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wstęp

Pamiętnikarstwo pojawiło się w Polsce z nadejściem renesansu, jed-
nak dopiero XVIII wiek pozwolił na pełne rozwinięcie tego gatunku lite-
rackiego. Wpływ na to miała zapewne nowa myśl oświeceniowa1. 

W swoim dziele Stanisław Kostka Potocki2 o memuarach napisał: 

Pamiętniki wskazują rodzaj składni, w której pisarz nie ma za cel, uwia-
domić o tym wszystkim co się zdarzyło w periodzie jaki obejmuje, ale 
jedynie czyny, których miał osobistą znajomość, albo które się go tyczą, 
lub tłumaczą postępki jakiejś osoby, albo okoliczności jakiego czynu, co 
jest przedmiotem pamiętników jego. Nie jest jego powinnością utrzy-
mywać ton powagi i godności, od którego się oddalić historykowi nie 
godzi. Ma wolność mówienia o sobie samym, i opowiadania zdarzeń 
potocznych i zabawnych. Naczelnym przymiotem tego rodzaju składni 
jest, by była żywą i pociągającą; i by uwiadamiała o rzeczach ciekawych 
i użytecznych. Przystoi on mianowicie tym, co lubią pisać o sobie, i co 
mają za ważne te wszystkie zdarzenia, których uczestnikami byli3. 

Czytanie wspomnień umożliwia odbiorcy zrozumienie świata ich au-
tora, uczestniczenie w jego życiu, poznanie przeszłości, w której żył, 
osób, z którymi przebywał, otoczenia, które znał i zapamiętał4. 

1 J. Sztachelska, Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX wieku, „Studia Podla-
skie”, 2013, t. 21, s. 149.

2 Stanisław Kostka Potocki (ur. w listopadzie 1755 r. w Lublinie, zm. 14 września 
1821 r. w Wilanowie) – syn Eustachego Potockiego, cześnika koronnego i Marianny 
Kątsek. Mąż Aleksandry Lubomirskiej, córki Elżbiety Izabeli z Czartoryskich Lu-
bomirskiej. Uczestniczył w obradach sejmu jako poseł z województwa lubelskiego. 
W 1782 r. mianowano go konsyliarzem Rady Nieustającej, a w 1790 r. powierzono 
mu funkcję generała majora artylerii koronnej. Pod wpływem teściowej przystąpił do 
stronnictwa politycznego zwanego „Familią”. Po upadku Rzeczpospolitej, w 1797 r. 
powrócił do zaboru pruskiego, gdzie objął w posiadanie Wilanów. W czasach Księ-
stwa Warszawskiego wszedł do Komisji Rządzącej, po czym w 1809 r. mianowano 
go prezesem Rady Stanu i Rady Ministrów. Po upadku Napoleona I powrócił do 
Królestwa Polskiego, ponownie zamieszkał w Wilanowie i na nowo objął stanowisko 
kierownika Wydziału Oświecenia Narodowego. Następnie powierzono mu tekę mi-
nistra Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a od 1818 r. został pre-
zesem senatu. W ciągu swojej kariery politycznej Potocki wiele podróżował, m.in. do 
Italii, Cesarstwa Austriackiego, Wielkiej Brytanii, Królestwa Prus, Królestwa Sakso-
nii. Zmarł 14 września 1821 roku w Wilanowie. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę 
literacką. Zob. B. Grochulska, Potocki Stanisław Kostka, [w:] Polski Słownik Biograficzny 
[dalej: PSB], t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984–1985, s. 158–170.

3 S.K. Potocki, O wymowie i stylu, t. 4, cz. 2, Warszawa 1815, s. 188–189.
4 J. Sztachelska, op. cit., s. 159–160.
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Profesor Kossakowski zaczął spisywać swoje wspomnienia w II połowie 
XX wieku, jednak treścią nawiązują one do końca wieku XIX oraz początku 
XX. Autor zaznaczył, że powstały one wyłącznie na podstawie wspomnień 
z dzieciństwa. Za początek obrał rok 1903, w którym miał 3 lata, a ko-
niec obejmuje rok 1910. Notatki zawierają opisy codziennego życia małego 
chłopca w rodzinnych Wojtkuszkach – jego dom, otoczenie, rodzinę, przy-
jaciół, służbę, edukację, gry i zabawy. Kossakowski opisał również śmierć 
ojca w 1905 roku oraz codzienność mieszkańców wojtkuskiego dworu po 
jego odejściu. „Notatki z lat dziecięcych” profesora Kossakowskiego prze-
chowywane są obecnie w Fundacji Kossakowskiego w Warszawie. 

Pamiętnik stanowi cenne źródło poznania życia codziennego ziemiań-
stwa kresowego. Ciekawym uzupełnieniem memuaru są odręczne rysunki 
przedstawiające: pałac, schematy poszczególnych pokoi, otoczenie dworu, 
gry i zabawy wojtkuskie. Prawostronny paraliż, który wystąpił u profesora 
25 września 1966 roku, uniemożliwił mu dalszą pracę nad pamiętnikiem. 
Córka Kossakowskiego zapisała wspomnienie dotyczące spisywania no-
tatek przez ojca jeszcze w czasie jego choroby: 

Otóż ojciec na moją prośbę zaczął spisywać wspomnienia ze swoich 
lat dziecinnych dla mojego syna Pawła. Napisał kilkadziesiąt stron 
w grubym brulionie, ilustrując swój rękopis planikami, rysunkami i fo-
tografiami. Nie ukończył swoich wspomnień z powodu choroby – na-
dal mógł czytać (we wszystkich znanych mu językach), ale nie mógł 
mówić ani pisać (poza cyframi i własnym podpisem). Już w czasie 
choroby zażądał, czego z trudem się domyśliłam, żebym mu przynio-
sła ów zeszyt wspomnień pisanych dla Pawła. To było niesłychane: 
ojciec patrząc uważnie na każdą stronę rękopisu starannie kopiował 
rysując każdą literę tekstu i robiąc nowe ilustracje! Wydawałoby się, 
że prościej byłoby przepisać wspomnienia ojca na maszynie. Ale ojciec 
wolał sam to zrobić i myślę, że to było wspaniałe – ten trud, który 
włożył w  kopiowanie, był brakiem zgody na nieuleczalną chorobę, 
nieuleganie jej tragicznym skutkom. I tak istnieją dwa rękopiśmienne 
oryginały wspomnień mego ojca z lat dziecinnych5. 

Zachowane zapiski wskazują, iż pamiętnik miał być kontynuowany. 
Niestety powstał jedynie spis rzeczy, które miały być opisane w drugim 
tomie wspomnień profesora6. 

5 Z. Kossakowska-Szanajca, Zapiski dla wnuków, Warszawa 2009, s. 293. 
6 Dalszy plan pamiętnika: „1. Ks. Bobrowski – proboszcz Poszelina (nauka francuskie-

go – jego siostra i panna Jakowicz); 2. Pan Skalski – rządca [dworu wojtkuskiego]; 
3. Orkiestra pułkowa pułk. (w 1900–1906) (Krysztopeńka pułkownik); 4. Prystaw, 
uriadnik, gubernator; 5. Dacze; 6. Walka z obrazami; 7. Targi na bilardzie. Szarpi-
rowa, Fogelewiczowa; 8. Mój ojciec jako sędzia pokoju w Wojtkuszkach; 9. Dudas; 
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„Notatki” były już wcześniej publikowane. Po raz pierwszy 
w 1999 roku w „Magazynie Wileńskim”7. W numerach 2–5, pani Alwi-
da Antonia Bajor wydała we fragmentach wspomnienia Kossakowskie-
go, jednak wydanie to nie zawierało żadnego opracowania, sprostowań, 
pominięto również rysunki Jana Eustachego. Kolejny raz wydano je 
w 2009 roku. Córka profesora – Zofia Kossakowska-Szanajca – włączyła 
wspomnienia ojca do swojej książki pt. „Zapiski dla wnuków”. Autorka 
nie dokonała naukowego opracowania tekstu, pominęła także rysunki. 
Ponadto w nielicznych fragmentach tekst zmieniono, poprawiono, a nie-
kiedy nawet go usunięto. Zabiegi te wykorzystano głównie przy opisach 
rodziny matki Jana Eustachego8. Dlatego, pomimo dwóch wcześniej-
szych wydań, niniejsza publikacja stanowi najdokładniejsze odwzoro-
wanie oryginalnych „Notatek z lat dziecięcych 1903–1910”, które poza 
właściwym tekstem, zawierają również rysunki profesora. 

* * *
Jan Eustachy Kossakowski wywodził się ze starej szlacheckiej rodziny, 

był potomkiem posłów, senatorów, generałów, prezydentów, heraldyków, 
szambelanów. Kossakowscy używający herbu Ślepowron wpisali w niego 
swoją rodzinną dewizę: „SUAVITER IN MODO, FORTITER IN RE”, co 
można przetłumaczyć jako: „łagodny w sposobie bycia, stanowczy w dzia-
łaniu, czynie”. I tymi słowami można określić jego życie i działalność.

10. Poczobutty; 11. Węgry z kuframi; 12. Wieża w Wojtkuszkach; 13. Miramare; 
14. Mowa do biskupa (moja); 15. Romer – geograf – pisarz; 16. Pan Pauli i jego 
śmierć w Wojtkuszkach; 17. Święcone i choinka; 18. Nazwy koni i krów od nazwiska 
osoby sprzedającej, Radziwiłłowie; 19. Zabić się na śmierć i nie na śmierć; 20. Wyjaz-
dy do Warszawy; 21. Pogiełoże, pakowanie, kufry, Janów (stacja); 22. Stacja „Roś”; 
23. Warszawa – Chincz (nazwiska – wozownia); 24. Graff (nazwisko) sklep na No-
wym Świecie 19 z zabawkami; 25. Dom. Sala balowa. Bale – pęknięte pestki. Rewizja 
(kuszenie z kolegami); 26. Goście, gimnastyka w oznakę; 27. Ojciec zapraszający 
gości na Nowym Świecie 19; 28. Bronisław Bottał; 29. Szambelan Lachnicki. Ła-
zienki; 30. Jazdy do Łazienek; 31. Wizyty; 32. Dom Branickich – Xawery Branicki; 
33. Apteka Mutniańskiego; 34. 1905 potyczki. Napad na Wujaszka St. Claira jako 
konsula angielskiego; 35. Pani Zofia Mastwingowa i Iza Morsztyn. Baloniki u Zofii 
Mastwingowej; 36. Pensja u pani Skaczkowskiej Anieli, dawniej pani Jastrzębow-
skiej. Bracka 18; 37. Chrapowiccy, Wręcza. Waldemar Chrapowicki; 38. Ciocia Kity, 
Łempicki (zdrowie – położnicy); 39. Nowy Świat 19 (Jerzy Bowszyc, Sychalec i pani 
Sychalcowa, stróż Stanisław); 40. Egzaminy u Chrzanowskiego; 41. Pan Raciborski; 
42. Gabinet mego ojca (Nowy Świat 19); 43. Pokój Pompejański (Nowy Świat 19); 
44. Wyjazdy (Karlsbad, Paryż, Nicea, Olivertto); 45. Pani Edziatowicz; 46. Wiktor 
Kossakowski; 47. Marylka Chrapowicka; 48. Śmierć matki (lekarz Goździcki, prof. 
P. Kosiński, lekarz: Stóżewski, Chełmoński, Zieliński, Pawiński); 49. Prof. Kryński; 
50. Mateczka Gruszczyńska – Przytulisko”. Zob. Fundacja Kossakowskiego w War-
szawie [dalej: FKW], „Dalszy plan Notatek z lat dziecięcych”. 

7 A.A. Bajor, Z Pamiętnika Jana Kossakowskiego, „Magazyn Wileński”, 1999, Nr 2–5. 
8 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 64–134.
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Jan Eustachy Kossakowski urodził się 6 maja 1900 roku w Warszawie, 
w pałacu Kossakowskich przy Nowym Świecie 19. Ojciec Jana – Stanisław 
Kazimierz9 – powszechnie znany i ceniony heraldyk oraz fotograf, matka 
– Zofia Bower de Saint Clair10 – wywodziła się ze szlacheckiego szkockie-
go rodu de Saint Clairów. Stanisław Kazimierz narodziny syna odnotował 
w swoich „Wspomnieniach” następująco: „6 maja o 1-ej pp. z Łaski Naj-
wyższego urodził się nam synek, który zaraz po urodzeniu ważył funtów 
13”11. Pierwsze tygodnie życia Janio12 spędził w warszawskiej rezydencji. 
Tam też, w pałacowej kaplicy, 29 maja ks. Antoni Marmo ochrzcił małe-
go hrabiego, nadając mu imiona: Jan Eustachy Karol Antoni Stanisław. 
Na rodziców chrzestnych wybrano przedstawicieli znamienitych rodów 
arystokratycznych oraz członków rodziny Kossakowskich. W pierwszej 
parze – książę Karol Radziwiłł13 z Towian14 oraz Maria Róża Radziwiłł15, 
9 Stanisław Kazimierz Aleksander Kossakowski (ur. 3 lipca 1837 r. w Wojtkuszkach, 

zm. 4 listopada 1905 r. tamże) – urodził się jako syn Stanisława Szczęsnego – sena-
tora, tajnego radcy, szambelana dworu cesarskiego oraz ostatniego prezesa heroldii 
Królestwa Polskiego i Aleksandry de Laval de la Loubrerie. Stanisław Kazimierz 
odebrał staranne domowe wykształcenie. W 1858 roku rozpoczął karierę urzęd-
niczą w Królestwie Polskim. Początkowo pracował w heroldii, administracji Rady 
Stanu Królestwa Polskiego. W 1874 roku wybrano go na pierwszego prezydenta 
miasta Wiłkomierz. Stanisław Kazimierz był trzykrotnie żonaty: z Aleksandrą Ka-
roliną Chodkiewicz, Michaliną Zaleską oraz Zofią Bower de Saint Clair. Zmarł 
w 1905 roku w pałacu wojtkuskim, pozostawiając liczne potomstwo. Stanisław Ka-
zimierz w ciągu całego swojego życia zgromadził wiele manuskryptów i innych do-
kumentów. Swoje życie opisał w dwutomowym pamiętniku. Zob. FKW, S.K. Kossa-
kowski, Wspomnienia z przeszłości spisane dla dzieci i wnuków, t. 1, 2; W. Dworzaczek, 
Kossakowski Stanisław Kazimierz, [w:] PSB, t. 14, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1968–1969, s. 287–288.

10 Zofia Bower de Saint Clair (ur. w 1869 r. w Jassy w Mołdawii, zm. 1 grudnia 1911 r. 
w Warszawie) – urodziła się jako córka Aleksandra Bower de Saint Clair oraz Fran-
ciszki Klingert. Rodziców straciła we wczesnym dzieciństwie. Wychowaniem mło-
dej arystokratki zajęła się Aleksandra Broel-Plater, siostra Stanisława Kazimierza 
Kossakowskiego. W 1893 roku poślubiła hrabiego Kossakowskiego. Urodziła mu 
dwoje dzieci: Jadwigę oraz Jana Eustachego. Zmarła w 1911 roku w Warszawie. 
W 1912 roku jej sarkofag przewieziono do Wojtkuszek, gdzie spoczęła obok męża. 
Materiał źródłowy poświęcony życiu Zdenki zachował się w niewielkiej ilości. Wia-
domym jest, że hrabina Kossakowska miała problemy sercowe, co mogło być jedną 
z przyczyn jej szybkiej śmierci. Zob. M. Klempert, Aleksandra Chodkiewiczówna, Mi-
chalina Zaleska, Zofia Bower Saint Clair – kobiety ze zdjęć Stanisława Kazimierza Kossa-
kowskiego, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki, 
t. 1, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Łódź–Olsztyn 2014, s. 218–223.

11 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 775.
12 Zdrobnienie imienia Jan, które było powszechnie używane w rodzinie. 
13 Karol Wilhelm Radziwiłł (ur. 9 lutego 1848 r. w Połoneczce, zm. 22 lipca 1904 r. 

w Towianach) – syn Konstantego Mikołaja Radziwiłła i Adeli Siestrzanek-Karnickiej.
14 Towiany – miasteczko oraz folwark położony w powiecie wiłkomierskim na Litwie. 

Zob. J. Krzywicki, Towiany, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich [dalej: SgKP], t. 12, red. B. Chlebowski, Warszawa 1892, s. 439.

15 Maria Róża Radziwiłł (ur. 8 października 1863 r. w Paryżu, zm. 7 października 
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która na uroczystości zastępowała swoją matkę – Marię Branicką16. 
W  drugiej parze był Józef Kossakowski17 – najstarszy syn Stanisława 
Kazimierza, a tym samym najstarszy brat Jan Eustachego i Katarzyna 
Łempicka18. Następnie Michał Stanisław19 – drugi syn Stanisława Kazi-
mierza – z Marią Chodkiewicz hrabiną Kossakowską20, w czwartej parze 
– Stanisław Chrapowicki21 i Jadwiga Kossakowska22, a w ostatniej byli 
Józef Chrapowicki23 z Lili Kossakowską24. Na chrzciny przybyli także 
krewni i przyjaciele25. 

1941 r. w Rzymie) – ordynatowa nieświeska, w rodzinie nazywana „Bichette”, żona 
księcia Jerzego Fryderyka Radziwiłła. 

16 Maria Aniela księżna Sapieżyna, hrabina Branicka (ur. 18 września 1843 r. w Paryżu, 
zm. 10 grudnia 1919 r. w Kijowie) – żona Władysława Michała Branickiego. 

17 Józef Kossakowski (ur. 24 października 1866 r. w Warszawie, zm. 4 czerwca 1916 r. 
w Petersburgu) – najstarszy syn Stanisława Kazimierza i jego pierwszej żony Aleksan-
dry Chodkiewicz. Mąż Marii Chodkiewicz. Po ojcu, dziedzic Wielkiej Brzostowicy. 

18 Katarzyna Łempicka (ur. 5 czerwca 1830 r. w Petersburgu, zm. 11 października 
1907 r.) – córka Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego i Aleksandry de Laval de la 
Loubrerie. Żona Stanisława Łempickiego. 

19 Michał Stanisław Kossakowski (ur. 26 listopada 1883 r. w Warszawie, zm. 23 stycz-
nia 1962 r. w Brwinowie) – syn Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego drugiej 
żony Michaliny Zaleskiej. Właściciel majątku Nidoki w powiecie wiłkomierskim na 
Litwie. Po ojcu, dziedzic majętności leżących w Cesarstwie Rosyjskim. Zob. T. Cie-
ślak, Kossakowski Michał Stanisław, [w:] PSB, t. 14, s. 282.

20  Maria Chodkiewicz hrabina Kossakowska (ur. 25 października 1868 r. w Jampolu, 
zm. 23 listopada 1965 r. w Rzymie) – córka Jana Karola Gustawa Chodkiewicza 
i Oktawii Falkowskiej. Żona Józefa Kossakowskiego. 

21 Stanisław Kazimierz Chrapowicki (ur. 19 lutego 1981 r. w Warszawie, zm. 22 paź-
dziernika 1949 r. w Częstochowie) – syn Włodzimierza Chrapowickiego i Marii Kos-
sakowskiej. Wnuk Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. 

22 Jadwiga Kossakowska (ur. 21 marca 1894 r. w Wojtkuszkach, zm. 23 lutego 1912 r. 
w  Nidokach) – córka Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego trzeciej żony 
Zofii Bower de Saint Clair. Jadwiga dzieciństwo spędziła w Wojtkuszkach. Chrzest 
dziewczynki odbył się 29 marca w domowej kaplicy. Sakramentu udzielił ksiądz ka-
pelan Pawłowski. Rodzicami chrzestnymi zostali: Aleksandra Broel-Plater i Aleksan-
der Montwiłł, Gabriela Kossakowska i Michał Stanisław Kossakowski. Życie Jadwisi 
upływało w rodzinnych Wojtkuszkach lub w warszawskim pałacu. Razem z rodzica-
mi i młodszym bratem pojechała również do Włoch. Po śmierci ojca w 1905 roku 
Rada Rodzinna ustanowiła jej opiekunów. Natomiast po śmierci matki w 1911 roku 
opieką młodszej siostry zajął się Michał Stanisław, który zabrał hrabiankę do swoje-
go majątku w Nidokach. Jadwiga zmarła 23 lutego 1912 roku. Pochowano ją w Wojt-
kuszkach. Zob. FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2; Archiwum 
Rodzinne Kossakowskich w Warszawie [dalej: ARKW], Linia Nidocka [dalej: LN], 
Nidoki – księga przyjazdów i wyjazdów gości, bp.

23 Józef Chrapowicki (ur. 2 kwietnia 1887 r. w Warszawie, zm. 27 marca 1945 r.) – syn 
Włodzimierza Chrapowickiego i Marii Kossakowskiej. Wnuk Stanisława Kazimierza 
Kossakowskiego.

24 Ludwika Kossakowska (ur. 25 lipca 1893 r. w Wielkiej Brzostowicy, zm. 10 listopada 
1978 r.) – córka Józefa Kossakowskiego i Marii z Chodkiewiczów Kossakowskiej. 
Żona Jerzego Ursyn-Niemcewicza.

25 „Chodkiewiczowie Julia Zofia i Karol, Buffał Bronisław, Czarnomska Maria, Czacki 
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W czerwcu Kossakowscy opuścili Warszawę udali się do Wojtku-
szek26, gdzie przebywali do listopada. Tam też wybrano opiekunki/nia-
nie małego hrabiego – Anulkę27, Adamową28 oraz Barbarkę, która była 
ulubienicą Jana Eustachego: 

Wyprawiliśmy w Wojtkuszkach ślub [w 1903 roku] ukochanej jego 
niańki Barbarki, na którym tańczono całą noc w dawnym teatrze. 
Chwila rozstania z niańką była bardzo bolesna. W kościele Janio sta-
nął pomiędzy nią a oblubieńcem, do chwili zaś wyjazdu naszego do 
Warszawy, Barbarka codziennie musiała przyjeżdżać z wioski swojej 
na parę godzin do Jania, a następnie pojechać z nami na parę miesięcy 
do Warszawy29. 

Feliks, Ciechanowiecki Stanisław, Włodzimierzowie Chrapowiccy z dziećmi, Dahlen 
Julia, Brzozowski Karol z córką Pelagią, Gawrońska Aleksandra z Komarów, ks. Jabło-
nowska Wanda, Iżycki Józef z żoną, Kossakowscy Konstanty i Wiktor, Kłobukowski 
Aleksander, Kessel Kazimierz, Lasoccy Stanisław i Natalia, Władysław i Anna Łu-
bieńscy, Łempiccy: Kitty, Alka i Władysław, hr. Helena Mikorska, Maria Olizarówna, 
Stefania z Moriconich Platerowa, moja siostra Aleksandra Platerowa, Przeździecki 
Gustaw, ks. Marmo, panna Protasewicz, Maria Pojawska, Radziwiłłowie Karol, Jerzy, 
Bichetka, Pussy, Aba [Antoni Albrecht Wilhelm], Karolek i Leon oraz Maciej Radzi-
wiłł, Siewruk z żoną, Suzin Włodzimierz, hr. Maria Walewska, syn mój Józef z żoną, 
Lińcia Walewska bar. Zachert, Edmund, Helena i Alunia St. Clair’owie, Dr Urbano-
wicz, Świetlińska Zofia, Dr Kurtz, Maria Poczobutt razem z nami 80 osób”. Zob. 
FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 775–776. 

26 Wojtkuszki – majątek należący do rodziny Kossakowskich, znajdujący się w powiecie 
wiłkomierskim na Litwie. W 1764 roku sprzedany przez Michała Skorulskiego krew-
nemu Michałowi Kossakowskiemu – podstolemu powiatu kowieńskiego, późniejsze-
mu wojewodzie litewskiemu. Do dóbr wojtkuskich należały wsie: Wojtkuny, Skomi-
ny, Mielance, Miegucie oraz jeziora: Igła i Punta. Ponadto Michał odkupił również 
Antokol z wsiami: Moszny, Popraniszki, Grawżecie. Całość kosztowała Kossakow-
skiego 160 tys. złotych polskich. Cały folwark wojtkuski zajmował ok. 2 800 dzie-
sięcin. Zob. J. Krzywicki, Wojtkuszki, [w:] SgKP, t. 13, red. B. Chlebowski, Warszawa 
1893, s. 767–768; Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie [dalej: BLAN], 
F110-5, Księga Regestowa Dokunentów na Dobra Woytkuszki z folwarkami Dzie-
wiałtowem, Józeffowem, Antokolem, w Wilen. a Symoniszkami, w Upitm, Pttach, 
położonymi pod Dożywociem i administracyą JW Pani Ludwiki z Graffów Potockich 
Graffini Kossakowskiey Łowczyny Wielkiey Litewskiej. Dziedzictwa zaś nieletniego 
Jej potomstwa Stanisława Syna, Józefy, Pelagii i Adelaidy córek Kossakowskich Łow-
czyca i Łowczanek Lit. A pod sprawą opieki JWW JWW Benedykta Morykoniego 
pisarza W Lit. Ignacego Graffa Tyzenhauza Szefa B Gwardyi pieszey Lit, Józefa Graf-
fa Kossakowskiego Generała Brygadyera w byłem woysku Lit oraz Tomasza Umia-
stowskiego assesora w Departamencie Wremiennym Lit. przez Michała Smolskiego 
Dworzanina B Skar. Lit. Roku 1813go ułożona i sporządzona, Zaymuje Transakta 
nabycia Dóbr Woytkuszek i Antokola u Skorulskich oraz epokę dziedziczenia Domu 
Graffów Kossakowskich, Fascykuł 30, k. 92v; ARKW, Linia Brzostowicka [dalej: LB], 
k. 1, Wypis ważniejszych postanowień z testamentu.

27 Jej wizerunek znany jest dzięki zdjęciu wykonanemu przez Stanisława Kazimierza 
Kossakowskiego. 

28 Chodziło tu zapewne o żonę Adama Kościuszkiewicza, kamerdynera wojtkuskiego.
29 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 822.
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Od tego czasu Janiem zajmowały się jedynie Anulka i Adamowa. 
Jan Eustachy pomiędzy 1901 a 1905 rokiem wyjeżdżał razem z  ro-

dzicami za granicę. 12 sierpnia 1901 roku pojechali do Heyst w Belgii. 
Do podróżnych dołączyli również: Gabriela30, Michał Stanisław, Jadwi-
ga, Walerian Meysztowicz31, Antoni Ilnicki32 oraz obie nianie. Głównym 
powodem wyjazdu było spotkanie z Władysławem Zaleskim33 – bratem 
drugiej żony Stanisława Kazimierza, Michaliny34. Ponadto, małemu hra-
biemu zalecono kurację zdrowotną35, gdyż w tym okresie chorował na 
dyaryę36.

30 Gabriela Kossakowska (ur. 13 września 1882 r. w Wojtkuszkach, zm. 8 marca 1939 r. 
w Warszawie) – córka Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego drugiej żony 
Michaliny Zaleskiej. Żona Pawła Górskiego. 

31 Walerian Meysztowicz (ur. 24 czerwca 1893 r. w Pojościu, zm. 9 maja 1982 r. w Rzy-
mie) – syn Aleksandra Meysztowicza i Zofii Kossakowskiej. Wnuk Stanisława Kazi-
mierza Kossakowskiego. 

32 Antoni Ilnicki – zarządca majątku wojtkuskiego.
33 Władysław Michał Zaleski (ur. 26 maja 1852 r. w Wielonie, zm. 5 października 

1925 r. w Rzymie) – syn Zenona Zaleskiego i Gabrieli Dombrowicz. Patriarcha An-
tiochii. Ze swojego pobytu w Antiochii oraz Indiach, gdzie przebywał przez 30 lat 
pozostawił zapiski, księgi i albumy. Zob. Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, 
sygn. 125, Spuścizna Władysława Michała Bonifacego Zaleskiego. 

34 Michalina Zaleska (ur. 20 września 1855 r. w Wielonie, zm. 15 sierpnia 1890 r. 
w Warszawie) – córka Zenona Zaleskiego i Gabrieli Dombrowicz, siostra arcybiskupa 
Antiochii – Władysława Zaleskiego. Przez 10 lat towarzyszyła Stanisławowi Kazi-
mierzowi jako oddana żona. Na łożu śmierci skierowała swoje ostatnie słowa do 
męża: „Ja umieram, czuję to dobrze; o ile mogłam, o ile mi sił starczyło walczyłam ze 
śmiercią walczyłam mężnie, gdyż pragnęłam żyć dla ciebie i dla naszych dzieci. Lecz 
wyrokom Bożym oprzeć się niepodobna. Dziękuję Ci za szczęście, jakie mi dałeś, 
a o jakim nie marzyłam nigdy, dziękuję Ci również za twoje troski i poświęcenie dla 
mnie w strasznej chorobie. […] Przecież to taka zwykła kolej na świecie, że żal i smu-
tek, radość i wesele po sobie następują”. Pochowano ją na Powązkach w Warszawie, 
w grobie pierwszej żony – Aleksandry Chodkiewicz, gdzie spoczywa do chwili obec-
nej. Była bardzo kochana przez dzieci Stanisława Kazimierza z pierwszego małżeń-
stwa. Józef oraz Zofia pozostawili wspomnienie o swojej macosze: „Po długoletnich 
cierpieniach, bo trwających lat cztery i pół zakończyła żywot, pozostawiając całą 
rodzinę pogrążoną w głębokim smutku. Wzorowa żona, najczulsza matka, pełna 
najszlachetniejszych uczuć niewiasta, gdzie tylko mogła wspomagała pełną dłonią 
biednych – co tym więcej za zasługi policzone Jej być winno, iż będąc obłożnie cho-
rą, nie mogła pełnić tych miłosiernych uczynków jakby zdrową była. Kochająca nad 
wyraz swe dziatki, dla nich głównie żyła – dla nich i męża żyć pragnęła. […] Walczy-
ła mężnie z ubłaganą chorobą, nie chcąc maleńkich dzieci zostawić sierotami. […] 
pozostała tylko wdzięczna pamięć w sercach męża, dzieci, krewnych, domowników 
i pasierbów, dla których zmarła nie macochą, lecz prawdziwą była matką”. Literatura 
oraz źródła niewiele mówią o życiu i działalności Zaleskiej. Najwierniejszy opis ży-
cia hrabiny umieszczono we „Wstępie”, który dołączono do jej utworów literackich. 
Zob. ARKW, LN, Od Wydawnictwa, [w:] Utwory, s. 5–10; FKW, S.K. Kossakowski, 
Wspomnienia z przeszłości, t. 1, 2; M. Klempert, op. cit., s. 203–223.

35 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 785.
36 Zakażenie przewodu pokarmowego, tzw. biegunka podróżnych.
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Kolejny wyjazd zaplanowano na 6 listopada 1904 roku do Włoch. 
W drogę wyruszyli: Stanisław Kazimierz, Zdenka37, Alka38 i Władysław 
Łempiccy39, Jadwiga, Janio, panna Sługocka, pan Krajewski40, panna [Ma-
ria] Siwiec, dr Mackiewicz, kucharz Stanisław Pławski i Anulka41. Opis 
całej podróży zamieścił w swoich „Wspomnieniach” Stanisław Kazimierz, 
a fragmenty z tego wyjazdu znajdują się również w „Notatkach” Jana Eu-
stachego. Ponadto Kossakowski w latach 1900–1910 odwiedził Den-Haag, 
Wiedeń, dwukrotnie Francję i  trzykrotnie Karlsbad42. 

Z pierwszego okresu życia Jana Eustachego, tj. od 1900 do 1905 roku, 
zachowały się opisy małego chłopca widzianego oczami krewnych 
i przyjaciół. Baronowa Zofia Hartingh43 napisała: „Janio o jasnych jak 
len, złocistych włoskach i butnej twarzyczce z portretu pradziadów”44. 
Natomiast w liście Stanisława Kazimierza do syna – Michała Stanisława 
– można przeczytać: „Taki grzeczny i miły się robi, że wszystkich zaba-
wia i rozwesela swoim szczebiotem”45. Ponadto w zbiorach Stanisława 
Kazimierza zachowały się fotografie Jana Eustachego z jego dzieciństwa, 
przedstawiające go z rodziną, przyjaciółmi, gośćmi wojtkuskimi, pod-
czas zabaw, w podróży po Europie. 

W Wojtkuszkach Stanisław Kazimierz razem ze swoją żoną za-
rządził przeniesienie pokoi dziecięcych do dawnych pokoi jego sio-
stry – Aleksandry Broel-Plater46, która zmarła w 1901 roku. Nieza-
dowolenie z  tej decyzji wyraził Michał Stanisław w liście do ojca 
w 1903 roku47: 

37 Tak nazywano w rodzinie trzecią żonę Stanisława Kazimierza.
38 Aleksandra Kossakowska (ur. 2 maja 1863 r. w Rydze, zm. 3 marca 1938 r. w War-

szawie) – córka Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego pierwszej żony Alek-
sandry z Chodkiewiczów Kossakowskiej. Żona Władysława Łempickiego. 

39 Władysław Łempicki (ur. 27 lipca 1854 r. w Połonnem, zm. 14 sierpnia 1933 r. 
w  Warszawie) – syn Ignacego Łempickiego i Marii Tyszkiewicz-Łohojskiej. Mąż 
Aleksandry Kossakowskiej. 

40 Józef Krajewski (ur. 18 marca 1874 r.) – nadworny fotograf Stanisława Kazimie-
rza Kossakowskiego. W 1896 roku poślubił w Wojtkuszkach Helenę Lewicką. Zob. 
J. Mulevičiūtė, Vaitkuškis, Kowno 2015, s. 14. 

41 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 856.
42 Ibidem, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1.
43 Przyjaciółka Zofii Bower de Saint Clair.
44 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 849.
45 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Dział Rękopisów [dalej: BUW, DR], Zbiór 

Michała Stanisława Kossakowskiego [dalej: ZMSK], F1-F524, k. 22a, List Stanisła-
wa Kazimierza do Michała Stanisława z Wojtkuszek z 21 lutego 1903 roku.

46 Aleksandra Broel-Plater (ur. 24 czerwca 1831 r. w Petersburgu, zm. 21 grudnia 
1901 r. w Warszawie) – córka Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego i Aleksandry 
de Laval de la Loubrerie. Żona Zygmunta Broel-Platera.

47 Dzieci z pierwszego i z drugiego małżeństwa Stanisława Kazimierza nie przepadały 
za jego trzecią żoną. Niektórzy nawet otwarcie mówili o niechęci wobec hrabiny. Mi-
chał Stanisław przypuszczał zapewne, że decyzja przeniesienia pokoi dwojga z naj-
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Jadwisia chyba nie dla higienicznych względów została przeniesiona 
do tego pokoju. Bo przecież w poprzednim jej mieszkaniu wyrosło 
pokolenie Papy, pierwszych Papy dzieci, dzieci z drugiego małżeństwa 
i nigdy nie było mowy o niezdrowotności mieszkania. Muszę więc tu 
przyjąć pod uwagę w drugi wzgląd, a mianowicie, że Jadwisia została 
przeniesiona dlatego żeby być bliżej zamieszkanej części domu. A te-
raz proszę wziąć pod uwagę z jednej strony, że Jadwisia jest bliżej, 
a z drugiej strony moje wszystkie motywy i proszę mi odpisać – jakie 
jest Papy zdanie i decyzja w tej sprawie. Jest to pierwsza moja prośba 
w tym rodzaju a polega ona następująco. Według fotografii pokoju 
można, można na pewno wypisać z Warszawy dawne tapety, można 
pozbierać znowu te meble, które obecnie po całym pałacu się rozjecha-
ły – słowem można umeblować ten pokój i doprowadzić do tego stanu 
w jakim był mi on drogim, i niech będzie on pokojem gościnnym dla 
tych wszystkich co podobne jak i ja uczucia noszą. To co mówię o sy-
pialnym cioci Plater – tyczy się i saloniku niebieskiego, tym bardziej, 
że niczego tak nie brak Wojtkuszkom, jak właśnie takiego saloniku48. 

W odpowiedzi Michał Stanisław został skarcony przez ojca, który 
nazwał jego zachowanie samolubnym, tym bardziej, że hrabina Platero-
wa sama radziła hrabiemu przeniesienie tych pokoi właśnie w to miejsce. 
Wpływ na tę decyzję miała również jego ciężka choroba i niemożność 
chodzenia. Mimo to, w liście Stanisław Kazimierz zwrócił uwagę na po-
szanowanie tradycji oraz pamięć o bliskich, których utracił, w tym ciotki 
i matki49. Pomimo złej oceny sytuacji przez młodszego syna, Stanisław 
Kazimierz zaznaczył również, iż wszelkie pamiątki po osobach, które 
odeszły, zostały zachowane50. Od tego momentu pokoje dziecinne, któ-
re pełniły również rolę sal dydaktycznych, znajdowały się w środkowej 
części pałacu przy salonie i jadalni. 

Edukacja najmłodszego pokolenia Kossakowskich odbywała się 
w domu. Jan Eustachy zakończył nauczanie domowe w 1915 roku, a na-
stępnie rozpoczął naukę w żytomierskim gimnazjum. Dzięki jego zapi-
skom oraz jego ojca można odtworzyć dzienny rozkład, który prawdo-
podobnie panował w wojtkuskim pałacu:

młodszego rodzeństwa była decyzją macochy. 
48 ARKW, LN, J. Kossakowski, Michał Stanisław Kossakowski (1883–1962), List Michała 

Stanisława Kossakowskiego do ojca, Stanisława Kazimierza z 1903 roku.
49 Matką Michała Stanisława była druga żona Stanisława Kazimierza, Michalina Zaleska. 
50 BUW, DR, ZMSK, F1-F524, k. 38–38a, List S.K. do M.S. z dnia 10 listopada 1903 

roku z Wojkuszek.
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7.00 – Pobudka;
8.00 – Śniadanie;
9.00 – 11.00 – Poranne lekcje;
11.30 – 11.45 – Przerwa lekcyjna, wietrzenie sal;
11.45 – 13.00 – Popołudniowe lekcje;
13.00 – 14.00 – Obiad;
14.00 – 14.30 – Odpoczynek;
14.30 – 17.00 – Spacer, przebywanie na świeżym powietrzu;
17.00 – Podwieczorek;
17.30 – 19.30 – Odrabianie lekcji;
19.30 – 20.00 – Czas wolny;
20.00 – Kolacja;
21.00 – Toaleta wieczorna, pacierz, spanie51. 

Nauką Jana Eustachego oraz jego siostry zajmowały się zatrud-
nione w pałacu cztery nauczycielki: Jeanne Vantelaise, Adela Sługoc-
ka, panna Chrzanowska i Jadwiga Wolikowska52. Uczyły one pisania, 
czytania, jęz. polskiego, jęz. francuskiego, historii, rachunków, gra-
matyki oraz religii. Poza panną Jeanne Vantelaise, pozostałe nauczy-
cielki zajmowały się edukacją Jana Eustachego do czasu wysłania go 
do gimnazjum.

W 1905 roku w wojtkuskim pałacu zmarł Stanisław Kazimierz, Janio 
miał wówczas pięć lat. Już na kilka dni przed śmiercią, do Wojtkuszek 
zjechała cała rodzina hrabiego. Przebywając od 1904 roku w swoim ro-
dzinnym majątku, Kossakowski poświęcił się rodzinie. Z tego okresu po-
chodzą ostatnie wspomnienia spędzone z synem: 

Największą moją pociechą jest mój mały Janio. Przychodzi wieczorem 
w koszulce do łóżka papuśki i bawi się w najlepsze, uczy mnie po fran-
cusku i przewraca koziołki; nieraz wcześniej się kładę, aby przedłużyć 
tę przyjemność, to moja jedyna chwila niezmąconej radości53. 

Ponadto, Stanisław Kazimierz w ostatnich rozmowach ze starszymi 
synami prosił, aby opowiadali o nim swojemu młodszemu rodzeństwu, 
które nie miało możliwości spędzić z nim tyle czasu i poznać go tak 
dobrze, jak oni54. 

51 FKW, S.K. Wspomnienia z przeszłości, t. 1, s. 92; J.E. Kossakowski, Notatki z lat dziecię-
cych 1903–1910, s. 57–59.

52 Sylwetki swoich nauczycielek Jan Eustachy przedstawił w „Notatkach z lat dziecię-
cych”. 

53 FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 2, s. 898. 
54 Ibidem, J. Kossakowski, Ostatnie chwile i śmierć Papy, s. 4. 
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Po śmierci hrabiego nastąpił podział majątku, na który składały się 
klucze: wojtkuski55, lachowicki56, brzostowicki57, kopalnie, ziemie w Ce-
sarstwie Rosyjskim oraz pałac w Warszawie. Według odpisu testamentu 
Wojtkuszki przypadły Janowi Eustachemu i Michałowi Stanisławowi. 
Jednak Stanisław Kazimierz w ostatniej woli życzył sobie, aby rodzinny 
majątek przypadł najmłodszemu synowi, a starszemu majętności rosyj-
skie, które z czasem można byłoby sprzedać i zakupić w okolicy pałac 
z przyległymi ziemiami: 

Życzeniem moim byłoby jednak, aby syn mój trzeci Jan Eustachy jako 
najmłodszy dostał w swojej schedzie klucz wojtkuski, gdzie jest rezy-
dencja, w której się wychowywały wszystkie moje dzieci, tak z pierw-
szego jak i drugiego małżeństwa, a w której życzyłbym aby się również 
wychowywały dzieci z trzeciego małżeństwa58. 

Po ustaleniu spraw spadkowych cała rodzina rozjechała się i pozo-
stawiła Jania, Jadwigę i ich matkę Zofię w wojtkuskim pałacu. W latach 
1905–1911 Jan Eustachy swoje życie spędzał w rodzinnych Wojtkusz-
kach, ale podróżował z matką również do Warszawy oraz do pałaców 
swoich braci – w Nidokach59 Stanisława Michała oraz w Wielkiej Brzo-
stowicy60 Józefa. 

W latach 1911–1912 Jana Eustachego dotknęły kolejne rodzinne tra-
gedie. 1 grudnia 1911 roku w Warszawie zmarła jego matka. Pochowana 
została w rodzinnym grobie na cmentarzu powązkowskim. 22 czerwca 
1912 roku trumnę przeniesiono do Wojtkuszek i pochowano na tamtej-
szym cmentarzu. Cztery miesiące przed ponownym pochówkiem matki, tj. 

55 Klucz wojtkuski składał się z następujących folwarków: Wojtkuszki, Dziewałtów, 
Józefów, Antokol, Antokółek, Wolnamyśl, Kossaki, Nowe Migucze, Stare Migucze, 
Barbaryszki, zaścianków: Brzozówka, Borówka, Nowosioła, Szejbaki, Alkany, jezior: 
Igła, Punta. Zob. ibidem, Wypis ważniejszych postanowień z testamentu Stanisława 
Kazimierza Korwin-Kossakowskiego, s. 1. 

56 Klucz lachowicki składał się z miasta Lachowicze, folwarków: Stare Lachowicze, 
Ożywicze, Żerebkowicze, Zubielewicze, Hołdowicze, Mysłoboże, Litwa i Wodzia-
żyn. Zob. ibidem.

57 Klucz brzostowicki składał się z miasteczka Wielka Brzostowica, folwarków: Tetrew-
ka, Ludwinów, Iwaszkowice, Stanisławów, Brzostowiczany, Brzostowica, Pielażyn. 
Zob. ibidem.

58 ARKW, LB, Odpis testamentu Stanisława Kazimierza Kossakowskiego, s. 2. 
59 Nidoki – miasteczko leżące w powiecie wiłkomierskim na Litwie. Dawniej własność 

generała Henryka Wojnickiego. W 1908 roku majątek zakupił Michał Stanisław 
Kossakowski. Zob. J. Krzywicki, Nidoki, [w:] SgKP, t. 7, red. B. Chlebowski, W. Wa-
lewski, Warszawa 1886, s. 38.

60 Wielka Brzostowica – miasteczko w powiecie grodzieńskim, w guberni grodzieńskiej. 
Niegdyś należąca do Chodkiewiczów, Potockich. Zob. F. Sulimierski, Brzostowica, [w:] 
ibidem, t. 1, Warszawa 1880, s. 422.
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23 lutego w Nidokach zmarła na dyfteryt i szkarlatynę starsza siostra Jana 
Eustachego – Jadwiga. Jej pochówek odbył się w Wojtkuszkach61.

Pomimo utraty dwóch najbliższych mu osób, dzień po pogrzebie 
matki w Wojtkuszkach, Jan Eustachy przystąpił do pierwszej komunii 
świętej, która odbyła się w pałacowej kaplicy. Na uroczystość przy-
byli członkowie najbliższej rodzina i przyjaciele, m.in. Radziwiłłowie 
z Towian, Dowgiałłowie, Montwiłłowie62.

Po śmierci matki Kossakowski zamieszkał u swojego brata w Nido-
kach. Tym samym pomiędzy 1912 a 1915 rokiem Janio przebywał pod 
opieką brata – Michała Stanisława63. 

Z okresu jego pobytu w Nidokach zachowały się anegdoty, które 
przytoczyła Zofia Kossakowska-Szanajca w swojej książce: 

Zwykle zbyt zaabsorbowany, by zdążyć do pałacowej kaplicy, gdzie 
przez cały maj odmawiano codziennie litanię do Matki Boskiej (tzw. 
litanię Loretańską), spóźniony stawał pod otwartym oknem i gdy chór 
zgromadzonych w kaplicy mówił: „Módl się za nami!”, mój ojciec 
z pewnym opóźnieniem i umyślnie w innej tonacji, dyszkantem po-
wtarzał: „Módl się za nami”, co rozśmieszało liczne dzieci stryjostwa 
– i co tu kryć – także dorosłych64. 

Kolejne wspomnienie pochodzi z tego samego okresu i związane jest 
ze służbą ministranta: 

Pewnego razu wraz z innymi chłopcami, tuż przed rozpoczęciem mszy 
św., ojciec mój grał w piłkę zamiast być w zakrystii i w komży oczekiwać 
na przyjście księdza. Gdy nadchodzący właśnie ksiądz zobaczył swoich 
ministrantów grających w najlepsze w piłkę, zabrał ją i kazał natych-
miast podążyć do kościoła. Zaczęła się msza św. Gdy doszło do momen-
tu, gdy ministranci winni byli podać flakoniki z wodą, aby obmyć ręce 
kapłana i jakoś nie kwapili się z tym, ksiądz ich ofuknął szeptem: „Po-
daj wodę!”, na co chłopcy, również szeptem odparli: „Oddaj piłkę!”65. 

Kiedy Jan Eustachy skończył 12 lat zaczął pasjonować się naukami 
ścisłymi, a w szczególności biologią. Jego starszy brat opowiadał, że opła-
cał miejscowych chłopaków, aby dokonywać w ich obecności sekcji żab, 
które następnie przechowywał w swoim pokoju66.

61 ARKW, LN, Nidoki – księga przyjazdów i wyjazdów gości, bp.
62 Ibidem.
63 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1. 
64 Ibidem.
65 Ibidem, s. 49–50.
66 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 49.
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Od 1915 roku Jan Eustachy uczęszczał do Filologicznego Gimnazjum 
Państwowego w Żytomierzu67, które ukończył w 1918 roku. Do szkoły 
wyjechał razem ze swoim kuzynem – Dominikiem Dowgiałło68. Zamiesz-
kali oni na stancji u profesora Kosickiego. Wszelkie sprawy finansowe 
związane z edukacją i codziennym życiem opłacane były przez Józefa 
Kossakowskiego. Stanisław Kazimierz zastrzegł w swoim testamencie, że 
jego najstarszy syn będzie odpowiedzialny za utrzymanie i edukację Ja-
nia. Na ten cel przeznaczano 1200 rubli rocznie, początkowo wypłacane 
jego matce, a po jej śmierci bratu – Michałowi Stanisławowi. Pieniądze 
te miały być przekazywane do zakończenia edukacji Jana Eustachego 
lub ukończenia przez niego 27 roku życia69. Okres życia Kossakowskie-
go podczas pobytu w gimnazjum jest mało znany. Wiadomo jedynie, że 
należał do harcerstwa70.

Po zakończeniu edukacji w Żytomierzu, Jan Eustachy usiłował 
wrócić do Warszawy. Podczas powrotu został złapany przez petlurow-
ców71, którzy chcieli go rozstrzelać. Przeżył dzięki wstąpieniu w szeregi 
ugrupowania. Działania zbrojne na Wschodzie spowodowały, że ugru-
powanie zostało wysłane na front. Kossakowski nie chciał walczyć, dla-
tego próbował uciec, ale został złapany i wieziony pod eskortą. Dzięki 
dwóm rublom udało mu się przekupić strażnika, który pozwolił mu 
wyskoczyć z pociągu. Przez jakiś czas błąkał się w okolicach Sławu-
ty72, nie mając środków do życia73. Następnie spotkał 5 Pułk Ułanów 
Zasławskich74, co sprawiło, że zaciągnął się do wojska. Przebywając 
w Warszawie, poinformował swojego brata o chęci odbycia służby woj-
skowej75. W swoim diariuszu Michał Stanisław odnotował wewnętrzną 

67 Żytomierz – obecnie miasto leżące na Ukrainie w obwodzie żytomierskim. 
68 Dominik Oktawian Przemysław Dowgiałło (ur. w 1900 r., zm. w 1919 r.) – syn Do-

minika Przemysława Dowgiałło i Anny z Chodkiewiczów. 
69 ARKW, LB, Wypis z ważniejszych postanowień testamentu Stanisława Kazimierza 

Korwin-Kossakowskiego, s. 2. 
70 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 50. 
71 Petlurowcy – stronnicy polityki ukraińskiego działacza Symona Petlury działający 

w Polsce oraz na Wschodzie. 
72 Sławuta – obecnie miasto położone na Ukrainie w obwodzie chmielnickim.
73 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie [dalej: APANW], sygn. 4, t. 11, 

Diariusz Michała Stanisława Kossakowskiego, s. 411.
74 5 Pułk Ułanów Zasławskich – formacja Wojska Polskiego powstała w 1918 roku 

w okolicach Mińska Mazowieckiego. Jednostka walczyła głównie na froncie wschod-
nim. Pierwszym dowódcą pułku był ppłk Stanisław Sochaczewski. Zob. T. Kruszew-
ski, 5 Pułk Ułanów Zasławskich w walkach o niepodległość, „Zeszyty Naukowe Ostrołęc-
kiego Towarzystwa Naukowego”, 1989, z. 3, s. 33–40, i in. 

75 W Diariuszu Michała Stanisława widnieje informacja, że Jan Eustachy na początku 
wstąpił do 7 Pułku Ułanów, następnie wspomina 5 Pułk. W tym przypadku musiało 
dojść do pomyłki, gdyż Kossakowski należał jedynie do 5 Pułku, o czym wspomina 
w swoim życiorysie.
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przemianę Jana Eustachego, którą przeszedł po opuszczeniu Żytomie-
rza:

Przed dziesięciu zaledwie laty Janio Kossakowski jedynak u swej mat-
ki (mojej macochy) pieszczochem był, jako rzekomo niezwykle wą-
tłego zdrowia. W bardziej niż dostatnim domu był osią wszystkiego, 
pieszczono go, wożono po ciepłych krajach. Był nerwowy, pono nie 
mógł wcześniej wstawać jak o 11-ej rano, bo do 1-ej w nocy zasnąć nie 
umiał. Matka drżała o niego, jeśli z domu wyszedł, jeśli nałożył nie 
dość ciepłe palto i kamasze. A teraz ten sam 19-sto letni Janio, samo-
dzielny od lat kilku, idzie przebojem przez życie, w najstraszniejszych 
warunkach kończy nauki, przedziera się przez niebezpieczeństwa, nie 
traci w nich głowy, sam wie gdzie leży jego obowiązek76. 

Ciężkie doświadczenia życiowe – rzeź ok. 4 tys. Żydów w Żytomierzu, 
ochotnicza praca sanitariusza, podczas której musiał wyjąć z rozbitej czaszki 
mózg i położyć na piersiach zabitego – sprawiły, że służba krajowi stała się 
bardzo ważnym elementem życia dziewiętnastolatka77. Sam wówczas stwier-
dził: „Jestem teraz przynajmniej świadomy celu mej służby Ojczyźnie”78. 

W maju 1919 roku Jan Eustachy trafił do szkoły oficerskiej, mimo że 
sprzeciwiał się tej decyzji. Rozkaz przeniesienia uzyskał Dominik Do-
wgiałło79 – jeden z jego prawnych opiekunów80. Sam Janio, niezadowo-
lony z takiego posunięcia wuja, w jednej z rozmów z bratem oświadczył: 

Postarałem się by mnie ze szkoły odesłano z powrotem na front. Ja tam 
nie mogłem wytrzymać. Bo jakżeż? Towarzysze moi w ciągu tych kilku 
tygodni byli w walkach, dowódca mego pułku, pułkownik [Stanisław] 
Sochaczewski z rewolwerem w ręku zdobył kulomiot i ranny w głowę 
zdążył stracić oko, a ja przez ten czas prochu nawet nie powąchawszy, ko-
rzystać mam z protekcji i w szkole, do której nie mam żadnego powołania 
miejsce zasłużonych zajmować? Dom.[inik] Dowgiałło przyznał mi się 
wręcz, że umieszczając mnie wbrew mej woli w szkole, chciał mnie ochro-
nić od niebezpieczeństwa frontu... Ja wiem, że winien wam jestem, jako 
niepełnoletni posłuszeństwo, ale proszę nie wymagajcie bym popełnił to, 
co według mnie jest podłością81. 

76 APANW, sygn. 4, t. 11, Diariusz Michała Stanisława, s. 411. 
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Dominik Dowgiałło (ur. w 1867 r., zm. w 1931 r.) – syn Stanisława Dowgiałły i Idalii 

Potockiej. W 1853 roku poślubił Annę hrabinę Chodkiewicz. W 1905 roku wyzna-
czony przez Stanisława Kazimierza Kossakowskiego na opiekuna Jadwigi i Jana Eu-
stachego Kossakowskich oraz majątku wojtkuskiego. Zob. A. Boniecki, Herbarz Polski, 
t. 4, Warszawa 1901, s. 395.

80 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 51.
81 APANW, sygn. 4, t. 11, Diariusz Michała Stanisława, s. 476.
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W wojnie w 1920 roku Jan Eustachy walczył na froncie m.in. w oko-
licach Berezyny82. 

Po opuszczeniu szeregów armii, jesienią 1920 roku, rozpoczął studia 
medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zachowany spadek – srebra 
wojtkuskie Kossakowskich i Lavalów oraz rodowe klejnoty83 – dały mu 
możliwość opłacenia edukacji w Warszawie. W trakcie studiów, tj. w roku 
1921, jego prawny opiekun zachęcał podopiecznego, aby ratował spuściznę 
po swoim ojcu – Wojtkuszki. Jednak wiązało się to z rezygnacją z obywatel-
stwa polskiego i przyjęciem obywatelstwa litewskiego. W liście do Domini-
ka Dowgiałło, z 4 lutego 1921 roku, Jan Eustachy napisał, iż nie może tego 
uczynić, gdyż jest Polakiem i właśnie ze względu na swego ojca – pamięć 
o nim i wpajane mu przez niego wartości – nie może wrócić na Litwę84. 

82 Ibidem, t. 6, s. 95.
83 Wiele z tych cennych przedmiotów zaginęło podczas powstania warszawskiego 

w 1944 roku. 
84 „Kochany Wujaszku. Dziś otrzymałem list Wujaszka pisany dnia 25 stycznia r. b. 

Przede wszystkim muszę serdecznie podziękować Wujaszkowi za dobroć i troskę 
o sprawę Wojtkuszek, lecz niestety w żaden sposób nie jestem w stanie uskutecz-
nić tego, co mi Wujaszek doradza. Rozważywszy wszystkie pro i contra powziąłem 
ostateczną i stanowczą decyzję, którą się postaram w krótkich słowach Wujaszkowi 
wyłożyć. Przedtem jednak zaznaczyć muszę, że na wynik mego postanowienia, nikt 
absolutnie nie wpłynął i nikt mi nie doradzał, ani ze strony rodziny, ani znajomych. 
Owszem spotkałem się nawet ze zdaniem sprzecznym z moim poglądem. To, co 
postanowiłem, postanowiłem zupełnie samodzielnie, nie podlegając niczyim namo-
wom, wpływom lub radom. Rzecz się przedstawia w sposób następujący: Powrót na 
Litwę związany jest przede wszystkim z musem przyjęcia poddaństwa litewskiego, 
i eo ipso z możliwością zostania powołanym do służby. Ta rzecz dla mnie Polaka, 
tym bardziej żołnierza polskiego, jest zupełnie wykluczona, gdyż być jednocześnie 
poddanym dwóch państw ze stosunkiem jeszcze nieuregulowanym między nimi – 
niepodobna. Co do mnie to raz jeszcze zaznaczam, że zawsze byłem, jestem i będę 
przede wszystkim Polakiem. Zresztą, gdybym się czuł Litwinem to przede wszystkim 
nie wstępowałbym do wojska polskiego, nie siedziałbym dwa lata na froncie, a starał-
bym się już wtedy dostać do swej Ojczyzny, wówczas jeszcze spokojnej i pędziłbym 
sobie tam spokojny żywot beztroski. Z chwilą więc, gdy dotąd byłem obywatelem 
i poddanym polskim, raptem dziś zmieniać poddaństwo, nawet dla ratowania gniaz-
da rodzinnego, uważam za rzecz nie tylko sprzeczną z własnym sumieniem, lecz 
nawet za rzecz rzucającą ciemne piętno na naszą rodzinę, i właśnie przez pamięć 
dla swych przodków, a przede wszystkim dla Ojca, spoczywającego w Wojtuszkach, 
powinienem nadal zostać obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecz by się zupeł-
nie inaczej przedstawiała, gdyby stosunki Polski i Litwy były uregulowane, wtedy 
mógłbym oczywiście powrócić w charakterze Polaka, jako właściciel powracający do 
swego majątku, nie zarzekam się wtedy może przyjąłbym poddaństwo litewskie, ale 
dziś, przy dzisiejszych stosunkach zgodzić się na możność zostania wezwanym do 
szeregu przeciwko swoim – nigdy! Nie przeczę, że stracić Wojtkuszki, z którymi się 
wiąże tyle wspomnień i tradycji rodzinnych, gdzie się znajdują groby moich najbliż-
szych – Wojtkuszki, które tak kochał mój Ojciec – jest bezwzględnie ciężko, lecz wolę 
stanowczo to, niż potem sobie całe życie wyrzucać, że dla interesu postąpiłem wbrew 
zasadom uczciwości i niezgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem. Wujaszek 
pisze, że będę miał całe życie złamane, z tym też bym się nie zgodził. Przecież nie 
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Na pierwszym roku studiów medycznych Jan Eustachy poznał swoją 
przyszłą żonę, starszą od niego Stanisławę Rynkowską85. Po czterech 
latach znajomości, 20 września 1924 roku, Jan i Stanisława pobrali się 
w Warszawie86. Wkrótce po ślubie urodziły się dzieci: Eustachy Kazi-
mierz – 27 września 1925 roku, Zofia Maria – 8 września 1927 roku oraz 
Barbara Gabriela – 9 lutego 1929 roku. 

Po zakończeniu edukacji na Wydziale Medycyny w 1928 roku z ty-
tułem doktora Wszechnauk Lekarskich, Jan Eustachy rozpoczął pracę 
w Szpitalu Wolskiego na oddziale gruźliczym; pracował tam przez sie-
dem miesięcy. Następnie przez dwa lata, od 1929 do 1930 roku, pracował 
w II Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne stano-
wisko – starszego asystenta na oddziale chirurgicznym – objął w 1930 
roku w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, gdzie po czterech latach pracy 
awansował na młodszego ordynatora oddziału chirurgicznego. W 1937 
roku przyjął posadę kierownika oddziału chirurgicznego w Klinice Pedia-
trycznej w Warszawie, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej87. 

W czasie wojny brał czynny udział w obronie m.in. Terespola. W zapi-
skach jego córki odnotowane zostało pożegnanie ojca z rodziną: „Jak przez 
sen pamiętam jeszcze pożegnanie mamy z ojcem, idącym na wojnę. Oj-
ciec w mundurze oficerskim, w czapce-rogatywce z amarantowym otokiem, 
jako lekarz”88. Wzięty do niewoli niemieckiej, trafił do obozu w Małasze-
wicach89. Kiedy powrócił do Warszawy, ponownie objął swoje kierownicze 

ja jeden jestem w takim położeniu, przecież są i tacy, którzy nigdy majątku nie po-
siadali, a przecież sobie radzą, dlaczegóż więc ja mam być tym wyjątkiem, któremu 
jeśli nie podsunąć wszystko gotowe, to musi się wykoleić z drogi życiowej? Ja mam 
o sobie, muszę przyznać, nieco lepsze wyobrażenie. No ale to zostawmy. Mam na-
dzieję, że mi Wujaszek nie weźmie za złe tego, co powiedziałem, a powiedzieć to mu-
siałem, gdyż raz przecież trzeba wyjaśnić i kategorycznie rozstrzygnąć, kim się jest? 
My też dlatego z Wujaszkiem nigdy się nie zrozumiemy, że Wujaszek czuje się i jest 
Litwinem, ja zaś czuję się i jestem Polakiem, dlatego też to, co zdecydowałem jest 
z mojej strony jedyną i ostateczną odpowiedzią i może Wujaszek mi wierzyć, nigdy 
tego żałować nie będę. Przykre jest to dla mnie bardzo, lecz innego wyjścia nie wi-
dzę, a więc raz jeszcze serdecznie dziękuję Wujaszkowi za tyle trudu położonego dla 
mnie, za tyle pracy i wysiłków ze stron Wujaszka w sprawie ratowania Wojtkuszek, 
ale doprawdy innej odpowiedzi dać nie mogę”. Zob. APANW, sygn. 4, t. 7, Diariusz 
Michała Stanisława, s. 44.

85 Stanisława Rynkowska (ur. 8 maja 1897 r. w Wólce, zm. 30 listopada 1981 r. w War-
szawie) – córka Ludwika i Karoliny Rynkowskich. Zob. FKW, Odpis skrócony aktu 
zgonu Stanisławy Rynkowskiej.

86 Ibidem, Świadectwo ślubu Jana Eustachego Kossakowskiego i Stanisławy Rynkow-
skiej.

87 Ibidem, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1. 
88 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 150.
89 Małaszewice – obecnie osiedle znajdujące się w województwie lubelskim, w powiecie 

bialskim, w gminie Terespol. 
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stanowisko w szpitalu90. 3 lipca 1940 roku żołnierze niemieccy wkroczy-
li do domu Kossakowskich przy ulicy Bednarskiej 2291. Jana Eustachego 
aresztowano, jak wielu innych lekarzy, i przewieziono na Pawiak92: 

Kiedy latem 1940 roku ojciec został aresztowany przez Gestapo 
i Niemcy przyszli go zabrać z domu, z balkonu sypialni rodziców pa-
trzyliśmy jak ojciec pod eskortą wychodzi z bramy, jak nie oglądając 
się pożegnalnie uchyla kapelusz i wsiada do policyjnego samochodu93. 

Z Pawiaka Kossakowski powrócił 7 sierpnia 1940 roku94. 
Jeszcze w tym samym roku rozpoczął pracę jako chirurg dziecięcy 

w Klinice Pediatrycznej przy ul. Litewskiej 16. Po zajęciu budynku przez 
Niemców cały szpital przeniósł się na ul. Śliską, gdzie kontynuował swo-
ją działalność. Jan Eustachy pozostał na swoim stanowisku przez cały 
okres wojny95. W  trakcie okupacji podjął się również pracy pedagoga 
– wykładał na tajnych kompletach: w Szkole Zaorskiego oraz w szkole 
pielęgniarek Czerwonego Krzyża96. 

W sierpniu 1944 roku wybuchło w Warszawie powstanie. Z domu na 
Bednarskiej Kossakowski udał się do szpitala ratować poszkodowanych 
i rannych. Pozostał tam do 2 października 1944 roku97. Przez cały okres 
pracy w szpitalu Jana Eustachego wspierały żona oraz córki, które rów-
nież wzięły udział w powstaniu warszawskim98. 

We wrześniu 1945 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie lekarzy-
-pediatrów (ok. 10 osób), które miało za zadanie doszkolić przyszłą kadrę 
medyczną w Polsce. W tym celu powołano Polskie Towarzystwo Pedia-
tryczne, którego członkiem został również Kossakowski99. W 1947 roku 
Jan Eustachy uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Warszawskiego, jako docent chirurgii. Przedstawił 
wówczas pracę pt.: „Wskazania do zabiegów chirurgicznych u noworod-
ków i niemowląt w świetle spostrzeżeń własnych”. 

Rok 1948 przyniósł Kossakowskiemu wyróżnienie w postaci za-

90 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1. 
91 Dom zakupiony w latach 30. XX wieku przez Kossakowskiego dzięki funduszom, 

które uzyskał ze sprzedaży swojej części warszawskiego pałacu Kossakowskich przy 
Nowym Świecie 19. 

92 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1.
93 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 154. 
94 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1.
95 Ibidem.
96 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 286.
97 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1–2.
98 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 244–255.
99 FKW, S. Wiernicka, Wspomnienie o profesorze Janie Kossakowskim, s. 1.
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proszenia do współpracy przez Fundację Rockefellera100. W klinikach 
w  Szwajcarii i Francji spędził sześć miesięcy, tam mógł zapoznać się 
z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chirurgii dziecięcej. 

Po powrocie do kraju nadal pracował jako chirurg dziecięcy. 
W  1950  roku Minister Zdrowia101 mianował go krajowym specjalistą 
w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Swoje obowiązki pełnił przez 10 lat. 
W tym samym czasie objął stanowisko p.o. kierownika Kliniki Chirurgii 
Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie. W kwietniu 1951 roku 
Rada Wydziału Lekarskiego wybrała Kossakowskiego kierownikiem Ka-
tedry Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie. Pół roku 
później, 1 października, Minister Zdrowia102 przekazał mu nominację 
na kontraktowego profesora nadzwyczajnego. Nadanie tytułu profesora 
zwyczajnego nastąpiło 1 stycznia 1959 roku103. 

Profesor Kossakowski pozostawił po sobie 7 prac naukowych poświę-
conych chirurgii dziecięcej: 1949 r. – „Wskazania do zabiegów chirur-
gicznych u noworodków i niemowląt”, 1950 r. – „Podstawowe wiado-
mości z chirurgii dziecięcej”, 1951 r. – „Zagadnienia chirurgiczne wieku 
dziecięcego w praktyce codziennej”, 1952 r. – „O dziecku kalekim od uro-
dzenia”, 1953 r. – „Chirurgia wieku dziecięcego”, 1953 r. – „Chirurgia wie-
ku dziecięcego”, 1965 r. – „Zarys zagadnień chirurgii wieku dziecięcego”, 
ponadto kilkanaście artykułów naukowych104. 

W ciągu całej swojej kariery lekarskiej Kossakowski wyjeżdżał wielo-
krotnie na studia zagraniczne m.in. do: Danii, Holandii, Francji, Anglii, 
Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady105. Studia te pozwalały mu 
doskonalić chirurgię dziecięcą w Polsce. Ponadto, z ramienia Rady Wy-
działu Lekarskiego, był delegatem do Senatu Akademii Medycznej106. 

Od 1954 roku Kossakowski, pomimo szeregu obowiązków zawodo-
wych, zaczął realizować i rozwijać swoje pasje – malarstwo oraz rzeźbę. 
Profesor malował głównie sceny religijne, m. in.: Madonny, Matkę Boską 
z Dzieciątkiem Jezus, Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie. Technika ma-
larska, którą się posługiwał, była jego autorskim pomysłem: 

100 Fundacja Rockefellera – powstała w 1913 roku w Nowym Jorku. Założycielem or-
ganizacji był John Rockefeller. Fundacja zajmuje się wspieraniem służby zdrowia, 
rozwojem medycyny, walką z głodem na świecie, a także wspomaganiem działalności 
kulturalnej. Przedstawiciele fundacji wspierają również wybitnych naukowców, przy-
znając stypendia na badania.

101 Tadeusz Michejda – minister zdrowia w latach 1947–1951.
102 Jerzy Sztachelski – minister zdrowia w latach 1951–1956.
103 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 1–2. 
104 Ibidem, s. 5–6.
105 Jan Eustachy pozostawił również dwa tomy swoich wspomnień z podróży nauko-

wych. Zob. ibidem, J.E. Kossakowski, Podróże naukowe (lata 1931–1939), t. 1; idem, 
Notatki z podróży, t. 2. 

106 Ibidem, s. 2.
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Technikę swego malarstwa wymyślił sobie ojciec sam, wbrew wszelkim 
przyjętym zasadom. Jego niewielkie obrazki malowane są po drugiej 
(matowej) stronie papieru fotograficznego, kredkami firmy „Caranda-
che” maczanymi w wodzie, co daje wspaniały intensywny kolor. Kon-
tury robione są w czarnym tuszu. Partie złocone lub srebrzone były 
malowane farbami do kaloryferów, kupowanymi w mydlarniach czy 
sklepach z farbami. Po ukończeniu, każdy obrazek był powlekany ja-
kimś werniksem, także kupowanym w mydlarni107. 

Jan Eustachy swoje dzieła artystyczne prezentował na wielu wy-
stawach krajowych, jak również zagranicznych. W 1962 roku, biorąc 
udział w Międzynarodowym Kongresie Historii Medycyny w War-
szawie, w Muzeum Narodowym, zaprezentował 33 prace malarskie. 
Następnie, w tym samym roku, odbyła się IV Wystawa Fotografii 
Medyków w  Warszawie, gdzie Kossakowski wystawił 12 fotografii. 
Z  zagranicznych wystaw należy wymienić Esposizione Internaziona-
le del Medico Artista w Turynie, gdzie Jan Eustachy zaprezentował 
rzeźbę polichromowaną pt. „Madonna”108 oraz projekt malarski pt. 
„Composizione di ceramickie”. W 1973 roku odbyła się w Warszawie 
indywidualna wystawa Kossakowskiego. Galeria Współczesna „Ruch” 
zaprezentowała 153 prace malarskie oraz 24 rzeźby polichromowane. 
Natomiast w 1977 roku Muzeum Narodowe zakupiło od Jana Eusta-
chego 8 rysunków do Działu Rysunków109. 

Na podstawie zachowanych relacji rodzinnych wydaje się, że życie 
rodzinne Jana Eustachego było udane – kochająca żona, troje dzieci. 
Po utracie domu na Bednarskiej w czasie wojny, Kossakowscy zamiesz-
kali początkowo przy ul. Nowogrodzkiej, a następnie Marszałkowskiej. 
Ostatnie mieszkanie mieściło się przy ul. Hożej 40. Córka Jana Eusta-
chego wspominała, że jej rodzice, po utracie całego majątku w obu woj-
nach światowych, nigdy do końca się nie urządzili, poza podstawowymi 
rzeczami110. 

Ze swojego dzieciństwa Zofia Kossakowska-Szanajca zapamiętała 
ojca siedzącego zawsze przy biurku, pracującego. Wspominała, że bar-
dzo lubiła odwiedziny u niego w gabinecie oraz wspólne rozmowy: 

Kiedy przychodziłam do ojca, wskazywał mi miejsce w foteliku pod 
oknem koło biurka. Ogromnie lubiłam wizyty u ojca – zawsze były ja-
koś wyjątkowe, zawsze mi coś pokazywał, a to jakąś książkę, a to jakiś 
zabawny przedmiot wyjmowany z przepastnych szuflad biurka, a to 

107 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 288.
108 Rzeźba została skradziona i zaginęła bezpowrotnie.
109 FKW, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 3–4.
110 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 277–278.
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jakąś swoją nową rzeźbę czy malunek. Opowiadał rozmaite historie, 
najczęściej z życia Kliniki, jakieś anegdotki, jakieś dowcipy111. 

W domu Kossakowskich odbywało się wiele spotkań towarzyskich, 
na których toczono luźne rozmowy, po czym wybrane osoby udawały się 
z profesorem do jego gabinetu na kameralną rozmowę112. Nie lubił, kie-
dy zwracano się do niego „Panie Hrabio”, zawsze powtarzał, że w War-
szawie nie mieszka „Hrabia Kossakowski” tylko „Doktor Kossakowski”. 

25 września 1966 roku, Jan Eustachy, na skutek choroby doznał pra-
wostronnego paraliżu113. Kilkumiesięczne leczenie oraz rehabilitacja po-
zwoliły ustabilizować jego stan, jednak nigdy całkowicie nie wyzdrowiał. 
Mimo ciężkiej sytuacji, Kossakowski nie zaprzestał pracy artystycznej. 
Nie lubił być biernym uczestnikiem wydarzeń. 

Przez całe swoje życie uczestniczył w życiu wielu prestiżowych to-
warzystw, był członkiem m.in.: Towarzystwa Chirurgii Polski, Warszaw-
skiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 
Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Zarządu Głównego 
PCK, Redakcji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, Redakcji Wiadomo-
ści Lekarskich. Z kolei za granicą był członkiem: Międzynarodowego 
Towarzystwa Chirurgów, Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów 
Sercowo-Naczyniowych, Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecię-
cych, Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrów. 

Wielokrotnie odznaczony za oddanie i poświęcenie się chirurgii dzie-
cięcej w Polsce. W latach 1949–1965 uzyskał: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Nagrodę Wydziału Lekarskiego Akademii Umiejęt-
ności w  Krakowie za monografię pt. „Wskazania do zabiegów chirur-
gicznych u noworodków i niemowląt”, nagrodę naukową Ministerstwa 
Zdrowia za całokształt pracy w dziedzinie chirurgii dziecięcej, nagrodę 
państwową III stopnia za osiągnięcia w zakresie chirurgii dziecięcej, me-
dal 10-lecia PRL, Order Sztandaru Pracy II kl., odznakę honorową PCK 
I st., Krzyż Walecznych, odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego114.

Jan Eustachy Kossakowski zmarł 14 marca 1979 roku w Warszawie115. 
Dawni współpracownicy, uczniowie profesora, ufundowali dwie tablice 
pamiątkowe z napisem: „Profesor Jan Kossakowski 1900–1979. Twórca 

111 Ibidem, s. 279. 
112 Ibidem.
113 FKW, Informacja dotycząca choroby Jana Eustachego Kossakowskiego.
114 Ibidem, J.E. Kossakowski, Życiorys, s. 2–3.
115 Ibidem, Odpis skrócony aktu zgonu Jana Eustachego Kossakowskiego.
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chirurgii dziecięcej w Polsce”116, które obecnie znajdują się w kościele 
Zbawiciela w Warszawie oraz w Klinice przy ul. Litewskiej. 

Trudno jest podsumować życie oraz twórczość człowieka w kilku zda-
niach, w szczególności osoby tak znanej i cenionej, która większość swo-
jego życia poświęciła służbie innym. Wydaje się jednak, że Stanisławie 
Wiernickiej, w pośmiertnym wspomnieniu o Kossakowskim, udało się 
to: „Człowiek zawsze kształtuje czas, w którym żyje. Jak jednak mało 
kto z nas umie stworzyć wartości trwałe, wychodzić poza siebie i ponad 
siebie… On to potrafił”117. 

W 2008 roku nakręcono film o życiu i twórczości Jana Eustachego 
Kossakowskiego pt.: „Jan Kossakowski – szkic do portretu”118, w którym 
przybliżono postać profesora. Warto w tym miejscu przytoczyć wybrane 
fragmenty wypowiedzi osób związanych z Kossakowskim, które opowia-
dały o jego życiu, sposobie bycia oraz twórczości. Anna Branicka-Wolska 
o swoim wuju powiedziała: 

Wujek był wielkim autorytetem w ogóle. Co on powiedział, mówił 
zawsze, chwilę się zastanawiając, krótko, zwięźle i z bardzo poważną 
miną.  Czasem największe dowcipy opowiadał tak poważnie, że po-
tem wybuchy śmiechu następowały ze wszystkich stron. On to mó-
wił zawsze z  wielką powagą. Był groźny. Myśmy się go trochę bali 
wszyscy. Patrzył takimi zmarszczonymi brwiami i tak przenikliwie na 
wszystkich patrzył, choć był dobroci niesłychanej. Ale w ogóle strasz-
nie trzeba było uważać, żeby jakoś nie traktować go czołobitnie. On 
był naprawdę wyjątkowo skromny. I myślę, że każdy obrywał kto go 
zaczynał traktować z jakimś szczególnym wyróżnieniem. 

Córka szofera Adama Branickiego – Barbara Rowicka – wspominała 
wizyty Jana Eustachego w Wilanowie:

Dra Kossakowskiego pamiętam z tego, że on zawsze przyjeżdżał ko-
lejką. Pomalutku sobie szedł do pałacu, porozglądał się koło gazonu119 
[…] i był przeważnie na kolacji. Tu się zawsze mówiło: przyjechał D o 
k t o r Kossakowski. Ja pamiętam doktora jako niezwykle przystojnego i 
poważnego człowieka. Był bardzo wysoki i bardzo rzeczowy. 

116 Z. Kossakowska-Szanajca, op. cit., s. 294.
117 FKW, S. Wiernicka, op. cit., s. 3.
118 Reżyser: Anira Wojan.
119 Gazon – duży trawnik przed frontem pałacu, przeważnie w kształcie prostokąta, koła 

lub owalnym.
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Maja Komorowska-Tyszkiewicz, pracująca z profesorem Kossakow-
skim na oddziale dziecięcym, o jego pracy jako lekarza mówiła: 

Pamiętam Profesora w korytarzu, kiedy przemierzał ten korytarz 
przed operacją. Pamiętam go jak wpadał o różnych porach dnia i nocy 
i to było wspaniałe, bo wszyscy wiedzieli, że profesor w każdej chwili 
może przyjść i wpaść. Stosunek jego do dzieci, to co widziałam, był 
wspaniały i był taki, powiedziałabym, nie jak normalny dorosły mówi 
do dzieci, spieszcza czy próbuje jakoś się przypodobać dziecku. On 
rozmawiał, tak mi się to kojarzyło, jak z taką bardzo dojrzałą osobą. 
Traktował dzieci poważnie i dzieci, myślę, to czuły.

Wspomnieniem o wspólnej pracy podzieliła się również dr Krystyna 
Wysocka:

Bardzo trudno o tym mówić, bo był to człowiek niepowtarzalny, już abs-
trahując od jego zainteresowań, o których wiadomo: i poezja, i malarstwo 
i rzeźba. […] Ktokolwiek z nim pracował, nie zapomni go nigdy120.

Córka profesora – Zofia – powołała Fundację Kossakowskiego. Jej za-
daniem jest pomoc chorym dzieciom oraz przechowywanie spuścizny po 
Janie Eustachym Kossakowskim – człowieku, który kształtował czasy, 
w których żył.

* * *
W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania Anirze 

Wojan i Pawłowi Szanajca-Kossakowskiemu, którzy udostępnili mi pa-
miętnik oraz wspierali mnie na każdym etapie pracy nad tekstem. Profe-
sorowi Norbertowi Kasparkowi za wszelką pomoc merytoryczną i cen-
ne rady. Podziękowania kieruję również do Pana Macieja Radziwiłła, 
który udostępnił swoje rodzinne fotografie. Dyrektorowi Nacionalinis 
M.K.  Čiurlionio dailės muziejus w Kownie – Osvaldasowi Daugeliso-
wi i z-cy dyrektora – Nijolė Adomavičienė za udostępnienie wybranych 
fotografii Stanisława Kazimierza Kossakowskiego będących częścią ko-
lekcji Muzeum w Kownie oraz poszczególnym osobom: p. Michałowi 
Kossakowskiemu, p. Annie Kossakowskiej oraz p. Małgorzacie Ruiz. Ser-
deczne podziękowania składam również Renacie Preuss, która poświę-
cała swój czas na odczytywanie fragmentów „Notatek” i ich poprawne 
zapisanie. Dzięki wsparciu tych wszystkich osób, niniejsza publikacja 
zostaje oddana do rąk czytelnika.  

Mateusz Klempert
120 Wszystkie fragmenty wypowiedzi pochodzą z filmu pt.: „Jan Kossakowski – szkic do 

portretu”. Zob. < https://www.youtube.com/watch?v=o5zPCRD9yhc, 12 II 2016>.
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Nota edytorska

Autor „Notatek”, spisując swoje wspomnienia, dzielił właściwy tekst 
na poszczególne rozdziały i podrozdziały. Obecna edycja, przy niektó-
rych fragmentach tekstu, zawiera nowe tytuły poszczególnych części, co 
zostało zaznaczone kursywą. Ponadto w niektórych miejscach podzielo-
no obszerniejsze fragmenty tekstu, dodając nowe akapity. 

Dokonano korekty interpunkcji oraz oczywistych błędów ortogra-
ficznych. W niektórych zdaniach konieczne było poprawienie stylistyki 
tekstu. Wszelkie zmiany poczyniono w myśl zasad przyjętych przy edy-
cji tekstów źródłowych z II połowy XIX oraz XX wieku. 

Wszelkie ukośniki // służące Autorowi jako nawiasy zastąpiono na-
wiasami okrągłymi. Niektóre łączniki „–”, które w tekście głównym słu-
żyły jako przecinki, zastąpiono właściwymi przecinkami. Ujednolicono 
zapis godzin np.: 1130 – 11.30, 12ej – 12.00, jednostek długości: kilo-
metrów – km, metrów – m, centymetrów – cm oraz skrótów typu: to zn. 
na tzn., n.b. na nb., p.p. na pp. Ponadto w tekście uporządkowano zapis 
dawnych skrótów grzecznościowych: Hrabia – hrabia, Hrabina – hrabi-
na, Ciocia – ciocia. Wszelkie uwagi edytora zamieszczono w nawiasach 
kwadratowych. 

W tekście ujednolicono zapis nazw geograficznych oraz miejscowo-
ści, stosując polskie nazwy. 

Ponadto zamieszczono również oryginalne rysunki Jana Eustachego 
Kossakowskiego, które, poza walorem artystycznym, mają zobrazować 
czytelnikowi miejsca i wydarzenia wspomnianych przez autora. Na koń-
cu pierwszej części niniejszej książki zaprezentowano kilka prac Jana 
Eustachego Kossakowskiego, które zapewne odzwierciedlają rodzinne 
strony – Wojtkuszki. Ostatnią część stanowią Fotografie, które obrazują 
przywołane miejsca, budynki, pomieszczenia, osoby oraz wydarzenia. 
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Il. 1. Wyobrażenie salonu wojtkuskiego 

Il. 2. Podróż z rodzicami: Stanisławem Kazimierzem oraz Zofią do Włoch
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Il. 3. Godło Polski – orzeł w koronie 
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Il. 4. Rycerz na tle pałacu wojtkuskiego 
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Il. 5. Rycerz na tle pałacu wojtkuskiego
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Il. 6. Wizerunku biskupa Palulona 
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woJtkuszki w latach 1903–1905

Rys. 1. Pałac w Wojtkuszkach

Najwcześniejsze wspomnienia moje z Wojtkuszek pochodzą praw-
dopodobnie z lat 1903–4, gdyż na pewno z okresu poprzedzającego 
wybuch na Dalekim Wschodzie wojny rosyjsko-japońskiej. Pamiętam 
bowiem bardzo dobrze fragmenty powoływania do wojska i wyjazdu 
na wojnę niektórych ludzi wojtkuskich, a między innymi blisko współ-
żyjącego z nami służącego Zborowskiego, na twarzy którego, po raz 
pierwszy w życiu, widziałem ślady po prawdziwej ospie. W tym okresie 
mój ojciec jeszcze żył, ale większość czasu spędzał na wózku, gdyż, 
z powodu ciężkiej podagry, coraz mniej mógł chodzić i o własnych 
siłach się poruszać. Ojca mego nie pamiętam. Raczej utkwiły mi frag-
mentaryczne obrazy jego na wózku, z nogami owiniętymi kraciastym 
szkockim szalem lub niekiedy leżącego w łóżku i jedzącego śniadanie, 
przynoszone mu przez moją matkę na tacy. Zresztą, patrząc przez wie-
le lat na setki rozmaitych fotografii wojtkuskich121, zatraciłem już po-
czucie tego, co pamiętam z fragmentów życia mego ojca z natury, a co 

121 Fotografie wojtkuskie – zbiór fotografii wykonanych przez Stanisława Kazimierza 
Kossakowskiego i jego nadwornego fotografia Józefa Krajewskiego. W 1894 roku 
Stanisław Kazimierz zakupił do Wojtkuszek aparat, którym w latach 1894–1905 
wykonał ponad 8 tys. zdjęć. Kolekcja ta obecnie przechowywana jest w Nacionalinis 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus w Kownie [dalej: ČDM]. W 2004 roku muzeum 
wydało album poświęcony pracom Stanisława Kazimierza. Zob. Grafų Kosakovskių 
albumas, red. E. Lukaševičiūtė, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus 2004. 
Natomiast w 2015 roku ukazała się kolejna praca poświęcona wojtkuskiej fotografii 
Zob. J. Mulevičiūtė, op. cit., passim.
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mi się utrwaliło dzięki przetrwałym fotografiom. Z całego tego okresu, 
na którym figurują, z rozmaitych okresów i lat, niezliczone szczegóły 
życia wojtkuskiego.

O samych Wojtkuszkach wiem bardzo niewiele, pewne rzeczy obiły 
się o moje uszy w okresie lat dziecięcych, szereg zaś szczegółów dotyczą-
cych pałacu pozostało mi w pamięci w postaci chyba mało zniekształ-
conej. 

Rzekomo nazwa „Wojtkuszki” powstała od nazwiska litewskiego księ-
cia „Kukuwojtisa”122, którego warowny zamek miał stać opodal pałacu, 
tuż przy trakcie wileńskim, to jest zwykłej piaszczystej i bardzo złej 
drodze, która, z odległego od Wojtkuszek o 1 km miasteczka Poszelin123, 
przebiegała u podnóża góry, na której stał pałac, i stromo wznosząc się 
w górę, prowadziła aż do Wilna. 

I rzeczywiście po drugiej stronie traktu wileńskiego, może w odległo-
ści ½ km od pałacu, na niewielkim wzniesieniu porośniętym zielskiem, 
krzewami i otoczonym gliniastą ziemią, można by, puszczając wodze 
fantazji, dopatrzyć się miejsca, na którym mógł przed setkami lat wzno-
sić się obronny zamek księcia Kukuwojtisa. Legendę tę potwierdził kie-
dyś pan Dominik Dowgiałło z Siesik124, mój opiekun po śmierci mego 
ojca oraz znawca historii Litwy i Żmudzi. Najciekawsze to, że sami wojt-
kuscy ludzie prawie nic o tej całej historii nie wiedzieli. 

Z chwilą, bardzo zresztą niepewnego i mglistego, wyjaśnienia nazwy 
Wojtkuszek, należałoby przejść do opisu samego pałacu i jego otoczenia. 

Pałac wojtkuski stał na górze gęsto porośniętej drzewami oraz liczny-
mi krzewami, dzięki czemu z samego pałacu nie rozpościerał się rozległy 
widok na okolicę. Zaledwie z kilku punktów domu dalsza perspektywa 
była widoczna. Góra wojtkuska leżała w odległości 1 km od miasteczka 

122 Kukuwojtis – syn Żywibunda, litewski książę żyjący w XIII wieku. 
123 Poszelin – dawniej nazywane Barbaryszkami. Nazwa ta pochodziła od imienia 

Barbary z Zyberków, żony Michała Kossakowskiego, którzy ufundowali w Barba-
ryszkach kościół. Miejscowość leży w powiecie wiłkomierskim, w gminie Wieprze. 
Dobra te należały do Barbary. Otrzymała je w spadku po swoim pierwszym mężu 
– Michale Tyzenhauzie. Zob. Barbaryszki, [w:] SgKP, t. 15, red. B. Chlebowski, 
J. Krzywicki, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1900, s. 84; S.K. Kossakow-
ski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. 1, Warszawa 1859, 
s. 248–249. 

124 Siesiki – pałac oraz folwark leżący na Litwie w powiecie wiłkomierskim, 18 km od 
Wiłkomierza. Zamek/pałac oraz zabudowania wzniesiono w XIII wieku. Dobra te 
należały do rodziny Siesickich, następnie Elżbieta z Dowmuntów Siesicka wnio-
sła majątek siesicki, jako posag, do małżeństwa z Leonem Radziwiłłem. Majątek 
został sprzedany Dowgiałłom, w rękach których dobra te przetrwały do czasów 
I wojny światowej. Zob. Zamek księcia Dowmonta, „Tygodnik Powszechny”, 1880, 
Nr 48, s. 763; J. Krzywicki, Siesiki, [w:] SgKP, t. 10, red. B. Chlebowski, W. Wa-
lewski, Warszawa 1889, s. 600.
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Poszelin, w którym znajdował się nasz kościół parafialny oraz cmen-
tarz. Jak już wspominałem, z Poszelina poprzez Wojtkuszki ciągnął się 
trakt wileński w postaci fatalnej, piaszczystej i niezwykle szerokiej drogi 
wiodącej do Wilna. Z drugiej strony tenże trakt rozdwajał się przy mia-
steczku Poszelin i jedna jego odnoga prowadziła na cmentarz wojtkuski, 
a następnie zwężając się, stawała się polną drogą wiodącą do różnych 
wsi i mająteczków. Zasadniczy trakt przebiegał przez jedną uliczkę Po-
szelina i następnie wiódł przez przepiękny sosnowy las wojtkuski, aż do 
odległego o 5 km (a właściwie wiorst) powiatowego miasteczka Wiłko-
mierza125. Las ten nosił nazwę „Piwonji”.

Pałac wojtkuski składał się z trzech kolejno budowanych odcin-
ków, z których najpóźniejszym była wieża mająca około czterech pię-
ter. Wieżę wojtkuskiego pałacu łączył z częścią środkową jakby niski 
budyneczek o 5 oknach od strony podjazdu i posiadający niewielki 
balkonik zwany popularnie „ganeczkiem”. Mówiąc „ganeczek”, każ-
dy w Wojtkuszkach wiedział, że tylko o tym jednym miejscu się wów-
czas mówi. W tej części mieściła się łazienka moich rodziców oraz 
parę pokoi wychodzących na tzw. korytarzyk, z którego wchodziło się 
do kredensu [i] można było przejść do tzw. buduarku mojej matki, 
w drugim końcu, do pokoju bilardowego i wreszcie przez korytarzyk 
wchodziło się na górkę, z której było przejście na wieżę, to znaczy na 
jej szczyt. 

Następnym odcinkiem pałacu, od strony zajazdu, była część dwupię-
trowa zakończona licznymi wieżyczkami. W części środkowej był pod-
jazd pod wejście frontowe prowadzące do obszernego przedpokoju zwa-
nego „Szwajcarnią”. Dalej następowało jakby załamanie fasady pałacu 
w postaci zakrętu łączącego najstarszą część gmachu [ze] znów niską, 
parterową. Mieściła się tam kaplica pałacowa, długie korytarze, szereg 
parterowych pokoi gościnnych, archiwa, puste izby, aż do bezpośrednie-
go przejścia do dużej oszklonej cieplarni zwanej oranżerią. 

Oczywiście cała druga strona pałacu, od strony ogrodu, miała zu-
pełnie inny wygląd, posiadała dużą krytą werandę z zejściem do parku 
i jeszcze dwa niewielkie ganki łączące się z pokojami gościnnymi. Po 
tamtej stronie mieścił się olbrzymi salon, [pokój] stołowy i tak zwane 
pokoje dziecinne, korytarzyk i szereg parterowych pokoi gościnnych od 
strony ogrodu. 

125 Wiłkomierz – miasteczko leżące w powiecie wiłkomierskim w guberni kowieńskiej. 
Zob. J. Krzywicki, Wiłkomierz, [w:] SgKP, t. 13, red. F. Sulimierski, Warszawa 1893, 
s. 535–541.
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Fot. 1. Pałac w Wojtkuszkach – widok od frontu 

Pałac od strony podjazdu:
A  – wieża;
B  – dobudówka łącząca wieżę ze środkową częścią pałacu;
   – ganeczek;
C  – część środkowa dwupiętrowa;
+  – wejście frontowe – pod nim podjazd w postaci wypukłego nasypu 
 z murkiem na zewnątrz; 
K  – okno kaplicy. Od tego miejsca załamanie linii frontu i dolne odcinki 
 starej części pałacu.

pałac i Jego NaJbliższe otoczeNie

Załączony na str. 39 szkic, chociaż bardzo niedokładnie, ale daje 
pewne pojęcie o rozmieszczeniu głównych budynków w Wojtkuszkach 
oraz o ich najbliższym otoczeniu. 

Przed pałacem, od strony podjazdu, przestrzeń kwadratowa wysypa-
na żwirem oddziela gmach główny od oficyny leżącej w odległości około 
400 metrów od pałacu. W środku tej przestrzeni okrągły trawnik, oto-
czony wysokim żywopłotem z bzów, stanowi miejsce centralne podwó-
rza, dookoła którego objeżdżały powozy bądź pragnące nabrać rozpędu 
pod efektownym zahamowaniem ekwipażu przed drzwiami frontowymi, 
bądź też objeżdżające stępa po długiej podróży, aby dać koniom możli-
wość całkowitego wyparowania potu, co lepiej, gdy się odbywa w czasie 
niemęczącego ruchu. Z podjazdu jest przejście na drogę wjazdową, która 
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otaczając trawnik (miejsce gier sportowych ze słupem tak zwanego gigan-
ta, dookoła którego na 4 sznurach z pętlami można, rozpędziwszy się, 
bujać w powietrzu), wijąc się serpentyną, schodzi z góry wojtkuskiej ku 
dołowi. Na tamtym dole brama z czerwonej cegły z wizerunkiem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej i stąd wjazd na trakt wileński wprost do Poszelina. 

Po stronie lewej szkicu – dwa podłużne trawniki otoczone niską balu-
stradą i gęsto zarośnięte kasztanami. Oba te gaiki zwano „Rajem”, gdyż 
stały tam figurki Adama i Ewy.

Rys. 2. Ogólny plan budynków w Wojtkuszkach
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Innych cech Raju oba te miejsca właściwie nie posiadały. Od strony 
ogrodu – duża weranda kryta z szeregiem schodków schodzących do 
ogrodu wysypanego grubym żwirem. Przed werandą trawnik okazały, 
a w środku klomb, dalej i niżej sadzawka najwyżej położona i komuni-
kująca się z szeregiem stawów na coraz to niższych poziomach, pomię-
dzy którymi liczne mostki i altanki upiększały górzyste położenie tego 
parku.

Przy starej części pałacu, od strony ogrodu, dwa mniejsze ganeczki 
gęsto porośnięte winem oznaczono na szkicu na str. 39.

W końcu zabudowań pałacu długa, oszklona cieplarnia zwana oran-
żerią. Naprzeciw sad owocowy z roku na rok dzierżawiony przez Żydów. 
Całym ogrodem zarządzał pan Olejarczyk, starszy pan z piękną siwą 
brodą rozczesaną na dwie strony w stylu Franciszka Józefa. 

W oficynie duży, a raczej olbrzymi, o dwóch kondygnacjach salon, 
zwany teatrem, stał przez wiele lat pusty, a ostatnio złożono tam dużą 
liczbę książek z biblioteki wojtkuskiej. Były tam dzieła beletrystyczne, 
przeważnie francuskie i trochę książek naukowych, a także oprawio-
nych starych listów. Wszystko było w nieładzie, rozrzucone po ziemi, 
na drewnianych półkach, względnie w pakach stojących w różnych za-
kątkach teatru.

W oficynie mieściły się mieszkania niektórych oficjalistów, kuchnia 
dla tzw. dworu, pralnia i szereg pomieszczeń gospodarskich. Za oficyną 
był obszerny sad owocowy otoczony parkiem od polnej drogi prowadzą-
cej do lasu zwanego „Łaby”. 

Należy dodać, że cały ogród wojtkuski został przez mego ojca bar-
dzo szczegółowo obmyślony i opracowany, a następnie wszystkie prace 
zostały wykonane, nie tylko pod nadzorem mego ojca lecz i z jego 
czynnym udziałem w pracach ziemnych, kopaniu itp. Całe rozwiązanie 
ogrodu wojtkuskiego opierało się na fakcie, że począwszy od miejsca, 
na którym stał pałac, wojtkuska góra w postaci kilku parowów i prze-
łęczy schodziła stopniowo w dół, aż do poziomu wspomnianego traktu 
wileńskiego idącego w dół do Poszelina. Utworzono więc cały system 
stawów połączonych tamami, które leżąc na coraz to niższym pozio-
mie, stanowiły cały system wodny, przez który przepływała niewielka 
rzeczka, a raczej strumyk wpadający do stawu najwyżej położonego 
i nazwanego na szkicu na str. 39 – „Sadzawką”. Woda w tych stawach 
miała raczej charakter stojący, pokryta była warstwą zielonej rzęsy, 
woda sama miała wygląd i zapach stęchlizny, a latem nawet niekiedy 
staw ten i niższe wysychały, ukazując błotniste i pełne kamieni dno. 
Pomiędzy stawami przebiegały liczne mostki, a na różnych poziomach 
nad wodą lub i nieco dalej stały różnokształtne altanki, w postaci ażu-
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rowych krytych budek, grzyba otoczonego ławkami itp. Szereg dróżek 
i ścieżek w  fantastycznych liniach przebiegał w różnych kierunkach 
ogrodu, prowadząc do mostków, altanek, na różne wzgórza itp. W sta-
wach czasami żyły karpie i liny, a okresami nic w tej wodzie poza ża-
bami nie mieszkało. 

Park wojtkuski był bardzo rozległy i był terenem umożliwiającym nie-
skończoną liczbę spacerów. Często spotykało się prócz altanek ławeczki, 
kamienie, na których można było siadać, cieniste alejki, a nawet zupeł-
nie otoczone krzewami kotlinki pozwalające na izolowanie się w cieniu. 
Z wojtkuskiej góry droga wiodła w dół dosyć stromą serpentyną, prze-
biegającą z jednej strony za systemem stawów, z drugiej pod stromą ścia-
ną górzystej łąki prowadzącej do leszczynowego lasku, z którego również 
stromo zbiegająca w dół polna dróżka prowadziła przez pola do Posze-
lina, dochodząc wprost do kościoła. Tą drogą chodziliśmy w niedzielę 
i święta piechotą do kościoła.

Zamiłowanie mego ojca do budowy mostków, altanek i wielu in-
nych atrakcji ogrodowych przeniosło się z czasem i na pobliski las Łaby, 
w którym również wybudowano szereg dróżek spacerowych, mnóstwo 
altanek, ławeczek, schodów w stromych miejscach itp. Jedną z ulubio-
nych rozrywek mego ojca było obwożenie gości po Łabach i pokazy-
wanie im lasu, miejscami przekształconego w park. Do Łab jechało się 
może 1½ km z folwarku, mijało się olbrzymią żwirową jamę, z której 
stale brano piasek i wjeżdżało [na] parokilometrowej długości polanę 
zwaną „Doliną Szwajcarską”, którą otaczał górzysty las, o którym wspo-
minałem, nazywając go Łabami. 

Powracając do najbliższego otoczenia pałacu, to jeszcze dodam, że 
na szkicu [na] str. 39, pomiędzy oboma Rajami, wiodła droga do czwo-
raków i do gospodarskich zabudowań. Przejeżdżało się przez bramę że-
lazną oznaczoną na tej rycinie kreskami i wówczas drogą wprost dojeż-
dżano do czworaków, gumna i innych budynków. W prawo szło się do 
stajen i wozowni, w lewo zaś droga przez pola prowadziła do wspomnia-
nego już lasu. Chlewy mieściły się częściowo poza oficyną, częściowo na 
folwarku w pobliżu obory.

wNętrze pałacu

Odtworzenie szczegółowe wnętrza pałacu wojtkuskiego będzie możli-
we tylko częściowo, gdyż, poza zasadniczymi odcinkami mieszkalnymi, 
zupełnie nie pamiętam wielu pokoi na piętrach tzw. gościnnych, ani ich 
rozkładu, ani też urządzenia. 
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Rozpocznę wiec od podania ogólnego rozkładu pokoi parterowych, 
w których większość życia się koncentrowała. 

Sypialny pokój moich rodziców (N 1 na rys. str. 44) mieścił się w par-
terowej części wieży, miał kształt dużego czworokąta, posiadał 2 okna, 
jedno od ogrodu, drugie od strony podjazdu i dwoje drzwi, z których 
jedne prowadziły do ubieralni (N 2 na rys. str. 44), łączącej się z łazien-
ką, i drugie do buduarku (N 27 na rys. str. 44) mojej matki.

Rys. 3. Pokój sypialny Stanisława Kazimierza i Zofii Kossakowskich

Umeblowanie pokoju sypialnego składało się z dwóch dębowych ja-
snych łóżek zsuniętych z dwoma stoliczkami nocnymi stojącymi na 
zewnątrz każdego łóżka. Następnie stał klęcznik również z jasnego 
dębu oznaczony na szkicu krzyżem. Nad klęcznikiem, na czerwonym 
pluszowym ekraniku, wisiał Złoty Krzyż z relikwiami drzewa prawdzi-
wego Krzyża, widocznymi przez okrągłe szkiełko umieszczone w środ-
ku krzyża. Nad łóżkiem wisiał duży obraz olejny w złotych ramach, 
przedstawiający Chrystusa błogosławiącego Krzyż. Pod ścianami stała 
szafa do bielizny, obok klęcznika i po stronie przeciwnej duża komoda-
-bieliźniarka. 

Pomiędzy drzwiami stał duży kaflowy piec. Na ścianach wisiało dużo 
fotografii, parę świętych obrazków kolorowanych przez mego dziada 
Szczęsnego Kossakowskiego126, okna zakrywały duże ciężkie kotary 

126 Stanisław Szczęsny Kossakowski (ur. 4 stycznia 1795 r. w Hamburgu, zm. 26 maja 
1872 r. w Warszawie) – syn Józefa Dominika, Łowczego Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, i Ludwiki Potockiej, córki Szczęsnego Potockiego. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnym majątku ojca – Wojtkuszkach – po czym wyjechał razem ze swoim 
nauczycielem, księdzem D’Hautpoule do Paryża, gdzie pobierał nauki w Liceum 
Bonapartego. Na Litwę powrócił w 1812 roku. Od 1815 roku rozpoczęła się jego 
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w tonie raczej ciemnoczerwonym. Szafy z bielizną w pokoju sypialnym 
zawierały jedynie bieliznę podręczną. 

kariera w administracji rosyjskiej. Swoją pracę rozpoczął w kancelarii Rządu 
Tymczasowego, uczestniczył w obradach kongresu wiedeńskiego jako sekretarz 
ambasadora rosyjskiego, Carlo Pozzo di Borgo. Następnie w 1818 roku wysłano 
go do Rzymu, gdzie pełnił funkcję sekretarza posłów Cesarstwa Rosyjskiego. Za 
zasługi oraz służbę, po powrocie do Cesarstwa Rosyjskiego z nominacji cesarskiej 
mianowano go szambelanem dworu cesarskiego oraz Mistrzem Dworu Królestwa 
Polskiego. Po powstaniu listopadowym, car Mikołaj I powierzył mu stanowisko 
senatora oraz tajnego radcy. Ostatnią funkcję powierzono mu w 1858 roku – zo-
stał prezesem Heroldii Królestwa Polskiego. Urząd ten sprawował do 1861 roku, 
do rozwiązania heroldii. Poza stanowiskami państwowymi, Stanisław Szczęsny 
zajmował się pisaniem dzieł literackich, sztuk teatralnych, rozpraw filozoficz-
nych oraz medycznych, malowaniem obrazów o tematyce świeckiej, jak również 
religijnej. 4 września 1828 roku poślubił w Petersburgu Aleksandrę de Laval de la 
Loubrerie, dziedziczkę rosyjskich majętności m.in. kopalni miedzi oraz majątków 
ziemskich. Aleksandra wniosła również w posagu kilka obrazów będących częścią 
kolekcji Lavalów w cesarskiej stolicy. Razem z żoną prowadził w Warszawie jeden 
ze znamienitszych salonów literackich, o którym również pisały gazety: „Dom 
ten bywał w pewnych epokach i w oznaczonych godzinach punktem neutralnym 
dla żywiołów najsprzeczniejszych, wtedy gdy kompromis bywał możliwy i  po-
trzebny – ale zetknięcie nie przechodziło nigdy w kosmopolityczną asymilację 
[…], nie łatwo dającą się zastąpić”. Stanisławowi i Aleksandrze urodziło się czwo-
ro dzieci: Katarzyna, Aleksandra, Leon – zmarły w dzieciństwie oraz Stanisław 
Kazimierz. Hrabia Kossakowski zmarł 26 maja 1872 roku, pochowano go w War-
szawie, w krypcie Kościoła o. Kapucynów. W swoich „Wspomnieniach”, Stani-
sław Kazimierz o ojcu napisał: „Zdarzyło mi się nieraz słyszeć określenie dobrze 
charakteryzujące mego ojca, że łączył w sobie wykwintną grzeczność francuskich 
markizów z dobrodusznością i serdecznością szlachcica polskiego”. Zob. Litewska 
Biblioteka Narodowa w Wilnie [dalej: LBNW], Archiwum Kossakowskich [dalej: 
AK], F99-32, Rocznicy urodzin, małżeństw, śmierci i imienin; Państwowe Archi-
wum Historyczne w Wilnie [dalej: PAHW], AK, F1279, inw. 1, syg. 3, Papiery 
służbowe Stanisława Hr. Kossakowskiego – Odezwy i służba dworska; sygn. 7, 
Papiery służbowe Stanisława Hr. Kossakowskiego tyczące się członkostwa Rady 
Stanu i prac dla Towarzystwa Kredyt. Ziemskiego, syng. 8, Papiery służbowe Sta-
nisława Hrabiego Kossakowskiego z Prezesostwa w Heroldyi Królestwa Polskie-
go.; FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia przeszłości, t. 1, s. 472; J. Reychman, 
Kossakowski Stanisław Szczęsny, [w:] PSB, t. 14, s. 286–287; Ś.P. Stanisław Szczęsny 
Fortunat Kossakowski, „Przegląd Katolicki”, 1872, Nr 25, s. 385–392; M. Klem-
pert, Między Warszawą a Petersburgiem. Kariery członków rodziny Kossakowskich w XIX 
w., [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII–XIX w.), red. I. Janicka, 
A. Kołodziejczyk, Olsztyn–Gdańsk 2014, s. 142–144.
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Rys. 4. Schemat mieszkalnej parterowej części pałacu 

Ponadto moja matka, która w szczególny sposób nie tylko dbała 
o bieliznę, lecz ją gromadziła w olbrzymich ilościach, posiadała w innych 
częściach pałacu szereg szaf, w których piętrzyły się niezliczone ilości 
bielizny pościelowej, stołowej itp. A więc nieprzebrane ilości obrusów, 
serwet, serwetek, prześcieradeł, ręczników itp. Wszystko to posegrego-
wane gatunkiem, kolorem, wyglądem leżało na półkach, a każdy kom-
plet obwiązany czerwoną tasiemką z kościanym kółkiem, na którym 
ręką mojej matki było wypisane np.: serwety stołowe komplet 24-oso-
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bowy, albo: 60-osobowy komplet śniadaniowy itp. Wszystkie te szafy 
były zamknięte na klucz, a klucze (zwane kluczykami) moja matka stale 
nosiła przy sobie i tylko wyjątkowo komuś powierzała na bardzo krótko 
i tylko były 1–2 osoby w pałacu, którym moja matka powierzała te klu-
cze. Ponadto okresowo bielizna była sprawdzana, przekładana, wietrzo-
na i zwykle zajmowało to mojej matce cały dzień. Gdy zaraz po ślubie 
[tj. w 1893 roku] matka moja, jako bardzo młoda osoba, objęła rządy 
w wojtkuskim pałacu, jednym z pierwszych jej posunięć było pomknię-
cie do czworaków do rodzin parobków, zakupienie dla nich wszystkich 
paru kompletów bielizny osobistej i pościelowej i zażądanie od nich no-
szenia tej bielizny, zmieniania jej chociaż raz w tygodniu itp. Spotkało 
się to z olbrzymim oporem i niezadowoleniem, z początku matka moja 
stała się bardzo niepopularna, a wiele chorób przypisywali parobcy tej 
drakońskiej metodzie częstego zmieniania i prania bielizny. Po latach 
sprawa ta się wreszcie w Wojtkuszkach przyjęła, a nawet, podobno pro-
paganda pewnej elementarnej higieny, przeniknęła z czworaków wojtku-
skich do wsi okolicznych. 

Koło klęcznika w sypialnym pokoju wisiało mnóstwo obrazków świę-
tych, oprawione błogosławieństwo dla rodziców Leona XIII127, a w kla-
pie podnoszonego oparcia klęcznika roiło się od książek i książeczek 
do nabożeństwa. W pokoju sypialnym wisiała zawsze na widocznym 
i honorowym miejscu rózga, a raczej jej technicznie udoskonalona po-
stać tzw. „palce kauczukowe”. Były to trzy place z lanego kauczuku gru-
bości palca dorosłego mężczyzny, długości około 50 cm każdy, złączone 
twardą rączką z jakiejś twardej czerwonej masy z wytłoczonym napisem 
firmy, która ten sprzęt produkowała. Kauczukowe palce moja matka 
używała zawsze ilekroć zapadał wyrok dania mnie lub mojej siostrze 
Jadwisi w skórę, o czym jeszcze będę wspominał w dalszych częściach 
tych notatek. 

Ubieralnia łącząca się z małą łazienką – łączyła się drzwiami z poko-
jem sypialnym i drugimi drzwiami z buduarkiem (N 27 na rys. str. 44). 
W ubieralni stała duża, z marmurowym blatem umywalnia z miednicą, 
dzbankiem itd. 

W Wojtkuszkach nie było kanalizacji. Wodę się woziło beczkami 
z odległej studni (czynność tę wykonywał przez lata stary bardzo czło-
wiek nazwiskiem Skapes). Mycie więc odbywało się wodą nalewaną 
z dzbanka. Kąpiel w wannie była ewenementem, raczej możliwym tylko 

127 Leon XIII (Gioacchino Vincenzo Raphaelo Luigi Pecci) – papież sprawujący ponty-
fikat w latach 1878–1903. W 1878 roku opublikował swoją encyklikę „Humanus 
genus”.
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w sobotę, nie mówiąc o ewentualności kąpieli zdrowotnych zalecanych 
przez lekarza. Te z najwyższym trudem i wysiłkiem montowało się ze 
wskazań zdrowotnych poza planem. Również nie było ubikacji skanali-
zowanych. W paru ubikacjach pałacowych kubeł był podstawiany pod 
tak zwany tron, czyli obudowanie z desek z dziurą w środku, pod którą 
podstawiano wiadro. Dla wybitniejszych gości oraz dla osób starszych 
lub dzieciom w razie choroby przynoszono do pokoju specjalne kubły 
malowane olejno na ciemny brąz i zawierające wyjmowane wiadro w bla-
szanym futerale i zamykane podwójnymi blaszanymi denkami. Jedno 
z rączką zatykało dziurę, a na nie nakładało się drugie denko otaczające 
szczelnie wiadro, otaczające je w rodzaju tubusa. W ten sposób wiadro 
takie, mimo wypełniania nieczystościami, mogło pozostać przez całą 
noc w pokoju i stosunkowo niewiele zatruwało powietrze, aczkolwiek 
nie można powiedzieć, aby się nic nie czuło. To też najchętniej całe to 
urządzenie wystawiano na korytarz bądź do sąsiedniego pokoju na noc. 

Poza umywalką w ubieralni stała toaleta z wielkim, owalnym, srebr-
nym lustrem ozdobionym herbami Kossakowskich oraz obfity komplet 
herbowych szczotek, grzebieni itp. z kości wraz z kompletem kryszta-
łowych ze srebrnymi pokrywkami naczyń różnokształtnych na szpilki, 
grzebienie, rurki do karbowania włosów itp. Poza tym w ubieralni wisia-
ły szlafroki, stały pantofle, były liczne krzesełka i stoliki umożliwiające 
przebywanie tu licznym osobom, które, w okresie ubierania się i czesa-
nia mojej matki, szereg spraw i interesów tu załatwiały.

Buduarek (N 27 na rys. str. 44). Pokój ten był przeznaczony dla 
mojej matki jako jej niejako gabinet. Buduarek jednymi drzwiami ko-
munikował się z pokojem sypialnym, drugimi drzwiami z ubieralnią, 
trzecimi drzwiami z gabinetem ojca i wreszcie łączył się drzwiami 
z tzw. korytarzykiem, o którym pomówimy niżej. Wreszcie buduarek 
miał [piąte] drzwi, niejako zakonspirowane, zwłaszcza od strony sa-
lonu. Buduarek w tym miejscu tworzył niewielką wnękę, przez którą 
prowadziły do salonu maleńkie drzwi, niewidoczne od strony salonu. 
Drzwi wykrojone zachowaniem ornamentacji ściany salonu, a nawet 
z wiszącym w tym miejscu na nich obrazem, miały niewielką okrą-
głą klamkę, której przekręcenie pozwalało na otwarcie tych drzwiczek 
i zajrzenie przez ich szparę do wnętrza salonu, względnie usunięcie się 
dyskretnie z salonu do buduarku. Drzwiczki te więc od salonu nie mia-
ły żadnej framugi, był to po prostu kawał ściany na zawiasach optycz-
nie nieróżniący się od reszty ściany salonu. Sądzę, że drzwi te były 
wykonane bez żadnego specjalnego celu, o tak dla oryginalności, przez 
jednego z budowniczych pałacu. 
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Umeblowanie buduarku składało się: z biurka mojej matki, stojącego 
przy drzwiach do sypialnego i koło okna, z wnęki, w której stała kanap-
ka i parę niewielkich taboretów i 2 szaf białych przy ścianie zawierają-
cych ubrania i suknie. 

Rys. 5. Buduarek Zofii hrabiny Kossakowskiej 

Tapety buduarku były różowe w kwiatki, obicia mebli i firanki takie 
same jak obicia [mebli]. Szafa przy ścianie biała olejno malowana. Na 
ścianach trochę fotografii i bardzo dużo ramek z fotografiami na biurku. 

Gabinet (N 28 rys. na str. 44) był pokojem pracy mego ojca. Olbrzy-
mie biurko stało bokiem, tyłem do okien, w narożniku gabinetu. Trudno 
mi dokładnie opisać wygląd wnętrza tego pokoju, bo za życia mego ojca 
gabinetu nie pamiętam, a potem zostawał on nieskończoną liczbę razy 
przemeblowywany i wszystko w nim stale przestawiano. W pokoju tym 
był kominek z kafli z glazurą w kolorze brunatnym, były liczne i bardzo 
wysokie oszklone szafy z książkami, na szafie stało trochę wypchanych 
ptaków. Poza biurkiem był stół, kanapa i szereg miękkich poduszkowych 
foteli z wyjmowanymi oparciami jak w otomanach. Meble te były kry-
te zielonkawym gobelinem w czarne wzory. W pokoju tym znajdował 



48

się bardzo prymitywny telefon z tubką w aparacie i słuchawką, osobno 
z całą baterią skrzynek z licznymi otworkami, z których zwieszały się 
na różnokolorowych drutach wtyczki. Dzwoniło się, kręcąc korbą, co się 
odbywało z hałasem, a cała drewniana aparatura drżała wówczas, nie-
zbyt przylegając do ściany. Szereg krążków metalowych na zawiaskach 
okresowo odpadało, ukazując numerki, czemu towarzyszył przeraźliwy 
dzwonek. W ten sposób dowiadywano się, jaki N. dzwoni do Wojtku-
szek i drogą manipulacji wtyczkami można było wreszcie doprowadzić 
do rozmowy, którą się prowadziło, wrzeszcząc z całych sił do tubki. 
Telefon wojtkuski łączył z Wiłkomierzem (apteką, pocztą, lekarzem 
– dr. Mackiewiczem) i z paroma okolicznymi dworami. Centrala była 
w Wiłkomierzu.

Na ścianach gabinetu ojca wisiała niezliczona liczba fotografii, drze-
wa genealogiczne naszej rodziny i innych, fotografie, zwłaszcza drugiej 
żony mego ojca [Michaliny] Zaleskiej w czasie jej choroby, dziesiątki 
fotografii parku, lasu, grup gości, dzieci w różnych okresach wieku itp. 
Również na stolikach, półkach, półeczkach stały liczne ramki z foto-
grafiami. 

W oknach gabinetu było parę szyb matowych, na nich wisiały diapo-
zytywy na szkle fotografii niektórych obrazów. Parę szyb było czerwo-
nych i niebieskich, co podobno było memu ojcu potrzebne w związku 
z odbijaniem fotografii na słońcu. Na stole lampa naftowa i parę stoją-
cych świeczników mosiężnych ze stearynowymi świecami.

Salon. Największy w pałacu pokój łączył się z gabinetem ojca, 
małymi drzwiczkami z buduarkiem, bocznymi drzwiami z pokojem 
bilardowym i dużymi drzwiami z pokojem stołowym. Salon był za-
sadniczo czerwonego koloru. Ściany były ciemno karminowe, otoczo-
ne jasnymi obramowaniami naśladującymi wypukłości muru. Wszyst-
kie meble kryte były czerwonym pluszem, stoły pokryte pluszowymi 
czerwonymi obrusami. Firanki, poza koronkową ich częścią środko-
wą, miały z boku czerwone pluszowe lambrekiny. W 1/3 salonu było 
jakby nieznacznie wystające przepierzenie dzielące olbrzymi salon na 
odcinek przy pokoju bilardowym i większy odcinek od gabinetu ojca 
do wspomnianego występu. Okien było chyba 6 lub 8, wszystkie wy-
chodzące na ogród. 

Zasadniczym akcentem salonu były obrazy, rozmieszczone jeden 
obok drugiego, od sufitu niemal do podłogi zajmowały wszystkie wolne 
ściany. Obok obrazów bardzo wybitnych pędzli wisiało dużo kopii i bar-
dzo słabych rzeczy, wszystko bez jakiejś myśli przewodniej. Odnosiło 
się wrażenie, że obrazy te tak rozmieszczono, aby jak największa ich 
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liczba się tu zmieściła i nie były chyba dobierane tematycznie. A więc 
2 portrety Szczęsnego Potockiego128 i jego żony z domu Mniszchówny129 
– pędzla Batoniego130 (oryginały). Szereg portretów rodzinnych – Szy-
mon Kossakowski131, Józef Kossakowski biskup132, Katarzyna Kossakow-
ska133, Eustachy Kossakowski134 i wiele innych135. Jedne z tych obrazów 

128 Stanisław Szczęsny Potocki (ur. w 1751 r., zm. w 1805 r. w Tulczynie) – wojewoda 
ruski, targowiczan, dziedzic rodzinnej fortuny Potockich. Był prapradziadem Jana 
Eustachego Kossakowskiego. Obszerną monografię na temat Potockiego napisał 
Jerzy Łojek. Zob. J.  Łojek, Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 
1799–1921, Warszawa 1996.

129 Józefina Amalia Mniszchówna – żona Stanisława Szczęsnego Potockiego, praprabab-
ka Jana Eustachego Kossakowskiego. Zob. ibidem.

130 Pompeo Girolamo Batoni – malarz przełomu baroku i klasycyzmu. Jego twórczość 
przypada na XVIII wiek.

131 Szymon Kossakowski (ur. w 1741 r. w Szyłach, zm. 25 kwietnia 1794 r. w Wilnie) 
– syn Dominika Kossakowskiego i Marianny z Zabiełłów Kossakowskiej. Brat Józefa, 
biskupa i Michała, wojewody witebskiego, założyciela wojtkuskiej linii Kossakow-
skich. Uczestnik konfederacji barskiej, jeden z przedstawicieli Targowiczan w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. Za zdradę kraju powieszono go w Wilnie. Zob. W. Konop-
czyński, Kossakowski Szymon Marcin, [w:] PSB, t. 14, s. 288–293.

132 Józef Kazimierz Kossakowski (ur. 16 marca 1738 r. w Szyłach, zm. 9 maja 1794 r. 
w Warszawie) – syn Dominika Kossakowskiego i Marianny z Zabiełłów Kossakow-
skiej, brat Szymona, hetmana, oraz Michała, wojewody witebskiego. Biskup inflanc-
ki, członek Komisji Edukacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Członek konfederacji 
barskiej, jeden z głównych przedstawicieli konfederacji targowickiej. Za zdradę kraju 
skazany na śmierć. Zob. A. Zahorski, Kossakowski Józef Kazimierz, [w:] PSB, t. 14, 
s. 268–272. 

133 Katarzyna z Potockich Kossakowska (ur. w 1722 r., zm. w 1803 r. w Krystynopolu) 
– córka Jerzego Potockiego i Konstancji Podberskiej. Dzięki małżeństwu ze Stani-
sławem Kossakowskim została kasztelanową kamieńską. Przeciwniczka Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Starała się zawsze zwiększyć pozycję rodziny Potockich. 
Zob. B. Krakowski, Kossakowska Katarzyna, [w:] PSB, t. 14, s. 255–259. 

134 Eustachy Kossakowski (właśc. Jan Eustachy Kossakowski) – kasztelan mścisławski. 
Syn Franciszka Nikodema oraz Zofii Wołłowiczówny. Stanisław Kazimierz podaje, 
że ten Kossakowski jako pierwszy na stałe zamieszkał w swoich dobrach w Wielkim 
Księstwie Litewskim ok. 1630 roku. Na Litwie poślubił Katarzynę Dziewiałtowską. 
Zob. S.K. Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne, t. 1, s. 241. 

135 Galeria Kossakowskich – zbiór obrazów połączony z płócien należących do rodziny 
Kossakowskich i Lavalów. W 1828 roku dzięki małżeństwu Stanisława Szczęsnego 
Kossakowskiego z Aleksandrą de Laval de la Loubrerie powstała słynna galeria ma-
larstwa Kossakowskich. W 1858 roku hrabiostwo przekazało ją synowi Stanisławowi 
Kazimierzowi. Z tego okresu znany jest dokument, w którym wpisano wszystkie ob-
razy wiszące w warszawskim pałacu przy Nowym Świecie 19. W II połowie XIX wie-
ku Stanisław Kazimierz przeniósł galerię do rodzinnego gniazda – Wojtkuszek. Gale-
ria Kossakowskich do tej pory została opisana dość pobieżnie. Zob. Archiwum m.st. 
Warszawa. Oddział w Pułtusku [dalej: AmstW. OP], Księga hipoteczna pałacu przy 
Nowym Świecie 19, posesja 1265A, k. 245–247, Specyfikacya obrazów do Tajnego 
Radcy Stanisława hrabiego Kossakowskiego i małżonki jego Alexandry z hrabiów 
de Laval hrabiny Kossakowskiej należących; T.S. Jaroszewski, Pałac Kossakowskich, 
Warszawa 1977; idem, Kilka słów o  Galerii Kossakowskich, [w:] Ars Auro Prior. Stu-
dia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, Warszawa 1981; M. Klempert, Dzieje fortuny 
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były oryginałami malowanymi przez Lampiego136. Wiele było kopii, 
niektóre robione przez dziadka, niektóre przez St. Clairów itd. Był ob-
raz Suchodolskiego137 – Napoleon w Fontainebleau oddaje swój mundur 
gen. Kossakowskiemu138. Był obraz Bakłowicza139 – bitwa, w której jakiś 
Kossakowski coś zdobywa. Mały portrecik ks. Trubeckiego140 z brodą 
do pasa, wspartego na kiju, po powrocie z wygnania wieloletniego na 
Syberię. Kilka widoczków na blasze szkoły holenderskiej, parę scen ro-
dzajowych – np. w karczmie z okresu wojen napoleońskich, duży portret 
mego dziada – Szczęsnego Kossakowskiego w surducie, z jakąś gwiazdą, 
oparty na lasce, obok portret jego żony, babuni de Laval, dwa gigantycz-
ne portrety mojej matki i mego ojca pędzla pani [Heleny] Edziatowi-
czowej – mama w balowej sukni stoi, ojciec siedzi na fotelu z gazetą w 
ręku. Obrazy te, chyba wybitnie złe i brzydkie, zajmowały miejsce od 
sufitu do podłogi. Poza tym liczne miniaturki batalistyczne (najczęściej 
rodzinne), portret mego ojca – Dawidowicza (malowany z fotografii) 
i wiele jeszcze innych. Ta mozaika obrazów zasłaniała całkowicie ścianę. 
Obrazy wisiały na sznurach zwisających ze złoconych prętów okalają-
cych pod sufitem wszystkie ściany salonu. 

Meble salonu były rozmaite. W rogu przy oknie, pod ścianą grani-
czącą z gabinetem, stała oszklona mahoniowa serwantka, w której znaj-
dowało się wiele tzw. gracików, to znaczy przedmiotów równie ładnych 
i estetycznie wykonanych, jak i niepotrzebnych. Były tam porcelanowe 
laleczki, chińczycy z kiwającymi się głowami, kule szklane z zatopiony-
mi w ich wnętrzu kolorowymi gwiazdami, niezliczona ilość pudełek, pu-
dełeczek, misek, rurek rzeźbionych w kości słoniowej, rączek od lasek, 
parasolek itp. Szafka ta, zawsze zamknięta na klucz, była niedostępna 
nikomu prócz mojej matki, gdyż zawierała w swych dolnych kondygna-
cjach cały zbiór niezwykle rzadkich i drogich zabawek. Były to zabawki 
luksusowe, które albo my, to znaczy ja z moją siostrą Jadwisią, albo też 
inne starsze już dzieci mego ojca, dostawały od bardzo bogatych krew-
nych. Do nich należała np. p. Maria Branicka z Białocerkwi141, miesz-

rodu Kossakowskich z Wojtkuszek, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, red. K.A. Kierski, 
M. Klempert, J.E. Śliczyńska, Olsztyn 2014, s. 171–186. 

136 Jan Chrzciciel Lampi (Starszy) – malarz, pracujący w Austrii. Jego twórczość przypa-
da na przełom XVIII/XIX wieku. 

137 January Suchodolski – malarz, twórca obrazów o tematyce batalistycznej. 
138 Chodziło tu o Józefa Antoniego Kossakowskiego, generała, adiutanta cesarza Napo-

leona I. 
139 Władysław Bakłowicz – malarz, zajmował się głównie malowaniem portretów oraz 

scen rodzajowych. Jego twórczość przypada na wiek XIX. 
140 Sergiusz Trubecki – dekabarysta rosyjski. Mąż Katarzyny de Laval de la Loubrerie, 

rodzonej siostry Aleksandry, żony Stanisława Szczęsnego, a babki Jana Eustachego 
Kossakowskiego. 

141 Białocerkiew – miasteczko położone w powiecie wasylkowskim, w guberni kijow-
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kająca stale w swym mająteczku Oliveto pod Niceą nad Morzem Śród-
ziemnym. Od niej od czasu do czasu otrzymywaliśmy jakiś luksusowy 
prezent, który natychmiast wędrował pod klucz, gdzie miał oczekiwać 
naszej pełnoletności i ew. służyć jako zabawka naszym dzieciom, a może 
wnukom. I w rzeczy samej, jakże tu dać do rąk rozwydrzonych, ruchli-
wych i bardzo wszystko psujących dzieci w wieku 6 i 12 lat, jak wówczas 
liczyliśmy z moją siostrą, zabawki wartości nieraz paruset rubli, a nawet 
paru tysięcy franków. Ani to dzieło sztuki, żeby je wystawić w gablotce, 
ani to trwałe, żeby sobie było stale używane, a więc jako coś niezwykłe-
go niech będzie zamknięte na razie, a potem jak dzieci podrosną, to się 
zobaczy. Ta psychologia przechowywania różnych nieużywanych, a po-
niekąd cennych przedmiotów do lepszych czasów dotyczyła nie tylko 
zabawek, lecz również i wielu innych luksusowych rzeczy, jak np. bardzo 
drogich serwisów, bielizny – zwłaszcza stołowej itp.

A teraz powróćmy do zabawek. Co tam takiego było? A więc, przede 
wszystkim świnka wielkości małego prosiaczka, wspaniale wykonana 
z naturalistyczną dokładnością. Świnka, obciągnięta różową mechatą 
skórką, była nakręcana kluczykiem. Postawiona na podłodze zaczy-
nała się poruszać i to było zaskakujące, w sensie otrzymania takiego 
efektu żywego stworzenia. Mianowicie, świnka posuwała się naprzód, 
wykonując nie tylko ruchy w stawach kończyn. Cały tułów świnki, jak 
u węża, poruszał się w  różne strony, głowa wykonywała ruchy, uszy 
też, ogon także, a najważniejsze, że nigdzie nie było widać, aby świnka 
była złożona z wielu części. Jednolicie obciągnięta skórą, jak w natu-
rze, a cały mechanizm wykonywał wszelkie ruchy tułowia, kręgosłupa, 
głowy, kończyn, czemu towarzyszył, świetnie naśladujący żywą świnkę, 
przeraźliwy kwik. Ludzie, po raz pierwszy patrzący na tę zabawkę, 
absolutnie nie mogli uwierzyć, że to nie jest żywe prosię. Zabawkę tę 
gdzieś na jakiejś wystawie międzynarodowej za wielkie pieniądze ku-
piła pani Maria Branicka i ofiarowała mojej matce dla dzieci. Było też 
parę lalek niezwykle wykonanych i również poruszających się w sposób 
najdziwaczniejszy, a każda posiadała niekończące się komplety najbar-
dziej luksusowych strojów wraz z bielizną ozdobioną prawdziwymi 
koronkami. Następnie kolejki, parowozy poruszane autentyczną parą 
wytwarzaną w kotle maszyny opalanej spirytusem. Również były tam 
serwisy dla lalek z najwyższego gatunku porcelany, niektóre bardzo 
stare i niekiedy już muzealne. Zabawnym było pudełko w kształcie 
krzyża, skórzane, wielkości może 6 cm2. Po otwarciu wnętrze wybite 
czerwonym suknem zawierało szereg wgłębień, w których, jak w nese-
serze, znajdywały się: nożyczki – długości może 2–3 milimetrów, na-

skiej. Zob. A. Chmara, Białocerkiew, [w:] SgKP, t. 1, s. 174–180.
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parstek, igielnik i inne przybory do szycia, wykonane z kości słoniowej 
i będące miniaturą prawdziwego nesesera.

Od czasu do czasu, w jakieś święto lub, jeżeli przez czas dłuższy nie 
było na nas skarg, moja matka prowadziła nas do salonu i z miną tajem-
niczą otwierała Szafę-Sanktuarium, pozwalając nam przez krótką chwilę 
nacieszyć się widokiem tych zabawek. Oczywiście, w razie przyjazdu go-
ści, którzy jeszcze tego nie widzieli odbywała się również demonstracja 
tych zabawek, co zawsze wzbudzało zachwyt u oglądających.

Z drugiej strony drzwi gabinetu, pod ścianą, stała brzuchata konsola 
dochodząca aż do drzwiczek w ścianie prowadzących do buduarku. Na 
tej konsoli stało mnóstwo przedmiotów z brązu: popielniczki, lichtarze, 
dzwonki i dzwoneczki, kandelabry i świeczniki i lampy naftowe grubo 
pozłacane. W wypukłych, olbrzymich szufladach tej konsoli mieściły się 
setki wojtkuskich fotografii na kartonach, rozrzuconych bezładnie i sta-
nowiących raczej stos stale przewracany przez oglądających.

Przed szafką z zabawkami stała mahoniowa, kryta czerwonym plu-
szem kanapka zwana szezlongiem, na którym często polegiwała moja 
matka. Przy kanapie stał stół z lampą naftową pośrodku, dookoła fote-
le, na stole wielkie oprawne albumy z fotografiami starymi, względnie 
z malowidłami mego dziadka. Te ostatnie albumy zawierały setki pejza-
ży, które były ilustracjami z jego licznych podróży po świecie, odbywa-
nych wówczas oczywiście końmi. Pod każdym widokiem ręczny podpis 
po francusku z wyjaśnieniem, co dany krajobraz przedstawia. Druga 
seria albumów, z rysunkami mego dziada, to portrety, twarze, profile, 
nieraz po kilkanaście tych samych twarzy na stronie. Przeważnie były 
to rysuneczki wycinane z kartek i wklejane do albumów pięknie opraw-
nych w czerwoną skórę. Często powtarzającym się motywem była twarz 
o ostrych rysach, niemal ptasich, twarz księdza-ascety w sutannie czar-
nej – z podpisem l’abbé Jacotin. Był to wieloletni nauczyciel i wycho-
wawca mego ojca, który nigdy nie uczęszczał do żadnych szkół i uczył 
się w domu, pod kierunkiem między innymi ks. Jacotina i następnie 
pana Szpaczyńskiego, którego historia wymaga osobnego omówienia. 
Bardzo często w albumach dziadunia widzimy twarz Chrystusa, zawsze 
o tym samym wyrazie. Pod każdym z tych wizerunków widzimy napis 
ręką dziadunia: vidi dn. i potem data oraz rok. Podobno mój dziadek 
bardzo często miewał przed oczyma obraz tej twarzy w postaci widzia-
dła, o różnych porach dnia i roku. I wówczas, jakby zafascynowany bar-
dzo realistycznym widziadłem, chwytał za ołówek i szkicował tę twarz, 
w setkach szkiców zawsze jednakową. Pod każdym z tych rysunków 
figuruje oczywiście inna data. Dodam, że wiele było również olejnych 
i akwarelą malowanych analogicznych twarzy Chrystusa i zawsze pod-
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pisanych: vidi, dn. ... roku .... Albumy z fotografiami zawierały wsuwane 
stosy niewielkich fotografii setek osób z rodziny i nieznanych, fotografie 
typowe dla owych czasów, gdy dagerotypy wyparła odbitka na papierze. 
Również i parę dagerotypów na srebrnej blasze było w Wojtkuszkach.

Wzdłuż okien salonu stało jeszcze parę kompletów stołów z fotelami, 
w narożnikach niewielkie kanapy, na stołach lampy naftowe i albumy, 
popielniczki, zapałki na metalowych postumentach. Po stronie prawej, 
przy ścianie graniczącej z korytarzykiem (N 29 na rys. str. 44), stała 
ciężka kanapa z gipsowymi złoconymi sztukateriami, które stale się kru-
szyły i odpadały. Przed kanapą olbrzymi stół z lampą na środku, również 
założony albumami fotograficznymi. Z dwóch boków stołu stały 2 ka-
napki w kształcie litery S, dwuosobowe siedzenia. Dwie osoby siedziały 
tyłem do siebie, a twarzami były zwrócone ku sobie, co pozwalało na 
wygodną rozmowę. Wreszcie jeszcze parę stolików do kart w różnych 
rogach, 2 małe konsolki z wypukłymi szufladami, obstawione brązami 
i kryształami. Przy ścianie graniczącej ze stołowym, stał długi, olbrzymi, 
czarny fortepian, przed nim czarny taboret i etażerka czarna do nut.

Rys. 6. Schemat mebli w salonie

Stołowy (N 30 na rys. str. 44). Ten olbrzymi, ponury, ciemny pokój 
łączył się szerokimi drzwiami z salonem. Drugie drzwi prowadziły do 
pokoju bilardowego, trzecie na korytarz z wyjściem na klatkę schodową 
i czwarte do tzw. pokoi dziecinnych. Wreszcie dwa wielkie okna i ol-
brzymie drzwi oszklone prowadziły na wielką krytą werandę od strony 
ogrodu, która latem się przekształcała na stołowy pokój, jeśli dopisywała 
pogoda.
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Pokój stołowy był wytapetowany portretami królów polskich. Więk-
szość tych portretów, malowanych na płótnie, było oprawnych w ciemne, 
wąskie, czarne ramki ze złotym kancikiem od wewnątrz. Wielkość tych 
obrazów wynosiła z ramą około 50 cm na 60. Mówiono, że część tych 
obrazów to są oryginały pędzla Bacciarellego142. Inni mówili, że są to prze-
ważnie kopie królów, których portrety znajdują się na zamku i  zostały 
wykonane przez uczniów Bacciarellego, lecz pod jego kierunkiem. Szereg 
portretów było [zrobionych] na blasze i te robił podobno mój dziadek. 
Zresztą różniły się one wyraźnie od tych na płótnie niesamowitością wzro-
ku bardziej ordynarnymi kolorami i sztywną drewnianą postawą postaci. 
Dwa portrety były bardzo duże, miały wymiary 2 metry na 2 ½, jeden 
przedstawiał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a drugi Augusta 
Mocnego. Możliwe, że jeszcze dwa duże portrety królów dawniej znaj-
dowały się również w stołowym.

Królowie zgodnie z datami panowania byli zawieszeni na ścianach, 
a z tyłu były napisy, co dany obraz przedstawia oraz kartka z napisem 
„Ze zbiorów wojtkuskich”.

Bardzo ciemny pokój stołowy nie pozwalał na rozróżnienie szcze-
gółów na tych portretach, wyglądały one z daleka prawie jednakowo, 
jako galeria twarzy brodatych w koronach, słabo odznaczających się od 
niemal czarnego tła. Pośrodku stołowego stał olbrzymi, owalny stół na 
24 osoby, stół rozsuwany w nieskończoność, o kilkudziesięciu nogach 
zabezpieczających pod blatem potrzebną liczbę dodatkowych desek do 
zwiększania blatu. Dookoła stołu stały mahoniowe krzesła wyplatane, 
część ich stała pod ścianami. Pod ścianą graniczącą z salonem stała 
wielka otomana kryta zielonkawym wzorzystym gobelinem. Ponad nią 
wisiały 2 duże portrety królów. Reszta mebli to olbrzymia gdańska sza-
fa we wnęce, naprzeciwko okna. W tej szafie była bielizna stołowa i ta-
lerze, kieliszki, szklanki itp. Na szafie stały mosiężne indyjskie talerze 
ze zbiorów arcybiskupa Zaleskiego – brata drugiej żony mego ojca. Pod 
ścianą graniczącą z pokojem dziecinnym [stał] barek gdański – w szu-
fladach i szafkach mieściły się sztućce i herbowe talerze, i filiżanki na 
podręczną bieliznę stołową. Na półkach bufetu stały patery z owoca-
mi, przeważnie z brązu, bardzo ciężkie i wielopiętrowe. Obok bufetu 
[stała] gdańska prasa na bieliznę stołową z korbą śrubową pozwalającą 
na przyciśnięcie zdjętych ze stołu serwet i obrusów, co miało zapobiec 
ich pognieceniu. Przy drzwiach stały wysokie parawany zasłaniające 
przewiew od korytarza. Podłogi w salonie, gabinecie i stołowym, w po-
staci klepki o dużych różnokolorowych kwadratach, obramowanych 

142 Marcello Bacciarelli – malarz, który tworzył na dworze króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 
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różnymi wzorami jaśniejszych pasków, każdy pokój posiadał osobny 
wzór parkietu.

W stołowym wisiała olbrzymia, kuta żelazna naftowa lampa z białym 
kloszem, dająca niezbyt jasne lecz dostateczne światło w pokoju. W ra-
zie przybycia gości zawsze zjawiały się na stole liczne kandelabry ze 
stearynowymi świecami. Na ścianie stołowego wisiał zawsze termometr 
i barometr.

Pokój bilardowy (N 7 na rys. str. 44). Pokój ten łączył się z kory-
tarzykiem i kredensem, z salonem, z pokojem stołowym i z pokojem 
zwanym w Wojtkuszkach „Szwajcarnią”. W bilardowym pośrodku stał 
olbrzymi, staroświecki stół bilardowy ze skórzanymi torebkami na kule 
w czterech rogach i na dwóch bokach. Stół kryty był zielonym suknem. 
Pod ścianami stały szafy biblioteczne, oszklone, pełne pięknie opraw-
nych w skórę książek. Szafy były zamknięte na klucz.

Parę foteli i stolik przy oknie, podstawki do kijów bilardowych, a nad 
stołem również wisząca naftowa lampa. Nie przypominam sobie, czy 
w tym pokoju wisiały jakieś obrazy.

Szwajcarnia (N 8 na rys. str. 44). Był to wielki hol z dwoma okna-
mi, do którego się wchodziło przez główne drzwi wejściowe, obudowane 
szklanym pokoikiem, z którego przez dwoje bocznych drzwi wchodziło 
się do przedpokoju. W ten sposób w zimie utrzymywało się ciepło, bo po 
otwarciu drzwi wejściowych je się zamykało, a dopiero teraz otwierało 
się boczne szklane drzwiczki by wejść do holu.

Podłoga w Szwajcarni była utworzona z czarno-białej szachownicy, 
kwadratowych kafli. Naprzeciw drzwi, pod ścianą, stał olbrzymi komi-
nek z kafli glazurowanych na kolor ciemnobrunatny. Z obu stron komin-
ka stały na postumentach pełne zbroje rycerzy z halabardami w rękach. 
W środku stół z jasnego drzewa, pary niskich plecionych foteli, w któ-
rych siedząc, przybierało się półleżącą pozycję. Pod ścianami stojące 
drewniane wieszaki do palt w kształcie stojących szafek i półek, na dole 
wyłożone blachą przegródki do kaloszy, specjalne podstawki do lasek 
i parasoli, na ścianach trochę rogów i nieco zbroi w postaci hełmów, 
misiurek, puklerzy, tarczy, toporków itp. Niektórzy pokój ten nazywali 
zbrojownią, ale ogólnie przyjęła się nazwa Szwajcarni i nazwa ta prze-
trwała do ostatnich wojtkuskich czasów.

Pokoje dziecinne (N 31, 32 rys. na str. 44), czyli pokój mój, tuż 
przy stołowym i obok pokój mojej siostry Jadwisi były urządzone typo-
wo po dziecinnemu. Łóżka metalowe białe, nad łóżkiem święte obrazki 
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i  oprawne błogosławieństwo Piusa X143, trochę fotografii na ścianach, 
białe olejno malowane krzesła, biały olejno malowany stół z klapami 
do lekcji, etażerka na książki, umywalka, miednica, dzbanek, kubeł itp.

Pokój mojej siostry, podobnie urządzony, miał stół do lekcji pośrod-
ku, poza tym toaletkę i lustro, i znów umywalkę, etażerkę na książki, 
nad łóżkiem dywanik, święte obrazki i błogosławieństwo Leona XIII dla 
mojej siostry. Jedne drzwiczki prowadziły do ubikacji służącej nam rów-
nież jako ciemnia do wywoływania klisz fotograficznych. Drugie drzwi 
prowadziły do korytarzyka, w którym straszyło, co będzie wymagało 
obszerniejszego omówienia nieco później. 

Z pokoju stołowego, jak i ze Szwajcarni, wchodziło się na główną 
klatkę schodową prowadzącą na I piętro do pokoi gościnnych. Na pół-
piętrze, w miejscu, gdzie schody zakręcały, stała na postumencie pełna 
zbroja małego rycerzyka z halabardą z okrągłą tarczą w czerwonych sa-
fianowych spodniach widocznych spod zbroi. Na ścianach nad schoda-
mi, na okrągłych tarczach barwne herby znanych rodzin, wiele starych 
portretów ledwie widocznych, gdyż jednolicie czarnych, dalej fragmenty 
zbroi, buńczuków, siekierek, halabard, tarcz itp. Schody, olejno malo-
wane na brązowo, wysłane były w części środkowej czerwono-zielonym 
chodnikiem.

Korytarz, za wejściem na klatkę schodową, prowadził do pałacowej 
kaplicy, a następnie rozgałęziając się, przebiegał wzdłuż licznych parte-
rowych pokoi gościnnych, dalej do tzw. archiwum oraz gospodarskich 
pomieszczeń, a między innymi kuchni i spiżarni.

Kaplica (N 10 rys. na str. 44) [miała] wysokie podłużne okno go-
tyckie z różnokolorowymi szybami. Ołtarz niewielki, nad ołtarzem licz-
ne obrazy olejne, jeden, namalowany przez mego dziada, przedstawiał 
Chrystusa na krzyżu. Puszka metalowa w kształcie serca zawierająca 
jakoby serce hetmana [Jana] Karola Chodkiewicza i wszędzie na ścia-
nach dziesiątki fotografii pośmiertnych z różnych okresów, przeważnie 
dotyczących rodziny, względnie mieszkańców Wojtkuszek. Obok moc 
pośmiertnych zdjęć moich babek, dziadunia, różnych wujów i ciotek, 
niekiedy małych dzieci, była tam fotografia mego ojca na katafalku obok 
p. Adama Kościukiewicza144 – przez wiele lat kamerdynera Wojtkuszek, 
obok znów zdjęcie zmarłego buchaltera i bibliotekarza itp. Był to więc 

143 Pius X (właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto) – papież sprawujący pontyfikat w latach 
1903–1914. W 1903 roku opublikował encyklikę „E supremi apostolatus”, która 
dotyczyła odnowy Kościoła w Chrystusie.

144 Stanisław Kazimierz Kossakowski po śmierci pana Kościuszkiewicza ufundował mu 
pomnik, który do chwili obecnej znajduje się na cmentarzu wojtkuskim, po lewej 
stronie od pomnika Stanisława Kazimierza.
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zbiór sanktuarium pośmiertnych pamiątek mieszkańców Wojtkuszek. 
Pod oknem olbrzymia komoda na ornaty i kościelną bieliznę, szereg 
klęczników, dwa konfesjonały – jeden duży szafkowy, drugi maleńki. Po-
sadzka z czarno-białych płyt marmurowych. Msze w kaplicy odbywały 
się raz w tygodniu zdaje się, że w piątek, a w okresie, gdy jacyś księża 
mieszkali w pałacu wówczas odprawiali oni mszę co dzień, a gdy było 
ich więcej, to i po parę mszy dziennie się odprawiało. W wojtkuskiej ka-
plicy nie było jednak stale Przenajświętszego Sakramentu, gdyż nie było 
stałego księdza w pałacu.

O licznych pokojach gościnnych na parterze i na I piętrze niewiele 
potrafię powiedzieć, bo ich już prawie nie pamiętam. Pokoje te były 
częściowo numerowane, ale te bardziej reprezentacyjne oznaczone były 
literami, np. pokój lit. M na I piętrze był najbardziej reprezentacyjnym 
w  pałacu i znajdował się na samym środku części centralnej ponad 
Szwajcarnią.

Pokoje gościnne parterowe były przeważnie ponure, ciemne, wilgot-
ne, a na podłodze i ścianach panoszył się grzyb. O konieczności walki 
z tym grzybem, aby go radykalnie zniszczyć, słyszałem stale przez cały 
okres mego dzieciństwa, ale nigdy nie pamiętam, aby się coś w tym kie-
runku robiło.

Korytarze wojtkuskie były do wysokości 1½ metra malowane olejno 
na kolor brązowy. Powyżej lamperii były bielone i obwieszone setkami 
czarnych profili na białym papierze.

Mania robienia profili wszystkim przyjeżdżającym do Wojtkuszek 
ludziom, nawet na krótko, trwała już od początku XVIII wieku, a na-
wet i od wieku XVII, gdyż niektóre profile na zupełnie pożółkłym 
papierze nosiły napisy i datę nawet 1698 roku. Takich z lat 700-nych 
było sporo. Jak te profile wyglądały? Były to białe tektury, mniej wię-
cej o wymiarach 40 x 50 cm, otoczone czarnym brzegiem z czarne-
go papieru. Na tekturę przylepiano wycięty profil osoby o wielkości 
naturalnej. W dole był napis: data, rok, Wojtkuszki oraz imię i na-
zwisko osoby. Tych profili było parę setek i w paru rzędach wisiały 
one na wszystkich ścianach nieskończenie długich i rozgałęzionych 
wojtkuskich korytarzy. Dwa profile pochodziły z końca XVII wieku, 
było dużo z lat siedemsetnych, większość była z lat 1800–1880, no 
i wreszcie profile aktualne.

Gdy ktoś przyjeżdżał do Wojtkuszek zawsze padało pytanie, czy miał 
już zrobiony profil. Jeżeli nie, to gdy tylko zapalano światła, sadzano de-
likwenta profilem do ściany, na którą przypinano biały papier, czarny na 
odwrocie. 
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Rys. 7. Fragment korytarza wojtkuskiego z profilami

Następnie dotąd manipulowano lampą, aż cień twarzy ostro się za-
rysował na białym tle. Wówczas, zapowiadając delikwentowi, aby nie 
drgnął, obrysowywano kontur profilu, a następnie wycinano go nożycz-
kami, nacinając w miejscu rzęs i włosów papier w cienkie paseczki, aby 
w ten sposób ożywić profil. Następnie naklejano profil na tekturę, ze 
skrawków papieru robiono obramowanie czarne, napisy, datę, dziurkę 
na nitkę i wieszano według chronologii w korytarzu.

Korytarze dolne doprowadzały jeszcze do drugiej klatki schodowej, 
wąskiej i bardzo krętej, pozwalającej na wejście na I piętro również do 
gościnnych pokoi. Za klatką schodową jeszcze parę skrętów i dochodziło 
się do sali zamkniętej stale na klucz i mieszczącej w szafach archiwum 
starych akt i dokumentów, za moich czasów nie było nikogo już kto 
by tym archiwum się zajmował. Raczej to wszystko leżało zamknięte, 
w nieładzie, kurzu i zapomnieniu.
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Dalej dochodziło się do kuchni, a następnie było pod dachem przej-
ście do cieplarni tzw. oranżerii, w której zimą przechowywano palmy, 
agawy i inne egzotyczne rośliny, latem zdobiące klomby w ogrodzie.

Pozostał jeszcze do omówienia odcinek pałacu przy buduarku, 
a mianowicie korytarzyk oznaczony na str. 44 kolorem szarym. Ko-
rytarzyk ten łączył się drzwiami z buduarkiem mojej matki, następnie 
wychodził na tzw. ganeczek skąd po paru schodkach schodziło się na 
podwórze podjazdowe. Z korytarzyka wchodziło się schodkami, ozna-
czonymi N 4 [na] rys. str. 44, na tzw. górkę, gdzie spali najczęściej 
niektórzy ze służących nieposiadający rodzin, względnie tzw. chłopcy 
kredensowi. Z górki można było przejść trochę wyżej na I piętro wieży 
do pokoju leżącego ponad pokojem sypialnym rodziców. Pokój ten, za 
mojej pamięci zupełnie nieurządzony, posiadał trzy olbrzymie okna 
bardzo zakurzone i pokryte siatką pajęczyn, na których widać było 
setki zdechłych much. W tym pokoju stało kilka kozetek, a na ziemi 
leżały sienniki, miejsce to służyło za nocleg dla młodzieży przyjeżdża-
jącej tak często do Wojtkuszek. Małymi biało malowanymi schodkami 
wchodziło się do analogicznego pokoju wieży na II piętrze. Pokój ten 
zasypany nasionami, liśćmi i również zupełnie nieurządzony, był skła-
dem dla podwójnych okien i drzwi, wynoszonych często na okres lata. 
Również gruba warstwa kurzu, odskakującego tynku i olbrzymie prze-
strzenie pokryte pajęczynami oraz setkami zdechłych much i owadów. 
Z tego pokoju po stromej drabince dochodziło się do otworu w sufi-
cie zasłanianego drewnianą klapą, którą należało unieść i odłożyć na 
bok. Stąd wchodziło się do ciemnej izdebki, z której przez drabinkę 
i drugi otwór w dachu (również zasłaniany) można się było wydostać 
na szczyt wieży. Brzegi wieży obramowywały małe wieżyczki na czte-
rech rogach. Pomiędzy nimi balustrada kryta białą blachą ze szczelina-
mi w odstępach niewielkich, przez które widać dobrze perspektywę na 
wszystkie strony. Dach, kryty blachą, pochyły ze wszystkich czterech 
stron, wznosi się w kształcie piramidy do szczytu, z  którego wystaje 
kilkunastometrowy pal chorągwi pałacowej. Widok z wieży bardzo roz-
legły, widać okoliczne lasy, cmentarz, Poszelin z kościołem, Wiłkomierz, 
w dali wijącą się Świętą itp. Ze szczytowej części dachu widać najdalej, 
ale w tym miejscu można, z powodu pochyłości dachu, utrzymać się je-
dynie zaczepiwszy się o pałąk chorągwi. W razie puszczenia tego pałąku 
każdy, po pochyłym dachu, zsuwał się, względnie zbiegał, aż do brzegu 
wieży, gdzie dopiero można było ustać, opierając się o balustradę. 

Na tym kończę opis wnętrz pałacu, a właściwie jego najbardziej za-
mieszkałej części. Rozkład i urządzenie pozostałych licznych pomiesz-
czeń nie utrzymały się już w mojej pamięci. 
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śmierć moJego oJca w roku 1905

Parę tygodni przed śmiercią mego ojca przybyła do Wojtkuszek p. Jean-
ne Vantelaise – paryżanka, mająca uczyć moją siostrę i mnie francuskiego. 
Od tej chwili zmieniło się nasze życie, całymi dniami rozlegał się po ca-
łym dworze francuski szwargot naszej nowej nauczycielki, która niezmor-
dowanie zadawała nam wciąż pytania, czegoś żądała, czegoś zabraniała, 
organizowała gry i zabawy i bez przerwy trzymała nas oraz większość do-
mowników w stałym napięciu. Ten system wielkiej agresywności, ciągłego 
mówienia bardzo głośno i dobitnie, zalewania otoczenia lawinami zdań 
i słów, stosowany przez nauczycielki najwyższej klasy, doprowadza zwykle 
do bardzo szybkiego opanowania obcego języka z początku machinalnie, 
a dopiero potem w oparciu o gramatykę i inne teoretyczne dane. Panna 
Jeanne w bardzo krótkim czasie doprowadziła nas do mówienia, a poza 
nami wciągnęła wiele osób z otoczenia, nie mówiąc już o służących, któ-
rzy po paru tygodniach całe zdania mówili po francusku, nie rozumiejąc 
absolutnie ich treści. Przybycie panny Jeanne do Wojtkuszek tak bardzo 
zmieniło cały tryb życia w domu, tak bardzo wprowadzało jakiś nerw do 
życia i codziennych zwyczajów i tak głośno się zaczął w całym domu 
rozlegać język francuski, że wszyscy nim stopniowo przesiąkli. Wkrótce 
jednak zamarło na czas jakiś życie wojtkuskie i nawet francuski przestał 
rozbrzmiewać po całym domu, gdyż nagłe pogorszenie zdrowia mego 
ojca zwiastowało wiszące nad nami nieszczęście.

Niewiele szczegółów z tego okresu pamiętam. Do pustych Wojtku-
szek, na skutek wieści o chorobie ojca, zaczęli się zjeżdżać moi bracia 
i siostry. A więc brat mój Józef z Brzostowicy o 34 lata starszy ode mnie 
przybył z żoną i najstarszą córką145. Drugi mój brat Michał Stanisław 
był na miejscu, bo mieszkał wówczas w Wojtkuszkach. Następnie zje-
chały siostry – Alka Łempicka z mężem, Gabriela Kossakowska, [Zo-
fia] Meysztowiczowa146 i wreszcie [Maria] Chrapowicka147. Przybyło też 
sporo wnuków mego ojca, siostrzeńców i dalszych krewnych. Wojtkuski 
dom się wypełnił rodziną.

Gdy już stan mego ojca był bardzo zły, rodzina zgromadzona w ga-
binecie czekała, lekarze wyszli, a do sypialnego pokoju wszedł w kom-

145 Najstarszą córką Kossakowskich była Ludwika, późniejsza Niemcewiczowa. 
146 Zofia Meysztowicz (ur. 23 września 1868 r. w Warszawie, zm. 7 listopada 1932 r. 

w Wilnie) – córka Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego pierwszej żony Alek-
sandry z Chodkiewiczów Kossakowskiej. Żona Aleksandra Meysztowicza. 

147 Maria Chrapowicka (ur. 11 listopada 1861 r. w Dreźnie, zm. 7 września 1944 r. 
w Warszawie) – córka Stanisława Kazimierza Kossakowskiego i jego pierwszej żony 
Aleksandry z Chodkiewiczów Kossakowskiej. Żona Włodzimierza Chrapowickiego.
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ży ks. Wębro – proboszcz wojtkuski z Przenajświętszym Sakramentem. 
Wszyscy wyszli, a mój ojciec sam na sam pozostał z księdzem. Drzwi 
od sypialnego zamknięto. Siedziałem z matką w buduarku pod drzwia-
mi. Słychać było bardzo głośną mowę księdza, widocznie ojciec źle sły-
szał już wtedy. „Co to ksiądz tak na ojca krzyczy?” – zapytałem matki, 
a  mama mi odpowiedziała: „Widocznie ksiądz się gniewa za grzechy, 
które papa popełnił, ale jak tu się ksiądz gniewa, to tam Pan Bóg zawsze 
przebacza”.

Potem weszła cała rodzina, wszyscy poklękali, mnie przysunięto naj-
bliżej i kazano ojca pocałować w rękę. Wszyscy klęczeli i płakali, a mnó-
stwo wiejskich bab w korytarzyku i buduarku i na ganeczku zawodziło 
i nabożne pieśni śpiewało. Potem jeszcze weszli lekarze, między nimi 
dr Mackiewicz z Wiłkomierza. Było też dwóch lekarzy z Warszawy. Sły-
chać było jęki mego ojca, odbywało się, bardzo wówczas brutalne, płu-
kanie żołądka. Pod wieczór dowiedziałem się, że ojciec umarł. Całego 
okresu po śmierci nie pamiętam. Ojciec w kaplicy pałacowej leżał na 
katafalku, potem był pogrzeb na cmentarzu wojtkuskim, mnóstwo ludzi, 
sąsiadów, rodziny, chłopów i wielki korowód księży.

Już na cmentarzu najwięcej zrozpaczony był mój brat Staś Michał, 
przed samym spuszczeniem trumny do grobu Staś Michał z głośnym 
szlochem przywarł twarzą do trumny ojca, po której potoczyła się cała 
struga łez mego brata. Ten szczegół pogrzebu najbardziej utkwił mi 
w pamięci. 

Po śmierci ojca odbyło się dużo zebrań rodzinnych, odbyły się tzw. 
działy, oparte na ostatniej woli ojca, wreszcie powoli wszyscy się po-
rozjeżdżali stopniowo i zostaliśmy sami z matką w ogromnym i prawie 
pustym wojtkuskim pałacu.

Bardzo dokładny opis ostatnich chwil mego ojca zrobił mój brat Józef 
z Brzostowicy. Niestety dokument ten zaginął148.

Jak wynikało z testamentu ojca, ja dziedziczyłem Wojtkuszki. Brat mój 
Stanisław Michał dostał jakiś ekwiwalent w gotówce łącznie z dużym ma-
jątkiem Czedajewka i Papuza w głębi Rosji, w guberni symbirskiej. Były to 
dobra po mojej babce [Aleksandrze] Laval. Opiekunami mymi oraz Wojt-
kuszek zostali: pan Marian Plater z Wieprz, pan Michałowski – najbliższy 
sąsiad Wojtkuszek i pan Dominik Dowgiałło z Siesik149.

148 Dokument ten w maszynopisie przechowywany jest w Fundacji Kossakowskiego. 
149 Jan Eustachy wymienia tylko niektóre osoby. Pełna rada opiekuńcza małoletnich 

dzieci hrabiego oraz majątku została wymieniona w testamencie Stanisława Kazi-
mierza Kossakowskiego (zachował się odpis testamentu): Zofia Bower de Saint Clair 
Kossakowska, Stanisław Michałowski, Dominik Dowgiałło, Aleksander Montwiłł 
oraz osoba wyznaczona przez matkę nieletniego spadkobiercy. Zob. ARKW, LB, Od-
pis testamentu Stanisława Kazimierza, s. 1. 
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Wkrótce też mój brat Stanisław kupił od gen. Wojnickiego, w są-
siedztwie Wojtkuszek, majątek Nidoki z folwarkami Skoczuny i Feli-
nek i tam około roku 1908 się przeniósł ostatecznie i zagospodarował. 
Mój drugi brat, Józef, mieszkał od lat w Brzostowicy w gub. grodzień-
skiej, posiadając jednocześnie klucz Lachowicze150 z bardzo obszerny-
mi lasami.

Od śmierci ojca życie w Wojtkuszkach zmieniło się zasadniczo. Moja 
matka coraz częściej i chętniej wyjeżdżała z nami do Warszawy, prze-
ważnie zimą, a nieraz też do krewnych za granicą.

150 Lachowicze – miasteczko, folwark z dawnym zamkiem, dwór oraz dobra ziemskie po-
łożone w guberni mińskiej, w powiecie słuckim. Dobra niegdyś należące do Chod-
kiewiczów, Sapiehów, Massalskich, Szymona Kossakowskiego – Hetmana Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, następnie do Kossakowskich z linii wojtkuskiej. Zob. A. Jelski, 
Lachowicze, [w:] SgKP, t. 5, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 
1994, s. 56–57.
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duchy w woJtkuskim pałacu

Dla mnie nie ulegało żadnej wątpliwości, że w pałacu wojtkuskim 
straszyło i to w różnych miejscach w rozmaity sposób. Już od najwcze-
śniejszego dzieciństwa ciągle się na ten temat dużo słyszało, a co w tym 
było najbardziej nieprzyjemne, że dorośli tych rzeczy nie tylko nie ne-
gowali, ale poniekąd widać było, że sami są z tego powodu w niemałym 
kłopocie.

Najbardziej dziwna, a jednocześnie przerażająca historia, zupełnie 
i  nigdy niewyjaśniona rozegrała się z dramatycznym finałem pewnej 
wiosny, gdy moi rodzice mieli na lato powrócić do Wojtkuszek.

Około godziny 12.00 w południe ludzie sprzątający w pałacu mieli 
się udać do oficyny na obiad. Drzwi od pałacu były pozamykane, je-
dynie tylko wejściowe drzwi do tzw. Szwajcarni pozostawiono otwarte. 
Wszyscy wyszli, a w Szwajcarni polecono kilkunastoletniemu chłopcu 
kredensowemu pozostać, aby dopilnować jedynego wejścia do pałacu. 
Gdy cała gromada ludzi doszła do połowy podwórka, co nie trwało dłu-
żej od wyjścia z pałacu jak 2–3 minuty, posłyszano rozdzierające krzyki 
w pałacu. Wszyscy biegiem niezwłocznie powrócili i wpadli do Szwajcar-
ni. Było tu pusto i chłopca ani śladu. Dłuższy czas poszukiwania go nie 
odniósł skutku. Wreszcie stwierdzono, że jego zwłoki całkowicie zgru-
chotane, w postaci masy mięsnej i krwistej, wypełniają wąską szczelinę 
pomiędzy piecem a ścianą. 

Do tej szczeliny z trudem można było wsunąć na płasko dłoń. Ni-
gdzie śladów krwi ani walki. Zresztą w czasie niespełna 2–3 minut nikt 
by nie zdążył zmasakrować ciała, bądź co bądź już dorastającego chłop-
ca, i wtłoczyć je w tak wąską szczelinę pomiędzy piecem a ścianą, nie 
zaplamiwszy nawet krwią ściany, posadzki lub otoczenia.

Wizja lokalna, prokuratorskie dochodzenia nie wyjaśniły tej zagadki 
nigdy. To potworne zajście wryło się mocno wszystkim w pamięć i przez 
długie lata swą tajemniczością wprawiało mieszkańców pałacu w zadu-
mę i niekiedy w wielki strach, zwłaszcza w tak mało zaludnionym pa-
łacu. Opisana historia miała miejsce tylko raz jeden i nic podobnego 
później się już tu nie powtórzyło. Ale były też i zjawiska stale się powta-
rzające i zawsze przez różnych, nawet niewiedzących o tym ludziach, 
jednakowo opisywane.

A więc, w niektórych parterowych pokojach gościnnych oraz w kilku 
pokojach na pierwszym piętrze, przeważnie bardzo wczesnym rankiem, 
gdy tylko zaczynało świtać, zjawiała się w pokoju, mimo zamkniętych 
drzwi na klucz, staruszka o bardzo ostrych rysach twarzy i wystającym 
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podbródku, w czepku związanym pod szyją i się krzątała po pokoju, wy-
konując szereg nic nieznaczących czynności. A więc zaglądała za szafę, 
brała coś do ręki i odkładała, szeleściła staromodną suknią, nigdy nie 
spoglądając na osobę będącą w pokoju i nigdy nie reagując na głos ani 
się nie odzywając. 

Po pewnym czasie znikała jak przyszła. Zjawianie się tej staruszki 
w  niektórych pokojach było zjawiskiem stałym, nigdy nie budziło to 
strachu osób, co ją widziały, zwłaszcza że dotyczyło to gości nic nie-
wiedzących o tym i myślących, że to ktoś ze służby robi jakieś bardzo 
wczesne porządki. Ciekawe, że każdy nowoprzybyły, nieuprzedzony 
o ewentualności tego zjawiska, rano przy śniadaniu, przeważnie o fakcie 
zjawienia się tej staruszki opowiadał i zawsze wszyscy jej wygląd i ubiór 
określali niezmiennie jednakowo. Trwało to całe lata i powtarzało się 
prawie z każdą osobą przyjezdną, jeżeli nocowała w jednym z tych po-
koi, w których grasowała staruszka.

Historię powszechnie znaną przeżyła w Wojtkuszkach pierwsza 
żona mego ojca [Aleksandra] Chodkiewiczówna151 z domu. Śniło się jej 
pewnej nocy, że zjawiła się jej babka152 i coś jej ważnego powiedziała. 
W końcu rozmowy dodała: „A żebyś nie myślała, że to był sen zrobię ci 
na ramieniu znak krzyża”. Rano, gdy się żona mego ojca obudziła, opo-
wiedziała mu swój sen i odsłoniła ramię, na którym najwyraźniej wid-
niał podłużny krzyż ceglastego koloru. Krzyż ten miała aż do śmierci, 
widziało go mnóstwo osób, a między innymi i wielu lekarzy, z których 
wymienię prof. Juliana Kosińskiego – profesora chirurgii w Warszawskiej 
Szkole Głównej. Parę godzin po śmierci pierwszej żony mego ojca krzyż 
ten zaczął blednąć i znikł całkowicie.

Moja matka twierdziła zawsze, że wielokrotnie, leżąc w salonie na 
szezlongu, widywała w ciemnym i pustym gabinecie mego ojca posu-
wający się wzdłuż pokoju tam i z powrotem żar palącego się papierosa. 
Światełko to tak ją nużyło, że wreszcie przebywając w salonie, zamykała 
drzwi od gabinetu.

151 Aleksandra Karolina Chodkiewicz (ur. 9 maja 1840 r. w Młynowie, zm. 6 maja 1880 r. 
w Wenecji) – córka Mieczysława Chodkiewicza i Ludwiki z Olizarów. W 1858 roku 
poślubiła Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. Razem z mężem oraz teściami 
podejmowała cara Aleksandra II w warszawskim pałacu Kossakowskich; następnie 
w 1860 roku odbyła podróż z mężem do rosyjskich majętności Kossakowskich. Zob. 
M. Klempert, Aleksandra Chodkiewiczówna, Michalina Zaleska, Zofia Bower Saint Clair, 
s. 218–223. 

152 Babką Aleksandry z Chodkiewiczów hrabiny Kossakowskiej była: ze strony ojca 
– Karolina Teresa Walewska (ur. w 1778 r., zm. 14 lutego 1846 r. w Petersburgu), 
natomiast ze strony matki – Karolina de Molo (ur. w 1791 r., zm. 6 kwietnia 1851 r. 
w Dubnie). 
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Najbardziej nękającym zjawiskiem był duch ukazujący się w małym 
korytarzyku za pokojem mojej siostry. Opowiadano, że w tym miejscu, 
w  czasie budowy pałacu, została cegłą spadającą zabita jakaś robot-
nica. Od bardzo wielu lat, w godzinach wieczornych i nocą, widywa-
no postać kobiety w korytarzyku, tuż przy szafie, uporczywie stojącą 
i  jakby chcącą zagrodzić drogę idącemu. Matka moja wielokrotnie tą 
postać spotykała, a ilekroć wieczorem przechodziła tamtędy ze świecą 
wraz ze mną, zawsze oczy mi zasłaniała ręką. Długi czas nie wiedzia-
łem, dlaczego to robi, potem matka mi to wyjaśniła, sama wiedząc, że 
nie zawsze w jej towarzystwie będę tą drogą przechodził. Mówiła mi 
również, że pani ta nic złego nie zrobi, a nawet czasem przy dzieciach 
idących, sama się chowa za szafę, aby ich nie straszyć. Moja siostra 
przez wiele lat była nękana przez tegoż ducha we własnym pokoju. 
Rzecz się powtarzała całymi latami, parę razy w tygodniu. Idąc spać, 
moja siostra zawsze drzwi do korytarzyka zamykała na klucz, podwój-
nie przekręcając zamek. Drzwi z korytarzyka do korytarza i sąsied-
niego pokoju również zamykano na klucz. W ten sposób korytarzyk 
był zamknięty ze wszystkich stron. Wieczorem moja siostra, idąc spać, 
rozbierała się, następnie myła i czesała i nałożywszy szlafrok, klękała 
na dywaniku przed łóżkiem, aby odmówić wieczorny pacierz. Szereg 
razy w miesiącu w tym momencie rozlegały się wyraźne kroki w ko-
rytarzyku, kroki podchodziły do drzwi mojej siostry i następnie ktoś 
mocno pociągał za klamkę. Siostra moja zamierała ze strachu, ale nie 
przerywała modlitwy. Po chwili drzwi od korytarzyka, przed chwilą 
zamknięte na klucz, z łoskotem się otwierały i jakieś kroki wchodziły 
do pokoju i powoli zbliżały się do mojej siostry. Czuła ona, że ktoś 
staje tuż za nią i chwilę stoi, a następnie pokręciwszy się po pokoju 
wychodzi, zamyka drzwi i  znika w korytarzyku. Siostra moja wów-
czas przybiegała obok do mego pokoju, siadała na łóżku, trzęsąc się 
ze strachu, a potem razem wracaliśmy do jej pokoju. Po sprawdzeniu 
drzwi i ich zamknięciu otwieraliśmy zazwyczaj korytarzyk, aby zoba-
czyć, co się tam dzieje, i wreszcie po zamknięciu drzwi na klucz szliśmy 
spać. Szereg razy słyszałem to chodzenie obok zamkniętych na klucz 
drzwi, stąpanie itd. Jadwisia zawsze przeżywała to bardzo, ale pozosta-
wała w swym pokoju, którego zresztą niełatwo byłoby zmienić na spo-
kojniejszy, bo dalsze pokoje, to właśnie te gościnne, wcale nie [były] 
wolne od spacerujących zjaw. Siostra moja nigdy nie miała odwagi się 
odwrócić w czasie pacierza i spojrzeć, kto za nią stoi, zresztą mogłaby 
nikogo nie zobaczyć. Ja byłem tą całą sprawą mocno podenerwowany, 
ale jakoś tak z roku na rok to się powtarzało 8–10 razy w miesiącu, 
a niekiedy i częściej i nic na to nie można było zrobić. Moja matka do-
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brze o tym wiedziała, radziła się nie bać, modlić się za dusze zmarłych 
i czekać, aż przestaną nas napastować.

W kaplicy wojtkuskiej parokrotnie wieczorem rozlegał się bardzo silny 
łoskot, słyszalny dobrze w stołowym pokoju. Gdyśmy do kaplicy weszli, 
nic nie było widać. Po kilku takich mocniejszych detonacjach doszedłem 
do przekonania, że to pewno sprawka hetmana Karola Chodkiewicza, 
którego serce wisi nad ołtarzem. Pewnego razu, wiedziony ciekawością 
z jednym chłopcem wojtkuskim do spółki, zdjęliśmy to serce w wielkiej 
tajemnicy i po zerwaniu papierowej taśmy oklejającej dwie metalowe po-
łowy skrzynki o kształcie serca wysypaliśmy na papier z wnętrza ciem-
nobrązowy proszek. Zdziwiłem się bardzo, że tak obecnie wygląda serce, 
proszek wsypaliśmy z powrotem, zakleiliśmy papierem szczelinę i serce 
powróciło na swoje miejsce w kaplicy. Czy hałasy się powtarzały potem, 
nie pamiętam.

Na wielkich i pustych wojtkuskich korytarzach często w nocy roz-
legały się silne stąpania, niekiedy słychać było jęki i westchnienia oraz 
skrzypienie drzwiami koło kaplicy, mimo że wiadomo było i sprawdzano 
nieraz, iż nie ma tam absolutnie nikogo. Oczywiście niczego to nie do-
wodzi, ale ta ciągła atmosfera lęku przed niesamowitościami była tymi 
szmerami podsycana.

Ja się tak piekielnie bałem wszędzie, że przez wiele lat siedziała przy 
mnie jakaś piastunka lub służąca aż zasnę, a niekiedy do snu opowiadała 
mi jeszcze wiele ze swoich przeżyć ze strachami. W pałacu wojtkuskim 
bałem się literalnie wszędzie, nawet w biały dzień, o ile sam się znaj-
dowałem w pokoju. Na pierwsze piętro, do gościnnych pokoi, za żadne 
skarby nie poszedłbym tam o żadnej porze.

Ostatnim akcentem ze strachami w Wojtkuszkach było przeżycie 
mojej matki, mniej więcej w roku 1909, około roku przed jej śmiercią, 
a przed definitywnym wyjazdem z Wojtkuszek, do których już nigdy nie 
miała powrócić.

Mama mieszkała sama w pokoju sypialnym i w ogóle w tej części 
pałacu nikt nie sypiał. Był więc buduarek, gabinet ojca, salon, stołowy 
i dopiero pokoje mój i Jadwisi.

Pewnego razu około 11.00 wieczorem przybiegła moja matka bardzo 
zdenerwowana i postanowiła zaraz przenieść się do nas razem ze swymi 
rzeczami. Tak bardzo rozdygotanej i przerażonej matki nigdy nie wi-
działem. Mama z rzeczami przeniosła się do tej strony pałacu, co było 
ewenementem nie lada, zwłaszcza o tak późnej godzinie. Po paru dniach 
mama mi opowiedziała, co tak nagle wpłynęło na jej decyzję. Mianowi-
cie, już od kilku wieczorów mama pisała listy przy biurku w swym budu-
arku zamknąwszy na klucz drzwi od korytarzyka i od drzwi wejściowych 
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oraz bilardowego. W ten sposób korytarzyk był zewsząd zamknięty, a na 
górze i w kredensie w tym czasie nikt nie nocował.

Około 11.00 mama usłyszała bardzo gwałtowne i nerwowe kroki 
w korytarzyku, potem szarpnięcie drzwiami i pukanie oraz rozległ się 
bardzo krzykliwy i nieprzyjemny głos kobiecy: „Jak to, pani Zofia Kos-
sakowska jeszcze tu?”

Mama wytrzymała, głos zamilkł, a następnego dnia to samo się po-
wtórzyło o tej samej godzinie. Wreszcie, krytycznego dnia, mama znów 
pisała listy i znowu około 11.00 stąpania, pukania, wreszcie głos się 
odezwał, ale po chwili drzwi korytarzyka z łoskotem się otwarły, wpadły 
do pokoju jakieś kroki i zatrzymały tuż za mamą. A wówczas prawie nad 
uchem krzyknął głos kobiecy, ten sam co przedtem: 

„Jak to – pani Zofia Kossakowska jeszcze tu, pani hrabino, pani jesz-
cze tu – no no!”

Mama się zerwała i pędem uciekła przez gabinet, salon, stołowy aż 
do nas i więcej do tamtej części pałacu nie powróciła.

Oto garść faktów i opowieści z terenu wojtkuskiego pałacu, na pewno 
nie wszystkie i na pewno niepełne. Kończąc ten dział o duchach, chcia-
łoby się dodać razem z poetą: 

„I jeszcze inne dziwy w pałacu się działy
Jakieś ręce tajemnie do murów pukały
Szlochania szatańskim przeplatane śmiechem
Rozlegały się w zamku wielokrotnym echem…
Lecz nie widać nikogo, zalega głucha cisza
W dali słychać odchodzące stąpania przybysza
Pobrzękuje szablą, ostrogami dzwoni,
A może to szczękanie jakiejś innej broni?
I znów słychać tupot, jakieś kroki wchodzą
Nie ze świata żyjących te kroki pochodzą
A przybysz niewidzialny daje znać o sobie
Zimnym i stęchłym powiewem jak w grobie…”
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życie w woJtkuszkach po roku 1905

Nasza nauka
Po śmierci mego ojca zasadniczo cały rozmach życia wojtkuskiego, 

z  olbrzymią liczbą stale przyjeżdżających i przebywających na dłużej 
gości, wybitnie się zmniejszył, a przeciętnie w pałacu przebywała moja 
matka, ja z siostrą Jadwisią, no i osoby, które nas wychowywały, względ-
nie uczyły. A więc panna Jeanne Vantelaise była jeszcze około 1½ roku 
w Wojtkuszkach, panna Chrzanowska – młoda i bardzo podobno wy-
kształcona nauczycielka z Warszawy zajmująca się edukacją mojej sio-
stry, następnie panna Adela Sługocka153 – niezwykle drobna i filigranowa 
pani, niziutka, o wiele niższa od mojej 12-letniej siostry, a i niewiele 
wyższa ode mnie (miałem wówczas lat 7). Panna Adela Sługocka była 
wówczas na pewno już po 50-tce, miała bardzo ostre rysy ascetycznej 
twarzy, olbrzymią koafiurę, jak kapelusz, leżącą na głowie z wielką ko-
kardą aksamitną we włosach, miała ostry piskliwy głos i baliśmy się jej 
bardzo, mimo że była ona anielskiej dobroci i cierpliwości.

Panna Sługocka uczyła Jadwisię i mnie, była bardzo wymagająca 
i  nieustępliwa, często bardzo biła mnie po łapach linijką drewnianą 
o kantach okutych miedzią, nieraz targała mnie za uszy, a nawet pako-
wała mnie do kąta, jak było potrzeba. Z tym stawianiem do kąta miała 
panna Adela trudności, bo ja się oczywiście opierałem i szamotałem, 
a ona wiele siły nie miała. Wówczas widząc, że już nie da rady, wzywała 
służącego, który dopomagał jej niezbyt chętnie w tej akcji karnej, uwa-
żając, że panicza krzywdzą, każąc mu godzinami się uczyć, zamiast dać 
mu spokój i prawo do swobodnego życia. 

Najgorsze było, gdy się moja matka dowiadywała o moim oporze. 
Wówczas bezapelacyjnie musiałem iść do gabinetu, spuścić spodnie, po-
łożyć się na kanapie i przytrzymywany przez służącego Kalenika dosta-
wałem mocne i bynajmniej niesymboliczne razy palcami kauczukowy-
mi, które musiałem osobiście przynieść, a potem odnieść. Prawie tak, jak 
kopanie dołu przez skazanego na śmierć przed samą egzekucją. Często 
bardzo mocne i bezlitosne uderzenia mojej matki pozostawiały ślady na 

153 Nie jest znana dokładna data urodzin Adeli Sługockiej. Po śmierci Stanisława Ka-
zimierza jeszcze przez pewien czas przebywała w Wojtkuszkach. Majątek opuściła 
między 1912 a 1915 rokiem, kiedy Jan Eustachy rozpoczął edukację w szkole w Ży-
tomierzu. Z informacji zawartych w pamiętniku Marii z Chodkiewiczów Kossakow-
skiej wynika, że przebywała ona u Kossakowskich w Wielkiej Brzostowicy. Zapewne 
zatrudniono ją tam do nauczania dzieci. Zmarła 11 lutego 1932 roku pomiędzy 3 a 4 
rano w brzostowickim pałacu. Pochowano ją na miejscowym cmentarzu. Zob. ARK, 
LB, M. z Chodkiewiczów Kossakowska, Pamiętnik, bp.
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parę tygodni, łącznie z piekącym bólem. Po każdym skórobiciu miałem 
zwyczaj oglądania swych pośladków przed lustrem dla oceny stopnia 
uszkodzenia mego ciała. Również, wcale nierzadko, dostawała w skórę 
i moja siostra. Muszę przyznać, że stopniowo nasze cielesne kary sta-
wały się coraz to mniej dotkliwe dzięki niezwykłemu poświęceniu słu-
żącego Kalenika, który zawsze urzędowo trzymał nas, byśmy nie uciekli 
z kanapy, jako że nie było do pomyślenia, aby któreś z nas spokojnie 
leżąc oczekiwało na razy. Otóż ów Kalenik, który nie wiadomo dlaczego 
i za co kochał bardzo i moją siostrę i mnie, w czasie egzekucji chwytał 
oburącz nas za pośladki i tak sprytnie manipulował dłońmi, że wszyst-
kie uderzenia spadały na jego ręce, omijając w większości naszą skórę. 
W wyniku [naszej obrony] Kalenik chodził często z popuchniętymi rę-
koma, a my, nieruszeni palcami kauczukowymi powracaliśmy do zajęć 
pogrążeni we wstydzie i bardzo upokorzeni dobrocią naszego wybawcy, 
którego się szło całować i ściskać w kredensie, dziękując za opiekę i ra-
tunek. On zaś wypierał się zawsze w żywe oczy, że nic podobnego nie 
robił, że jakby śmiał tak panią hrabinę oszukiwać itd. Mówił, widocznie 
twoja i Jadwisi skóra już tak się przyzwyczaiła i wygarbowała, że coraz 
mniej staje się czuła na uderzenia.

Opis naszego skórobicia jakoś został związany z osobą panny Adeli 
Sługockiej nie dlatego, aby ona się kiedy skarżyła na nas, lecz dlatego, że 
szamotanie się z nią w czasie stawiania, zwłaszcza mnie, do kąta zwią-
zane było z hałasem, który często docierał do uszu mojej matki. Zresztą 
dodam, że doprowadzenie i postawienie mnie w kącie, nie rozwiązywało 
jeszcze zagadnienia utrzymania mnie w tym poniżającym miejscu. Pan-
na Adela próbowała więc wielu sposobów. Między innymi, przy pomo-
cy służącego, zastawiało się mnie szafą, najczęściej ciężką bieliźniarką. 
Wymagało to już dużego nakładu przesuwania ciężkich mebli w pokoju, 
gdzie odbywała się lekcja, powstawał zamęt, szuranie sprzętami, rysowa-
nie posadzki wymagającej pastowania i froterowania dla zatarcia śladów 
itp. Był więc to wysiłek ponad fizyczne możliwości filigranowej panny 
Adeli, nie mówiąc o tym, że udawało mi się ruchem węża wyślizgnąć zza 
szafy i prysnąć np. do ogrodu niezauważony przez moją poskromicielkę. 
Gdy wreszcie uznawała ona, że kara skończona, kazała odsunąć szafę, 
za którą już mnie dawno nie było. Podrywało to więc bardzo autory-
tet mej nauczycielki, która zmuszona była uciekać się do innych metod 
represji. Najprostszym oczywiście było targanie za uszy i uderzenia li-
nią po łapach. Czasem stawiano mnie do kąta fikcyjnie. Wyglądało to 
w ten sposób, że lekcję przerywano na 10–15 minut i oświadczano mi, 
że stoję w kącie. To rozwiązanie bardzo mi odpowiadało, a więc, aby nie 
zniechęcić mej nauczycielki do tego typu wymierzania kary, przez cały 
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czas teoretycznego stania w kącie zanosiłem się od płaczu i błagałem ją 
o  skrócenie tego poniżającego okresu. Panna Sługocka cieszyła się, że 
jeszcze mam na tyle ambicji, że to tak przeżywam i z całą bezwzględno-
ścią dotrzymywała okres kary do 15 minut, co o cały kwadrans skracało 
mi lekcję i co nie było do pogardzenia. Z panną Sługocką uczyłem się 
polskiego, rachunków, pisałem dyktanda i studiowałem gramatykę. Pan-
na Chrzanowska, która swą dużą urodą, wysokim wzrostem i wielkim spo-
kojem nie tylko mi imponowała, lecz i bardzo onieśmielała, uczyła mnie 
historii polskiej, a także trochę literatury, w sensie czytanek umieszczo-
nych w wypisach dla klasy wstępnej. Panna Sługocka, jeżeli się czasami 
zdarzyło, że coś zrobiłem lub się nauczyłem jako tako, spoglądała na mnie 
spod binokli zsuniętych na koniuszek nosa i mówiła: „Wcale dobrze, wcale 
dobrze mój chłopcze”, co mnie napawało wielką dumą.

Francuski odrabiałem z panną Jeanne Vantelaise, głównie czytając 
z  nią lub słuchając jej czytania kolejnych tomów Bibliothèque Rose, 
słynnych powieści hr. de Séguz pt.: Les malheurs de Sophie, La Soeur de 
Gribouille, Le Général Dourakine itp. Poza tym czytaliśmy razem z sio-
strą z panną Jeanne książki z Bibliothèque Bleu, np. L’Auberge de l’Ange 
Gardien i długą powieść Sans Famille, co miało znaczyć bez rodziny, 
a mnie się wciąż wydawało, że to znaczy 100 rodzin.

Z naszych nauczycielek była jeszcze panna [Jadwiga] Wolikowska. 
Była to osoba już około 70 lat, dawna nauczycielka siostry mojej Ga-
brieli Górskiej, osoba najbardziej autorytatywna w sprawach wiary. Pan-
na Wolikowska była bardzo wymagająca i ostra, bardzo wiele godzin 
spędzała w kościele oraz w kaplicy i w sposób niewiarygodny musztro-
wała wszystkich, zwłaszcza młodych księży, nawet w czasie odprawiania 
mszy. Potrafiła ona głośno zwracać im uwagę na nie takie odmawianie, 
na złą dykcję itp. i często, gdy któryś z księży odprawiał mszę, padały 
ostre słowa panny Wolikowskiej: „Głośniej! Nie tak szybko!” itp. Znana 
ona była już z tego w całej okolicy i nikt nawet nie próbował jej w tych 
wychowawczych metodach w stosunku do kleru przeszkadzać. Jeżeli 
wynikły jakiekolwiek spory dotyczące czy to obrzędów, czy historii ko-
ścioła, czy wreszcie zasad wiary, panna Wolikowska jednym bezapela-
cyjnym zdaniem wszystko rozstrzygała, nie licząc się nawet ze zdaniem 
księży. Myślę, że panna Wolikowska była w jakimś stowarzyszeniu lub 
zakonie nienoszącym habitów, a w hierarchii kościelnej musiała być na 
szczeblu odpowiadającym randze biskupa. Była to niewątpliwie osoba 
bardzo wykształcona, chyba niezwykle ofiarna i dobra, i czyniąca wiele 
dobrego incognito, co się potem wielokrotnie okazywało. Poza tym była 
niewątpliwie dziwaczką, a jej stałe ingerencje w sprawy kleru, a nawet 
w prywatne życie np. księży mieszkających okresowo w Wojtkuszkach, 



71

uważała ona za swój obowiązek i za swe posłannictwo, które przez całe 
życie niezmordowanie wypełniała, nie zrażając się licznymi wstrętami, 
z którymi się na tym odcinku spotykała.

Religii uczyła nas panna Wolikowska, wyrocznia w tych sprawach 
i bardzo wysokie stawiała wymagania. To też, gdy okresowo co parę mie-
sięcy zjawiał się w Wojtkuszkach proboszcz, aby mnie i moją siostrę 
przepytać z religii, zawsze był zachwycony naszą głęboką i wszechstron-
ną wiedzą. Tylko panna Wolikowska uważała te repetycje z proboszczem 
za rzecz absolutnie niecelową, gdyż wątpiła, by któryś z naszych księży 
mógł być bardziej od niej biegły w tych sprawach, którym poświęciła 
całe swoje długie życie.

Lekcje nasze rozpoczynały się punktualnie o godzinie 9.00 rano, 
po śniadaniu i trwały bez przerwy do godz. 11.30. Potem następowała 
15-minutowa przerwa, wietrzenie pokoju, zwłaszcza, że panna Sługocka 
bez przerwy paliła papierosy i dalej lekcje trwały do godz. 13.00, o któ-
rej rozlegał się dzwonek na obiad. Siostra moja uczyła się obok w swym 
pokoju, ja zaś w swoim. 

W czasie obiadu przynoszono pocztę. Pocztę przywoził codziennie 
z Wiłkomierza wojtkuski poczmistrz – człowiek jeżdżący konikiem i ma-
łym drabiniastym wózkiem do Wiłkomierza po różne zakupy i pocztę. 
Również listy z Wojtkuszek na pocztę były przez niego odwożone. Po-
czmistrz posiadał wielką torbę z czarnej skóry w kształcie teczki tyl-
ko 4-krotnie większą od normalnych dzisiejszych teczek. W tej torbie, 
zamykanej na zasuwę i  kłódkę, znajdowały się listy. Klucz od kłódki 
mieli na poczcie w Wiłkomierzu, gdzie otwierali torbę, wyjmowali listy, 
wkładali korespondencję do Wojtkuszek i zamykali torbę na kłódkę. Po-
czmistrz przywoził pocztę i albo torbę podawał przez okno mojej matce, 
albo przynosił do kredensu. Stąd torba zjawiała się w pokoju jadalnym 
w czasie obiadu. Moja matka posiadała drugi klucz od kłódki i otwierała 
osobiście torbę – [następnie] rozdawała listy domownikom, a inne listy 
do osób zamieszkałych poza pałacem oddawano do kredensu, skąd już 
były roznoszone adresatom.

Moja matka prowadziła przez całe życie bardzo ożywioną korespon-
dencję, pisząc do setek osób zamieszkałych w kraju i za granicą. Prze-
ciętnie mojej matce pisanie listów zajmowało 2–3 godziny dziennie 
i to najczęściej wieczorem. Nieraz kończyła pisanie po 12.00 lub 1.00 
w nocy. Dziennie pisała co najmniej 10–15 bardzo obszernych listów. 
Nic dziwnego, że otrzymywała bardzo obfitą korespondencję z różnych 
zakątków świata. Poczta więc w Wojtkuszkach zastępowała poniekąd 
gazety, które zawsze przychodziły, ale niewiele w nich było wiadomości. 
Uzupełnieniem gazet było zawsze kilkanaście listów dziennie, z których 
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dowiadywaliśmy się zawsze wiele rzeczy. Zawsze w czasie obiadu moja 
matka listy przerzucała i od razu ważniejsze wiadomości podawała nam 
przy stole. Niektóre listy czytała in extenso przy stole, resztę korespon-
dencji studiowała mama u siebie. Po obiedzie leżeliśmy ½ godziny na 
łóżkach i w tym czasie odbywało się głośne czytanie. Potem był spacer 
mniej więcej do 16.00–17.00, o 17.00 podwieczorek i zaraz potem odra-
bianie lekcji do 19.30, czyli prawie do kolacji. Pół godziny przed kolacją 
wolno nam było robić, co się podobało, a po kolacji sprzątanie ze stołu, 
ewentualne dokańczanie lekcji. Koło 21.00 szło się do sypialnego mojej 
matki na pacierz, a potem już spać. Po zgaszeniu świateł i wyjściu na-
szych opiekunów, rozpoczynałem przez otwarte drzwi rozmowę z moją 
siostrą mocnym szeptem. Często bowiem siedząca obok w  stołowym 
któraś z naszych nauczycielek posłyszawszy, że rozmawiamy, wpadała 
z okrzykiem: „Nie rozmawiać!” i, co gorsze, zamykała drzwi od poko-
ju mojej siostry. Musiałem wówczas chwilę przeczekać, znów drzwi do 
Jadwisi otworzyć i dalej usiłowaliśmy rozmawiać najczęściej do 22.00–
23.00 wieczorem, bo zbyt wcześnie kładziono nas do łóżek.
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goście woJtkuscy

Gości przyjeżdżających do Wojtkuszek po śmierci mego ojca, można 
by podzielić na dwie kategorie: gości spędzających dłuższe okresy czasu, 
gości wpadających na krótko tzn. na parę dni, względnie, co się rzadko 
zdarzało, na parę godzin. Przyjazd bez nocowania należał do rzadkości, 
chyba ktoś bardzo blisko mieszkający i zjawiający się na jakąś uroczy-
stość, np. imieniny itp. 

Kasia Kossakowska
Rozpocznę od gościa, a raczej już domownika, czasem tylko jeżdżące-

go do swego domu, która była ubóstwiana przez wszystkich bez wyjątku 
– ciocia Kasia Kossakowska154 z Lukoń155, żona od wielu lat nieżyjące-

154 Katarzyna O’Brien de Laçy, córka Patryka O’Brien de Laçy i Julii von Damme. Żona 
Franciszka Kossakowskiego. Z zapisków Stanisława Kazimierza wnika, iż to jego oj-
ciec – Stanisław Szczęsny – zaaranżował to małżeństwo. Małżeństwo to było uda-
ne, jednak krótkie. Po stracie jedynego syna, niebawem zmarł również Franciszek: 
„Stryjostwo stracili jedynego syna, jakiego im Bóg dał, w 16. roku życia. Potem 
i stryj nasz ukochany, zacny, najlepszy człowiek, również nas porzucił. Biedna stry-
jenka pozostała sama jedna na gruzach wspomnień szczęśliwej, minionej przeszło-
ści, jednak pomimo tylu burz i przejść bolesnych Lukonie pozostały zawsze miłym, 
uroczym schronieniem, a stryjenka Franciszkowa zawsze równie serdeczna, zacna, 
cicha, zajęta myślą o innych jest do dziś duszą swojego domu, i pobyt w nim czyni 
każdemu miłym i przyjemnym. A przy tym pani domu zawsze poetyczna i idealna. 
Spotykałem w życiu kobiety, które nigdy nie były młodymi – o stryjence Franciszko-
wej mogę powiedzieć, że nigdy nie będzie starą, gdyż natura obdarzyła ją pewnym 
wdziękiem, który właśnie ten przywilej posiada”. Kossakowska posiadała również 
wielkie wpływy. Znała wielu rosyjskich urzędników, m.in. Michała Murawiewa. 
W czasie powstania styczniowego aresztowano jednego kuzyna Kossakowskich – Ja-
rosława – o uwolnienie którego starała się właśnie hrabina: „Tymczasem dowiedzie-
liśmy się w Rydze o uwięzieniu Stasia Kozakowskiego i o wydaniu wyroku śmierci 
przez powieszenie na Sierakowskiego i Jarosława Kossakowskiego. Stryjenka nasza 
Franciszkowa Kossakowska znała osobiście Murawiewa, gdy tenże przed laty, pełniąc 
obowiązki gubernatora wileńskiego często odwiedzał Augustówek, gdzie mieszkali 
jej rodzice państwo de Laçy. Droga stryjenka postanowiła uczynić wszystko, co tylko 
będzie mogła, aby uratować od śmierci nieszczęśliwego Jarosława. Udała się więc 
do Murawiewa, który ją przyjął bardzo brutalnie, mówiąc: że jeżeli ma go o co pro-
sić, powinna była przyjść w jasnej sukni, ale nie w czarnej. Powtórnie więc biedna 
kobieta z drżącym sercem, ale z silnym postanowieniem uratowania mężowskiego 
synowca udała się do głównego naczelnika Litwy ubrana jasno, kolorowo. Tym razem 
Murawiew przyjął stryjenkę jak najgrzeczniej, z całą uwagą wysłuchał jej prośby, 
a uwzględniając wiek Jarosława, liczącego nie więcej wówczas nad lat 20-cia (rodził 
się bowiem w 1843 roku), zamienił karę śmierci na 20 lat ciężkich robót, następnie 
na osiedlenie na Syberii. Nieszczęśliwy Sierakowski nie uniknął swego losu”. Zob. 
FKW, S.K. Kossakowski, Wspomnienia z przeszłości, t. 1, s. 68, 97, 328.

155 Lukonie – miasteczko i folwark położony w powiecie wileńskim, początkowo wła-
sność hetmana Szymona Kossakowskiego, następnie Józefa Antoniego Kossakow-
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go i nieznanego mi wuja Franciszka Kossakowskiego156. W tym czasie 
ciocia Kasia miała już na pewno około 70 lat, a może i więcej. Była to 
maleńka, chuda staruszka, podobno niegdyś niepospolitej piękności ko-
bieta, mieszkająca od lat samotnie w swym majątku Lukonie odległym 
od Wojtkuszek o jakieś 25 wiorst. 

Lukonie to stary, zupełnie opustoszały dwór otoczony ponurym, 
ciemnym i mocno zadrzewionym parkiem. Dom też ponury, zagracony 
pięknymi meblami i dziełami sztuki. Jakoby Lukonie należały ongiś do 
generała Kossakowskiego157 – jednego z adiutantów Napoleona. W jed-
nej z bardzo ciemnych alei parku w Lukoniach, w końcu, stała wycięta 
z drzewa postać niejakiej pani de Genlis, którą miały łączyć przed laty 
jakieś stosunki z generałem Kossakowskim. To była największa atrakcja 
Lukoń dla nas. Wchodziło się w tą ciemną aleję, w końcu której jak 
zjawa, stała biała dama wielkości nadnaturalnej. W miarę zbliżania się 
do niej zarysowywały się jej kontury, szczegóły stroju, a wreszcie twarz. 
Cała ta postać była wycięta z deski i pomalowana olejno.

Ciocia Kasia przyjeżdżała do Wojtkuszek czarną karetą zaprzężoną 
w cztery bardzo piękne i rosłe konie. Stangret cioci nazywał się Józenas, 
był zawsze w czarnej liberii z czarnymi guzikami, w czarnej skórzanej 
czapce z denkiem i siedział nieruchomo na koźle. Dowoził swą panią do 
pałacu, zdejmował jej kuferek przywiązany za karetą i wnosił jej rzeczy 
do pokoju, w którym ciocia miała mieszkać.

Ciocia przyjeżdżała na parę dni zobaczyć, co się u nas dzieje. I od 
razu już wszyscy bez wyjątku zaczynali się martwić, żeby ciocia nie wy-
jechała. Rozpoczynały się więc błagania, gdy się zbliżał termin jej wyjaz-
du, aby koniecznie jeszcze pozostała. Ciocia niechętnie, wymawiała się 
setkami powodów, wreszcie miękła, gdy my i moja matka, klęcząc przed 

skiego, adiutanta Napoleona I. Zob. S.K., Lukonie, [w:] SgKP, t. 5, s. 480.
156 Franciszek Kossakowski (ur. 30 sierpnia 1815 r. w Marciniszkach, zm. 29 marca 

1887 r. w Wilnie) – ziemianin, właściciel Lukoń.
157 Józef Antoni Kossakowski (ur. w 1772 r. w Marciniszkach, zm. 28 października 

1842 r. w Lukoniach) – syn Antoniego, kasztelana inflanckiego oraz Eleonory Stra-
szewiczówny. Swoją karierę zawodową związał z armią. Wziął udział w działaniach 
zbrojnych w 1792 roku po stronie targowiczan. Po upadku powstania kościuszkow-
skiego wyjechał do Paryża, gdzie poznał m.in. Napoleona Bonaparte, który po przy-
byciu na Litwę w 1812 r. mianował Kossakowskiego generałem brygady w korpusie 
litewskim oraz mianował go swoim adiutantem. Józef Antoni wziął udział w wal-
kach pod Smoleńskiem, Możajskiem, Moskwą (po zajęciu tego miasta Napoleon 
mianował Kossakowskiego gubernatorem – funkcję tę sprawował przez trzy dni), 
Berezyną, Wilnem, Kownem. Walczył również w kampanii w 1814 r. Kossakowski 
towarzyszył Napoleonowi w 1814 r. podczas abdykacji w pałacu Fontainebleau. Po 
opuszczeniu Francji generał powrócił na Litwę do swojego majątku Lukonie, gdzie 
zmarł w 1842 r., nie pozostawiając po sobie potomków, pochowany w Janowie. Zob. 
Z. Kossakowska-Szanajca, Kossakowski Józef Antoni, [w:] PSB, t. 14, s. 276–278. 
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nią, błagaliśmy by została. Wówczas Józenas spod ganku odjeżdżał do 
stajni trochę zły, ale poddawał się orzeczeniu swej pani, od której mu-
siał się zawsze bezpośrednio dowiedzieć, że zostaje. Podobny proceder 
odbywał się mniej więcej co kilka dni i to był pierwszy etap walki o za-
trzymanie cioci Kasi w Wojtkuszkach. W drugiej fazie uzyskiwało się ze-
zwolenie, aby Józenas z końmi i karetą powrócił do Lukoń. Ciocia wów-
czas polecała mu, aby pojechał do domu, zobaczył co się dzieje i zaraz 
wracał. Józenas opadnięty następnie przez nas był z kolei proszony, aby 
nie powracał prędko, że się do Lukoń napisze itp. i w rezultacie ciocia 
zostawała na 2, 3, 5, a czasem 7 miesięcy i dłużej. W międzyczasie Józe-
nas wpadał się pokazać, przywoził wieści z Lukoń i następnie powracał. 
A cały dom wojtkuski szalał z radości, że ciocia z nami pozostała.

Ciocia Kasia Kossakowska zamieszkiwała na parterze w jednym z po-
koi gościnnych koło kaplicy. Chodziła zawsze ubrana w czarną koron-
kową suknię i okryta była też zawsze wielkim, białym, włóczkowym 
szalem. Paliła bardzo wiele papierosów, które zresztą sama sobie robiła 
maszynką do tytoniu i gilz i całymi dniami, siedząc na kanapce w sa-
lonie, układała setki i tysiące marek pocztowych, które jej przysyłano 
z całego świata. Znaczki te odklejała, segregowała, układała w kupki po 
100 sztuk jednakowych, obwiązywała nitką, układała w pudełka i wy-
syłała gdzieś do Afryki, aby wykupić Murzynków. Palce miała zupełnie 
zdeformowane i pokręcone widocznie przebytym reumatyzmem, ale 
mimo to bardzo sprawnie tymi rękami działała. 

Mówiła cichym i trzęsącym głosem, odzywała mało, chętnie słu-
chała każdego i każdą rzeczą się interesowała, co sprawiało wrażenie, 
że każda osoba i jej sprawy ciocię żywo obchodzą i interesują. Toteż 
każdy lubił z nią rozmawiać, zwierzać się ze swych trosk i zmartwień, 
a przy tym miała taki jakiś miły wzrok i dobre spojrzenie, i tak czarujący 
uśmiech, że wszyscy za nią dosłownie szaleli, i to wszyscy bez wyjątku. 
Dla każdego miała zawsze uśmiech, każdemu coś miłego i niezdawko-
wego powiedziała, nigdy i za nic się nie obrażała i zawsze chciała być 
na ostatnim miejscu i niejako w cieniu. Nie wiem, ile godzin w życiu 
i ja, i moja siostra Jadwisia potrafiliśmy przesiedzieć przy niej, wpatrze-
ni w jej twarz zupełnie jak urzeczeni. Nie lubiła mówić o sobie i swych 
sprawach, a wiedzieliśmy, że ciocia miała wielkie przeżycia, że w okresie 
powstania nie wahała się udawać do najbrutalniejszych katów carskich, 
aby wyprosić złagodzenie wyroku dla wielu skazańców i podobno, dzię-
ki swej niezwykłej urodzie i umiejętności postępowania, wiele osób jej 
zawdzięczało życie. O sprawach tych nigdy nie wspominała. Przy łóżku 
cioci stał zawsze obrazek Matki Boskiej malowany ręcznie na porcela-
nie. Ramkę stanowiło obramowanie drewniane w kształcie skórzanego 
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paska z dziurkami i klamerką. Obrazek ten otrzymałem po śmierci cioci 
i był on u nas na Bednarskiej aż do powstania, w czasie którego zaginął 
z naszymi rzeczami.

Z wojtkuskim salonem związana była nierozerwalnie sylwetka cioci 
Kasi, która na kanapce w rogu przed stołem oznaczonym + na szkicu ze 
strony 44 siedziała od rana do późnego wieczora. Zawsze przygarbiona 
i pochylona nad stołem, na którym piętrzyły się tysiące kopert i już 
odklejonych znaczków, które segregowała i pakowała do wielkich pudeł. 
Na stole tym leżało pudełko z tytoniem i maszynka do robienia papiero-
sów, następnie paczka gilz, duża popielniczka i 2 talie kart, gdyż ciocia, 
zresztą bardzo rzadko, pozwalała sobie na luksus postawienia pasjan-
sa. Ręce cioci, nieprawdopodobnie pokręcone i zdeformowane, pokryte 
były włóczką – pończochą uciętą u nasady palców, miało to utrzymać 
stałe ciepło. Ciocia zawsze za sobą miała poduszkę, a pod nogami mały 
podnóżek, który zawsze cioci pod nogi wsuwaliśmy.

Nie pamiętam już w którym roku, w każdym razie przed 1910, ciocia 
Kasia umarła w Lukoniach. Po jej pogrzebie zjawił się w Wojtkuszkach 
Józenas, z karetą cioci i jej czarnymi końmi i zameldował się wraz ze 
sprzętem i dobytkiem, jego zdaniem już nikomu niepotrzebnym w Lu-
koniach, i prosił o przyjęcie na służbę w Wojtkuszkach. I został wraz 
z karetą i końmi cioci, a jak już te sprawy załatwiła moja matka z zarzą-
dem Lukoń tego nie wiem. Józenas mówił mojej matce, że chce być tam, 
gdzie najlepiej się czuła jego pani, gdzie większą część czasu spędzała 
i gdzie ją tak bardzo kochano. „A jeżeli Pan Bóg da doczekać” mówił 
Józenas mojej matce: „to i panią hrabinę jeszcze na cmentarz odwiozę”. 
No i doczekał się Józenas tej chwili. Gdy zwłoki mej matki przywieziono 
z Warszawy w 1911158 roku do Wojtkuszek, to Józenas w swej czarnej 
liberii powoził pogrzebowym wozem, odwożąc trumnę mojej matki na 
cmentarz wojtkuski.

Biskup Palulon
Częstym gościem wojtkuskim był kowieński biskup Palulon159, który 

przyjeżdżał zwykle latem na okres paru tygodni. Biskupowi towarzy-

158 Trumnę Zofii Bower Saint Clair hrabiny Kossakowskiej do Wojtkuszek sprowadzono 
22 czerwca 1912 roku, a nie w 1911 jak podaje autor.

159 Mieczysław Leon Palulon (ur. w 1834 r., zm. w 1908 r.) – biskup kowieński. Urodził 
się w biednej rodzinie na Żmudzi. Swoją edukację rozpoczął w Kownie, po czym udał 
się do Worni, gdzie zapisał się do seminarium duchownego. Z seminarium wyjechał 
do Petersburga, gdzie pobierał nauki w akademii duchowieństwa. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1860 roku. Powróciwszy do Kowna, z nominacji papieża Piusa X, 
mianowano go wysokim urzędnikiem kościelnym, a w 1863 roku Leon XIII ofiaro-
wał mu godność biskupa żmudzkiego. Zob. Ksiądz biskup Mieczysław Palulon, „Gazeta 
Świąteczna”, 1908, Nr 1425, s. 2. 
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szyło zawsze kilku księży, a ponadto miał on osobistego służącego Jana, 
który był postacią dosyć niezwykłą. Biskup Palulon był już w bardzo 
podeszłym wieku, nosił stale granatowe okulary i z dużym trudem się 
poruszał. Większość czasu spędzał on albo w łóżku, do którego wracał 
po odprawieniu mszy rannej w kaplicy, albo też na fotelu na werandzie 
z nogami wyciągniętymi na podstawionym krześle i okrytymi grubym, 
ciemnym, wełnianym szalem. Służący biskupa Jan, człowiek już po 
sześćdziesiątce, mały, krępy, z dużymi wąsami siwymi, był osobnikiem 
o dużym temperamencie, niezwykle arbitralny, całkowicie panował nie 
tylko nad biskupem i towarzyszącymi mu księżmi, lecz również stop-
niowo opanowywał dom, wydając wiele zarządzeń związanych z po-
trzebami arcypasterza. Jan wyznaczał godziny odprawiania mszy przez 
wszystkich księży, a także i biskupa, oznaczał czas i skład posiłków 
w domu, nawet dawał sygnał do wstawania od stołu po obiedzie i wiele 
innych. Niemalże nazajutrz po przyjeździe biskupa, Jan kazał mi stawić 
się w jego pokoju, wręczył mi całą ministranturę do mszy napisaną na 
kartkach i kazał mi się wszystkiego nauczyć na pamięć w przeciągu paru 
dni. O żadnym sprzeciwie nie było mowy, tym bardziej, że moja matka 
już od dawna chciała, abym się nauczył służyć do mszy, a teraz trafiała 
się akurat okazja. Jan oczywiście zawsze służył do mszy biskupowi. Po 
paru dniach rozpoczęła się moja martyrologia. Już bardzo wczesnym 
rankiem musiałem się udawać do pokoju Jana, który mnie nieraz go-
dzinami przepytywał z ministrantury i po kolei, i na wyrywki, a każde 
moje potknięcie karcił natychmiast albo bardzo bolesnym skręceniem 
mi ucha, albo też zwyczajnie szturchańcami. Jednocześnie sypały się na 
moją głowę wszelkie poniżające epitety i wyzwiska i najczęściej tegoż 
dnia jeszcze w godzinach poobiednich powtarzała się repetycja, i tak co 
dzień. Wkrótce rozpoczynała się druga faza mego kształcenia w mini-
stranturze. Jan w swym pokoju nakładał kolejno wszystkie szaty, w które 
się ksiądz ubiera do mszy, a ja musiałem go ubierać, podciągać wszystkie 
fałdy, podawać kolejne części szat, zawiązywać sznurki itp. Gdy Jan już 
był ubrany rozpoczynał odprawianie mszy, w czasie której uczyłem się, 
kiedy co mam mu podać, kiedy co odpowiedzieć, kiedy i jak zadzwonić, 
kiedy wstać i kiedy przyklęknąć, uczył mnie przenoszenia książki, nale-
wania wody itp. Oczywiście wszystko przy zwykłym stole, bez kielicha 
i pateny, które pozostawały w kaplicy. Musztra moja trwała długo, była 
bardzo męcząca i nękająca, zwłaszcza że wszelkie uchybienia były karco-
ne niezwłocznie i dotkliwie. Gdy już opanowałem całą sztukę ministran-
tury jako tako, Jan kazał mi iść ze sobą bardzo wczesnym rankiem do 
pokoju, w którym spał biskup. Jan wchodził, otwierał biskupowi z trza-
skiem okiennice i oświadczał, że czas wstawać. Biskup słabym głosem 
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prosił o pozostawienie go w spokoju, gdyż całą noc nie spał. „Kłamiesz” 
– przeczył mu Jan – „Sam widziałem, spałeś jak zabity, czas wstawać”. 
Biskup odwracał się do ściany, a Jan rozpoczynał przy nim ze mną repe-
tycję, zadając mi pytania, a potem wymawiając różne łacińskie frazesy, 
na które jako ministrant musiałem odpowiedzieć. Biskupa to nużyło, nie 
zwracał wcale uwagi na moje słowa, ale musiał wytrzymać tę całą lekcję, 
a raczej powtórkę, którą mi Jan urządzał przy łóżku biskupa. Rozpoczę-
ła się wkrótce trzecia faza – służenie do mszy razem z Janem biskupowi, 
a potem jego księżom. Gdy już się nieco wprawiłem, w okresie pobytu 
wielu księży w Wojtkuszkach, musiałem nieraz służyć od 7.00 rano do 
3–4 i więcej mszy pod rząd. Ponieważ był to okres lata i wakacji, więc 
w lekcjach mi to nie przeszkadzało, lecz przekreślało prawie cały ranek 
do południa, z czego nie byłem wcale zadowolony. Później chodziłem 
w niedzielę i większe święta służyć do mszy w czasie sumy w wojtkuskim 
kościele, co nawet dosyć lubiłem, zwłaszcza że byłem w dużej grupie mi-
nistrantów ubranych w czerwone pelerynki i mających możliwość dzwo-
nienia w czasie mszy i procesji na bardzo dużych i ładnie brzmiących 
dzwonkach, co sprawiało mi wielką przyjemność.

Z biskupem Palulonem zjeżdżało wielu księży mieszkających w Wojt-
kuszkach – do nich należeli ks. prałat Styrowicz, ks. Żongołowicz, 
ks.  [Antoni] Burzyński – późniejszy kapelan I Pułku Ułanów Krecho-
wieckich i inni.

Do obiadu biskup Palulon zawsze wstawał i przychodził, siedząc 
po prawicy obok mojej matki. Jan w białych rękawiczkach nicianych 
stał za biskupem, namawiał go do jedzenia, musztrował, żeby nie mę-
czył się rozmową itp. Po zakończonym obiedzie Jan nieraz szturchał 
palcem moją matką i nachylając się, szeptał jej do ucha: „Wstawaj już, 
biskup nie lubi długo siedzieć przy stole!”. Księża towarzyszący bisku-
powi z jednej strony byli musztrowani przez Jana, z drugiej zaś przez 
pannę Wolikowską. Jan pilnował godzin i kolejności nabożeństw, go-
dziny wstawania, a nawet – u młodych księży pilnował odmawiania 
brewiarza, które latem odbywało [się] przeważnie w jednej z alei parku. 
Panna Wolikowska pilnowała księży w czasie nabożeństw oraz bardzo 
ściśle przestrzegała godzin ich powrotu do pokoju na spoczynek. Prze-
ważnie już około 9.00 wieczór wszyscy młodzi księża powinni byli być 
w pokojach, jeżeli nie chcieli się narażać pannie Wolikowskiej. Więk-
szość tych księży była bardzo sympatyczna, mieli oni w sobie dużo 
radości życia, brali udział w zabawach naszych, chodzili na huśtawkę, 
wywracali kozły na trapezie, a także jeździli na tzw. gigantach. Polega-
ło to na wejściu w pętlę obszytą miękką skórą i znajdującą się na końcu 
4-ech sznurów przytwierdzonych do żelaznego obracającego się koła 
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na szczycie wielkiego słupa. Wszystkie 4 osoby rozbiegały się i pod-
skakując w górę, objeżdżały w powietrzu dookoła słupa, co wymagało 
okresowego odbijania się nogami od ziemi. Przy wprawie jeździło się 
jak na huśtawce, dosyć wysoko bujając w powietrzu. Często też księża 
z rozwianą sutanną oblatywali na znacznej wysokości przestrzeń do-
okoła słupa, zakreślając w powietrzu koła, nalatując jedni na drugich, 
zderzając się w powietrzu itp. Na jednego z księży młodych panna 
Wolikowska się uwzięła, podejrzewając, że opuszcza on swój pokój po 
niedozwolonej przez nią godzinie. Aby swe podejrzenia potwierdzić, 
oparła ona o drzwi księdza szczotkę na kiju, a na jej szczycie umieściła 
puste wiadro dnem do góry, co miało wywołać brzęk i hałas w razie 
otwarcia drzwi. Ksiądz około 10.00 wieczór wybrał się do ubikacji, 
rusztowanie z brzękiem runęło na ziemię, a panna Wolikowska miała 
już niezbity dowód, że jej podejrzenia były słuszne.

Często cała paczka młodzieży z moim bratem Stanisławem Micha-
łem wieczorami odbywała spacery po parku, do których zawsze wciąga-
liśmy naszych księży wyprowadzanych w największej tajemnicy z pokoi 
przez nas, co zresztą działo się za wiedzą biskupa oraz starszych księży, 
chętnie też biorących udział w pięknych spacerach po wojtkuskim par-
ku. Biskup Palulon 2–3 razy latem spędzał czas w Wojtkuszkach, a po 
jego śmierci przyjeżdżał z kolei biskup kowieński Cyrtowt160.

Duże zjazdy księży w liczbie nawet kilkudziesięciu odbywały się 
w okresie odpustów w naszej parafii. Po nabożeństwie przychodzili oni 
zwykle do pałacu na obiad. Stał zwykle duży stół z zakąskami, potem 
odbywał się obiad i często, aż do wieczora spędzali oni czas przy kartach, 
grając w preferansa przy licznie rozstawionych stolikach obciągniętych 
zielonym suknem. W te dni wolno nam było z siostrą iść spać później, 
tzn. około 9.00, co było dla nas wielką atrakcją.

Lekarze z Wiłkomierza
Z innych gości wymienię lekarzy z Wiłkomierza. A więc przede wszyst-

kim dra [Witolda] Urbanowicza – człowieka około 70 lat, z piękną siwą 
brodą rozczesaną na dwie strony i sięgającą poniżej pasa. Nosił on wielki 
sygnet na wielkim placu (kciuku) lewej ręki, miał bardzo długie palce 
i paznokcie, nosił w kamizelce złoty zegar na olbrzymiej złotej dewizce 
i był jednym z nielicznych w Rosji lekarzy posiadających wówczas tytuł 
doktora medycyny. Doktor Urbanowicz przyjeżdżał zawsze z żoną [Ma-
rią Urbanowicz] – kobietą niską, bardzo grubą, w wieku około 60 lat. 
Włosy miała zupełnie białe, lecz bardzo bujne i czesała się w wielki kok 

160 Gaspar Felicjan Cyrtowt (ur. w 1841 r., zm. w 1913 r.) – biskup żmudzki w latach 
1910–1913.
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sterczący w górę prawie pionowo. Twarz miała, zwłaszcza na policz-
kach, nastrzykaną siatką sinych żyłek, co z daleka sprawiało wrażenie 
rumieńców. Pani doktorowa była bardzo wesoła, stale się śmiała, nigdy 
się nie obrażała, mimo że nasza młodzież, a szczególnie mój brat Michał 
Stanisław, bardzo często robili jej kawały, zresztą nieszkodliwe. Zawsze 
każdy żart brała na wesoło, czuła się wśród młodzieży doskonale, toteż 
wszyscy ją bardzo lubili, a ona też się dobrze w Wojtkuszkach czuła. 
Toteż, zwykle jej mąż po parogodzinnej wizycie powracał do swych zajęć 
w Wiłkomierzu, a pani doktorowa Urbanowiczowa często pozostawała 
z nami w Wojtkuszkach na parę dni, a niekiedy i na parę tygodni.

Drugim lekarzem był dr [Piotr] Mackiewicz. Uważany był powszech-
nie za wybitnego lekarza, zajmował się interną, położnictwem oraz chi-
rurgią i posiadał olbrzymi autorytet. Wysoki, łysy, z małymi wąsikami 
i małą bródką, mówił niewiele, był bardzo skryty, ale zawsze każdemu 
umiał pomóc, zawsze do każdego spieszył o każdej porze płatnie czy też 
bezpłatnie i cieszył się wszędzie najwyższym szacunkiem i zaufaniem. 
Był on starym lekarzem naszego domu, nigdy nie nocował, bo zawsze 
miał bardzo wiele do zrobienia. Wielu najbogatszych obywateli uważało 
dra Mackiewicza za najwyższą instancję i nikomu do głowy nie przycho-
dziło sprowadzać z większych miast lekarzy, chyba że takiego konsylium 
zażądał Mackiewicz. A ponieważ był on bardzo skromny i bardzo su-
mienny, to często proponował konsylia. Dr Mackiewicz odbył kampanię 
na Dalekim Wschodzie w czasie wojny japońskiej w randze kapitana 
i często nam swe wrażenia, bardzo zresztą lakonicznie, opowiadał gdy-
śmy go o to zapytali. 

Był w Wiłkomierzu jeszcze dr [Rajmund] Łabudź – z olbrzymią jasną 
grzywą i żółtą brodą, też uważany za dobrego lekarza. Był też dr Katzen-
-Elenbogen – Żyd uważany za świetnego pediatrę i dr Wołk – ginekolog 
i chirurg posiadający olbrzymią kolekcję ciał obcych wyjętych z pochwy 
i macicy swych pacjentek. Było też w Wiłkomierzu paru felczerów sta-
rych i brodatych przyjeżdżających stawiać bańki zwykłe oraz cięte, robić 
zastrzyki itp. Wreszcie lekarz dentysta dr Szelkin – przyjeżdżał zwykle 
ze swą maszyną do borowania zębów i pozostawał w Wojtkuszkach [od] 
4 [do] 5  dni, rozkładając się ze swymi narzędziami w gabinecie ojca 
i obrządzając hurtem wszystkich wymagających pomocy dentystycznej.

Montwiłłowie
Z innych częstych gości Wojtkuszek wymienię pp. Montwiłłów z od-

ległego o parę kilometrów Antokola. Pan [Aleksander] Montwiłł161 był 

161 Aleksander Montwiłł (ur. 3 maja 1845 r., zm. 11 lipca 1908 r.) – syn Stanisława 
Macieja i Aleksandry Dowgiałło. Marszałek szlachty i sędzia honorowy powiatu wił-
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marszałkiem szlachty i zmarł mniej więcej w tym czasie co mój ojciec. 
Żona [Wanda Brochocka] jego również wkrótce po mężu zmarła, a ich 
dzieci już dorosłe w tych latach bywały w Wojtkuszkach i przyjaźniły 
się z moim bratem i siostrą Jadwisią, bo ja już byłem o wiele za młody. 
Montwiłłowie mieli 3 córki – jedna z nich Maria, druga Alina, a trzeciej 
imienia nie pamiętam162. Synowie Stanisław i Władysław byli w wieku 
mego brata Michała Stanisława. Wszyscy Montwiłłowie byli jasnymi 
blondynami, wszyscy byli wysocy, panny i chłopcy bardzo przystojni, 
zawsze rumiani, nawet już po wielu latach jakaś brzoskwiniowa cera ich 
zwracała uwagę. Wszyscy mieli wybitnie zaznaczone w czasie uśmie-
chu dołeczki na policzkach, trochę seplenili, byli świetnie wychowani, 
spokojni, opanowani, dla wszystkich grzeczni i bardzo uczynni. Firma 
Montwiłłów na całej Litwie była znana z  najlepszej strony, uważano 
ich wszystkich za bardzo solidnych ludzi i byli powszechnie szanowani 
przez całe społeczeństwo. Najdłużej, bo aż do lat 20., znałem pana Sta-
nisława, ożenionego z wdową po p. Komorowskim. Stanisław Montwiłł 
zawsze zachował swą młodzieńczą cerę, zawsze miał dołki na policz-
kach, nie miał prawie zarostu i wyglądał jak olbrzymia panna przebrana 
po męsku.

Gdy zmarła pani marszałkowa Montwiłłowa, do licznie zgromadzo-
nych żałobnych gości w kościele przemówił ks. proboszcz z miasteczka 
Pobójsk, tak nazwanego z powodu jakiejś bitwy stoczonej w tym miej-
scu przez wojska Napoleona. Otóż proboszcz z Pobójska, niezwykłej 
tuszy o rumianej twarzy ksiądz, użył w swej mowie żałobnej niezwy-
kłego chwytu retorycznego. Stanął on na ambonie w obszernej białej 
koronkowej komży, ukłonił się z lekka, uśmiechnął do słuchaczy i za-
czął: „Nie poznajecie mnie żałobni słuchacze? Przecież to ja marszał-
kowa Montwiłłowa stoję przed wami. Pamiętasz Władysiu, jak cię wła-
sną piersią wykarmiłam? A ty Stasiu wspomnij, jak cię pieczołowicie 
doglądałam w czasie twej szkarlatyny?” itd. Wrażenie było piorunują-
ce. Wielkiej tuszy, o rumianej twarzy ksiądz, dosyć w typie przypomi-
nający rumiane twarze Montwiłłów, przemawiający jako nieboszczka 
i wyliczający w ten sposób wszystkie jej zasługi spowodował niezwykłe 
poruszenie wśród oszołomionych słuchaczy, z których wielu ocierało 
łzy ze śmiechu wstrzymywanego mimo wielkiego przygnębienia, jakie 
towarzyszyło stracie tak lubianej i poważanej marszałkowej. Opis tej 
mowy i pogrzebu usłyszałem na gorąco od mego brata Michała Stani-
sława.

komierskiego. Zob. T. Żychliński, Rocznik szlachty polskiej, R. 27, s. 75.
162 Trzecia córka miała na imię Aleksandra.
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Stanisław Michałowski
Pan [Stanisław] Michałowski, jak już wspomniałem, [był] moim 

opiekunem po śmierci ojca łącznie z panem Marianem Platerem i wujem 
Dominikiem Dowgiałło.

Pan Michałowski, nie pamiętam nazwy jego majątku (Podleonpol?), 
mówił bardzo urywanymi krótkimi zdaniami, wciąż mrugał oczami 
i miał szereg męczących tików twarzy. W Wojtkuszkach bywał dosyć 
rzadko, interesował się i moją osobą, i sprawami majątkowymi, był bar-
dzo rzeczowy i lakoniczny i uchodził za niezwykle prawego człowieka. 
Nikogo z jego rodziny nie pamiętam.

Marian Plater
Pan Marian Plater163 z majątku Wieprze był zupełnie łysy, miał ol-

brzymie blond wąsy, był bardzo powolny, mówił przez nos, nosił nie-
zwykle długie paznokcie, był krótkowidzem i uchodził za uczonego en-
cyklopedystę. Miał młodą i bardzo ładną żonę164 (zdaje się, że z domu 
Hołyńską), która się przyjaźniła z moją siostrą Jadwisią. Mówiono, 
że pan Marian Plater z  pamięci recytuje wszystkie daty panowania 
papieży, co mi niezwykle imponowało. Siedział całymi dniami nad 
książkami zatopiony w czytaniu, był jakoby wyrocznią w dziedzinie 
historii i posiadał olbrzymią bibliotekę w Wieprzach, do której nikogo 
nie dopuszczał i osobiście czyścił, i jak mówiono, wycierał jedwabną 
chusteczką każdą stronicę zakurzonej książki. Był więc zupełnie ode-
rwanym od świata i życia bibliofilem, a w Wojtkuszkach też cały czas 
spędzał w archiwum zupełnie nieuporządkowanym lub w bibliotece, 
wertując stare księgi i pergaminy. Rozmowa z nim była dla mnie nie-
zwykle nużąca, gdyż mówił wolno i niewyraźnie, cedząc i ważąc każde 
słowo, a wypowiedzi jego były tak mądre, że oczywiście nic z tego nie 
rozumiałem.

Żona jego bawiła się w Wojtkuszkach świetnie, była wesoła i roze-
śmiana, i zdaje się, że bardzo tęskniła do każdego kontaktu z ludźmi. 
W Wieprzach był bardzo ponury i zupełnie pusty dom, otoczony ol-
brzymim starym parkiem oraz leżącym jeziorem. Pan Marian stale czy-
tał, a żona jego robiła robótki, zajmowała się domem, wyglądała gości 
rzadko przybywających i tęskniła bardzo do wyjazdów i zetknięcia się 
z ludźmi.

163 Marian Stefan Plater (ur. 22 czerwca 1873 r. w Szweksznie, zm. 24 października 
1951 r. w Wilnie) – syn Adama Alfreda Platera i Genowefy Pusłowskiej. Kamerjun-
ker dworu cesarskiego w Rosji. 

164 Ludwika Maria Hołyńska.
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Kontowttowie
Niedaleko Wojtkuszek mieszkali też państwo Kontowttowie – cała 

rodzina, ale już po śmierci ojca ich nie widywałem i nie pamiętam ich 
prawie wcale. 

Dowgiałłowie
Dowgiałłowie mieszkali w Siesikach w prastarym zamku leżącym nad 

olbrzymim, o 5 km długości jeziorem. Siesiki to była kraina naszych wes-
tchnień i marzeń. Pełno tam zawsze było młodzieży, gdyż poza dziećmi 
pp. Dowgiałłów na lato przyjeżdżało mnóstwo młodzieży oraz licznych 
wychowanków pana [Dominika] Dowgiałły. Siesiki to było jezioro, łód-
ki, pływanie, konna jazda, spacery, gry, rozrywki i wreszcie wieczorne 
tańce lub koncerty dawane przez chłopców na różnych instrumentach. 
Nie było dla nas większej przyjemności, jak być w Siesikach, a dokład-
ny opis tego majątku, jego mieszkańców, obyczajów i całokształtu życia 
wymagałby bardzo obszernego, setki stron liczącego rozdziału. Dlatego 
pominę sam opis Siesik, co zrobili już sami Dowgiałłowie, i wspomnę 
tylko o Dowgiałłach jako gościach Wojtkuszek. Wuj Dominik Dowgiałło 
dużego wzrostu i olbrzymiej tuszy pan z wąsami i wielką brodą oraz jego 
żona (Chodkiewiczówna z domu) – ciocia Anulka – niziutka, chuda, 
filigranowa, stanowili z wujaszkiem niezapomnianą parę. Dowgiałłowie 
przyjeżdżali z dziećmi, tzn. Stasiuniem, Karolem, Kociem, Dominicz-
kiem, Oskarem, Titią (Oktawią) i Jolancią, końmi dwoma powozami, 
a niekiedy młodzież przybywała konno. Siesickie koniki – małe, pstro-
kate, żmudzkie konie, niezwykle silne i wytrwałe, chociaż nieładne, zna-
ne były w całej okolicy. Dowgiałłowie jeździli zawsze stępa, żeby koni 
nie zmęczyć, a i żeby nie było wypadku. Ponieważ przed laty siesickie 
konie poniosły powóz, w którym jechała ciocia Anulka Dowgiałłowa, 
zjeżdżając z wojtkuskiej góry, i o mały włos nie został on roztrzaskany 
o ceglaną bramę w Wojtkuszkach. Od tej pory pp. Dowgiałłowie przed 
górą wychodzili z powozu i pieszo przychodzili do pałacu oraz piechotą 
schodzili, odjeżdżając i wsiadali do powozu dopiero na trakcie, czy też, 
jak go zwano, na gościńcu wileńskim.

Radziwiłłowie
Bardzo częstymi gośćmi Wojtkuszek byli również Radziwiłłowie 

z Towian. W dawniejszych czasach, gdy miałem 5–6 lat, bywali w Wojt-
kuszkach stary książę Karol i jego żona165, którzy przyjeżdżali z dziećmi, 

165 Jadwiga Stefania Broel-Plater (ur. 30 marca 1848 r., zm. 11 sierpnia 1929 r. w Lubo-
stroniu).
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zresztą już dorosłymi: Konstantym166 w wieku około lat 40, Januszem167 
nieco młodszym oraz Taidą168 o parę lat starszą od mej siostry Jadwisi. 
Do Towian i my jeździliśmy z moją matką od czasu do czasu. Pałac 
w Towianach był bardzo obszerny, przeważnie zamieszkały na parterze. 
Pokoje wielkie, umeblowane starymi meblami, pełno obrazów – głównie 
rodzinnych Radziwiłłów. Nastrój domu poważny, raczej ponury – wiel-
kie i długie korytarze z kamienną posadzką, służba w herbowych libe-
riach i jedyna osoba obca – malusieńka i chuda Angielka Miss Kingston 
–  dawna nauczycielka dorosłych już dzieci, z których zdaje się tylko 
księżniczka Taida nauczyła się [mówić] po angielsku. Natomiast Miss 
Kingston nauczyła się mówić po polsku, co znacznie ułatwiało Konstan-
temu i Januszowi Radziwiłłom porozumiewanie się z nią w mowie oj-
czystej. Jeszcze gdzieś przy końcu ponurego korytarza mieszkały dwie 
staruszki – rezydentki, z których jedna zawiadywała tzw. spiżarnią. 
Chodziło się więc do nich zawsze z radością, gdyż stale nas częstowały 
różnymi konfiturami i słodyczami, oczywiście w porach poza posiłkami, 
co miało dla nas specjalny urok. Książę Karol umarł jakoś prawie w tym 
czasie co mój ojciec, więc nie pamiętam go zbyt dobrze. Był wysoki, 
siwy, miał wąsy i siwą, niezbyt dużą brodę i nosił okulary. Księżna Ka-
rolowa – mała i zupełnie siwa, z trzęsącą się głową, gdy mówiła, umarła 
o wiele później i pamiętam ją o wiele lepiej.

Towiany były dla nas bardzo atrakcyjne z kilku powodów. Przede 
wszystkim słynęły one z przepięknych koni i wielkiej ich liczby. Znane 
były w całej okolicy piękne i białe jak mleko anglo-araby – zaprzęgowe 
konie, którymi Radziwiłłowie jeździli z wizytami pięknymi powozami, 
zdobnymi w radziwiłłowskie herby. Poza tym książę Konstanty miał 
masę własnych koni zaprzęgowych i wierzchowych. Mieszkał w małej 
pałacowej oficynce wytapetowanej od dołu do góry rogami, głowami 
dzików, wypchanymi ptakami itp. Na ścianie wisiała broń, a na spe-
cjalnych podstawkach stało kilkadziesiąt strzelb, sztucerów, karabin-
ków i innej broni myśliwskiej. W tym królestwie przebywało stale parę 
dziesiątków pięknych wyżłów – irlandzkich seterów – bardzo ładnych, 
pokrytych długim, kręconym, złotokasztanowej barwy włosem, a wła-
ściwie sierścią. Książę Konstanty uchodził za najsilniejszego człowieka 
na Litwie, był atletycznej budowy, choć niezbyt dużego wzrostu i ku-
166 Konstanty Radziwiłł (ur. 15 października 1873 r. w Towianach, zm. pomiędzy 1944–

1945 r. w Taszkencie) – w 1912 roku poślubił Jadwigę Janinę Hołyńską. 
167 Janusz Radziwiłł nie był synem Karola Wilhelma tylko Ferdynanda Radziwiłła i Pe-

lagii Sapieżyny. XII ordynat ołycki. Był krewnym Radziwiłłów z Towian. Natomiast 
młodszym synem był Jan Karol (ur. 18 kwietnia 1877 r., zm. 28 listopada 1922 r.). 
W 1901 r. poślubił Izabellę Wodzicką. 

168 Taida Radziwiłł (ur. 5 października 1882 r., zm. 16 listopada 1971 r. w Świebodzi-
nie). 
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lał z powodu źle zrośniętej nogi, złamanej w czasie polowania. Wsta-
wał latem i zimą o 5.00 rano, stale objeżdżał folwarki i gospodarstwo, 
wszystkim się tam zajmował, a poza tym bardzo często i wiele polował 
nawet na grubego zwierza, a więc na dziki, a podobno parę razy w ży-
ciu zabił niedźwiedzia.

Księżniczka Taida – wysoka, bardzo przystojna i miła, o typie raczej 
męskim, szalała za końmi i konną jazdą, też zajmowała się pewną czę-
ścią gospodarstwa i stale rozjeżdżała konno albo też małym i lekkim 
faetonem zaprzężonym w świetne konie. Mieszkała w pałacu na górze, 
dokąd się wchodziło po niezwykle stromych jak drabina schodach i oto-
czona była całą sforą białych foksterierów. Również często polowała. 
Jednym z  naszych ulubionych zajęć było rzucanie w dół ze schodów 
piłki, za którą rój foksterierów z nieprawdopodobną zręcznością całą 
lawiną spadał ze schodów, aby piłkę chwycić i aportować.

W Towianach jeździło się konno na długie spacery. Ks. Taida jeździła 
zawsze po damsku, w długiej amazonce, a nam dawano konie bardzo 
dobre i nieraz trudne do prowadzenia, i tak za nią lataliśmy po łąkach 
i polach, przeskakując rowy, płoty itp., nierzadko spadając, ale zawsze 
szczęśliwie. Te atrakcje konnej jazdy przeniosły się i na teren Wojtku-
szek, które słynęły z najgorszych chyba w okolicy koni. Mianowicie gdy 
do Wojtkuszek przyjeżdżali Radziwiłłowie, a zwłaszcza ks. Taida, przy-
prowadzała zawsze szereg osiodłanych koni z Towian i wówczas zaczy-
nały się nasze konne jazdy z nią po Wojtkuszkach przez cały okres jej 
pobytu. Ks. Konstanty też przyjeżdżał, ale znacznie rzadziej i raczej po-
wozem oraz zjawiał się zawsze i wszędzie na polowania. Ks. Konstanty 
prowadził dosyć spartański tryb życia, dużo pracował, skromnie jadł, 
a zawsze przez cały okres wielkiego postu pościł, sucho jedząc nawet bę-
dąc z wizytą, tylko potrawy bez tłuszczu i bardzo niewiele i oczywiście 
w tym okresie nie brał nigdy alkoholu do ust.

Często w czasie pobytu gości odbywały się popisy siły i zręczno-
ści na podwórzu, w czym brali udział nie tylko goście, ale i tłumnie 
przyglądający się parobcy. Odbywały się biegi, skoki wzwyż, skakanie 
przez ognisko itp. Gdy bywał, ks. Konstanty brał żelazne ciężary ważą-
ce nie wiem już ile tam pudów, których nikt z miejsca nie mógł ruszyć, 
i popisywał się swą niezwykłą siłą, a budziło to zachwyt patrzących. 
Pewnego razu, w czasie jednego z takich popisów, zdaje się w Nidokach 
u mego brata, książę Konstanty, zwany pospolicie Totek, zrzucił mary-
narkę, schylił się, ujął oburącz jakiś niezwykle duży ciężar – w postaci 
dwóch kul żelaznych nakładanych na żelazną poprzeczkę – napiął ol-
brzymie muskuły, żyły mu się naprężyły na skroniach, białka oczu wy-
szły niemal z orbit i w stanie najwyższego napięcia mięśni i natężenia 



86

oderwał ciężar od ziemi i drżąc na całym ciele, uniósł go do wysokości 
pasa. Zagrzmiały oklaski, wszyscy nie mogli wyjść z podziwu. Po chwili 
książę upuścił ciężar na ziemię i łapiąc dech, począł głęboko oddychać. 
Przyniesiono mu szklankę wody do wypicia. W tym momencie, z tłu-
mu widzów otaczających popisującego się atletę, wysunął się niepozor-
nie wyglądający chłopek – podszedł do ciężaru, popatrzył i zapytał: 
„A bo to takie ciężkie?” „No to spróbujcie” – ktoś mu odpowiedział. 
Chłopek chwycił poprzeczkę prawą ręką, z największą łatwością uniósł 
ją, potem parę razy ręką podniósł ponad głowę i ku dołowi, tak ze trzy 
razy i wśród zupełnie zaskoczonych widzów, ciężar odłożył na ziemię 
i powiedział: „Nie, to nie takie ciężkie”. Od tej chwili legenda o nad-
ludzkiej sile Radziwiłła trochę się rozwiała. 

U mego brata pracowała wysoka, chuda i wiotka panna Maria Koch. 
Osoba słabego zdrowia i chorowita. Kiedyś, w czasie pasterki w tłumie, 
zrobiło się jej słabo i upadła. Książę Radziwiłł chwycił w ramiona pannę 
Koch, podniósł ją i przerzuciwszy przez ramię wyniósł z kościoła i uło-
żywszy na trawie, zaczął ją cucić.

Parę dni później mój brat narysował tę scenę – atletycznej budowy 
Radziwiłła z przerzuconą przez ramię wiotką postacią zemdlonej pan-
ny Marii Koch, a pod rysunkiem napisał: „Ursus Radziwiłł – ratuje Li-
gię Koch”. Rysunek ten zachował się do wybuchu wojny w specjalnym 
albumie w Nidokach.

Oczywiście, że wymienione dotąd osoby bywające w Wojtkuszkach, 
to zaledwie niewielka część naszych gości, których najlepiej zapamię-
tałem. O innych niełatwo mi było pisać, a w każdym razie byłyby to 
relacje na pewno bardzo nieścisłe.

Pan Mąkiewicz
Do Wojtkuszek poza ludźmi z sąsiedztwa przyjeżdżało wiele osób 

z dalszych stron, a wiele z nich spędzało u nas nieraz dłuższe okresy. 
Przede wszystkim bywał u nas pan Mąkiewicz z Warszawy, pozostają-
cy prawie co rok w Wojtkuszkach przez okres letni. Był to już dobrze 
starszy pan, z dużym brzuchem i zawsze pamiętam go siedzącego na 
fotelu i kręcącego młynka kciukami obu splecionych rąk i stale powta-
rzającego: „najważniejsze w życiu, to robić to, co się chce. I ja też wstaję 
kiedy chcę, robię to, co chcę, siadam na czym mi się podoba, pozostaję 
tak długo, jak mi się podoba i wyjeżdżam kiedy zechcę”. Był to chyba 
maniak, zresztą bardzo dobroduszny, przez wszystkich lubiany, nikomu 
nieprzeszkadzający w niczym, a tak jego sylwetka zrosła się z wojtku-
skim domem, że gdy go nie było, to jakoś wszyscy odczuwali jego brak. 
Lubił dużo opowiadać, prawdopodobnie dużo w tym było improwizacji 
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i rzeczy zmyślonych, zresztą pan Mąkiewicz wcale nie żądał, aby go słu-
chano, i potrafił godzinami mówić półgłosem sam do siebie.

Kazimiera Bujakowska
Bardzo częstym gościem była panna Kazimiera Bujakowska, siostra 

doktora [Walerego] Bujakowskiego, męża siostry mojej matki, tzw. cioci 
Mimi169 [Marianny] – zamieszkałej stale w Druskiennikach. Panna Ka-
zimiera pracowała od wielu lat na poczcie w Warszawie, mówiła przez 
nos, ubierała się bardzo dziwacznie i była zawsze przedmiotem wielu 
żartów i docinków młodzieży, która ją przezywała jamnikiem. Dlatego, 
że panna Kazimiera kiedyś, sprzeczając się o rasę jakiegoś psa, upierała 
się, że to jamnik. I potem jeszcze wiele dni z jakimś niezwykłym uporem 
na każde słowo powiedziane do niej przez kogokolwiek odpowiadała: 
„A ja mówię, że to jamnik”. I z tym przezwiskiem pozostała. W War-
szawie bywała ona u nas prawie codziennie i również stała się niejako 
domownikiem, który tylko czasami się nie zjawiał.

Siostry i brat mojej matki
Przyjeżdżały też często siostry mojej matki. A więc ciocia Antonina 

Wójcicka170 – żona aptekarza171 z Supraśla172, najmłodsza z sióstr mo-
jej matki. Ciocia Wójcicka stale wypraszała od mojej matki mnóstwo 
rzeczy z ubrania, bielizny itd. I od razu wszystkie otrzymane rzeczy 
rozdawała byle komu, aby był ruch w interesie. Tę cechę ciocia zacho-
wała do końca życia, zajmując się rozprowadzaniem dóbr doczesnych 
wyłudzanych u jednych i oddawanych innym. Ciocia była bardzo we-
soła, grała ze słuchu na fortepianie, gwizdała, śpiewała różne piosenki, 
rysowała, malowała, znała dobrze parę języków – angielski, francuski, 
niemiecki i najgorzej polski. Wpadała znienacka, nagle wyjeżdżała, za-
wierała wszędzie i ciągle mnóstwo znajomości i tak żyła w ciągłym ru-
chu beż żadnego określonego planu, prowadząc jakieś półkoczownicze 
życie i bardzo często zmieniając miejsca.

Brat mojej matki wujaszek – Edi Bower St. Clair173 – były vicekon-
sul brytyjski w Warszawie, wychowanek politechniki ryskiej, człowiek 
niezwykle zdolny, świetnie rysujący zwłaszcza karykatury i ciążący za-
wsze w kierunku Siesik do rodziny Dowgiałłów, gdzie się czuł najle-

169 Marianna Bower Saint Clair (ur. ok. 1870 r., zm. w 1944 r. w okolicach Druskien-
nik).

170 Antonina Wójcicka (ur. 2 czerwca 1880 r. w Teplitz, zm. 1 września 1956 r. w Gorzo-
wie Wielkopolskim). 

171 Jana Wincentego Wójcickiego.
172 Supraśl – miasto położone w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. 
173 Aleksander Edmund Bower de Saint Clair (ur. ok. 1875 r., zm. w 1966 r.). 
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piej z tą całą młodzieżą. Wujaszka bardzo lubił stary pan Dowgiałło 
Stanisław174, ojciec Dominika, starzec około 80 – prawie ślepy i słabo 
się poruszający. Zawsze, gdy przyjeżdżał wujaszek Edi, pan Dowgiałło 
kazał zaprzęgać konie do karety, w której siadał razem z wujaszkiem 
St. Clairem, i wyjeżdżał na parogodzinny spacer. Nawet latem, kareta 
była szczelnie zamknięta z pozasuwanymi oknami i roletami, aby nie 
było przeciągu, i  przez cały czas pan Dowgiałło, w tym zamkniętym 
pudle, palił bez przerwy cygaro za cygarem, a wujaszek dusząc się, z tru-
dem wytrzymywał tę całą przejażdżkę. Mimo to wujaszek bardzo lubił 
jeździć do Siesik i spędzać czas z tamtejszą młodzieżą i zawsze większą 
część lata przebywał u Dowgiałłów w Siesikach.

Z innych sióstr mojej matki – przyjeżdżała czasem ciocia Pelagia Kes-
sel175 z Warszawy, z dwojgiem dzieci Zygmuntem i Zosią. Potem ciocia 
Helenka Morawska176 – żona bardzo nieciekawego człowieka, który po-
zostawił ją w najstraszniejszych warunkach z sześciorgiem dzieci, bez 
pieniędzy, a wszelka pomoc materialna dla cioci była bezskuteczna, gdyż 
każdy grosz jej dany niezwłocznie oddawała mężowi, który się do niej 
regularnie po pieniądze zgłaszał. Gdy nie miała co mu dać, bił ją oraz 
dzieci. Mimo to, ciocia nigdy na swój los nie narzekała, nigdy o nic nie 
prosiła, z dużą godnością znosiła swe najcięższe warunki, mieszkając 
gdzieś w suterenie na Powiślu i nigdy nie chciała z dziećmi na stałe do 
nas [się] przenieść. Jej mąż – pan Adolf Morawski – ukazywał się rzad-
ko, a ja się go bardzo bałem, gdyż podobno zagroził on memu ojcu, że 
w razie niedostarczania mu stale pieniędzy, zorganizuje porwanie mnie 
i będzie wówczas żądał okupu. Sytuacja więc cioci była nie do napra-
wienia, gdyż zawsze stawała po stronie męża, pędząc z dziećmi życie 
w największej nędzy. 

Wreszcie ciocia Alunia Brodowska177, również żona dosyć podejrza-
nego osobnika, zdaje się z zawodu rejenta. Bywała z dwoma synami – 
Józiem chorym na gruźlicę kręgosłupa i chodzącym w gorsecie i Olem 
nieco młodszym. Mąż cioci Brodowskiej przepuścił cały jej posag, robił 
jakieś niewyraźne interesy i nigdy prawie się u nas nie pokazywał. Tak 
niewesoło przedstawiała się rodzina, a raczej rodzeństwo mojej mat-

174 Stanisław Dowgiałło (ur. w 1822 r. w Siesikach, zm. 15 lutego 1905 r. tamże) – syn 
Dominika Dowgiałło i Marii Broel-Plater. Mąż Idalii Potockiej. Dziedzic Siesik. Zob. 
A. Boniecki, op. cit., s. 395.

175 Pelagia Bower de Saint Clair Kessel (ur. ok. 1873 r., zm. 8 sierpnia 1963 r. w Warsza-
wie) – w 1898 roku poślubiła Kazimierza Kessel, pochowana na cmentarzu powąz-
kowskim.

176 Helena Zofia Bower de Saint Clair Morawska (ur. 21 maja 1870 r., zm. 15 sierpnia 
1959 r.) – żona Adolfa Morawskiego.

177 Aleksandra Bower de Saint Clair Brodowska (ur. ok. 1870 r., zm. 14 października 
1923 r.) – żona Pawła Brodowskiego.
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ki, z którego jedynie wujaszek St. Clair był zupełnie zrównoważony, 
choć niewątpliwie oryginalny i nieprzeciętny. Wujaszek, jako 14-letni 
chłopiec wychowywany był przez siostrę mego ojca ciotkę Platerową, 
mieszkającą w majątku zwanym „Pustynia”. Pani Platerowa zupełnie nie 
orientowała się, w jaki sposób należałoby prowadzić kształcenie chłop-
ca, pozostawiała go więc bez jakiegokolwiek zajęcia i dawała mu zupełną 
swobodę. Gdy wujaszek parokrotnie zwracał się do niej, że chciałby się 
uczyć jak inni, ciotka Platerowa zaprowadziła go do biblioteki i powie-
działa: „Masz tu pełno książek, siadaj i ucz się, nic ci nie stoi na prze-
szkodzie”. Jakoś wujaszek potem wylądował w szkole, potem w politech-
nice ryskiej, nie bardzo już wiem jak do tego doszło, jest jednak faktem, 
że skończył nauki, ale właściwie sam do tego parł. Angielskiego nauczył 
się dopiero w Warszawie, po otrzymaniu posady w Konsulacie Brytyj-
skim, gdzie dano mu bardzo krótki termin opanowania tego języka, co 
mu się zresztą udało. Po polsku mówił zawsze źle, z jakimś cudzoziem-
skim akcentem, mimo że polskiego nauczył się o wiele wcześniej niż 
angielskiego. To tak, wydawało się, dziwne stanowisko ciotki Platerowej 
do nauki wujaszka było wynikiem epoki i środowiska, w którym żyła. 
Jej brat, a mój ojciec, nigdy do żadnych szkół nie uczęszczał, uczył się 
w domu, dużo podróżował i to stanowiło o całym jego wykształceniu, 
które mu zupełnie wystarczało w życiu, a w dziedzinie zwłaszcza histo-
rii, następnie heraldyki, a także i prawa mój ojciec był nie tylko dobrze 
zorientowany, ale nawet w niektórych z tych działów uchodził za bardzo 
wybitnego znawcę. Ciocia Platerowa chciała więc zastosować do wujasz-
ka te same metody nauki, którym podlegał mój ojciec, co prawda o parę 
dziesiątków lat wcześniej niż wujaszek St. Clair.

Wracając jeszcze do gości wojtkuskich, to za czasów mego ojca stale 
w Wojtkuszkach roiło się od nich, a dopiero po śmierci ojca życie wojt-
kuskie stało się o wiele skromniejsze i cichsze.

Codzienne rozrywki pałacu wojtkuskiego
W Wojtkuszkach do częstych rozrywek należało przebieranie się do-

mowników i gości w najrozmaitsze stroje. Na strychu wojtkuskim stały 
bardzo liczne kufry, okute skrzynie i paki wypełnione po brzegi naj-
rozmaitszymi kostiumami. Były tam stroje krakowskie, cygańskie, prze-
różne suknie i męskie ubrania, mundury, różnokolorowe fraki, narzuty, 
kapelusze, trójkątne z piórami nakrycia głowy, maski, różnokształtne 
buty, ostrogi, kontusze itp. Były tam stroje dla dorosłych, jak i dla dzie-
ci w różnym wieku. Wszystko to przysypane grubo naftaliną, nigdy 
niewietrzone i nieczyszczone, nieraz podziurawione przez mole, miej-
scami spleśniałe, wypłowiałe lub wytarte. Jakie było pochodzenie tych 
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kostiumów nie wiem. Sądzę, że gromadzono je całymi latami w związ-
ku z balami kostiumowymi, przedstawieniami amatorskimi itp. Część 
tych strojów szyto umyślnie, część było kupowanych i przywożonych 
z różnych krajów, niektóre bardzo już stare były autentycznymi stroja-
mi noszonymi w dawnych czasach. Bardzo też często domownicy, jak 
i przygodni goście, przebierali się z powodu rozmaitych okazji, a cza-
sem i bez okazji ot tak sobie, a nawet tylko dla wykonania grupowych 
zdjęć fotograficznych. Mój ojciec pasjonował się fotografią, sam robił 
wiele zdjęć, a także w Wojtkuszkach był stale fotograf mego ojca, pan 
[Józef] Krajewski, który bardzo wiele wykonywał fotografii oraz prowa-
dził całą stronę laboratoryjną. Fotografie wojtkuskie produkowane były 
w olbrzymich ilościach, naklejane na specjalne tektury – obramowane 
złotym szlakiem, z wytłaczanym napisem „Wojtkuszki” złotymi litera-
mi. Na wielu tekturach wytłaczano również nagrody fotograficzne, złote 
i srebrne medale przyznane na różnych wystawach memu ojcu i panu 
Krajewskiemu. Każdy z gości figurujący na zdjęciu otrzymywał w darze 
całe cykle zdjęć z jego pobytu w Wojtkuszkach. Dzięki temu liczba zdjęć 
wojtkuskich rosła i znajdowała się w setkach domów, nie tylko w kraju, 
lecz i za granicą.

Od wojny, w czasie której większość zdjęć wojtkuskich zaginęła, pra-
wie co roku do dnia dzisiejszego otrzymywałem od szeregu osób, nieraz 
anonimowo, fotografie wojtkuskie, których znów pewną liczbę udało się 
zgromadzić, mimo że od tamtych czasów tak wiele lat minęło. Zachowały 
się więc zdjęcia pałacu i wielu jego wnętrz, parku, lasu, okolic, poszczegól-
nych osób i nieprawdopodobnej liczby grup, wśród których nieraz widzi 
się domowników wojtkuskich i gości w przeróżnych kostiumach i najdzi-
waczniejszych strojach. Pan Krajewski mieszkał stale w Wojtkuszkach 
z żoną, panią Helcią i  córeczką Amelią, zawsze bardzo bladą, mizerną 
i  chorowitą. Fotografie robione były zawsze olbrzymim, staroświeckim 
aparatem z harmonijką i  z  gruszką gumową naciskaną i wytwarzającą 
mechanizmem pneumatycznym spust migawki. Fotografujący nakrywał 
aparat i swoją głowę czarną płachtą, ustawiał grupę na matówce, trwało to 
zresztą bardzo długo i potwornie zawsze wszystkich nużyło. Wieczorem 
zdjęcia się robiło przy świetle wybuchu magnezji, nasypywanej na talerz 
i zapalanej, a wyrazy twarzy fotografowanych były zawsze niesamowite. 
Również w Wojtkuszkach były duże płócienne ekrany, na których były 
namalowane bądź fragmenty pałacu, bądź widoki wojtkuskie – stanowiły 
one często tło, zwłaszcza dla zdjęć grupowych. Fotografie odbijane były 
w ramkach na słońcu, co trwało godzinami i było bardzo prymitywne. 
Mimo to fotografie wojtkuskie były w większości znakomite, często miały 
duże artystyczne walory, a szczegóły wnętrz pałacu wychodziły niezwykle 



91

przejrzyście i wyraźnie. Również należy stwierdzić, że obecnie, po prze-
szło 60–70 latach, fotografie te zachowały się w stanie niezmienionym, 
nie zblakły, nie zżółkły i sprawiają wrażenie jakby wykonanych świeżo, co 
świadczy chyba o wielkiej klasie papieru i całej technicznej obróbki, mimo 
że były one wykonywane w sposób niezwykle prymitywny w stosunku 
do obecnej techniki fotograficznej. Pan Krajewski – niziutki pan z blond 
brodą, niezwykle miły, a nawet uroczy, był bez reszty oddany swym fo-
tograficznym pracom, którym poświęcił długie lata pracy w Wojtkusz-
kach. Wyjeżdżał on również z całą aparaturą z moim ojcem parokrotnie 
za granicę, a między innymi spędził z całą naszą rodziną parę miesięcy we 
Włoszech, w Palermo na Sycylii, zdaje się w 1903, czy to w 1904 roku. Po 
śmierci mego ojca pan Krajewski z rodziną przeniósł się do Wiłkomierza, 
gdzie osiadł na stałe, prowadząc własny zakład fotograficzny, cieszący się 
wielkim powodzeniem.

Jednym z zajęć nie tylko domowników Wojtkuszek, ale i gości było 
robienie pod kierunkiem mojej matki galaretki porzeczkowej. Czynność 
ta pasjonowała wszystkich i zajmowała cały dzień od rana. Najpierw 
wszyscy udawali się do ogrodu i zrywali do koszy olbrzymie ilości porze-
czek, które przynoszono do domu na werandę lub do stołowego pokoju. 
Następnie każdy otrzymywał miskę lub głęboki talerz i widelec. Porzecz-
ki zdjęte widelcem z gałązek gniotło się tymże widelcem na miazgę. 
Miazgę porzeczkową kładło się na sito ułożone na wielkich miedzianych 
miednicach i dalej się tę miazgę przecierało, tak że cała część płynna 
spływała do miednic, a  pestki i skórki pozostawały na sicie. Drugim 
sposobem było wrzucenie miazgi porzeczkowej do worków płóciennych, 
które się kręciło i wyżymało jak bieliznę nad miednicą, do której cała 
część płynna ściekała, a w worku pozostawały pestki i skórki jak po-
przednio. Cały płyn porzeczkowy mieszało się w jakiejś proporcji z cu-
krem i po paru godzinach [od] wymieszania roztworu wlewało się płyn 
do małych szklaneczek, które się ustawiało na słońcu na okres kilku dni. 
Płyn na słońcu tężał w szklaneczkach, przekształcając się w galaretkę. 
Następowało pokrycie szklaneczek, idealnie po brzegi wypełnionych ga-
laretką, papierem woskowym, owinięcie papieru sznurkiem i przeniesie-
nie całości wyprodukowanej galaretki do spiżarni. Należy podkreślić, że 
była to galareta bez użycia żelatyny i bez gotowania. Zwykle, jeżeli było 
mocne słońce, galareta się wytwarzała na 2–3 dzień stania na słońcu. 
Jeżeli słońca nie było, sok się nie zsiadał i impreza się nie udawała, gdyż 
wytwarzał się wówczas jedynie sok.

Do stałych rozrywek w Wojtkuszkach należały spacery końmi do oko-
licznych lasów, względnie folwarków. Najczęstszym celem wyjazdów były 
Łaby, gdzie urządzano majówki na trawie w Dolinie Szwajcarskiej, względ-
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nie w licznych altankach lasu. W wozowni wojtkuskiej było bardzo wiele 
powozów i najrozmaitszych bryczek, karet, kabrioletów od bardzo sta-
rych do nowocześniejszych. Do spacerni używano przeważnie tzw. linijki 
dużej oraz małych. Duża linijka był to niezwykle pojazd niski, w którym 
po 10–15 osób siadało na dwóch ławkach z oparciem pod nogi – a ludzie 
z każdej strony siedzieli do siebie plecami. Z przodu był kozioł, na którym 
były dwa miejsca poza furmanem i w końcu linijki było jeszcze miejsce 
na 2–3 osoby siedzące tyłem do furmana. Ten więcej niż nieudolny szkic 
może dać pewne wyobrażenie o linijce, o której była mowa. 

Rys. 8. Linijka duża

Drugim pojazdem była mała linijka – po prostu podłużna wyściełana 
deska na czterech kołach, na której parę osób siadało okrakiem jedna za 
drugą i trzymając się jedni drugich, jechali, a osoba na przedzie powo-
ziła.

Dla osób starszych jechały bryczki, niekiedy otwarte landa, były też 
lekkie, dwuosobowe powoziki, do których zaprzęgano kucyki, wreszcie 
część młodzieży towarzyszyła konno na koniach dużych, na kucykach 
lub na osiołku, na którym często ja jeździłem.

Odbywały się też w Wojtkuszkach niekiedy przedstawienia amator-
skie, żywe obrazy, czasem tańce i bale, ale rzadko, wreszcie liczne gry to-
warzyskie między innymi tzw. dżenkis. Zgadywanie pod czyją ręką ukryta 
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jest moneta – chodziło o to, by zgadujący kazał kolejno wszystkim sie-
dzącym przy stole i trzymającym ręce ułożone na płasko na stole, kolejno 
odkrywać ręce tak, by ostatnia ręka zawierała monetę. Jeżeli okazało się, 
że monetę odkryto wcześniej, zgadujący przegrywał i coś tam musiał za 
karę zrobić. Do trochę makabrycznych gier, choć bardzo rozpowszechnio-
nych, należało ciąganie za nogę. Robiło się to tylko z tymi, którzy tej gry 
nie znali. Kilka lub kilkanaście osób siadało na stole, tak że tułów był na 
samym brzegu tylnej strony blatu. Wszyscy siedzieli i nogi mieli przykryte 
pledem, spod którego wystawały tylko buty. Jedna z osób stała za stołem, 
mając jedną nogę na stole pod pledem, a na drugiej stała. Obok tej nogi 
np. prawej kładło się but lewy z pończochą wypchaną gałganami. Osoba 
nieznająca gry wchodziła do pokoju i miała za zadanie każdego kolejno 
pociągnąć za but. Gdy dochodziła do nogi wypchanej i brała za but, noga 
jej zostawała w ręku. Zwykle taka osoba wydawała okrzyk przerażenia, 
a niekiedy, mocniej pociągnąwszy za nogę, leciała do tyłu, trzymając obu-
rącz sztuczną nogę. Ten niewymyślny żart udawał się zawsze w 100%, 
jeżeli oczywiście ktoś tego triku nie znał.

Bardzo też rozpowszechnioną rozrywką było szczepienie ospy. Wy-
bierało się do tego zwykle jakąś młodą pannę, kazało się jej obnażyć ra-
mię, zasłaniało się jej oczy i wówczas, najczęściej dla powagi, moja mat-
ka malowała wodnymi farbami trochę powyżej łokcia oczy, nos i usta na 
skórze osoby niby to szczepionej. Następnie owijało się rękę bandażami 
i pieluszkami w ten sposób, że pozostawiano w obramowaniu bandaży 
wymalowaną twarz, a rękę przybandażowywało się do tułowia. Sprawia-
ło to wrażenie noworodka trzymanego na ręku i co zawsze, nawet u osób 
starszych, wywoływało wielką radość.

W Wojtkuszkach nigdy nie było tenisa, za to grywało się w szalenie 
modny krokiet, serso, palanta itp. 

Młodzież, niekiedy w tajemnicy przed moją matką, robiła gdzieś na 
górze spirytystyczne seanse, które jednak nigdy się nie udawały.

Nie pamiętam również, aby w Wojtkuszkach jeżdżono na łódkach po 
licznych stawach. Była na sadzawce jakaś stara i wiecznie tonąca tratwa, 
idąca na dno przy każdej próbie postawienia na niej nogi, oraz, gdzieś 
na jednym ze stawów, była jakaś przeciekająca łódeczka, na której nigdy 
nikt nie siadał, gdyż nie miała ona szans pływania.

Jeszcze jedną już moją osobistą rozrywką było jeżdżenie na rowerze, 
którego nigdy nie posiadałem. Udawało mi się jednak od czasu do czasu 
wypożyczać rower od leśniczego, pana Styrowicza. Wówczas z niezwy-
kłą radością objeżdżałem bardziej twarde dróżki ogrodu, bo podjazd był 
tak wysypany piaskiem i żwirem, że nie było mowy o tym, by tamtędy 
rower mógł przejechać.
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stali mieszkańcy oficyNy i rezydeNci

Erazm Szpaczyński
Wieloletnim rezydentem Wojtkuszek, którego już nie znałem, gdyż 

umarł przed moim urodzeniem, był pan [Erazm] Szpaczyński, były na-
uczyciel i wychowawca mego ojca. Po ukończeniu edukacji mego ojca 
pan Szpaczyński pozostał w Wojtkuszkach, trochę z początku izolował 
się od ludzi, aż wreszcie doszło do tego, że przestał on wychodzić ze 
swego pokoju w ogóle ani też nie wpuszczał nikogo do wewnątrz. Po-
dobno również nigdy nie otwierał okien. Ten stan trwał kilkanaście lat. 
W Wojtkuszkach był szereg osób, które nigdy w życiu pana Szpaczyń-
skiego nie oglądały. Stał się on bowiem zupełnie niewidzialny. Okna 
miał zasłonięte, a drzwi nigdy nikomu nie otwierał. Przynoszono więc 
codziennie panu Szpaczyńskiemu posiłki, które stawiano pod drzwiami 
jego pokoju, a osoba przynosząca ulatniała się natychmiast. Po chwili, wi-
docznie po sprawdzeniu przez dziurkę od klucza lub szparę w drzwiach, 
że nikogo nie ma, pan Szpaczyński otwierał drzwi, szybkim ruchem 
zabierał postawione mu jedzenie, wystawiając jednocześnie naczynia 
po poprzednim posiłku. W analogiczny sposób załatwiało się wymianę 
kubłów z nieczystościami. Hermetyczny kubeł wojtkuski o podwójnej 
nakrywce wystawiał pan Szpaczyńki przez drzwi na korytarz, zabierając 
w zamian wiadro mu przyniesione i już opróżnione. Z wodą do mycia 
czystą i brudną było tak samo, chociaż podobno pan Szpaczyński zuży-
wał jej mikroskopijne ilości. Właściwie nie miał potrzeby się myć, skoro 
do ludzi nie wychodził wcale, a sam nie odczuwał widocznie potrzeby 
odświeżenia się mydłem i wodą.

A więc pan Szpaczyński stał się dla wielu w Wojtkuszkach legendar-
ną postacią, o której istnieniu się wiedziało, lecz której nikt na oczy nie 
widział. Niektórzy nie widzieli go nigdy, inni zaś, a między innymi mój 
ojciec, nie oglądali go od lat. Niekiedy pod zasłoniętymi oknami pana 
Szpaczyńskiego czaiły się wiejskie dziewczęta lub chłopcy, starając się 
choć przez jakąś szparę dojrzeć legendarnego starca lub chociażby jego 
sylwetkę, lub cień. Pobyt w zupełnym odosobnieniu pana Szpaczyńskie-
go trwał całe lata i jakoś wszyscy się do tego przyzwyczaili. Mówiło się 
o nim nie nazwiskiem, lecz on – on dziś nie zjadł, on chodził po pokoju 
i  stukał, dla niego zaniesiono to i owo itd. Po latach trwania takiego 
stanu rzeczy nadszedł 8 maja któregoś tam roku osiemset dziewięćdzie-
siątego czy może wcześniej. Cała rodzina mego ojca, który w tym dniu 
obchodził imieniny i zdaje się urodziny, siedziała przy rannym śniada-
niu w stołowym pokoju. Byli oczywiście obaj moi bracia Józef i [Michał] 
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Stanisław, siostry Chrapowicka, Łempicka, Meysztowiczowa i Gabriel-
ka, żony i mężowie dzieci mego ojca, niektóre wnuki i kilka osób z są-
siedztwa i dalszej rodziny. Urodziny mego ojca obchodzono zawsze bar-
dzo uroczyście. Było zawsze dużo gości z rodziny i sąsiedztwa, krzesło 
i stół ubrane były kwiatami i girlandami i zawsze przynoszono dużą tek-
turę obramowaną zielenią. Na tej tekturze wypisywano wielkimi litera-
mi wiek ojca, na przykład: „Wiwat 60 lat!”, oczywiście zależnie od prze-
żytych wiosen. Zawsze wtenczas wykonywano wspólną fotografię – ojca 
siedzącego pośrodku, a u jego nóg tablica z wypisanymi latami, dookoła 
zaś tłum rodziny i gości. W czasie śniadania rozległy się w korytarzu, 
idącym od kaplicy, jakieś ciężkie kroki i uderzenia kija w podłogę. Kroki 
i stukot nikomu nieznany zbliżały się do drzwi stołowego. Wszyscy za-
milkli i nasłuchiwali. Raptem z łoskotem otwarły się drzwi stołowego od 
strony korytarza, a w drzwiach ukazał się wysoki, sędziwy starzec, z siwą 
brodą do pasa, w jakimś staroświeckim, długim surducie obramowanym 
świecącą tasiemką i bardzo wytartym, i poplamionym. Starzec oparty 
był na kiju drewnianym i wyglądał jak zjawa. Wszystkich ogarnęło zdu-
mienie, nie ulegało bowiem wątpliwości, że to pan Szpaczyński opuścił 
po raz pierwszy od wielu lat swe legowisko i zjawił się niespodziewanie 
w stołowym. Widocznie jakieś nader ważne okoliczności skłoniły go do 
wyjścia ze swej pustelni. Wszyscy w milczeniu i niezwykłym napięciu 
przyglądali się tej niezwykłej postaci. Pan Szpaczyński powolnym i do-
stojnym krokiem, opierając się laską o podłogę, sztywno sunął ku memu 
ojcu, nie zwracając na nikogo najmniejszej uwagi. Mój ojciec wstał i zbli-
żył się do swego byłego nauczyciela. Szpaczyński drżącymi rękoma objął 
mego ojca, oburącz ścisnął za głowę i złożył majestatyczny pocałunek 
na jego czole, podczas gdy mój ojciec całował go w ramię. „Stasiu – rzekł 
Szpaczyński – dziś twe urodziny, życzę ci więc zdrowia i przyszedłem cię 
pożegnać, bo to już mój ostatni rok życia”. Po tych słowach pan Szpa-
czyński oddalił się tym samym majestatycznym, ciężkim i sztywnym 
krokiem, i zniknął po chwili w drzwiach, powracając do siebie. Przez 
chwilę słychać było jeszcze oddalające się kroki pana Szpaczyńskiego 
i coraz cichszy stukot jego laski o podłogę. Jak mi opowiadała moja 
siostra Łempicka, na wszystkich obecnych ukazanie się pana Szpaczyń-
skiego wywarło piorunujące wrażenie. Dla większości obecnych była to 
bowiem legendarna postać, nigdy niewidziana, o której jednak się często 
mówiło. W pokoju stołowym zapanowało dłuższe milczenie, a ojciec 
mój ze wzruszenia miał łzy w oczach. I rzeczywiście po paru miesiącach 
pan Szpaczyński opuścił ten świat, tak jak to przeczuwał i z jego pu-
stelni wyniesiono jego ciało na cmentarz wojtkuski. O szczegółach tej 
śmierci nic mi nie wiadomo.
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Adam Kościuszkiewicz
W Wojtkuszkach mieszkał również pan Adam Kościukiewicz, jakby 

szef kamerdynerów, a raczej można by go nazwać czymś w rodzaju mar-
szałka dworu – zarządzający całą wielką służbą pałacową i bliski przyja-
ciel mego ojca. Był to pięknej postawy starszy pan z wąsami, optycznie 
dosyć podobny do mego ojca, chodzący zawsze w eleganckim, ciemnym 
surducie i zawiadujący całokształtem życia pałacowego oraz wielkimi 
oczywiście przyjęciami. Umarł nieco przed moim ojcem. Jego żona – 
pani Adamowa – maleńkiego wzrostu staruszka, w czarnym koronko-
wym czepeczku, ubrana zawsze w czarne suknie w białe cętki mieszkała 
jeszcze szereg lat w oficynie z dwoma dorosłymi córkami posiadającymi 
maturę i wyższe wykształcenie. Jedna z nich wyszła za p. Domańskiego 
i miała sporo dzieci. Druga zaś wyszła za mąż w sposób dość niezwy-
kły, zwłaszcza jak na owe czasy. Mianowicie, dała ona ogłoszenie ma-
trymonialne, określające jakie cechy i zalety chciałaby widzieć w swym 
przyszłym mężu. Mówią, że zrobiła to dla żartu. Po paru tygodniach 
zjawił się, wskutek tej oferty w gazecie, młody dyrektor jakiejś cukrowni 
– inż. Napieralski i przedstawił się rodzinie Kościukiewiczów. Bardzo się 
spodobał rodzicom i córce, ona też wzbudziła w nim mocniejsze uczu-
cie i po paru miesiącach narzeczeństwa odbył się ich ślub. Wiem, że 
po wielu latach byli najszczęśliwszym małżeństwem, mieli sporo dzieci 
i bardzo dobrze im się powodziło.

Zdybiccy
Szczególną rodzinę stanowili państwo Zdybiccy. On powstaniec 

1863 roku, lat około już 70, wysoki, kościsty, przerażająco chudy, o dłu-
gich siwych włosach i rzadkiej, kędzierzawej brodzie. Chodził zawsze 
w tabaczkowego koloru surducie poniżej kolan zwisającego, z dwoma 
klapami od tyłu, gdzie posiadał kieszeń, z której wyciągał olbrzymią 
kraciastą chustkę używaną do wycierania nosa po zażyciu tabaki. Pan 
Zdybicki był niezwykle kulturalny i bardzo taktowny, głos miał dosyć 
skrzeczący i jakby trzęsący się, pięknie godzinami grał na skrzypcach 
i chętnie opowiadał o powstaniu, pokazywał sposoby fechtunku, poru-
szania lancą i kierowania koniem – i wiele szczegółów z walk powstań-
czych na Litwie opowiadał barwnie i bardzo plastycznie. Pani Zdybic-
ka, chyba wiele starsza od niego, była małą pulchną staruszką, zawsze 
w pelerynce i czepku koronkowym na głowie. Pan Zdybicki kiedyś 
był księgowym – obecnie raczej już nie pracował. Państwo Zdybiccy 
mieli dwie córki – jedną starszą, zamężną poza domem. Druga młod-
sza, panna Stanisława, była [kimś] w rodzaju sekretarki mojej matki, 
a może nawet [kimś] więcej, bo mama miała do niej wielkie zaufanie 
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i powierzała jej absolutnie wszystko. Panna Stanisława pisała listy, za-
łatwiała w Wiłkomierzu sprawy finansowe, porządkowała różne rzeczy 
i akta, była zawsze niezmordowana, będąc czynną od rana do późnej 
nocy. Mówiła dużo i niezwykle szybko, i dzięki temu młodzież, a raczej 
mój brat Michał często jej dokuczał, ale nieszkodliwie. To ona właśnie 
wpadła kiedyś do mojej matki, mówiąc: „Proszę pani, Janio wlazł na 
szafę i udaje papieża, nie chcę mu przeczyć, ale może spaść na podłogę. 
Trzymam szafę, żeby nie spadł, co mam dalej czynić?”. Ja rzeczywiście 
w tym okresie bawiłem się w papieża, może wskutek wspomnień naszej 
wizyty w Rzymie, gdzie siedziałem na kolanach Piusa X. Pamiętam to 
jak przez mgłę.
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Pobyt w Rzymie, PaleRmo i wenecji

Nawiązując jeszcze do naszego pobytu w Rzymie, w czasie podróży 
naszej rodziny do Włoch, gdzie spędziliśmy parę miesięcy w Palermo na 
Sycylii, wspomnę o paru szczegółach tej podróży, którą trochę pamię-
tam, ale dużo szczegółów znam raczej z opowiadań mojej matki oraz 
siostry [Alki] Łempickiej. Kto w tej podróży brał udział. A więc mój 
ojciec i moja matka, ja i moja siostra Jadwisia, Alka Łempicka z mężem 
Władysławem. Następnie towarzyszył moim rodzicom oczywiście pan 
Krajewski z aparatami fotograficznymi, potem dr Kurtz z Warszawy – po-
łożnik, który przyjmował mnie na świat, gdy się rodziłem (nb. 6 maja 
1900 roku, o godz. 13.00; odbywało się to w pokoju sypialnym moich 
rodziców, w pałacu warszawskim, Nowy Świat 19). Poza tym jeździła 
z nami na pewno panna Maria Siwiec – nasza wychowawczyni z tych 
czasów (1903 r.), następnie wojtkuski kucharz Stanisław i jedna ze słu-
żących z Wojtkuszek, ale nie pamiętam już jej nazwiska. Czy jeszcze był 
ktoś z rodziny, nie pamiętam.

Dr Kurtz był przyjacielem naszego domu – był to bardzo niski i nad-
zwyczaj ruchliwy pan z bródką, miał przeraźliwie krzykliwy głos i nie 
znosił panny Siwiec, co dobrze pamiętam. Mówił zresztą o niej: „ta Si-
wiec” i miał zawsze do niej mnóstwo pretensji, zwłaszcza w dziedzinie 
higieny naszego życia dziecięcego.

Gdy powstał projekt wyjazdu do Włoch i Rzymu, panna Siwiec wie-
czorami przez szereg tygodni robiła z biało-amarantowej włóczki szydeł-
kiem konfederatkę – amarantową z białym u dołu lampasem. Na zapy-
tanie, w jakim celu to robi, odpowiadała lakonicznie: „W darze dla Ojca 
Świętego Piusa X”. Wreszcie konfederatka została skończona. Niedługo 
potem nastąpił nasz wyjazd do Włoch. 

Gdyśmy przybyli do Rzymu, gdzie mieliśmy spędzić parę tygodni, 
mój ojciec rozpoczął starania o uzyskanie prywatnej audiencji dla siebie, 
rodziny i osób towarzyszących u Ojca Świętego. Dzięki temu, że mój oj-
ciec miał w Rzymie wiele znajomości, a także i wśród osób z Watykanu 
oraz poparcie od swego szwagra arcybiskupa [Władysława] Zaleskiego 
– brata drugiej żony ojca (Zaleskiej), który szereg lat spędził w Indiach 
na Cejlonie i był zdaje się patriarchą Antiochii, udało mu się wreszcie 
po 10–14 dniach audiencję uzyskać. Wówczas ojciec mój powiedział do 
panny Siwiec: „No, proszę pani – mam dobrą wiadomość – mamy ju-
tro audiencję u Ojca Św., będzie pani miała sposobność ofiarować Mu 
swoją konfederatkę”. Zdumienie ogarnęło wszystkich, gdy panna Siwiec 
wcale się tą wiadomością nie przejęła i z całą obojętnością, nie przery-
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wając jakiegoś tam zajęcia, odparła sucho: „Dziękuję, ale z tej okazji nie 
zamierzam skorzystać”. Wszyscy się głowili, co było przyczyną takiego 
jej ustosunkowania się do tej sprawy i obawiali się, że może coś pannę 
Siwiec uraziło. Namawiano ją też, aby koniecznie poszła z nami, lecz 
na próżno. Panna Siwiec uparcie trwała w swym postanowieniu. Sprawa 
wyjaśniła się nazajutrz. Gdy rodzina nasza z ojcem na czele wkroczyła 
do prywatnego gabinetu Piusa X, na jego biurku leżała konfederatka 
panny Siwiec, ofiarowana mu osobiście przez nią niemalże nazajutrz po 
przyjeździe naszym do Rzymu. Powiązania i stosunki w sferach „świę-
tych” panny Siwiec, nigdy przedtem niebędącej w Rzymie i nieznającej 
języków obcych, okazały się potężniejsze od możliwości mego ojca. Uzy-
skała ona bowiem audiencję u papieża bodaj nazajutrz po przybyciu do 
Rzymu. Jak to zrobiła i jakimi drogami, pozostanie to jej tajemnicą.

Aby już wyczerpać sprawę naszej audiencji u papieża podam jeszcze 
parę szczegółów tej wizyty, którą pamiętam niewątpliwie, ale trochę jak 
przez mgłę, a trochę wiem o tych szczegółach z opowiadań mojej matki 
i siostry Łempickiej. Pamiętam przyjazd do Watykanu wynajętym po-
wozem, przejście przez wiele olbrzymich pokoi, w których, poza gwar-
dzistami papieskimi, stali duchowni i wielu panów w czarnych strojach 
z orderami i  szarfami, a potem wejście do dużego pokoju, w  którym 
na jakimś podwyższeniu siedział papież. Wszyscy klęczeli, Ojciec Św. 
udzielał błogosławieństwa, a  wreszcie zapytał zebranych, kto tu mię-
dzy nami jest najbardziej święty i miły Bogu. Moja matka odrzekła, że 
Ojciec Święty, moja siostra Łempicka, że jej mąż (nie wiem, czy tak 
było, ale tak mi opowiadano), a Pius X wówczas kazał mej matce mnie 
podprowadzić, wziął mnie na kolana, pogłaskał i powiedział: „Oto to 
dziecko jest najmilsze Bogu, bo jeszcze nie skalało się grzechem”. Potem 
wszyscy przeszli do gabinetu papieża obok, gdzie siadł on przy biurku, 
porozdawał w pudełeczkach medale ze swą podobizną, podpisał szereg 
błogosławieństw, a także, nie wiem czy wtedy, mój ojciec otrzymał na 
pergaminie zezwolenie dla niego, jego dzieci i wnuków na odprawianie 
mszy św. w domu. Papier ten posiadaliśmy jeszcze do roku 1944, tzn. 
do powstania warszawskiego, w czasie którego spłonął razem z domem 
na Bednarskiej. Nie dziwi więc, że gdy byłem już nieco starszy, a do-
wiedziałem się od mojej matki i sióstr o wyróżnieniu mej osoby przez 
papieża Piusa X, że się bawiłem w papieża, wchodząc na szafę w białej 
koszuli, udzielałem błogosławieństw i odpustów zupełnych zebranym 
przed szafą, którzy bynajmniej mego autorytetu nie uznawali i ściągając 
przemocą, prowadzili do matki, która strofowała mnie i karała raz za 
wchodzenie na szafę, z której mogłem spaść, a potem za udawanie pa-
pieża, co jej zdaniem nie powinno być przedmiotem zabaw. Oczywiście 
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matka moja nie była w stanie uświadomić sobie, że robiłem to z całą 
powagą i przejęciem, i tak samo wczuwałem się w rolę Ojca Świętego, 
jak innym razem w Napoleona, a nawet Aleksandra Macedońskiego, co 
miało nie lada konsekwencje i wpływało na stan i całość niektórych ob-
razów wojtkuskich, o czym wspomnę w innym miejscu.

W Palermo mieszkaliśmy parę miesięcy. Fragmenty tego pobytu, bar-
dzo zresztą mgliste, zachowały mi się w pamięci. A więc liczne osiołki, 
których pełno było na ulicach, zaprzężone do pięknych, różnokoloro-
wych wózków na dwóch kołach, w których tutejsi ludzie jeździli. Wózki 
te niezwykle barwne i malowane w różnokolorowe desenie wyglądały 
bardzo ładnie. Parę takich miniaturowych wózków sycylijskich przy-
wieźliśmy na pamiątkę do Wojtkuszek i znajdowały się one w sławnej 
szafie mej matki w salonie, gdzie przechowywano cenniejsze zabawki. 
Władysław Łempicki – mąż mojej siostry Alki – złamał tu nogę i chyba 
ze dwa miesiące leżał w  gipsie. Pamiętam w drodze powrotnej postój 
w Neapolu i widok dymiącego Wezuwiusza, następnie Wenecję i w niej 
okropne komary (mustiki), przed którymi łóżka zasłaniano gazowymi 
firankami. Potem plac Św. Marka i karmienie gołębi grochem sprzedawa-
nym w podłużnych tutkach papierowych. Pamiętam również, jak na tym 
placu gołębie obsiadły doktora Kurtza i napaskudziły mu na melonik, 
co zostało uwiecznione na jednej z fotografii mego ojca i pana Krajew-
skiego roboty. W ogóle wiele zdjęć z tej podróży, a zwłaszcza z Palermo, 
zostało przywiezionych i włączonych do zbioru wojtkuskich fotografii. 
Wreszcie, pamiętam zwiedzanie zdaje się Florencji i jakiejś huty szkla-
nej, gdzie na poczekaniu wykonywano na pamiątkę szklane, ozdobne 
kuleczki z barwnymi napisami, których sporo mieliśmy potem w Wojt-
kuszkach.

Powracając do Wojtkuszek, jeszcze o paru osobach tam przebywają-
cych należałoby wspomnieć. 

Przede wszystkim malarz pan Dawidowicz, znany portrecista, objeż-
dżający dwory, w których spędzał niejednokrotnie wiele miesięcy, a nie-
kiedy i parokrotnie powracał. Pan Dawidowicz robił portrety z natury, 
czasem z fotografii oraz kopie, przeważnie rodzinnych portretów.
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fotografie 



102

Fot. 2. Pałac Kossakowskich w Warszawie, ul. Nowy Świat 19

Fot. 3. Pałac w Wojtkuszkach 
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Fot. 4. „Dolina Szwajcarska”

 

Fot. 5. Ogród wojtkuski
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Fot. 6. Oficyna pałacowa w Wojtkuszkach

Fot. 7. Zabudowania gospodarcze w Wojtkuszkach
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Fot. 8. Pokój sypialny Stanisława Kazimierza i Zofii Kossakowskich

Fot. 9. Szafa z bielizną          Fot. 10. Buduarek niebieski z Aleksan-
drą Łempicką i Michałem Stanisławem 
Kossakowskimi
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Fot. 11. Gabinet Stanisława Kazimierza – widok na portrety 

Fot. 12. Część salonu w wojtkuskim pałacu hrabiów Kossakowskich
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Fot. 13. Salon wojtkuski od gabinetu z portretami

Fot. 14. Sala jadalna – widok na szafę środkową 
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Fot. 15. „Szwajcarnia” ze zbrojami 

 

 

Fot. 16. Kaplica pałacowa w Wojtkuszkach Fot. 17. Schody paradne z obrazami 
i herbami w Wojtkuszkach
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Fot. 18. Pokój gościnny w pałacu wojtkuskim – litera M

Fot. 19. Pokój gościnny w pałacu wojtkuskim – litera K
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Fot. 20. Duch w gabinecie w Wojtkuszkach

Fot. 21. Schody i korytarz w pałacu wojtkuskim
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Fot. 22. Wielka Brzostowica, majątek Józefa Kossakowskiego – widok od frontu 
na cały pałac

Fot. 23. Nidoki, majątek Michała Stanisława Kossakowskiego – widok od ogrodu 
na pałac
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Fot. 24. Zamek Dowgiałłów w Siesikach – widok od dziedzińca

Fot. 25. Pałac w Towianach – majątek Radziwiłłów
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Fot. 26. Stanisław Kazimierz Kossakowski, ojciec Jana Eustachego
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Fot. 27. Zofia Bower de Saint Clair, matka Jana Eustachego 
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Fot. 28. Hrabina Zofia z synem Janiem      Fot. 29. Jan Eustachy Kossakowski

Fot. 30. Państwo Hrabiostwo z dzieć-
mi: Janem Eustachym i Jadwigą

Fot. 31. Stanisław Kazimierz z trzema 
synami. Siedzi: Jan Eustachy, stoją od 
lewej: Michał Stanisław, Józef
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Fot. 32. Maria Chrapowicka, z d. Kos-
sakowska, siostra Jana Eustachego
   

Fot. 34. Zofia i Aleksander Meysztowi-
czowie, siostra i szwagier Jana Eusta-
chego  

Fot. 33. Aleksandra i Władysław Łem-
piccy, siostra i szwagier Jana Eustachego
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Fot. 35. Józef Kossakowski, brat Jana 
Eustachego 

Fot. 36. Michał Stanisław Kossakow-
ski, brat Jana Eustachego
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Fot. 37. Gabriela z mężem Pawłem Gór-
skim, siostra i szwagier Jana Eustachego

Fot. 38. Jadwiga Kossakowska, siostra 
Jana Eustachego
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Fot. 39. Jan Eustachy z nianią Anulką       

Fot. 40. Janio na rękach Barbarki
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Fot. 41. Stanisław Szczęsny Kossakow-
ski, dziad Jana Eustachego

Fot. 43. Katarzyna Łempicka, siostra 
Stanisława Kazimierza, ciotka Jana Eu-
stachego

Fot. 42. Aleksandra de Laval de la Lo-
ubrerie hrabina Kossakowska, babka 
Jana Eustachego  
 

Fot. 44. Aleksandra Broel-Plater, sio-
stra Stanisława Kazimierza, ciotka Jana 
Eustachego
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Fot. 45. Aleksandra Karolina z Chodkie-
wiczów hrabina Kossakowska, pierwsza 
żona Stanisława Kazimierza 

Fot. 46. Michalina Zaleska hrabina Kos-
sakowska, druga żona Stanisława Kazi-
mierza
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Fot. 48. Dominik i Anna z Chodkie-
wiczów Dowgiałłowie, wujostwo Jana 
Eustachego

Fot. 47. Stanisław Dowgiałło
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Fot. 49. Karol i Jadwiga Radziwiłłowie       Fot. 50. Taida Radziwiłłowa

Fot. 51. Radziwiłłowie: Konstanty i Janusz
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Fot. 52. Edmund Bower de Saint Clair, wuj Jana Eustachego

Fot. 53. Antonina Wójcicka z d. Bower de Saint Clair, ciotka Jana Eustachego
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Fot. 54. Pelagia Kessel z d. Bower de Sa-
int Clair, ciotka Jana Eustachego

Fot. 56. Adolf i Helena Morawscy, wu-
jostwo Jana Eustachego   
 

Fot. 55. Aleksandra Brodowska z d. Bo-
wer de Saint Clair, ciotka Jana Eusta-
chego

Fot. 57. Kazimiera Bujakowska
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Fot. 58. Katarzyna Kossakowska 
z d. O’Brien de Laçy

Fot. 59. Adela Sługocka                             Fot. 60. Jadwiga Wolikowska   
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Fot. 61. Erazm Szpaczyński 

Fot. 62. Józef i Helena Krajewscy
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Fot. 63. Dr Witold Urbanowicz     Fot. 64. Maria Urbanowicz

 

Fot. 65. Dr Mackiewicz
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Fot. 66. Rzym. W hotelu, przed audiencją u Ojca Świętego

Fot. 67. Wenecja. Piaza di S. Mareo
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68. Młody Jan Eustachy Kossakowski  

70. Dzieci Jana Eustachego i Stanisławy Kossakowskich: Basia, Eustachy i Zofia

69. Stanisława Rynkowska, żona Jana 
Eustachego Kossakowskiego 
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A
Aleksander II 64
Anulka 12, 13, 14
August II Mocny 54

B
Bacciarelli Marcello 54
Bajor Alwida Antonia 9
Bakłowicz Władysław 50
Barbarka 12
Batoni Pompeo Girolamo 49
Bobrowski 8
Boniecki Adam 20, 88
Bottał Bronisław 9
Bower de Saint Clair Aleksander 10
Bower de Saint Clair Aleksander 
 Edmund 9, 12, 87, 88, 89, 124
Bower de Saint Clair Franciszka 
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Fot. 3. Pałac od frontu. ČDM, Ta-5234, alb. 51, p. 3, fot. 3522.
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Fot. 17. Schody paradne. ČDM, Ta-5191, alb. 2, p. 15, fot. 23 (73).
Fot. 18. Pokój litera M. ČDM, Ta-5222, alb. 39, p. 54, fot. 2595.
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Fot. 27. Zofia Bower de Saint Clair Stanisławowa Kossakowska. FKW, Fotografie wojtku-
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skie, sygn. FK_0000000062.
Fot. 29. Janio. ČDM, Ta-5231, alb. 48, p. 41, fot. 3343.
Fot. 30. P. p. Hrabiostwo z Janiem i Jadwisią. ČDM, Ta-5231, alb. 48, p. 28, fot. 3319.
Fot. 31. Hr. Stanisław z 3-ma synami. ČDM, Ta-5242, alb. 61, p. 46, fot. 58 (4725).
Fot. 32. Chrapowicka Maria. ČDM, Ta-5199. alb. 11, p. 40, fot. 66 (779).
Fot. 33.  Aleksandra i Władysław Łempiccy. FKW, Fotografie wojtkuskie, sygn. FK_0000000161.
Fot. 34. Meysztowiczowie Aleksandrowie. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 1, fot. 372.
Fot. 35. Józef Kossakowski. ARKW, LB. 
Fot. 36. Michał Stanisław Kossakowski. ARKW, LN, sygn. MSK01.
Fot. 37. Górscy Pawłowie. ČDM, Ta-5234, alb. 51, p. 14, fot. 16 (3535).
Fot. 38. Jadwiga Kossakowska. FKW, Fotografie wojtkuskie, sygn. FK_0000000076.
Fot. 39. Janio z Anulką. ČDM, Ta-5229, alb. 46, p. 46. fot. 75 (3175).
Fot. 40. Janio na rękach Barbarki, FKW, Kolekcja Jana Eustachego Kossakowskiego, sygn. 

FK_0000000193. 
Fot. 41. Hr. Stanisław Szczęsny. ČDM, Ta-5192, alb. 3, p. 45, fot. 71 (204).
Fot. 42. Hr. Alexandra z hr. de Laval. ČDM, Ta-5192, alb. 3, p. 45, fot. 70 (205).
Fot. 43. Łempicka Katarzyna w kapeluszu. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 26, fot. 421.
Fot. 44. Platerowa hr. Aleksandra. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 26, fot. 422.
Fot. 45. Hr. Aleksandra z Chodkiewiczów w sukni balowej. ČDM, Ta-5191, alb. 2, p. 25, 

fot. 89.
Fot. 46. Hr. Michalina. ČDM, Ta-5193, alb. 4, p. 10, fot. 20 (233).
Fot. 47. Dowgiałło Stanisław. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 12, fot. 23 (393). 
Fot. 48. Dowgiałłowie Dominikowie. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 2, fot. 374.
Fot. 49. Radziwiłłowie Ks. Ks. Karolowie. ČDM, Ta-5195, alb. 6, p. 1, fot. 371.
Fot. 50. Taida Radziwiłłówna (1882–1971), c. Karola i Jadwigi z Broel-Platerów Towiany; 

panna. Archiwum Rodzinne Książąt Radziwiłłów. 
Fot. 51. Radziwiłłowie Konstanty i Janusz konno. ČDM, Ta-5196, alb. 7, p. 7, fot. 473.
Fot. 52. St. Clair Edmund konno (z Dudasem). ČDM, Ta-5196, alb. 7, p. 27, fot. 30 

(496).
Fot. 53. St. Clair Antonina (konno). ČDM, Ta-5196, alb. 7, p. 29, fot. 32 (498).
Fot. 54. St. Clairówna Pelagja. ČDM, Ta-5196, alb. 7, p. 17, fot. 18 (484).
Fot. 55. Brodowska Alexandra. ČDM, Ta-5229, alb. 46, p. 59, fot. 96 (3196).
Fot. 56. Morawscy Adolfowie. ČDM, Ta-5229, alb. 46, p. 34, fot. 57 (3158). 
Fot. 57. Bujakowska Kazimiera w sukni balowej. ČDM, Ta-5220, alb. 37, p. 56, fot. 81 

(2460).
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Fot. 58. Hrabina Franciszkowa. ČDM, Ta-5253, alb. F, p. 2, fot. 9 (6607).
Fot. 59. Sługocka Adela. ČDM, Ta-5243, alb. 62, p. 20, fot. 24 (4767).
Fot. 60. Wolikowska. ČDM, Ta-5251, alb. D, p. 27, fot. 119 (5782).
Fot. 61. Szapczyński Erazm. ČDM, Ta-5252, alb. E, p. 28, fot. 156 (1069).
Fot. 62. Krajewscy Józef i Helena z Lewickich w dzień swojego ślubu. ČDM, Ta-5201, alb. 

13, p. 18, fot. 20 (880).
Fot. 63. Dr Urbanowicz. ČDM, Ta-5252, alb. E, p. 7, fot. 39 (5946).
Fot. 64. Urbanowicz Maria. ČDM, Ta-5252, alb. E, p. 4, fot. 24 (5931).
Fot. 65. Mackiewicz Dr Piotr. ČDM, Ta-5252, alb. E, p. 11, fot. 60 (5968).
Fot. 66. W hotelu, przed audiencją u Ojca Św. ČDM, Ta-5247, alb. 66, p. 12, fot. 6346.
Fot. 67. Piaza di S. Mareo. ČDM, Ta-5247, alb. 66, p. 24, fot. 6395. 
Fot. 68. Młody Jan Eustachy Kossakowski. FKW, Kolekcja Jana Eustachego Kossakow-

skiego.
Fot. 69. Stanisława Rynkowka, żona Jana Eustachego. FKW, Kolekcja Jana Eustachego 

Kossakowskiego.
Fot. 70. Dzieci Jana Eustachego i Stanisławy Kossakowskich: Basia, Eustachy i Zofia. 

FKW, Kolekcja Jana Eustachego Kossakowskiego. 


