić. Całuję Ewusia i rączki bardzo mocno. Babci pięknie ukłony ucało-
wania rączek. Jurek.
	 Interesujący	jest	fakt,	że	małżeństwu	Jerzego	z	Ewą	Kaplińską	nie	sprzeciwiał	się	
Wojciech	Kossak	mimo	żydowskiego	pochodzenia	Ewy.
	 Jerzy	 Kossak,	 dzięki	 wianu	 swojej	 pierwszej	 żony,	 w	 1911	 roku,	 urządził	
z	przepychem	dom	według	projektu	Tadeusza	Stryjeńskiego.	Wnętrza	zapełniły	an-
tyki.	Salon	był	w	stylu	Ludwika	XVI,	 ściany	ozdobiły	sztychy	Johanna	Ridingera,	
jeden	z	pokojów	urządzono	meblami	projektu	Stanisława	Wyspiańskiego.	W	sześć	lat	
po	ślubie	Jerzemu	i	Ewie	urodziła	się	ich	jedyna	córka	–	Maria.	Była	bardzo	zwią-
zana	z	matką.	Z	pensji	w	Zbylitowskiej	Górze,	gdzie	przebywała	do	matury,	20	VI	

Ewa z Kaplińskich Jerzowa Kossakowa
- fragment obrazu Wojciecha Kossaka

Jerzy Kossak

Bilet wizytowy Seweryny Żelechowskiej
- babki Ewy Kossakowej



1932	pisała:	Nie wiem jak mam Mameczce kochanej podziękować za świetną paczuszkę 
z ulubionemi mojemi cukierkami, była to dla mnie nadzwyczaj miła niespodzianka, a też 
Bóg zapłać za tak miłe i drogie liściki, które mi sprawiają taką olbrzymią przyjemność – 
ja dostałam te owoce (truskawki) co to Mamusia kazała kupić dla mnie i szalenia za nie 
dziękuję! Są bardzo dobre, ale Mamusia mnie za dużo psuje!
	 Po	śmierci	matki	(21	VII	1940),	funkcjonowanie	Isi	w	„Jerzówce”	wybudowanej	
za	matczyny	posag,	było	bardzo	trudne.	Nie	mogła	korzystać	z	wszystkich	pomieszczeń	
domu.	W	1941	r.	wyszła	za	Andrzeja	Woźniakowskiego.	Zachowały	się	życzenia	dla	mło-
dej	pary,	pewne	jedne	z	niewielu,	z	racji	tego	wojennego	ślubu,	zawartego	w	15	miesięcy	
po	śmierci	najbliższej	i	jedynej	osoby,	jaka	była	dla	niej	matka	-	Ewa	Kossakowa,	poza	
już	schorowaną	wówczas	80	letnią	babką,	Marią	Kossakową.
	 Najstarsza	córka	Jerzego	Maria	z	Kossaków	Woźniakowska	uczyła	się	w	eks-
kluzywnej	pensji	sióstr	Sacre	Coeur	w	Zbylitowskiej	Górze	koło	Tarnowa,	mieszkając	
w	internacie.	Ukończyła	studia	wyższe,	uzyskując	zawód	historyka	sztuki	na	UJ	w	Kra-
kowie.	Zachowały	 się	w	dokumentacji	 liczne	monity	 kierownictwa	 szkoły	 do	matki	
Ewy	Kossakowej	z	prośbą	o	uzupełnienie	czesnego.	Albo	jego	części	albo	całości	opłat	
miesięcznych.	 Zawsze	 podpisane	 przez	 siostrę	 przełożoną	Marie	 Stadnicką.	 Jak	 ten	
z	30	marca	1936:	Niniejszym uprzejmie donosimy, że zaległość JWP. za pannę Maryję 
za terciał II roku 1936 w dniu dzisiejszym wynosi niżej: 531 zł 35 gr , pozostaje do wy-
równania 21.35 zł. 
	 Sądząc	po	ilości	monitów	nie	zarabiająca	przecież	Ewa	Kaplińska,	miała	problem	
z	uzyskaniem	od	męża	regularnie	pieniędzy	na	edukację	córki.	Isia	zdała	maturę	w	Zby-
litowskiej	Górze	w	1938	roku.
	 Maria	z	Kossaków	Woźniakowska	tak	pisze	w	swoim	życiorysie:	Męża poznałam 
w listopadzie 1939 roku na terenie towarzyskim, ponieważ moja Matka i jego rodzice znali 
się od dawna. Znajomość ta przerodziła się w uczucie do mnie, które wyraził mi w formie 
oświadczyn już w kwietniu 1940 roku. Będąc od niego starszą o 3 lata i 9 miesięcy i ma-
jąc na uwadze jego bardzo młody wiek, odpowiedziałam odmownie. W lipcu 1940 roku 
straciłam ukochaną Matkę co osłabiło moją wolę i właściwie zupełnie załamało mnie. 
Pod wpływem nalegań i insynuacji ojca Andrzeja, śp. Ignacego Woźniakowskiego (pra-
gnącego bardzo naszego małżeństwa) za zgodą mojej ciotki i pod wpływem budzącego 
się we mnie uczucia zgodziłam się zostać jego narzeczoną. Niemniej ciągle wahałam się 
i zwlekałam ze ślubem. Zaznaczam, że nie żyłam z moim narzeczonym i, że on po śmierci 
mojej Matki był dla mnie wyjątkowo dobry i serdeczny. 30 października 1941 r. odbył się 
nasz ślub w kościele św. Anny w Krakowie. /.../ Mój mąż przez cały czas okupacji był czyn-
nym członkiem A.K. Często na tym tle dochodziło u nas do dyskusji, gdyż ja szalenie go 
kochając i drżąc o niego na każdym kroku, nie byłam przeciwna jego pracy podziemnej, 
ale widziałam często jego lekkomyślność i niepotrzebne ryzykowanie. /…/ W roku 1943 
w maju, wskutek zdenerwowania spowodowanym przez zachowanie mojego męża i przez 
upadek urodziłam córeczkę, która niestety żyła tylko parę godzin.	
	 Córka	Andrzeja	i	Marii	Woźniakowskich	–	Barbara,	zmarła	dwa	dni	po	urodzeniu	
-	8	maja	1943	roku.	Zgon	został	zarejestrowany	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego	pod	nume-
rem	30.	Została	pochowana	w	grobowcu	rodzinnym	Kossaków	na	Rakowicach.	
	 I	 dalej:	W październiku 1944 roku zaszłam w ciąże. Pracowałam bardzo i wy-
sprzedawałam się aby podołać wydatkom. 27 grudnia 1944 roku Andrzej został złapany 
przez kontrolę lotną na Sławińskiej przeniesiony do obozu dla uchylających się od kopa-
nia okopów pod Bochnię. /.../ Po wkroczeniu Rosjan został zwolniony i wrócił do domu 
w styczniu 1945 roku. Zamieszkaliśmy u teściów, bo nasz dom był kompletnie zdemolo-
wany (?). W lutym 1945 r. mąż mój wstąpił do Ochotniczej milicji Obywatelskiej, skąd 
w kwietniu został skierowany na kurs oficerski do Łodzi. /.../ Zjawił się 7 lipca i zażądał 
ode mnie rozmowy, oznajmił mi płacząc, że się zakochał, że chce odejść odemnie i roz-
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wieść się, że cierpi itp. Bliskiem jego uczucia stała się tam sanitariuszka szkoły dla o. 
Halina Chruścicka. Po 4 godzinach rozmowy w czasie której zostałam zupełnie zdruzgo-
tana, mój mąż wyjechał, wybłagawszy ode mnie jeszcze 2 tys. zł które miałam odłożone na 
poród. Tej samej nocy zaczęłam przedwcześnie rodzić, przeniesiono mnie do domu, gdzie 
przeprowadził poród dr. St. Nowak. Urodziłam dn. 9.VII synka. 
	 Maria	z	Kossaków	Woźniakowska	urodziła	9.07.1945	roku	syna	Antoniego,	któ-
rego	wychowała	sama.	
	 Została	wydziedziczona	w	testamencie	przez	swego	ojca	Jerzego.	Zachował	się	
list	od	rodziny	w	Międzyrzeczu,	z	dnia	06.06.1955	r.	w	24	dni	po	śmierci	Jerzego	Kos-
saka,	mówiący	o	tym	wydarzeniu.
 Doniósł nam Zbigniew /Dziembowski/ o krzywdzie, która Ciebie spotkała na mocy 
testamentu Twego ś.p. Ojca Twego i to krzywda nie tyle finansowa co moralna, tym bo-
leśniejsza, że zupełnie nie zasłużona. A wspominałaś przecież, że ostatnio stosunek Ojca 
do ciebie była raczej serdeczny, czy to na pewno ostatni testament, czy były tam popraw-
ki, o których mówiło się przy mnie /../ Przede wszystkim chodzi o dotrzymanie terminu, 
w którym testament winien być zaskarżony, by nie było przedawnienia, /.../ a jak się teraz 
ułożyły Twoje stosunki z Dziunią. Zbyszek nic o tym nie donosił. Rozumiem Cię doskona-
le. Twój żal do Dziuni, która może mimo woli była przyczyną tych wszystkich przykrości, 
które Cię bezustannie spotykały z wszystkich stron.
 
	 Maria	z	Kossaków	Woźniakowska	wyemigrowała	do	ciotki	–	siostry	matki,	do	
Wiednia	i	tam	zmarła	3	listopada	1988	roku.	Jej	prochy	syn	Antoni	sprowadził	do	Krako-
wa,	jest	pochowana	w	grobowcu	Kossaków	na	Rakowicach.

Fragmenty	pracy:	„Nieobecny brat” Iwony	Strzelewicz-Ziemiańskiej




