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Wstęp  
 
 

owiat radomszczański, przed rozbiorami nazywany radomskim, 
a w okresie lat 1867–1918 noszący oficjalne miano noworadom-

ski, należał do guberni piotrkowskiej.W opinii Mieczysława Jałowieckie-
go – Perejasławskiego, w przeszłości bogatego arystokraty litewskiego, 
mającego poprzez koligacje z Rurykowiczami dostęp do pierwszych do-
mów w carskiej Rosji, był położony „w jednej z najbardziej beznadziej-
nych okolic Kongresówki”1. W tym „beznadziejnym” powiecie zamiesz-
kiwały od wielu pokoleń rodziny autorek pamiętników z I wojny świato-
wej, których fragmenty ocalały i są prezentowane w niniejszym tomie. 

 Pojawiają się w tym miejscu pytania o to, jakim potencjałem go-
spodarczym, społecznym i kulturalnym dysponował powiat noworadom-
ski na przeł. XIX i XX w.? W odpowiedzi należy z ubolewaniem przy-
znać, że ten obszar ziemi, położony nieomal w centrum Polski, został 
najsłabiej spenetrowany przez historyków. Owszem, pojawiają się od 
czasu do czasu prace podejmujące zagadnienia dotyczące przede wszyst-
kim dziejów miasta, rzadziej powiatu. W zdecydowanej większości odno-
szą się do czasów średniowiecza i epoki nowożytnej2. W stosunku do 
XIX i XX w., nadal występują nierozpoznane problemy, które usiłuje 
zapełnić działalnością organizacyjną, wydawniczą i naukowo-badawczą 
pracownicy Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie i Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz stosunkowo niedawno 
tam powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego3.  

Stan badań nie pozwala na syntetyczne przedstawienie dziejów jed-
nego z najbardziej rozległych powiatów Kongresówki w XIX–XX w. 
Stąd wynika także wartość publikowanych pamiętników, które w pew-
nym stopniu wypełniają wyznaczone pole badawcze. Trzeba jednakże 
ustawicznie pamiętać o tym, że zapiski, o których mówimy, są subiek-
                                                 
1  M. Jałowiecki, Na skraju imperium, Warszawa 2012, s. 582. 
2 Przegląd dotychczasowej literatury dotyczącej powiatu radomszczańskiego (radom-
skiego) w średniowieczu i czasach nowożytnych zawiera art. Stanisława Mariana Za-
jączkowskiego; idem, Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomsz-
czańkie”, t. II, red. T.A. Nowak, Radomsko 2008, s. 99–146.  
3 Organem wydawniczym Oddziału jest rocznik „Zeszyty Radomszczańskie”, ukazujące 
się od 2007 r. Dotychczas ukazało się siedem tomów studiów, rozpraw i artykułów przy-
czynkarskich. 

P 
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tywnym zapisem wiedzy i emocji ich autorek. Autorek, które zamieszki-
wały dwory i postrzegały rzeczywistość właśnie z tej perspektywy. 
Wprawdzie przewijają się spostrzeżenia dotyczące usytuowania w czasie 
wojny innych grup społecznych, przede wszystkim chłopów i z rzadka 
ludności żydowskiej, ale są to spostrzeżenia sporadyczne. Uwaga skupio-
na jest na domownikach, kręgu rodzinnym i sąsiedzkim. Ta ograniczona 
perspektywa nie obniża wartości źródłowej pamiętników. Przeciwnie, 
uzupełnia pamięć społeczną o wydarzeniach, które na ogół umykały za-
pamiętaniu historii, która odciskała swoje znamię na codziennym życiu 
Polaków zaledwie przed stuleciem. 

Wydarzenia związane z drugą wojną światową i to, co działo się po 
1945 r., zdominowały pamięć historyczną nie tylko mieszkańców dwóch 
majątków, z których pochodzą autorki przytaczanych poniżej fragmentów 
pamiętników. Fragmentów, bo mimo usilnych starań nie udało się odna-
leźć brakujących ich części. Pisane były przez dwie, pochodzące wpraw-
dzie z zamożnych, ziemiańskich rodzin, jednakże różniące się doświad-
czeniami życiowymi, kobiety. 
 Ludwika Ostrowska, powszechnie nazywana „hrabianką”, acz-
kolwiek Ostrowscy nigdy tego tytułu nie posiadali i nie ubiegali się o tę 
godność, w okresie po śmierci ojca, Aleksandra Ostrowskiego (1810 
–1896), stała się rzeczywistym organizatorem życia domeny maluszyń-
skiej. Pamiętnik zaczęła pisać w dniu ukończenia osiemnastego roku ży-
cia. Zrobiła to na polecenie swojej matki, która prowadziła prawie co-
dzienne zapiski przez okres trzydziestu trzech lat4. Za jej przykładem  
i, jak pisze w pierwszych słowach – „według woli Mameczki” – rozpo-
czyna prowadzenie swojego dziennika. Początkowo są to zapiski dojrze-
wającej dziewczyny, dosyć egzaltowanej, aby z czasem stać się nieomal 
raportem z codziennych wydarzeń, w których uczestniczyła, bądź z wia-
rogodnych ust usłyszała. Pamiętnik przechowany został w Archiwum 
Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, aktualnie zdeponowanym w Łódz-
kim Archiwum Państwowym5. Odkryła go w czasie trwania kwerendy 
źródłowej dr Karolina Studnicka-Mariańczyk, ustalając jednocześnie au-
tora, gdyż teksty nie były podpisane i znajdowały się w różnych poszy-
tach, połączonych brązową oprawą. Zachowało się siedem zeszytów 
szkolnych, w niebieskich okładkach, niestety, nienumerowanych. Część 
                                                 
4 Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez Helenę  
[z Morstinów] Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej  
J. Zakrzewski, Warszawa 2009. 
5 Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/87, Papiery osobiste Ludwi-
ki Ostrowskiej w Łódzkim Archiwum Państwowym. 
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pierwszą tworzą zeszyty zawierające różnorodne utwory, w części autor-
stwa mieszkańców dworu i obejmujące stronice od 1 do 91. Zamieszczo-
ne są tam wiersze o charakterze lirycznym i patriotycznym, pieśni, opo-
wiadania itp. W następnych mamy do czynienia z pamiętnikiem, obejmu-
jącym czas od 14 sierpnia 1869 r., pierwszy zapis, do 30 stycznia 1870 r. 
W zachowanym oryginale noszą numeracje stronic od 236 do 330. W ich 
obrębie znajdują się stronice zapisane mało poprawną angielszczyzną6  
i kilka stronic zapisanych po niemiecku. Wyraźnie widać, że są to 
wprawki w wymienionych językach, które starała się opanować7. Następ-
ne zeszyty, stanowiące najbardziej nas interesujące treści, też są niekom-
pletne. Rozpoczynają się od stronicy 92, zapisem sytuacji w Maluszynie 
w dniu 30 lipca 1914 r. Kończy zaś zapiska z dnia 8 września 1915 r. 
umieszczona na stronicy oznaczonej liczbą 235. Wszystko wskazuje na 
to, że pamiętnik został rozproszony w trakcie porządkowania archiwum 
przez Wdowiszewskiego, zatrudnionego do tej czynności przez Stanisła-
wa Potockiego, ostatniego właściciela dóbr maluszyńskich, bądź uległ 
rozproszeniu w trakcie przejmowania archiwum przez pełnomocników 
Urzędu Powiatowego w Radomsku w 1945 r. Nie jest wykluczone, że 
zagubione stronice znajdują się w różnych poszytach tego obszernego 
zbioru dokumentów. 
 Fragmenty pamiętnika były już w różnych częściach publikowane. 
I tak, Piotr Zawilski przygotował do druku zapiski z pierwszego, wojen-
nego miesiąca (od 30 lipca do 30 sierpnia w 1914 r.)8. Publikacja opa-
trzona została fotografią autorki i zdjęciem nieistniejącego już, niestety, 
pałacu w Maluszynie, podpisanego niefortunnie, jako „dworek w Malu-
szynie”. Początkowe fragmenty pamiętnika wykorzystane również zostały 
przez autorów publikacji Świat dziecka ziemiańskiego9. To wydanie zao-
patrzono licznymi uwagami edytorskimi, dotyczącymi postaci, miejsc  
i wydarzeń występujących w pamiętniku. 
 Prezentowane pamiętniki L. Ostrowskiej stanowią znaną dotych-
czas całość i obrazują nie tylko zmiany zaszłe w świadomości autorki  
w okresie ponad czterdziestu lat. Interesujący jest przede wszystkim opis 
wydarzeń związanych z egzystencją dworu w warunkach I wojny świa-

                                                 
6 Stronice anglojęzyczne w publikowanym pamiętniku przełożyła Katarzyna Pysz. Stro-
nic niemieckojęzycznych, pomimo usilnych starań, innych nie udało się odczytać. 
7 Por. opis: Nota edytorska [w:] Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, wstęp, 
wybór i oprac. N. Kapuścińska-Kmiecik, J. Kita, Łódź 2012, s. 19–21. 
8 Zapiski pt.: Początek dramatu, do druku przygotował P. Zawilski, „Bitewnik Łódzki 
1914” 2012, nr 5 (Nieregularnik okolicznościowy), s. 7. 
9 Świat dziecka ziemiańskiego…, s. 63–146. 



Andrzej J. Zakrzewski 10 

towej na obszarze, który szczęśliwym zrządzeniem losu, znalazł się tuż 
poza linią intensywnych działań wojennych. Może i z tej racji tak mało 
informacji zachowało się o życiu mieszkańców obszaru położonego 
wzdłuż lewobrzeżnej Pilicy od Koniecpola do Przedborza. Przygotowy-
wana pod koniec wojny linia obrony nazywana Stellung 2A, rozpoczyna-
jąca się w rejonie Bochni, a kończąca w rejonie Przedborza – nie została 
wykorzystana. Zniszczenia dokonane przez ustępującą armię carską i na-
stępujące po niej wojska prusko-austriackie, aczkolwiek dotkliwe dla do-
meny maluszyńskiej, nie były zbyt niszczące dla licznych wiosek rozsia-
nych wzdłuż wymienionego odcinka biegu Pilicy. Stąd uwagi poczynione 
przez L. Ostrowską mają znaczenie dla rekonstrukcji wydarzeń rozgrywa-
jących się na przedstawionym terytorium. 
 Autorką fragmentów drugiego pamiętnika jest mieszkanka dworu 
Belinów, Aniela z Jałowieckich-Perejasławskich Belinowa, z miejscowo-
ści Strzelce Wielkie. Miejscowość ta, podobnie jak i Maluszyn, położona 
jest w powiecie radomszczańskim, jednakże na przeciwległym jego krań-
cu. Łączy je jedynie opis tych samych wydarzeń – przebieg początko-
wych działań wojennych w miesiącach sierpień – grudzień 1914 r.  
W późniejszych latach, przed wybuchem II wojny światowej losy Beli-
nów splotły się z kilkakrotnym pobytem Stanisława Potockiego z Malu-
szyna w Strzelcach Wielkich, o czym wspomina córka pamiętnikarki, 
Aniela Belina-Kowalska10. Podobnie jak i w poprzednim przypadku, tak  
i tutaj mamy do czynienia jedynie z fragmentami pamiętnika, obejmują-
cym okres od 28 lipca do 15 grudnia 1914 r. 

 Strzelce Wielkie, położone wówczas w gminie Zamoście, w po-
wiecie według ówczesnej nomenklatury noworadomskim, w jego północ-
no-zachodniej części, znajdowały się w bezpośrednim zapleczu rozgrywa-
jących się w tej fazie wojennych wydarzeń, nazwanych w historiografii  
I wojny światowej „bitwą łódzką”11. Maluszyn, siedziba L. Ostrowskiej, 
położony w tym samym powiecie na przeciwległym, południowo- 
-wschodnim jego krańcu, pozornie był tylko nieco bardziej oddalony od 
bezpośrednich działań wojennych.  

                                                 
10 A. Belina-Kowalska, Niczego nie żałuję, Warszawa 2009. 
11 W. Bortnowski, Operacja łódzka 1914 roku w radzieckiej literaturze historyczno-
wojskowej, „Rocznik Łódzki” 1967, t. 12 (15), s. 203–218; Operacja Łódzka. Zapo-
mniany fakt I wojny światowej, red. J. Daszyńska, Łódź 2011; Walki pod Łodzią 
1914/1915 – relacje prasy i propagandy, Łodź 2008; Walki pod Łodzią 1914 r. Relacje 
uczestników i świadków, Łódź 2007; M. Lezius, Pod dowództwem Litzmanna. Krwawe 
walki Operacji Łódzkiej 1914 r., Łódź 2008. 
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 Podobnie, jak we dworach, nastroje wojenne wśród mieszkańców 
wsi kształtowały trudne do zweryfikowania wiadomości docierające  
z różnych źródeł. Najrzetelniejsze poprzez ówczesne gazety warszawskie, 
ale także łódzkie i częstochowskie, których głównymi odbiorcami byli 
mieszkańcy dworów. Za ich pośrednictwem docierały do służby dwor-
skiej i przenikały do ludności wiejskiej. Wiadomości otrzymywane tą 
drogą były bliższe prawdy na tyle, na ile pozwalała cenzura i rzetelność 
dziennikarska. Innym źródłem informacji, szczególnie dla ludności wiej-
skiej, byli Żydzi krążący od wsi do wsi w poszukiwaniu towarów nadają-
cych się do handlu. Informacje pozyskiwane w ten sposób, często mylące, 
przesadzone, wzbudzały niepokój i pogłębiały nastroje społecznej frustra-
cji. Dla mieszkańców przygranicznych miejscowości wskaźnikiem zagro-
żenia były np. zachowania celników i straży granicznej. I tak np. Aniela 
Belinowa zauważyła, że w dniu 30 lipca zawrócono z granicy wielkie 
stada gęsi, które przepędzali Żydzi przez granicę na teren Prus12. Nastrój 
oczekiwania przerwała wiadomość o mobilizacji, którą podały gazety 
warszawskie. Dotarła ona w dniu 30 lipca 1914 r. zarówno do Maluszyna, 
jak i Strzelec Wielkich, wywołując we wsiach powszechny lament. Wy-
marsz rezerwistów powoływanych na podstawie tzw. czerwonej karty 
mobilizacyjnej nastąpił z Maluszyna w piątek, w dniu 31 lipca, po poran-
nej Mszy św. Ze Strzelec natomiast w dniu 1 sierpnia. Wszyscy kierują 
się do Piotrkowa Trybunalskiego13. Mobilizacji towarzyszył chaos orga-
nizacyjny, gdyż już 3 sierpnia niektórzy z rezerwistów powracali do Ma-
luszyna, narzekając, że nie dano im broni i umundurowania i na własny 
koszt wysyłano do Skierniewic. Cały czas oczekiwano nadejścia wojsk 
nieprzyjacielskich. Tymczasem w dniu 3 sierpnia nadeszła wiadomość  
o zajęciu przez wojska pruskie Częstochowy14. W ślad za tą informacją 
obserwowano już od pierwszego dnia wojny zmasowane wyjazdy urzęd-
ników carskich wraz z rodzinami, opuszczających swoje stanowiska.  

Pamiętnikarki nie znały założeń operacyjnych wielkich armii, podą-
żających do bojowego starcia. Obserwowały jedynie, każda z perspekty-
wy swojego dworu i najbliższej okolicy, przemarsze wojsk rosyjskich, 
nazywanych „naszymi” i postępujących za nimi wojsk pruskich i austro-
węgierskich. Ustępujący Rosjanie psuli linie kolejowe, wysadzali mosty, 
niszczyli zakłady przemysłu rolno-spożywczego. Prawdziwym utrapie-

                                                 
12 A. Jałowiecka-Belinowa, Notatki z I wojny światowej, s. 175. 
13 Ibidem, s. 177; [L. Ostrowska], Pamiętniki Ludwiki Ostrowskiej, s. 119. 
14 Ibidem; A. Jałowiecka-Belinowa, Notatki z I wojny światowej, s. 175. 
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niem dla dworów i ludności chłopskiej były nie tyle przechodzące, co 
stacjonujące dla odpoczynku oddziały wojskowe. I tak na przykład:  

Chrząstów przeżywał dwie trwogi, gdy cofająca się kawaleria z Czę-
stochowy stanęła na noc w Koniecpolu i spodziewała się pościgu i bitwy. 
Cała ludność uciekła do lasu […]. Nazajutrz spokojnie ku Włoszczowie 
się cofnęli zabierając naturalnie mnóstwo podwód. A w Podzamczu,  
u pana Niemojewskiego, Kozacy zabrali 47 koni, zostawiając ze 20 swo-
ich pomęczonych. Myśmy widzieli tylko patrol z 12 Kozaków, który się 
nie zatrzymał15 – pisze pod datą 3–5 sierpnia L. Ostrowska.  

Bliźniaczą relację odnajdujemy w zapisce Anieli z Jałowieckich  
Belinowej:  

4 sierpnia. Nasi ludzie wrócili z Piotrkowa. Zabrano nam 3 konie, za 
które są tylko kwity. Kobyłeckim 3 i Siemieńskim – 4 […]. Opowiadają, że 
Niemcy w Wieluniu, że słychać było w Częstochowie armatnie strzały16.  

Niemców w Strzelcach zobaczono dopiero 11 sierpnia – „widziałam 
dziś Niemców na rowerach i 11-tu konno” – zanotowała Belinowa17. 

W planach operacyjnych Sztabów – niemieckiego i austro-
węgierskiego, obszar powiatu radomszczańskiego znalazł się na kierunku 
działania grupy gen. dyw. piech. Remusa von Woyrscha, dowodzącego 
korpusem obrony terytorialnej na Górnym Śląsku. Grupa ta uderzała  
z rejonu Opolszczyzny w kierunku na Radomsko – Częstochowa  
– Będzin. Oddziały te miały za zadanie połączyć się za linią Pilicy i Nidy 
z działającymi od południa żołnierzami austriacko-węgierskimi dowo-
dzonymi przez gen. kaw. Heinricha Kummera von Falkenpolda18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 [L. Ostrowska], Pamiętniki…, s. 107 i nn. 
16 A. Jałowiecka-Belinowa, Notatki z I wojny…, s. 191. 
17 Ibidem. 
18 J. Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym 
(galicyjskim) w latach 1914–1915, wyd. 2, Kraków 2008, s. 39–40. 
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Mapa 1. Położenie wyjściowe wojsk austro-węgierskich, niemieckich i rosyjskich na 
froncie wschodnim 20 sierpnia 1914 r. 
 

 
Źródło: J. Bator, op. cit., s. 59. 
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 Sytuacja na froncie była niezwykle wówczas dynamiczna. Na 
wschód od Radomska rozwijana była obronna linia wojsk rosyjskich  
4 Armii, dowodzonej przez gen. Salza, mająca przeciwstawić się działa-
niom prowadzonym z rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Górnego 
Śląska. To właśnie ci żołnierze zajmowali dwór maluszyński i położone 
w sąsiedztwie majątki w Chrząstowie, Moskorzewie, Olesznie, Nakle 
zamieszkałych przez członków rodziny Ostrowskich z Maluszyna bądź, 
zaprzyjaźnionych sąsiadów. Znamienne, że Ludwika nie wspomina  
o mniejszych posiadaczach ziemskich takich, jak np. Siemińscy z Żytna, 
Tymowscy z Ulesia k. Koniecpola, czy Kobiel Wielkich. Nie dostrzega 
też wydarzeń, które mogły rozgrywać się w sąsiednim wobec Maluszyna 
Pągowie, dzierżonym przez Kamienieckich. 

 Z racji swojego położenia na wzgórzu dominującym nad przeprawą 
przez Pilicę, wielkości, względnego dostatku widocznego chociażby  
w postaci zabudowań gospodarczych i samej siedziby właścicieli, dwór 
maluszyński często był nawiedzany przez przejeżdżające wojska wszyst-
kich walczących stron. Powodowało to wiele uciążliwości: obowiązkowy 
kwaterunek dla wojska wraz z aprowizacją z dworskich zapasów, wymu-
szoną gościnę dla oficerów we dworze, a przy wymarszu – rekwizycje 
koni i zapasów żywności. Po odejściu liczniejszego oddziału pozostawały 
nieuprzątnięte kupy nawozu i spustoszone spiżarnie. 

Dla A. Belinowej czas do połowy sierpnia był oczekiwaniem na na-
dejście Niemców i zbieraniem wiadomości od sąsiadów, z którymi 
utrzymuje bardzo żywe kontakty. Wojska niemieckie przechodzą przez 
Częstochowę i Radomsko, realizując na tym odcinku tak zwaną „ofensy-
wę wyprzedzającą”, której zadaniem było zepchnięcie sił rosyjskich poza 
Wisłę i zdobycie Warszawy. Odcinek położony na północ od Radomska, 
wzdłuż linii Warty, poza Łęczycą aż pod Toruń, nie był w tej fazie wojny 
atakowany przez Niemców. Stąd i Strzelce Wielkie, położone za Wartą, 
niezbyt ucierpiały od pruskich rekwizycji. W wyniku „ofensywy wyprze-
dzającej” na interesującym nas odcinku frontu, wojska niemieckie i au-
stro-węgierskie przekroczyły linię Pilicy. Front ustabilizował się na od-
cinku od Przedborza do środkowego biegu Nidy. W takiej sytuacji Czę-
stochowa, Radomsko i Piotrków stały się ważnymi ośrodkami aprowiza-
cyjnymi dla oddziałów walczących za Pilicą19.  

 
 

                                                 
19 Taka funkcja Radomska jest bardzo widoczna w świetle pamiętnika Stanisława Ocz-
kowskiego; idem, Pamiętnik, „Gazeta Radomszczańska” 2006, nr 30–52 i 2007, nr 8–18.  
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Mapa 2. Ofensywa „Wisła-San”. Sytuacja wojsk 10 października 1914 r. 
 

Źródło: J. Bator, op. cit., s. 105. 
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Trudny okres dla Strzelec Wielkich nastąpił w momencie rozpoczę-
cia się operacji nazwanej „Bitwą Łódzką”, której celem było przełamanie 
rosyjskiej obrony na odcinku między Włocławkiem na północy a Działo-
szynem na południu i dotarcie do linii Wisły20. Prawe skrzydło 9. Armii 
pruskiej gen. Szeffera stykało się z lewym skrzydłem armii austro- 
-węgierskiej dowodzonej na tym odcinku przez gen. Dankla, właśnie na 
obszarze powiatu noworadomskiego. W listopadzie rozgorzały ciężkie 
boje na południowy zachód od Strzelec w rejonie Brzeźnicy Nowej  
i Działoszyna. Centralnym teatrem działań była jednak Łódź i miasteczka 
ją okalające. 

Dla mieszkańców obu dworów światowa wojna przynosiła szereg 
uciążliwości dnia codziennego. Obok świadectwa dotyczącego trudnych 
okoliczności życiowych, pamiętniki przynoszą także ważne informacje  
o stanie świadomości mieszkańców dworów. Na ogół wojna odbierana 
była jako szereg wydarzeń niedotyczących Polaków, rozgrywana przez 
zaborców, jako coś zewnętrznego wobec kwestii polskiej. Pewne poru-
szenie wywołało opublikowanie odezwy wielkiego księcia Mikołaja Mi-
kołajewicza do Polaków, obiecującej pełną autonomię dla Polaków  
w zamian za wsparcie wojsk rosyjskich. A. Belinowa wyraziła zwątpienie 
w szczerość tej deklaracji21. Podobnie przyjęto wiadomość o tworzeniu 
legionów polskich w Krakowie:  

25 sierpień. Podobno Niemcy chcieli księżnę Lubomirską z Kruszyny 
aresztować, ale się nie dala. Wieczorem Tadek pojechał do Skąpej, dokąd 
przyjechali państwo Januszowie Szweycerowie rzemiennym dyszlem aż  
z Kosowa, z Galicji. Powiadają, jako pewnik, że tam tworzą legiony pol-
skie. Co za nieszczęście! Wszyscy jesteśmy oburzeni na to, ale pan 
Szweycer i jeszcze jeden pan, który był z nimi – pan Popiel – zachwyceni 
i przejęci22.  

To rozdwojenie sympatii politycznych podziela także L. Ostrowska, 
która zanotuje:  

23 sierpnia. W niedzielę zetknęliśmy się z najboleśniejszą bolączką 
tego paroksyzmu wstrząsającego naszym biednym krajem. Gdy w Peters-
burgu nasi posłowie deklarują braterstwo z Rosją przeciwko wspólnemu 
wrogowi, w Krakowie nasi posłowie solidaryzują się z ruchem strzelców  
i sokołów. I oprócz spotkania z konieczności w trzech armiach walczą-

                                                 
20 Operacja łódzka wg historiografii radzieckiej rozgrywała się między 18 a 26 listopada 
1914 r. – por.: G.K. Korolkow, Łodzinska operacija, 2 XI – 19 XI 1944 r., Moskwa 
1934; http://www.gwar.ru/library/korolkoff-2004/index.html/ 
21 A. Jałowiecka-Belinnowa, Pamiętnik z I wojny…, s. 181, 183, 184. 
22 Ibidem, s. 181. 
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cych, jeszcze mają ochotnicy spotykać się na polach bitwy. Najokropniej-
szy z zamętów i bólów!23. 

 Jak widać z przytoczonych fragmentów, opcje pań z zaboru rosyj-
skiego nie pokrywały się z poglądami formułowanym w zaborze austriac-
kim. Podobnie rozbieżne opinie wyraziły przy okazji otrzymania infor-
macji o formowaniu się legionów Józefa Piłsudskiego. Nieskuteczny 
werbunek ochotników do legionów w Maluszynie nie wywołał oburzenia 
u L. Ostrowskiej24. Ten stan świadomości będzie podlegał zmianie  
w miarę rozwoju dalszych wojennych wydarzeń. 

Zaprezentowane poniżej fragmenty pamiętników L. Ostrowskiej  
i Anieli z Jałowieckich Belinowej, są cennym materiałem źródłowym dla 
historii społeczno-politycznej powiatu radomszczańskiego. Historii, którą 
należy rzetelnie zbadać i opisać. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                 
23 [L. Ostrowska], Pamiętniki Ludwiki Ostrowskiej, s. 122. 
24 Podobnie obojętny stosunek do legionów wywołał akcja Bonawentury Snarskiego w 
Radomsku, por.: S. Oczkowski, Pamiętnik, „Gazeta Radomszczańska” 2006, nr 42, s. 6. 
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Dwa obrazy z życia Ludwiki Ostrowskiej  
– autorki pamiętnika 

 
 
Wprowadzenie 
 

 
ciągu swojego życia Ludwika Ostrowska, podobnie jak jej 
matka, prowadziła „pamiętnik”, czy też raczej dzienniczek,  

w którym opisywała wydarzenia rodzinne, spisywała różne uwagi i re-
fleksje – najczęściej w reakcji na przyjazd gości bądź dotyczące uroczy-
stości familijnych. Zapisków tych nie prowadziła jednakże w sposób sys-
tematyczny – w narracji występuje wiele przerw i pominięć. Dla badacza 
dodatkowa komplikacja wynika z faktu, iż w praktyce dysponujemy je-
dynie materiałem z czasów młodości, a później – z pierwszych miesięcy 
Wielkiej Wojny. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy owa luka 
spowodowana była przerwą w pisaniu, czy też mamy do czynienia z ma-
teriałem niekompletnym, rozproszonym, zagubionym bądź zniszczonym. 
Jest wielce prawdopodobne, że zachowany materiał jest jedynie fragmen-
tem znacznie obszerniejszego dzieła – braki są jednak istotne, co wpływa 
na sposób opracowania zachowanych tekstów. Pod tym względem pa-
miętnik matki Ludwiki – Heleny Ostrowskiej – prezentuje się o wiele 
bardziej interesująco1. Jest to bowiem dzieło kompletne, zachowane  
w dość dobrym stanie, mające ponadto charakter rodzinnej kroniki – nie-
pozbawionej wszak szerszych, także literackich, ambicji. Pamiętnik hra-
biny Ostrowskiej zawiera zapisy nie tylko na temat aktualnych wydarzeń 
związanych z bliską bądź dalszą rodziną, ale też dotyczące historii rodu, 
sytuacji gospodarczej maluszyńskiej domeny, ówczesnych wydarzeń poli-
tycznych czy kulturalnych. Tok pamiętnikarskiej narracji prowadzonej 
przez H. Ostrowską jest bardziej systematyczny i zarazem uporządkowa-
ny, częściej skupiony na pogłębionej refleksji nad poważniejszymi tema-
tami, np. motywacjami kierującymi poczynaniami męża – Aleksandra 
Ostrowskiego. Na tym tle „pamiętnik” Ludwiki – w szczególności jego 

                                                 
1 H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego dziedziców, z opowiadania i z pamięci zebrane, 
z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009. 

W 
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pierwsza część – jawi się o wiele bardziej skromnie. Uwaga młodej au-
torki skupia się bowiem na wydarzeniach typowo rodzinnych, odnotowa-
ne zaś refleksje nie wykraczają poza młodzieńcze egzaltacje.  

Sytuacja ta ulega radykalnej zmianie w dalszej części prezentowa-
nego dzienniczka, gdy L. Ostrowska – już jako dojrzała osoba – opisuje 
wydarzenia wojenne widziane z perspektywy maluszyńskiego dworu. 
Refleksje stają się wówczas pogłębione, a zapisy dotyczą nie tylko spraw 
domowych, ale sięgają ponadto historycznego kontekstu. Owe zapiski 
stanowią interesujące uzupełnienie historycznych opracowań i pozwalają 
spojrzeć na dziejące się wówczas wydarzenia przez pryzmat realiów ma-
łej, wiejskiej miejscowości. 

Niestety, nie dysponujemy materiałem, który pozwoliłby wypełnić 
lukę w dzienniczkach Ludwiki między latami młodzieńczymi a okresem 
dojrzałości. Nie możemy zatem wskazać procesu dojrzewania jej osobo-
wości i krystalizacji poglądów. Widoczny jest jedynie kontrast między 
zapiskami prowadzonymi przez młodą pannę, mentalnie prawie jeszcze 
dziecko, a uwagami dojrzałej kobiety patrzącej na przejawy wojennego 
kataklizmu. W pierwszej części dzienniczka Ludwika jawi się jako osoba 
otwarta na świat, ciesząca się z przyjazdu gości, pełna życia i entuzjazmu. 
Lektura owych zapisów pozwala poznać atmosferę szczęśliwego dzieciń-
stwa i rodzinnych związków, klimat wiejskiego dworu, patriarchalnych 
tradycji i ziemiańskiej obyczajowości wpisanej w realia codzienności, 
świąt, zabaw czy uroczystych spotkań. W drugiej części uwagi hrabianki 
ukazują rzeczywistość poddaną irracjonalnym regułom wojny i chaosu,  
a równocześnie kształtowaną przez beznamiętną i ślepą logikę strategicz-
nych planów, decyzji oficerów sztabowych bądź dowódczych rozkazów. 
W tych warunkach na pierwszy plan wybijają się ludzkie, krańcowe emo-
cje: obawa o własne życie, lęk o los najbliższych, przerażenie bądź strach, 
niepokój, ale też współczucie wobec ludzkiej niedoli, nieszczęścia bądź 
bólu. Narracja ujawnia ponadto chęć niesienia pomocy poszkodowanym, 
a przede wszystkim – pragnienie powrotu do normalności oraz wolę 
trwania pomimo wszelkich przeciwieństw, opisuje podejmowane próby 
zachowania lub naprawienia dobytku, ale też ocalenia wartości moralnych 
i kulturowych.  

Obie części „pamiętnika” L. Ostrowskiej mają istotny walor po-
znawczy – w kontekście życia codziennego i realiów ziemiańskiego dwo-
ru. Zestawione razem nabierają jednakże dodatkowej warstwy narracyjnej 
– ukazują upływ czasu, dojrzewanie osobowości, zmienność historyczne-
go tła. Poprzez kontrast uwypuklają ponadto zależność ludzkich losów od 
burz czy kataklizmów dziejowych, ale też dążenie do uwolnienia się spod 



Dwa obrazy z życia Ludwiki Ostrowskiej – autorki pamiętnika 21 

owego deterministycznego wpływu, stają się świadectwem woli dążącej 
do zachowania podstaw egzystencji, także ludzkiej godności czy przy-
zwoitości. 

Właściwa lektura publikowanych w niniejszym opracowaniu dzien-
niczków L. Ostrowskiej wymaga jednakże uzupełnienia. We wstępie za-
prezentowano już tło historyczne, istotne dla zapisków z czasów I wojny 
światowej. Warto zapoznać się także ze szkicem biograficznym omawia-
jącym koleje życia hrabianki, szczegóły te nie występują bowiem w jej 
„pamiętnikarskiej” relacji. Podobnie też Ludwika pomija działalność do-
broczynną prowadzoną zarówno przed wojną, jak i w trudnych latach 
wojennego konfliktu narodów. Tymczasem zagadnienie to wymaga 
szczególnej uwagi i omówienia; bez podjęcia owej kwestii percepcja za-
pisków mówiących o trudnościach dnia codziennego, niedostatku i kłopo-
tach aprowizacyjnych będzie niepełna bądź zubożona, zaniknie bowiem 
kontekst filantropijnej ofiarności rodziny Ostrowskich. W ostatniej części 
niniejszego szkicu wskażemy kilka cech dziennika czasu wojny, które 
wydają się szczególnie interesujące – ważne dla ukazania atmosfery tam-
tych dni, historycznych realiów oraz osobowości autorki kroniki. 

 
1. Ludwika Ostrowska – szkic biograficzny 

 
 
udwika Ostrowska urodziła się 5 września 1851 r. w pałacu  
w Maluszynie2. Jej ojcem był Aleksander Ostrowski herbu Ko-

rab (1810–1896), matką – Helena z Morstinów herbu Leliwa (1815 
–1892). Hrabianka była najmłodszym, szóstym dzieckiem Aleksandra  
i Heleny. Najstarszym bratem był August (1836–1898), starszą i jedyną 
siostrą – Maria (1838–1925). Grupę rodzeństwa tworzyli ponadto bracia 
Jan Leon (1840–1918) i Józef (1850–1923)3. Czwartym w kolejności 
dzieckiem Aleksandra i Heleny był Konrad, urodzony w 1846 r. Chłop-
czyk zmarł jednak dość wcześnie, bo już w 1848 r., a więc jeszcze przed 
narodzinami Ludwiki. 

                                                 
2 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Archiwum Potockich i Ostrowskich  
z Maluszyna (dalej: APiOM), Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej córki Aleksandra 
1851–1926, sygn. II/87. 
3 J. Kita, Pani na Maluszynie. Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926), „Wiadomości 
Ziemiańskie”, red. W. Włodarczyk, R. 5, 2006, nr 28, s. 54. 

L 
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Środowisko rodzinne wywierało istotny wpływ na rozwój Ludwiki 
jako dziecka oraz ukształtowało jej późniejszą postawę życiową4. Dzie-
ciństwo małej hrabianki upływało w szczęśliwej atmosferze domu ro-
dzinnego, pod czujnym okiem matki oraz opiekunek, nauczycielek i wy-
chowawczyń. W późniejszym wieku, w miarę dorastania, Ludwika stop-
niowo przejmowała obowiązki pani domu, zarząd nad przydomowym 
gospodarstwem oraz ogrodem. Interesowały ją również sprawy społeczne, 
czego wyrazem było jej zaangażowanie w działalność dobroczynną oraz 
prace prowadzone przez stowarzyszenie ziemianek5. 

Ostrowscy należeli do grupy zamożnego ziemiaństwa, a szlacheckie 
pochodzenie dokumentowali zapisami pochodzącymi z XVI w. Znaczenie 
i bogactwo rodu budowali Ostrowscy od wielu pokoleń. Majątek w Malu-
szynie stał się ich własnością w 1738 r. – nabywcą był Kazimierz 
Ostrowski. Kolejnymi właścicielami Maluszyna byli: Michał – pradzia-
dek Ludwiki, Wojciech, a wreszcie jego ojciec Aleksander Ostrowski6. 
Każdy z gospodarzy powiększał rodową majętność i przyczyniał się do 
wzrostu efektywności folwarków wchodzących w skład maluszyńskiej 
domeny. Największe zasługi w rozwój Maluszyna wniósł ten ostatni, 
przekształcając folwarki w nowoczesne gospodarstwa rolne, ze znaczą-
cym udziałem hodowli zwierzęcej oraz przetwórstwa spożywczego. Osią-
gane wysokie dochody z działalności gospodarczej pozwoliły A. Ostrow-
skiemu przebudować wcześniejszy dwór w Maluszynie i nadać mu formę 
okazałej rezydencji – pałacu7. Tam właśnie narodziła się Ludwika. 

Wysoki poziom kulturalny Aleksandra i Heleny Ostrowskich, ich sta-
tus społeczny oraz pragnienie zagwarantowania jak najlepszej przyszłości 
swym dzieciom były motywem działań mających na celu zapewnienie im 
właściwego, wysokiego wykształcenia. Zgodnie z XIX-wiecznymi nor-
mami społeczno-obyczajowymi (kulturowymi) edukacja domowa chłop-
ców była początkowym etapem kształcenia, przygotowującym ich do 
podjęcia nauki w szkołach na poziomie średnim i wyższym. Dziewczęta 
korzystały zazwyczaj tylko z kształcenia domowego, do wyjątków nale-
żały sytuacje, gdy dorastające panny podejmowały naukę w szkołach 

                                                 
4 Ibidem, s. 53–54. 
5 Ibidem. 
6 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej [w:] Żytno 
(1198–1998), red. A.J. Zakrzewski, Żytno 1998, s. 45–47. 
7 Szerzej zob. K. Studnicka-Mariańczyk, Siedziba ziemiańska Ostrowskich herbu Korab 
w Maluszynie, Warszawa 2013. 
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elementarnych bądź średnich8. Model edukacji domowej dziewcząt był 
realizowany również w rodzinie Ostrowskich, należy jednak podkreślić, 
że starali się oni o to, by edukacja ta była na jak najwyższym poziomie9. 
Zatrudniano nauczycielki dysponujące najlepszymi referencjami, ujmują-
cą osobowością i odpowiednią wiedzą czy umiejętnościami. Zazwyczaj 
były to cudzoziemki, albowiem ceniono możliwość naturalnej nauki języ-
ków obcych. Pozwalało to nie tylko na swobodną komunikację podczas 
zagranicznych podróży, ale też gruntowne poznanie kultury innych, do-
minujących w Europie, nacji. Dzięki takiemu podejściu Ludwika biegle 
posługiwała się językami: francuskim, niemieckim, angielskim i rosyj-
skim, znała też łacinę10. Ślad owych językowych kompetencji możemy 
odnaleźć również w „Pamiętniku”, kilka fragmentów zostało bowiem 
napisanych w języku niemieckim i angielskim. Umiejętności językowe 
uzupełniała znajomość literatury – zarówno klasycznej czy też należącej 
do kulturowego kanonu, jak i najnowszej, reprezentującej najlepsze osią-
gnięcia europejskie. Hrabianka dysponowała też podstawami wiedzy 
ogólnej – przyrodniczo-geograficznej, matematyczno-fizycznej i histo-
rycznej. Program edukacji obejmował ponadto kształcenie umiejętności 
praktycznych oraz rozwój artystycznych uzdolnień. Ludwika władała 
umiejętnością rzeźby, rysunku i malarstwa, umiała grać na kilku instru-
mentach, znała też podstawy artystycznego śpiewu11. Umiejętności te 
pozwalały zarówno na świadomy odbiór dzieł wysokiej artystycznej kul-
tury, jak też podejmowanie prób własnej twórczości. Największą przy-
jemność sprawiały jej prace rzeźbiarskie oraz gra na fortepianie12.  

Podstawy wiedzy i umiejętności uformowane na etapie edukacji 
domowej pozwalały jej na dalsze, samodzielne już kształcenie, podejmo-
wanie lektur z zakresu historii, filozofii czy socjologii. Wiedzę z obszaru 
botaniki czy chemii Ludwika nierzadko wykorzystywała w praktyce pro-
wadzenia sadu i ogrodu warzywnego, natomiast umiejętności matema-
tyczno-rachunkowe, a także wiedza ekonomiczno-prawnicza były przy-
                                                 
8 D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie [w:] 
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., red. A. Żarnowska i A. Szwarc, 
Warszawa 1990, s. 43; T. Epsztein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach zie-
miańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 37.  
9 Szerzej: A.J. Zakrzewski, Z dziejów dziewiętnastowiecznej rodziny ziemiańskiej. 
Ostrowscy h. Korab z Maluszyna [w:] H. Ostrowska, op. cit., s. 18 i nn. 
10 J. Kita, Pani na Maluszynie..., s. 54. 
11 Ibidem. Zob. też: J. Łosik, Wychowanie i edukacja młodego ziemianina Józefa Ostrow-
skiego w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim [w:] Rodzina. Historia i współcze-
sność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska i U. Szuścik, Kraków 2010.  
12 H. Ostrowska, op. cit., 342 i nn.  
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datne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, w tym także przy pro-
wadzeniu zarządu nad domowym i przydomowym gospodarstwem. Sze-
rokie horyzonty intelektualne uformowane w procesie edukacji oraz sa-
mokształcenia, nadto zaś wzorce rodzinne naznaczone postawą obywatel-
sko-patriotycznego zaangażowania, motywowały Ludwikę do świadomej 
aktywności na polu działań społecznych, podejmowania prób literackich  
i publicystycznych, udziału w dyskusjach na forum organizacji ziemiań-
skich, dotyczących spraw programowych czy metod działania.  

Zachowana w domowym archiwum korespondencja, artykuły pu-
blicystyczne czy próby literackie ukazują L. Ostrowską jako osobę inteli-
gentną i wykształconą, natomiast jej fotografie czy portrety z czasów 
młodości przedstawiają postać atrakcyjnej, urodziwej dziewczyny, póź-
niej zaś interesującej kobiety o szlachetnych rysach twarzy i mądrym, 
jasnym spojrzeniu. Mimo tych walorów, wspartych artystycznymi talen-
tami i życzliwą wobec ludzi osobowością, Ludwika nie założyła własnej 
autonomicznej rodziny – do końca swych dni pozostawała w stanie pa-
nieńskim. Nie znaczy to, że brakowało kandydatów do ręki hrabianki  
– przeciwnie, kawalerów starających się o względy młodej panny i jej 
rodziców było kilku. Nie znajdywali oni jednak uznania Ludwiki bądź nie 
zyskiwali pełnej akceptacji A. Ostrowskiego, co w połączeniu z brakiem 
zdecydowania córki skutkowało odmową wobec matrymonialnych zabie-
gów13. Stanu wolnego byli też dwaj starsi bracia hrabianki – Jan Leon 
oraz Józef. 

L. Ostrowska, podobnie jak jej matka, była osobą bardzo religijną, 
głęboko wierzącą. Rzutowało to na jej ideologiczne zapatrywania oraz 
działalność dobroczynną. Połączenie poglądów – naznaczonych ziemiań-
ską ideologią i chrześcijańskim systemem wartości – z wrażliwością spo-
łeczną skutkowało szeroką aktywnością filantropijną14. Dziedziczka Ma-
luszyna dbała o kształcenie dzieci chłopskich, fundowała edukacyjne sty-
pendia, dorastające panny kierowała na kursy zawodowe i kształcące.  
W pałacu zorganizowała system szkolenia panien służących, a dworskie 
warsztaty tkackie wykorzystywała jako ośrodek kształcenia zawodowe-
go15. Utrzymywała również wiejskie szkoły i ochronki, miejscowy szpi-
tal, a osoby wymagające specjalistycznego leczenia bądź opieki wysyłała 
do właściwych zakładów, pokrywając równocześnie koszty pobytu. 
                                                 
13 Ibidem, s. 30; s. 356–357. 
14 Zob.: T. Epsztein, Między wsią a miastem. Działalność społeczna i kulturalna ziemianek 
z Lubelszczyzny w II połowie XIX i w XX wieku [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III: 
Panie z dworów i pałaców, t. 2, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007, s. 148–157, 161–166. 
15 J. Kita, Pani na Maluszynie..., s. 58. 
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Wszystkie te działania służyły nie tylko indywidualnej pomocy, ale miały 
też na celu podniesienie ogólnego poziomu kultury warstwy chłopskiej, 
poprawę warunków egzystencji i wzrost zamożności. Cele te przyświeca-
ły także działalności społecznej prowadzonej w ramach stowarzyszenia 
ziemianek16.  

L. Ostrowska wspierała ponadto szereg organizacji edukacyjnych, 
opiekuńczych i dobroczynnych, udzielała finansowego i materialnego 
wsparcia instytucjom kościelnym, fundowała stypendia niezamożnym kle-
rykom, wspomagała działalność zakonów. Pomoc świadczyła też w trud-
nych latach wojny światowej oraz w okresie powojennym. Owa postawa 
zjednała jej wielki szacunek w środowisku ziemiańskim, wśród ducho-
wieństwa, także w środowisku lokalnym – wśród miejscowych chłopów. 

Dziedziczka Maluszyna zmarła w marcu 1926 r., pozostawiając po 
sobie pamięć osoby zaradnej, skutecznej w działaniu oraz życzliwej wo-
bec bliźnich, zawsze gotowej do niesienia pomocy potrzebującym. Wraz 
z jej śmiercią dobra Ostrowskich przeszły na własność blisko spokrew-
nionych Potockich z linii chrząstowskiej17. 

 
2. Działalność społeczna i dobroczynna Ludwiki Ostrowskiej 

 
 
obroczynność jest w kulturze chrześcijańskiej wartością wpisaną 
w system aksjologii, ugruntowaną cnotą społeczną i zarazem 

moralną. Określana też mianem filantropii, na płaszczyźnie ideologii zie-
miańskiej zyskiwała dodatkowe uzasadnienie poprzez koncepcje humani-
taryzmu i solidaryzmu, organicznej funkcjonalności społeczeństwa, hasła 
modernizacji, a nawet idee emancypacyjne18. W tym miejscu warto zwró-
cić uwagę, że XIX-wieczne uwarunkowania społeczno-obyczajowe spra-
wiały, iż dobroczynność była tą formą aktywności społecznej, która była 
dostępna dla kobiet z tzw. wyższych sfer, a nawet – w jakiejś mierze  
– częścią ziemiańskiej kultury19. 

                                                 
16 Ibidem, s. 56–58; E. Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Pol-
skim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007.  
17 J. Kita, Pani na Maluszynie..., s. 59. 
18 Zob.: E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001. 
19 Szerszy kontekst działalności filantropijnej przedstawiają m.in.: T. Epsztein, Między 
wsią a miastem..., s. 147–166; wskazana zbiorowa publikacja przynosi też nie mniej inte-
resujące artykuły autorów takich, jak: T. Kargol, U. Oettingen, M. Przeniosło, A. Kopru-
kowniak i innych, podających przykłady konkretnych działań czy inicjatyw, omawiających 

D 



Karolina Studnicka-Mariańczyk 26 

Postawa społeczna naznaczona filantropią charakteryzowała także 
poczynania Ostrowskich z Maluszyna. Pod tym względem wyróżniała się 
szczególnie Ludwika, która wzorem swych rodziców, zwłaszcza matki, 
starała się wspomagać osoby potrzebujące rzeczowej czy finansowej po-
mocy. Aktywność ta była skierowana zarówno wobec osób biednych 
bądź poszkodowanych, obejmując lokalną społeczność, jak też wobec 
towarzystw i instytucji, zwłaszcza kościelnych i zakonnych, które cele 
charytatywne miały wpisane w program działalności. Jak już wcześniej 
wspomniano przy okazji biografii L. Ostrowskiej, działania dobroczynne 
wyróżniały maluszyńską dziedziczkę w gronie ziemianek, były niezwykle 
istotnym aspektem jej życia, kształtującym ponadto jej aktywność spo-
łeczną. Różne formy filantropii L. Ostrowska podejmowała jeszcze  
u schyłku XIX w., od momentu przejęcia zarządu nad domowym gospo-
darstwem. Z czasem poczynania te przybrały niemal systematyczny cha-
rakter, stając się elementem programu działań społecznych. Postawa ta 
przełamywała kulturowo-obyczajowe schematy wyznaczające społeczną 
pozycję kobiety, zwłaszcza w środowisku bogatego ziemiaństwa czy ary-
stokracji, ograniczające jej aktywność przede wszystkim do funkcji towa-
rzyskich, roli gwiazdy czy wręcz ozdoby salonów. Była wyrazem tenden-
cji emancypacyjnych, nadto zaś świadomym wyborem drogi życiowej, 
podejmującej obowiązki wynikające z pozycji społecznej, obywatelskiej  
i patriotycznej świadomości składającej się na narodową tożsamość,  
a także podnoszącej trud zaangażowania w sprawy publiczne oraz ofiar-
ności w celu obrony „garści ziemi ojczystej”20.  

Dobroczynność L. Ostrowskiej nie ustała także w trudnych latach 
wojny. Co więcej, wraz ze wzrostem biedy i nieszczęść powodowanych 
wojną i upadkiem gospodarki, a co za tym idzie – wraz ze wzrostem sfery 
społecznych potrzeb i oczekiwań, owa ofiarność nabierała dodatkowych 
znaczeń, stając się działaniem poddanym nakazom moralnym oraz prze-
jawem ludzkiej wrażliwości, empatycznego humanitaryzmu czy obywa-
telskiej i patriotycznej odpowiedzialności. Na tę cechę maluszyńskiej 
dziedziczki należy zwrócić szczególną uwagę, nie wspomina ona bowiem 
w swym dzienniku o podejmowanych działaniach dobroczynnych. Mo-
żemy napotkać natomiast zapisy mówiące o problemach aprowizacyj-
nych, braku żywności, kolejno następujących rekwizycjach czy zarzyna-
niu stad bydła. Czas wojny i związana z tym niemal stała obecność woj-

                                                                                                                         
ponadto uwarunkowania owej aktywności. Zob. też: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach 
polskich w XIX w., red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1990. 
20 J. Kita, Pani na Maluszynie..., s. 54. 
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ska, przynajmniej do chwili przeniesienia się walk w dalsze rejony, miały 
wyraźne konsekwencje, mimo to hrabianka nie ustawała w społecznej 
ofiarności na rzecz potrzebujących. Świadczy o tym liczna koresponden-
cja zachowana w rodzinnym archiwum Ostrowskich, szereg próśb, listów 
czy podziękowań za okazane wsparcie. 

Zaprezentowany poniżej niewielki fragment wspomnianego zbioru 
pism i listów jest bez wątpienia świadectwem pogłębiającego się kryzysu 
i wyrazem emocji bliskich nierzadko rozpaczy, ale też przejawem zmagań 
z przeciwnościami, woli przezwyciężenia trudności, nadto zaś świadec-
twem ofiarności hrabiny Ostrowskiej, która starała się nie odmawiać po-
mocy pomimo przeszkód i wszelakich braków, także słabnącego zdrowia 
– postępującej głuchoty, ale też i coraz poważniejszych dolegliwości 
członków rodziny, zwłaszcza Jana Leona, który umarł, nie doczekawszy 
końca wojny. 

Podobnie jak przed wojną, wiele listów pochodziło od instytucji ko-
ścielnych – zgromadzeń zakonnych i placówek opiekuńczo-leczniczych. 
Znaczącą zmianą było to, że częściej pojawiały się prośby o pomoc rze-
czową w postaci artykułów rolnych, co znamionowało narastanie kryzysu 
ekonomicznego i powiększanie się sfery głodu. Przytoczony poniżej list 
w pełni odzwierciedla owe tendencje: 

 
J+M+J+D 
 
Św. Anna 20/V 1916 r. 
 

Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio! 
 

W wielkiej potrzebie udaję się do łaski Jego, by raczył nam sprzedać karto-
fli po możliwie niskiej cenie. Do nowych potrzebujemy jeszcze chociaż  
20 korcy, a tu w naszej okolicy już dostać nie można lub po niemożliwie wy-
sokiej cenie. 

Zostałyśmy na wojnę bez żadnych dochodów, wszelkich produktów żyw-
nościowych nam brak, a kupić nie mamy za co. Może Jaśnie Wielmożny Pan 
Hrabia zechce wyświadczyć nam to Dobrodziejstwo i sprzeda kartofli po rublu 
lub najdrożej po 2 ruble za korzec, a my za to bardzo wdzięczne będziemy. 

Wielkie to jeszcze Dobrodziejstwo będzie, jeśli Jaśnie Wielmożny Pan 
Hrabia zechce przysłać kartofle swoimi końmi, jeżeli nie wszystkie, to choćby 
jedną furmankę, bo my mamy jednego tylko konia, i to bardzo słabego. 

Proszę mi nie mieć za złe, że takie prośby zanoszę, konieczność tylko mnie 
zmusza i takie niskie ceny zapłacić, jeszcze dla nas jest bardzo trudno, bo  
w ciężkich bardzo i w coraz cięższych żyjemy warunkach. Trudno jest utrzy-
mać zgromadzenie, a tu jeszcze zewsząd nędza ciśnie się do klasztoru, i to taka 
nędza, na widok której serce się ściska i niepodobna im odmówić. Jeśli kartofli 
nam braknie, nie będziemy w stanie żywić tych ludzi. 
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Przepraszam Jaśnie Wielmożnego Pana Hrabiego, że się ośmielam Mu na-
przykrzać, ale Bóg widzi, w jak wielkiej jesteśmy potrzebie, i z pewnością ła-
skami swojemi uczynność Pana Hrabiego wynagrodzi. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiej czci od siostry Ludwiki Wisłouch, przeło-
żonej klasztoru sióstr dominikanek u Św. Anny21. 
 
Kolejny list nawiązuje do wcześniejszej korespondencji i skierowa-

ny jest już bezpośrednio na ręce Ludwiki Ostrowskiej. Data listu sugeru-
je, że pisma były przesyłane poprzez specjalnego posłańca, a także świad-
czy o braku najmniejszego choćby wahania i natychmiastowej reakcji 
hrabiny na uprzednią, dramatyczną prośbę przełożonej klasztoru. 

 
J+M+J+D 
 

Św. Anna 22/V 1916 
 

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino! 
 

Najserdeczniej dziękuję za łaskawie przysłaną ofiarę. Niech Bóg wynagro-
dzi Jej dobre serce! My się serdecznie pomodlimy za Nią i prosić będziemy św. 
Annę, aby wyjednała u Boga zdrowie dla J. Wielmożnego Pana Hrabiego. 

Wdzięczna jestem bardzo za tę łaskę. Bo my teraz, z powrotem wojny, nie 
otrzymujemy pensji od rządu, robotami też zarobić nie możemy, bo niepodob-
na dostać potrzebnych materiałów. Nie wiemy jeszcze, jaka nas przyszłość 
czeka, bo jeśli warunki polityczne ułożą się tak, że pozbawione zostaniemy 
utrzymania, jakie miałyśmy od rządu, to egzystencja Klasztoru będzie niemoż-
liwa. Polecamy się tylko opiece opatrzności Bożej i w niej ufność pokładamy. 

Każda więc ofiara jest dla nas teraz wielką łaską i dlatego jestem serdecznie 
wdzięczna Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabinie. 

 Proszę przyjąć wyrazy czci prawdziwej. 
 

Siostra Ludwika Wisłouch 
Dominikanka22. 

 
Następny list w swej treści jest niemalże powieleniem próśb i po-

dziękowań wyrażanych uprzednio, a równocześnie wskazuje on, że po-
moc nadsyłana z Maluszyna nie była jednorazowa czy doraźna, lecz że 
przybrała ona formę stałego wsparcia. Z kolei kontekst sytuacji przedsta-
wionej w korespondencji ukazuje nie tylko coraz większe problemy żyw-
nościowe, ale też i transportowe, do czego przyczyniały się wojskowe 
rekwizycje koni w Maluszynie i okolicy. 

 
                                                 
21 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej..., sygn. II/87.  
22 Ibidem.  



Dwa obrazy z życia Ludwiki Ostrowskiej – autorki pamiętnika 29 

J+M+J+D 
 
Św. Anna 3/VI 1916 
 

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino! 
 

Dziś dopiero mogę posłać konie po łaskawie nam ofiarowane kartofle, tak 
u nas było trudno donająć jednego konia. Jaśnie Wielmożna Pani Hrabina by-
ła łaskawa obiecać nam jeszcze 6 kopcy kartofli na ofiarę. Jeżeli więc to mo-
żebne, to proszę pokornie dziś o takowe, a będziemy bardzo wdzięczne. Jeże-
li się da jeszcze w tym miesiącu posłać konie, to sobie przykupimy takąż 
jeszcze ilość. 

Wielkie Dobrodziejstwo nam wyświadczyła i niezmiernie jesteśmy 
wdzięczne. Św. Anna z pewnością się za tę łaskę wywdzięczy, wypraszając  
u Boga dla Niej wielkie łaski. 

Raczy Jaśnie Wielmożna Pani Hrabina przyjąć wyrazy najwyższej czci  
i wdzięczności. 
 
Siostra Ludwika Wisłouch  
 
P.S. Ojcowie Dominikanie z Krakowa odwiedzili nas i przywieźli nam kore-
spondentek wydanych z powodu 700-letniego jubileuszu naszego zakonu, 
ośmielam się przesłać parę tych Jaśnie Wielmożnej Pani na pamiątkę speł-
nienia Dobrego czynu23. 
 
Trudne warunki wojenne nie przerwały kontaktów pomiędzy dwo-

rem w Maluszynie i instytucjami opiekuńczymi, którym hrabina Ostrowska 
udzielała wsparcia jeszcze przed wybuchem wojny. Świadectwem trwało-
ści relacji jest korespondencja nadsyłana z Częstochowy do pałacu na ręce 
Ludwiki. Poniżej fragmenty dokumentują trudną sytuację zakładu leczni-
czo-opiekuńczego przy ul. Wieluńskiej (pośrednio też innych tego typu 
placówek), starania sióstr zakonnych o przetrwanie ośrodka, także nieusta-
jącą ofiarność maluszyńskiej dziedziczki, mimo śmierci brata (Jana Leona). 

 
Częstochowa 7/5 1918 r. 

Siostra Tekla Stiller  
przełożona Zakładu Paralityków  
w Częstochowie, Wieluńska 3 
 

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino, Opiekunko Nasza! 
 

List i sto rubli otrzymałam, za które składam stokrotne „Bóg zapłać”. Nie-
zaznaczone, jaki cel, czy za p. Zielińską, czy ofiara? Za duszę śp. nieodżałowa-
nego Brata Hrab[iego] Jana odbyło się żałobne nabożeństwo w Kaplicy naszej  

                                                 
23 Ibidem. 
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i proszę przyjąć to zapewnienie, że co dzień pamiętamy o jego duszy. Odczu-
wam bardzo boleść i osamotnienie Pani Hrabiny, chciałabym kiedy wpaść do 
Maluszyna, żeby się zobaczyć z naszą czcigodną drogą Opiekunką. [...] Czy 
Pani Hrabina otrzymała mój list, posłany przez panią służącą z Chrząstowa? Co 
do naszego schroniska, wobec wojny i straszliwej drożyzny, braku żywności, 
trudno nam będzie utrzymać się w tym krytycznym położeniu. Brak żywności 
daje się we znaki tem bardziej, że nie możemy znaleźć dzierżawy gruntu, któ-
rego cena z każdym dniem się podnosi. Jeżeli obywatele nie zmiłują się i nam 
nie dopomogą [w] dokupieniu trochę gruntu, zakład istnieć nie może. Ja po-
mimo najszczerszej woli i dobrych chęci, wobec trosk i trudności na każdym 
kroku, tracę siły i odwagę, czego mi nie wolno. Wybieram się w objazd w Kie-
leckie i gdzie będzie można, jeżeli zdrowie dopisze i nam Bóg dopomoże, nie 
zginiemy. Przecież Bozia ma więcej, jak rozdała. Za troskę o nas i współczucie 
serdeczne dzięki! 

Niech Bozia wynagrodzi i raczy pocieszyć pod każdym względem, udziela-
jąc sił i zdrowia do dźwigania krzyżów, jakie się Bogu podoba zsyłać.  

Rączki z czcią i wdzięcznością całuję drogiej mojej opiekunce, 
niegodna życzliwa sługa 
Siostra Tekla24 

 
Zaprezentowany list wskazuje też, że do podjasnogórskiego zakładu 

hrabina Ostrowska w dalszym ciągu, podobnie jak przed wojną, kierowała 
osoby wymagające specjalistycznej opieki i fundowała koszty ich pobytu.  

 
Fot. 1. Wizytówka siostry Tekli Stiller 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 

                                                 
24 Ibidem. 
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Lektura przytaczanej korespondencji – jak już to wspomniano – jest 
istotna dla właściwego odbioru kroniki wojennej spisywanej przez hrabi-
nę Ostrowską. Prezentowane pisma tworzą bowiem niezwykłą w swym 
autentyzmie narrację, która uzupełnia pamiętnikarskie zapisy, nadaje im 
szeroki społeczny kontekst, tworzy harmoniczny akord współbrzmiący  
z tekstem kroniki i nasycający go tonem emocji pomijanych czy też nie-
wyrażanych przez autorkę. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na do-
minujące formy podziękowań za okazywane wsparcie. Ich brzmienie  
i zarazem wyrażana treść – choć podobna w każdym kolejnym liście  
– wykraczają jednakże poza przyjęte szablony okazywania grzeczności, 
autentyczność doświadczenia i odczuć sprawia, że konwencja przemienia 
się w narzędzie okazywania wdzięczności, pod którą skrywają się nieu-
stanne obawy i lęk o przyszłość. Tego typu emocjonalność widoczna jest 
między innymi w kolejnym liście nadesłanym do Maluszyna, tym razem 
od opiekunki i zarazem kierowniczki uczniowskiej bursy. 
 

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino! 
 

Nie umiem dobrać słów, by wyrazić JWPani Hrabinie swą wdzięczność 
za przysłanie kaszy, gdyż byłam w wielkim kłopocie, uczniowie się zjecha-
li, a w […] nic kryć nie mogę, mają dopiero mi odstąpić, więc ta kasza tak 
się też przyda. Chyba Duch Święty natchnął Panią Hrabinę, że dziś przysła-
ła. Uczniów zamiast 40 będzie przeszło 50, taka biedota, że trzeba im do-
pomóc, tylko biedna moja głowa kłopocze się, jak ich wyżywię. Litości-
wemu sercu JWPani Hrabinie polecam naszą Bursę, może po tańszej cenie 
będziemy mogli nabyć kapusty na zimę. Wyrazy głębokiej czci, poważania 
i wdzięczności ślę JWP[ani] Hrabinie. 
 
Bw. Ruśkiewiczowa  
 
7/9 1918 r. 25 
 
Powyższy list jednoznacznie wskazuje, że warunki wojenne nie 

powstrzymywały L. Ostrowskiej od działań pomocowych, udzielanych 
placówkom opiekuńczo-wychowawczym i oświatowym. Ich działalność 
była z jednej strony efektem ofiarności społeczeństwa, z drugiej zaś  
– wynikiem perspektywicznego myślenia, świadomości, że czas wojenny 
wkrótce się skończy i życie społeczne powróci na swe właściwe tory. 
Wypada też zauważyć, że wyparcie Rosjan i okupacja niemiecka przy-
czyniły się do zniesienia szeregu ograniczeń w działalności oświatowej, 
czemu towarzyszyły ustępstwa w dziedzinach takich, jak sądownictwo 
                                                 
25 Ibidem. 
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czy lokalna samorządność, rozluźniono administracyjny gorset krępujący 
działalność społeczną czy polityczną. Posunięcia administracji niemiec-
kiej miały zyskać przychylność Polaków i skłonić ich do szerokiej współ-
pracy przeciwko Rosjanom26. W tych okolicznościach – mimo dystansu 
wobec niemieckich poczynań – działalność dobroczynna i wychowaw-
czo-oświatowa, ale też i patriotyczna, nabierały dodatkowych znaczeń, 
zważywszy zwłaszcza na fakt obniżenia się poziomu moralnej i społecz-
nej dyscypliny wskutek przedłużającego się konfliktu zbrojnego, dezor-
ganizacji systemu oświaty, trudności dnia codziennego. Hrabina Ostrow-
ska wznowienie prac oświatowych przez instytucje edukacyjne wykorzy-
stywała dla kontynuacji działalności społeczno-dobroczynnej, mającej na 
celu kształcenie panien ze środowiska wiejskiego i przygotowywanie ich 
do pracy zawodowej i prowadzenia domowego gospodarstwa. Śladem jej 
nieustannego zaangażowania w sprawy społeczne, w tym kwestię popra-
wy warunków bytu włościańskich mieszkańców Maluszyna, możliwą 
dzięki podniesieniu poziomu wiedzy, gospodarskich umiejętności i oby-
watelskiej świadomości młodzieży, jest niżej zaprezentowany fragment 
korespondencji. 

 
Wielmożna Pani! 

Wpisowe półroczne za Stanisławę Palusównę otrzymałam i przy niniej-
szym pozwalam sobie przesłać pokwitowanie. 

Palusówna, po przyjeździe na kursy, długi czas zaaklimatyzować się  
u nas nie mogła i koniecznie chciała powrócić do domu. Dziś ona czuje się 
dobrze w [...] My jednak obawiamy się, czy aby weźmie z kursów tych wiele 
[...], gdyż to umysł mało inteligentny. [...]  

Młynarczykówna zatrzymała się u niej w [...], był projekt, by ją tu za-
trzymać, ale niewielkie ma zdrowie, i to, że we wsi jest potrzebniejsza, po-
wróci więc do domu. Dziwne to jej usposobienie, gani nas czemuś, w domu 
być nie chce i trudno jej wybić z głowy niedorzeczności. [...] 

Uprzejmie dziękuję za łaskawie przysłane pieniądze, łączę wyrazy wyso-
kiego poważania K. Temalska [?]. Nałęczów, d[n]. 28/III 1917 r.27. 
 
Następne przytoczone listy wskazują, że uwaga hrabiny Ostrow-

skiej nie ograniczała się tylko do wspierania lokalnej społeczności czy 

                                                 
26 M. Przeniosło, Ziemianki w Królestwie Polskim w latach pierwszej wojny światowej 
[w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III..., t. 2, s. 214–215. 
27 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej..., sygn. II/87; na temat szkoły  
w Nałęczowie zob.: H.J. Zawistowski, Szkoła żeńska gospodarstwa wiejskiego w Nałę-
czowie w nurcie potrzeb patriotycznych, oświatowych i ekonomicznych wsi polskiej oraz 
aspiracji programowych Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek [w:] Ziemiaństwo na 
Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców..., t. 2, s. 376–401. 
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instytucji zakonnych. W jej zakresie mieściły się też potrzeby innych, 
dalej położonych ośrodków oraz działania mające na względzie zadania 
opiekuńczo-wychowawcze i szeroko rozumiane dobro społeczne, a w tym 
potrzeby środowisk robotniczych czy inteligenckich. Wśród zachowanej 
korespondencji znajduje się szereg pism wyrażających prośby oraz po-
dziękowania za udzielone wsparcie. Ich nadawcami byli m.in. ks. Franci-
szek Zientara z Zawiercia, reprezentujący Komitet Niesienia Pomocy 
Dzieciom Robotników Łódzkich (list datowany na 4 marca 1917 r.)28, 
Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Przedborzu – prowa-
dzące bezpłatną kuchnię dla ubogich (pismo wyrażające prośbę o pomoc 
żywnościową, z dn. 10 lutego 1918 r.)29, także Stanisław Szymański  
– prezes stowarzyszenia pod nazwą Rada Miejscowa Opiekuńcza z So-
snowca – zwracający się z prośbą o możliwość zorganizowania letniska  
w Maluszynie dla uczniów szkół średnich: 

  
Rada miejscowa Opiekuńcza w Sosnowcu                          
Sosnowiec, dnia 16 maja 1918 r. 
ulica Małachowskiego No 11.    
No 120  
 

J. Wielmożna Pani Hr. Ostrowska w Maluszynie 
 

Los dzieci wielu rodzin z inteligencji miejskiej w obecnych ciężkich cza-
sach nie tylko nie jest lepszy od losu dzieci z proletariatu, lecz nawet pod 
niektórymi względami uciążliwszy. Rodziny te, nieprzywykłe do korzystania 
z dobroczynności publicznej, nie potrafią wyciągnąć ręki po jałmużnę, a wy-
trzymałość fizyczna tych sfer jest stokroć mniejsza. Dzieci szkolne przymie-
rają z głodu, dochodząc do ostatecznego wyczerpania i jedyny dla nich ratu-
nek to wypoczynek letni na wsi. W przeciwnym razie gruźlica nie tylko że 
zdziesiątkuję młode pokolenie, lecz stanie się klęską Polski na długi okres 
czasu. 

Dlatego też zwracamy się do JWPani z gorącą prośbą o poparcie podjętej 
przez nas akcji i o zawiadomienie nas, czy JWPani nie byłaby skłonna przy-
jąć do majątku swego na lato gromadki uczennic lub uczniów szkół średnich 
Sosnowca, i na jakich warunkach. 

Oczekując łaskawej odpowiedzi, kreśląc się hasłem „Ratujmy dzieci”, 
pozostajemy z wysokim szacunkiem30. 
 

Prezes (-) [podpis nieczytelny] 
Sekretarz (-) [podpis nieczytelny] 

 
                                                 
28 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej..., sygn. II/87.  
29 Ibidem. 
30 Ibidem.  
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Niestety, na podstawie jedynie korespondencji nie można jedno-
znacznie określić, czy hrabina Ostrowska podjęła tę inicjatywę. Wiadomo 
natomiast, że organizacja wakacyjnych letnisk czy kolonii letnich dla 
dzieci należała do programu działalności Koła Ziemianek i imprezy tego 
typu były realizowane wspólnym wysiłkiem31. Listy wskazują ponadto, 
że na wsparcie maluszyńskiej dziedziczki mogły też liczyć osoby prywat-
ne, znajdujące się w trudnej sytuacji bądź podejmujące działania służące 
szerszym społecznym korzyściom. Można przypuszczać, że wzorem in-
nych ziemian sprzyjała ona tworzeniu nowych placówek szkolnych, opie-
kuńczych czy wychowawczych, bądź podejmujących działania o charak-
terze prospołecznym i narodowym, przy czym owa aktywność była bez 
wątpienia ograniczana kurczącymi się możliwościami uzyskiwania do-
chodu w warunkach gospodarki wojennej i postępującego kryzysu, a więc 
także pauperyzacji społeczeństwa32. 

Niekiedy dobroczynna pomoc L. Ostrowskiej przyjmowała nieco-
dzienne formy. Zdarzało się np., że hrabina przekazywała na potrzeby 
Kościoła bądź osób ubogich kwoty pieniężne wyegzekwowane od złapa-
nych złodziei mienia33. Ta swoista „ofiara”, z ich strony nie w pełni do-
browolna, pozwalała złoczyńcom uniknąć powiadomienia policji i kary 
sądowej, a równocześnie przyczyniała się do pożytku służącego miejsco-
wej wspólnocie.  

Zorganizowany i systematyczny charakter miały natomiast działa-
nia prospołeczne, prowadzone w ramach stowarzyszenia ziemianek. Z ich 
inicjatywy utworzono – jeszcze przed wojną – m.in. spółdzielnię pracy 
„Spójnia”, która prowadziła w Radomsku sklep przynoszący całkiem spo-
re zyski. O zebraniu sprawozdawczym zarządu spółdzielni wspomina 
Ludwika w swym dzienniku wojennym. Ślady owej spółdzielczej inicja-
tywy odnajdujemy także wśród dokumentów rodzinnego archiwum 
Ostrowskich. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że sprawozdanie fi-
nansowe za rok 1918 (piąty rok działalności) wskazywało na osiągnięcie 
ponad 6000 rb. dochodu34, który przeznaczano na działalność statutową 
stowarzyszenia, a także dalsze funkcjonowanie sklepu. Warto przy tej 
okazji zauważyć, że podobne inicjatywy o charakterze handlowym i spół-
dzielczym podejmowały ziemianki dość często, rozwój spółdzielczości 
                                                 
31 Ibidem. 
32 Szerszy kontekst działalności społecznej, oświatowej i dobroczynnej, prowadzonej 
bądź inicjowanej przez polskie ziemiaństwo, omawia m.in. Marek Przeniosło; idem, op. 
cit., s. 215–221. 
33 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej..., sygn. II/87.  
34 Ibidem, Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Spójnia” w Radomsku za rok 1918. 
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wpisany był bowiem w ich program działalności społecznej, przy czym 
wysiłki te rzadko odnosiły zamierzony skutek i zazwyczaj kończyły się 
niepowodzeniem35. Na tym tle działalność „Spójni” wyróżniała się efek-
tywnością. 

W ostatnich latach życia L. Ostrowska, już w warunkach niepodle-
głej Rzeczypospolitej, nie ustawała w wysiłkach działalności dobroczyn-
nej. Ten element – i zarazem cechę – biografii dziedziczki Maluszyna 
należy dodatkowo zaakcentować. Pierwsze lata niepodległości były bo-
wiem naznaczone zarówno trudem odbudowy, kryzysem gospodarczym 
oraz konsekwencjami wojennej polityki dotychczasowych zaborców, jak 
też walką o granice oraz zachowanie państwowej suwerenności w sytuacji 
otwartej wrogości sąsiadów, także bolszewickiej agresji. W tych warun-
kach utrzymanie ekonomicznej funkcjonalności domeny wymagało nad-
zwyczajnych starań, działania zaś dobroczynne stawały się prawdziwą 
ofiarnością i wyrazem patriotyzmu, nadto zaś świadectwem konsekwencji 
poglądów.  

Pomimo wszelkich przeciwności, L. Ostrowska niezmiennie utrzy-
mywała kontakt z zakładem opiekuńczo-leczniczym w Częstochowie, 
przy ul. Wieluńskiej, nie tylko śląc korespondencję i przesyłając wsparcie 
finansowe i materialne, ale też kierując tam osoby wymagające zdrowot-
nej opieki36. Jej ofiarność obejmowała także inne placówki bądź instytu-
cje. Szczególnym przykładem obywatelskiej odpowiedzialności i troski  
o powodzenie wysiłku budowy odradzającej się niepodległej ojczyzny 
może być poniższe pokwitowanie, zachowane wśród dokumentów ro-
dzinnego archiwum: 
 

Wdzięczna ojczyzna ofiarodawcom. No 5075 
 
Ministerstwo Skarbu, Urząd Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego. 
 
P. Ostrowska Ludwika z Maluszyna ofiarowała na Skarb Narodowy[:] bran-
soleta złota; rb. dwadzieścia srebrem; rb. sto pięćdziesiąt złotem. 
 
Dyrektor (–) 
Skarbnik (–) [podpisy nieczytelne] 
Warszawa, data 27/II 1919 r.37 

                                                 
35 D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej..., s. 60. 
36 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej..., sygn. II/87, Listy nadsyłane  
z Zakładu dla Paralityków, Częstochowa, ul. Wieluńska 3, z dn. 5 maja 1919 r., 18 maja 
1919 r., 27 stycznia 1920 r., 30 listopada 1923 r. 
37 Ibidem, Pokwitowanie z Ministerstwa Skarbu.  
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W zakresie spraw społecznych hrabina Ostrowska niemal do końca 
swych dni interesowała się problemami lokalnej społeczności. Podobnie 
jak przed laty starała się tworzyć warunki sprzyjające wzrostowi docho-
dowości włościańskich gospodarstw i poziomu życia warstwy chłopskiej, 
propagowała uprawę lnu, wysyłała dziewczęta do szkół, a młode kobiety 
na kursy i szkolenia. Interesowała się powodzeniem działalności spółdziel-
czego sklepu w Radomsku38, wspólnie z innymi ziemiankami brała udział 
w przygotowywaniu wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych dla pol-
skich żołnierzy39, a także w zbieraniu składek na organizację wojskowego 
szpitala polowego. W tym kontekście należy podkreślić, że wsparcie udzie-
lane dla instytucji wojska niepodległej Rzeczypospolitej było charaktery-
stycznym i powszechnym elementem ówczesnej rzeczywistości, wyrazem 
obywatelskiej odpowiedzialności i patriotyzmu. Świadectwem podejmo-
wanych inicjatyw i ofiarności społecznej są zachowane w archiwum do-
kumenty. W jednym z nich podany został bilans finansowy z działalności 
Koła Ziemianek na rzecz szpitala „Pilica”, w którym to czytamy: 
 

 Rozchód 
Kupiono jedenaście Koni do szpitala „Pilica”  – 23414 rb. 00 
Koszty przy kupnie Koni    – 76 rb. 00 
Koszty przy zbiórce, znaczki, posłańcy etc.  – 272 rb. 00 
Razem      – 23562 rb. 00  
 

Na odzież dla przytułku sierot  
W Hucie Drewnianej    – 1000rb00 
Razem      – 24562 rb. 80k.   
 

Zakupiono bielizny i ciepłych kalesonów  
Dla 300 żołnierzy z 6go pułku piechoty  – 9398 rb. 51 
Razem       – 33961 rb. 31kop. 
 

Ofiary w naturze 
Koszule 39, kalesonów 8 par wysłano na front. Ręsztę bielizny i wszystko 
pierze wysłano do szpitala wojskowego w Piotrkowie. 
 

przewodnicząca Radomski[ego] Koła Okręgu Ziemianek 
 

Zofia Siemieńska40 

                                                 
38 Ibidem, Zawiadomienie Zarządu Stowarzyszenia Spółdzielczego dla Handlu detalicz-
nego Towarami Łokciowymi „Spójnia” w Radomsku; Sprawozdanie Zarządu Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia „Spójnia” w Radomsku za rok 1919. 
39 Ibidem, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości wigilijnej w 26. pp. w Radomsku w 1919 r. 
40 Ibidem, Bilans finansowy dotyczący ofiarności społecznej na rzecz wojskowego szpi-
tala w Pilicy i Piotrkowie, żołnierzy walczących na froncie (nota wskazuje 6. pułk pie-
choty) oraz przytułku dla sierot. 
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W kolejnym dokumencie uwzględniono dokładniejsze dane dotyczące 
ofiarodawców, którzy złożyli dary w naturze. Wiadomo wiec, iż: 

 
Ofiary w naturze 
Księżna Lubomirska: koszul 27, kales[onów] 6 par 
Dworszowice Kościelne: 6 koszul i jedna para kalesonów 
Brzeźnica: 4 koszule, 1 para kalesonów i 10 ręczników 
Makowiska: dwa prześcieradła, 12 koszul, jedna para kales[onów], 39 
ręczn[ników] 
Pajęczno: 31 podkoszulek małych i dużych, 2 poszewki, 8 chustek, 5 ½ d. 
płótna, 21 pasem wełny, 715 pasem nici, 12 ½ f[untów] pierza, 29 garści lnu, 
20 koszul, 6 par kalesonów, 58 ręczników 
Rzęśnia: lnu i wełny 16 f[untów] pierza 23 f[unty]41. 

 
W 1919 r. podane zostały miejscowości, w których dokonano 

składek na rzecz szpitala „Pilica”. Ze spisu dowiadujemy się, kto był 
fundatorem i w jakiej kwocie został złożony datek. 

 
Tabela 1. Składki na szpital polowy „Pilica” zebrane w pow. radomskowskim 1919 r. 

 

Składki na szpital polowy „Pilica”  
zebrane w pow. radomskowskim 1919 r. 

 ruble korony             marki 
Od właścicieli większych wła-
sności ziemskich 

5770,00   38835,00 2950,00 

Służba folwarczna z Masłowic 200,00           
Dochód z koncertu w Radomsku 1276,94           
Parafia Bożykowa                               203,00              65,00  
Parafia Wielgomłyny    122,60 158,00  
Parafia Żytno                                     167,61 186,76 19,05 
Parafia Dmenin 25,00   
Parafia Kobiele 435,00 101,00 15,00 
Parafia Garnek 49,07 ½ 68,58 10,00 
Parafia Borowno 41,00 74,00  
Parafia Cielętniki 12,00 16,86 3,25 
Parafia Zrejwice (Rzejowice) 75,00   
Parafia Bąkowa Góra 175,00   
Parafia Dworszowice Kościelne      335,00 115,00           19,50 
Parafia Lgota 417,00               57,40             2,45 
Parafia Struże 26,00   
Parafia Pajęczno 1221,80 226,00 20,50 
Parafia Sulmierzyce 1586,00 508,00 19,00 
Parafia Brzeźnica 1202,00 190,00          14,50 
Parafia Makowiska 941,00 215,00 25,00 

                                                 
41 Ibidem, Ofiary w naturze na rzecz szpitala „Pilica”. 
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Składki na szpital polowy „Pilica”  
zebrane w pow. radomskowskim 1919 r. 

 ruble korony             marki 
Parafia Rząśnia 685,00 142,00 30,13 
Parafia Niedośpielin 34,00 13,00 2,50 
Sprzedaż znaczka w Borownie                   40,00 62,00 10,50 
Sprzedaż znaczka w Zielonej 
Dąbrowie       

155,55             181,81          25,03 

Sprzedaż znaczka w Żytnie        20,29                11,90 11,50 
Sprzedaż znaczka w Gidlach 142,00 191,00  
Sprzedaż znaczka w Maluszynie              115,13 191,37 19,35 
Sprzedaż znaczka w Św. Annie 47,02 66,18 25,45 
Wieś Rogaczew                                   46,00 1,60  
Wieś Ulesie 19,00 57,00  
Wieś Olbrachcice 60,00   
Wieś Kodrąb 47,56 46,44 7,09 

Ogółem 14195,63 43297,90 3262,03 
 

Zamienione na ruble, marki i korony dały ogółem z rublami 33961 rb. 31 kop42. 
 

W tym samym roku odbyło się zebranie Koła Silnickiego  
w Chrząstowie. Z pisma, które zostało w zbiorach archiwum, 
dowiadujemy się, w jakiej spawie zebrały się członkinie Koła i jaki był 
jego skutek. Z treści wynika, że: 

 
Zebranie Koła Silnickiego z dnia 9go września zdecydowało, na skutek 

odezwy Koła Polek, zebranie funduszy dla zaopatrzenia wojska w ciepłą 
odzież. W tym celu postanowiono rozłożyć składkę na członkinie Kółka.  

Okazicielka niniejszej odezwy upoważniona jest przez zarząd, do 
zbierania ofiar na ten cel przeznaczonych.  

Uchwalono jako najniższą jedorazową skłądkę rubli 100. 
 

Przewodnicząca: Zofia Siemieńska 
Sekretarka: Irena Tymowska 

                dano 200 rubli                          Halina podpis (-) nieczytelny 
Zofia Dzierzbicka 
Zofia Tymowska 

 
Chrząstów 9/IX 1919 r. 

 
Niestety nie zachowała się informacja na temat uiszczenia opłaty na 

rzecz odzieży dla wojska przez Ludwikę Ostrowską. Biorąc jednak pod 

                                                 
42 Ibidem, Składki na szpital polowy „Pilica” zebrane w powiecie „Radomskowskim”  
w 1919 roku. 
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uwagę jej stosunek do sprawy i chęć niesienia pomocy najbardziej 
potrzebującym, ofiara ta została przekazana okazicielce Koła.  

Dziedziczka Maluszyna wspierała ponadto działalność maluszyń-
skiego oddziału ochotniczej straży pożarnej oraz orkiestry, co również 
należy traktować jako przejaw obywatelskiej troski, naznaczonej odpo-
wiedzialnością za pomyślność i rozwój społeczności lokalnej43. 
 
Fot. 2. Pokwitowanie dla L. Ostrowskiej za ofiarę na rzecz Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Maluszynie 

 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, 
sygn. II/87. 

 
 Była też członkiem honorowym Oddziału Towarzystwa Czerwo-

nego Krzyża w Radomsku. 
Na podstawie zachowanej korespondencji można sądzić, że hrabina 

Ostrowska żywo interesowała się organizacją i wynikami Zjazdu Katolic-
kiego w Warszawie, zorganizowanego we wrześniu 1921 r. Sugeruje to, 
że hrabina pragnęła, by wartości chrześcijańskie miały trwałą i mocną 
pozycję w kulturze, a ideologia i programy partii politycznych – oparte na 

                                                 
43 Ibidem, Pokwitowanie wpłaty wystawione przez zarząd straży ogniowej ochotniczej  
w Maluszynie z dn. 13 czerwca 1921 r. 
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owych wartościach – w sposób znaczący kształtowały model budowanej 
państwowości.  

Swą ofiarnością obejmowała również potrzeby reaktywowanego 
klasztoru oo. paulinów w Leśnej Podlaskiej44 oraz popierała inicjatywę 
utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego45.  
 
Fot. 3. Podziękowania dla L. Ostrowskiej za ofiarę na rzecz Uniwersytetu  
Lubelskiego 
 

 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
 

Oprócz wspomnianych przejawów dobroczynności, przychylność 
hrabiny Ostrowskiej wobec działalności Kościoła katolickiego oraz insty-
tucji odwołujących się do wartości chrześcijańskich uwidaczniała się po-
przez wsparcie działalności Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie”46 oraz krakowskiej Szkoły Zawodowej Pielęgniarek, która 
prowadziła również szpitalik dla ubogich. W liście czytamy: 

 
Jaśnie Wielmożna Pani! 

Zarząd Szkoły Zawodowych Pielęgniarek w Krakowie ma sobie za miły 
obowiązek przesłać Jaśnie Wielmożnej Pani najserdeczniejszego podzięko-

                                                 
44 Ibidem, List od ojca Mariana, z dn. 20 lutego 1923 r. 
45 Ibidem, Pismo biskupa kujawsko-kaliskiego z dn. 25 maja 1923 r. 
46 Ibidem, Pismo Komitetu Wykonawczego z dn. 22 grudnia 1922 r. 
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wania za ofiarowane prowianty na rzecz wyżej wymienionej szkoły oraz 
szpitalika dla ubogich. Łączymy wyrazy głębokiego poważania47. 
Sekretarka P.P. E. Romanek 
Elżbieta Borkowska 
 

Anna Rydówna                           Podpis (-) nieczytelny  
                                       Podpis (-)nieczytelny 

 

Kraków d. 23/IV 
 
Wśród zachowanej korespondencji widnieją ponadto podziękowa-

nia nadesłane przez bliżej nieznane warszawskie wydawnictwo mające 
siedzibę przy ul. Foksal 8 (mieszczący się obecnie w tym miejscu Chrze-
ścijański Instytut Wydawniczy powstał znacznie później i związany jest  
z Kościołem Adwentystów, nie należy zatem identyfikować jego nazwy  
i działalności wydawniczej z wcześniejszym gospodarzem owego miej-
sca) oraz Związek Inwalidów Wojennych48. 

 
Fot. 4. Kwit potwierdzający wpłatę pieniężną L. Ostrowskiej na rzecz Związku  
Inwalidów Wojennych 

 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
 

                                                 
47 Ibidem, Pismo zarządu Szkoły Zawodowej Pielęgniarek w Krakowie. 
48 Ibidem, Pismo Związku Inwalidów Wojennych z dn. 17 października 1924 r. 
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Zaprezentowana powyżej korespondencja ukazuje L. Ostrowską ja-
ko osobę głęboko zaangażowaną w działalność dobroczynną i społeczną. 
Nie należy jednak zapominać, że życie hrabiny naznaczone było przede 
wszystkim pracą. W zakresie pełnionych przez nią obowiązków sytuował 
się zarówno zarząd nad ogrodem owocowo-warzywnym i przydomowym 
gospodarstwem, jak też prowadzenie domu – organizacja życia domowe-
go, dozorowanie służby, pracy kuchni i gospodarczego zaplecza49.  
W ramach domowych i gospodarczych obowiązków pojawiała się nadto 
konieczność organizacji obsługi licznych wizyt rodzinnych i towarzy-
skich, także spotkań i zjazdów ziemiaństwa – członków Towarzystwa 
Rolniczego i innych stowarzyszeń – przeprowadzanych nie tylko w Malu-
szynie, ale też okolicznych dworach, np. z okazji wystaw gospodarczych 
czy wyścigów konnych bądź społecznych debat. Na jej barkach spoczy-
wał też ciężar opieki nad złożonymi wiekiem i chorobą rodzicami. Szcze-
gólnego wysiłku wymagała zwłaszcza opieka nad chorym ojcem50.  
W czasie wojny Ludwika opiekowała się poważnie chorymi braćmi  
– Janem Leonem i Józefem, na niej też spoczywał (wspomniany wcze-
śniej) obowiązek właściwej organizacji domowego i przydomowego go-
spodarstwa, co w tamtych warunkach nie było zadaniem łatwym. Ślady 
owych starań, także troski i nieustannych obaw wpisane są w narrację 
utrwaloną poprzez zapisy w dzienniku.  

 
3.  Dziennik Ludwiki Ostrowskiej jako narracja historyczna  

 
 

chwili wybuchu Wielkiej Wojny Ludwika hrabina Ostrowska 
miała już 63 lata, a więc była osobą dojrzałą życiowo, z baga-

żem osobistych i społecznych doświadczeń. Na toczące się wokół wojen-
ne wydarzenia patrzyła zatem ze świadomością ich dziejowej doniosłości, 
ograniczoną jednakże przez perspektywę II poł. XIX w., a więc czas  
i przestrzeń sytuujące się w granicach ludzkiej jednostkowej percepcji, 
zawężoną ponadto przez nieznajomość dalszych wydarzeń czy konse-
kwencji postrzeganych aktów i zjawisk. Każda wojna budzi zrozumiały 
niepokój, napawa lękiem podsycanym przez aktualne wydarzenia i do-
znania, ale też przez wyobrażenia ewentualnych konsekwencji, zasłysza-
ne plotki i strach przed tym, co nieznane. L. Ostrowska starała się skrupu-

                                                 
49 Szerzej zob.: J. Kita, Ludwika hrabina Ostrowska..., s. 259, 263–265. 
50 Ibidem, s. 263.  

W 
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latnie notować dostępne jej fragmenty widzianej rzeczywistości, zapisy-
wać dziejące się zdarzenia, zrozumieć ich historiozoficzną logikę, a na 
podstawie faktów – przewidywać dalsze następstwa. Przede wszystkim 
jednak jej świadectwo – spisane w formie pamiętnikarsko-kronikarskich 
zapisków i uwag – nacechowane jest troską o los najbliższych, krewnych, 
zaprzyjaźnionych bądź znajomych sąsiadów, mieszkańców Maluszyna,  
a także obawą o rodowy majątek, lękiem przed możliwymi następstwami 
zbrojnego konfliktu, rekwizycjami, zniszczeniami czy cierpieniem. Owe 
obawy, zapiski czy spostrzeżenia są jedynie cząstką powszechnej histo-
rycznej narracji, elementem mało znaczącym na tle map, strategii, prawi-
dłowości przyczynowo-skutkowych, statystyk podsumowujących liczeb-
ność wojsk czy tonaż wystrzelonych pocisków. Są one jednak tkanką,  
z której składają się wielkie historiograficzne syntezy, w swej istocie są 
częścią kulturowej transmisji przeżyć i doświadczeń, bez której nie moż-
na mówić o związkach między przeszłością a teraźniejszością, zrozumieć 
implikacji kształtujących aktualne uwarunkowania rzeczywistości spo-
łecznej i politycznej.  

Karty pamiętnika L. Ostrowskiej z okresu wojny są niemal kroni-
karskim zapisem kolejno następujących dni i zdarzeń. Nie jest to jednak 
beznamiętna relacja świadka, suchy jedynie opis faktów widzianych  
z perspektywy dworu, pałacowego dziedzińca czy też okna, za którym 
przesuwały się ludzkie masy – wojsk bądź uciekinierów. Relacja ta ujaw-
nia osobowość autorki, odzwierciedla przeżycia towarzyszące historycz-
nym wydarzeniom – zarówno emocje Ludwiki, jak i osób z bliskiego jej 
kręgu, ale też świadków i uczestników, kształtowane przez bezpośrednie 
obserwacje lub doznania, a także pogłoski, obawy bądź niepotwierdzone 
plotki. Z tego między innymi względu pamiętnikarskie zapisy dziedziczki 
Maluszyna stają się materiałem niezwykle interesującym. Ale jest też coś 
więcej! Widzimy bowiem uparte dążenie do zachowania choćby pozorów 
normalnego życia, dotychczasowych realiów, mimo iż dynamika zdarzeń 
dziejących się wokół zdaje się wszystkiemu zaprzeczać. Obserwujemy 
zatem starania mieszkańców Maluszyna o zachowanie podstaw egzysten-
cji – wznowienie prac polowych, uruchomienie fabryki cukru, zebranie 
plonów; widzimy chęć niesienia pomocy bliźnim w nieszczęściu, do-
strzegamy postawy i działania naznaczone niezłomną wiarą w podstawo-
we chrześcijańskie wartości i równocześnie wysiłek nakierowany na za-
chowanie podstaw kultury na wbrew wojennym realiom.  

W pałacu, oprócz rezydujących czasowo gości, czeladzi i oficjali-
stów zajmujących się wspomaganiem zarządu maluszyńskiej domeny, 
autorce pamiętnika towarzyszyli jej bracia – Jan Leon oraz Józef, obaj 
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pozostający w stanie kawalerskim. Koleje życia sprawiły, że również Lu-
dwika nie założyła własnej, autonomicznej rodziny. Sytuacja ta niewąt-
pliwie wzmacniała emocjonalną więź między rodzeństwem, podkreślała 
wspólnotę rodzinną i wspólnotę losów naznaczoną empatycznym współ-
odczuwaniem egzystencji. Owa więź widoczna jest także na kartach zeszy-
tów zapisywanych przez Ludwikę – zwłaszcza w odniesieniu do Józefa, 
towarzysza dziecięcych zabaw i brata szczególnie bliskiego jej duchowo. 
Wspomniane okoliczności miały nadto jeszcze jeden skutek – na kartach 
dziennika L. Ostrowskiej nie odnajdziemy uwag naznaczonych obawą o los 
osób sercu w istocie najbliższych – dzieci powołanych do wojska. 

Wielka Wojna była wydarzeniem niezwykłym, zbrojną konfronta-
cją na skalę nigdy wcześniej niespotykaną. Oprócz ogromu ofiar i znisz-
czeń przyniosła też nowe zjawiska, odmieniła mapę polityczną Europy, 
była katalizatorem znaczących przemian społecznych i kulturowych. Bio-
rąc pod uwagę jej skutki, można uogólniająco powiedzieć, że ukształto-
wała XX w., była zarówno kresem poprzedniej epoki, jak i otwarciem 
nowego stulecia. Rzecz jasna, nie była przełomem w dziejach cywilizacji 
europejskiej, raczej konsekwencją procesów zachodzących w XIX w. i na 
przełomie stuleci, także lata powojenne kontynuowały zjawiska zrodzone 
znacznie wcześniej. Mimo to, I wojna światowa stanowi historyczną ce-
zurę, chociażby z racji wspomnianych już skutków. 

Powyższe konstatacje są oczywiste dla ludzi żyjących dzisiaj, upo-
sażonych w wiedzę i historiograficzną perspektywę. Równocześnie jed-
nak stwierdzenia te zawierają w sobie jakiś element abstrakcji, uogólnie-
nia oderwanego od konkretnych doznań czy emocji. Tymczasem lektura 
dziennika L. Ostrowskiej uświadamia, że Wielka Wojna widziana z pozy-
cji wiejskiego dworu działa się w innym niejako wymiarze – była do-
świadczeniem codzienności w niecodziennych warunkach, nieustannie 
zaburzanych obecnością obcych wojsk i konsekwencjami działań wojen-
nych, była sekwencją zdarzeń zwyczajnych bądź budzących grozę, była 
historycznym wydarzeniem wpisanym w konkretne, określone realia. 
Wojna widziana z tej perspektywy przestaje być abstrakcją – krystalizuje 
się w ludzkich emocjach, przybiera twarz żołnierza rekwirującego doby-
tek, na polnej drodze pozostawia ślad przetaczających się taborów. 

Lektura owych zapisków Ludwiki, podobnie jak i innych pamiętni-
karskich tekstów, uzupełnia zatem historiograficzne syntezy, wprowadza-
jąc do nich poziom realności, obraz wydarzeń widzianych z perspektywy 
ziemiańskiej rezydencji wrośniętej w przestrzeń małej wiejskiej gminy. 
Równocześnie wzbudza też pragnienie bliższego poznania okoliczności  
i mechanizmów kształtujących tamte wydarzenia, nadto zaś rodzi pytania 
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dotyczące tego, kim była autorka kronikarskich zapisów oraz jakie czyn-
niki stymulowały jej życiową postawę. W tym miejscu wypada wyrazić 
nadzieję, że przedstawiony wcześniej szkic biograficzny oraz fragment 
zachowanej korespondencji, dotyczący działań dobroczynnych, choć  
w części stanowi odpowiedź na te pytania. 

Specyfiką I wojny światowej był brak wyraźnych symptomów za-
powiadających możliwość wybuchu zbrojnego konfliktu na tak dużą ska-
lę. Oczywiście, napięcia polityczne i konflikty interesów były widoczne 
nie tylko dla analityków, w warunkach europejskich, była to jednakże 
sytuacja poniekąd normalna. Odmienność celów przyświecających poli-
tyce prowadzonej przez państwa i monarchie europejskie nie musiała 
wszak prowadzić od razu do zbrojnej konfrontacji, tym bardziej zaś woj-
ny angażującej niemal wszystkie narody kontynentu oraz ich sojuszni-
ków, w szczególności społeczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
ale przecież nie tylko. W przededniu wojny nikt zatem nie spodziewał się, 
że zamach w Sarajewie będzie miał tak dalekosiężne skutki, a jego kon-
sekwencją będzie lawinowe następstwo zdarzeń. Tym bardziej wybuch 
wojny był zaskoczeniem dla mieszkańców Maluszyna. Nagle okazało się, 
że wojska rosyjskie są przeciwnikiem wojsk niemieckich i austriackich, 
tworzonych przez istną mozaikę narodów wchodzących w skład monar-
chii Habsburgów. Pojawienie się żołnierzy w Maluszynie było zatem nie 
tylko wielkim zaskoczeniem, ale też wydarzeniem odmieniającym w ra-
dykalny sposób dotychczasowy tryb życia. Czytając zapisy kroniki wo-
jennej, spisywanej przez L. Ostrowską, trudno nie odnieść wrażenia, że 
początkowo nikt nie spodziewał się, że zbrojny konflikt przybierze aż tak 
wielkie rozmiary, nadto zaś będzie trwał przez szereg lat, wszyscy bo-
wiem spodziewali się, że wojna wkrótce się skończy, a życie powróci na 
swe normalne tory, znane z dotychczasowego doświadczenia. 

Autorka kroniki nie znała szczegółów sytuacji na froncie, obser-
wowała jedynie przemarsze wojsk i taborów, wsłuchiwała się w doniesie-
nia składane przez przybyszów, nasłuchiwała odgłosu frontowej artylerii. 
W swym kajecie notowała przybycie do Maluszyna grupy oficerów, sta-
cjonowanie żołnierzy, odnotowywała zmianę sytuacji, gdy Rosjan zastą-
pili Niemcy i Austriacy. 

Maluszyn szczęśliwie uniknął bezpośrednich walk frontowych,  
w okolicy zdarzały się jedynie drobne utarczki. Wejście nowych oddzia-
łów było następstwem ogólnej sytuacji – przełamania frontu na innych 
odcinkach pola walki, wycofania się obrońców i wkroczenia wojsk nacie-
rających. Sytuacja była jednakże zmienna. Raz w maluszyńskim pałacu 
stacjonowała grupa żołnierzy rosyjskich, innym razem byli to Niemcy 
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bądź Austriacy, ponownie – przez krótką chwilę – Rosjanie, a później 
znów Niemcy z Austriakami. Pojawili się także Polacy propagujący ideę 
legionową, bez większych jednakże sukcesów. Nawiasem mówiąc, idea 
walki u boku armii niemieckiej i austriackiej przeciwko Rosjanom nie 
spotkała się z większym entuzjazmem nie tylko w Maluszynie, podobnie 
też było w innych regionach kraju zajętych przez Austriaków51. 

Uniknięcie walk na odcinku maluszyńskim nie umniejszało jednak-
że grozy wojennej. Stała niemalże obecność wojsk, patroli, nieustanne 
przemarsze kolumn i taborów, obawy przed ostrzałem artyleryjskim czy 
zrzuceniem bomb przez krążące po niebie samoloty – na trwale wpisały 
się w codzienność mieszkańców osady. Grozę tę powiększały napływają-
ce informacje (bądź plotki) o walkach toczonych w okolicy, zamierzo-
nych kontratakach, planach ulokowania stanowisk artylerii i burzenia 
domostw w celu przygotowania przedpola. Obawy nie były zresztą bez-
podstawne, zważywszy już nie tyle na samą obecność wojsk czy docho-
dzące wieści, ile na ówczesną taktykę, która przewidywała walkę głównie 
w polu, przez co wieś była narażona na działania zbrojne w znacznie 
większym stopniu niż tereny zurbanizowane52. Z kolei dwory i zabudo-
wania folwarczne dobrze nadawały się do rozlokowania znaczniejszej 
liczby żołnierzy czy utworzenia kwatery dowództwa, co również zwięk-
szało niebezpieczeństwo ostrzału bądź bombardowania, a także narażało 
dworskie siedziby na straty i dewastacje53. 

Bezpośrednią konsekwencją wydarzeń wojennych były problemy  
z dostępnością żywności wskutek obowiązkowej aprowizacji wojska, 
rekwizycji i niemożności prowadzenia prac polowych w normalnym try-
bie. Sytuacji nie ułatwiały rekwizycje koni i wozów transportowych, brak 
opału, gospodarcza dezorganizacja. Troskom tym towarzyszyły obawy  
o los najbliższych, przyjaciół i sąsiadów, pojawiał się lęk przed napadem, 
śmiercią, utratą dobytku. Emocje te w ówczesnej sytuacji były w pełni 
uzasadnione i występowały niemal powszechnie54, stąd też z nieskrywaną 
ulgą witano wszelkie dobre informacje napływające od członków rodziny 
bądź z okolicznych dworów, podobnie przyjmowano brak złych wiado-
mości, niepokój pojawiał się natomiast w sytuacji braku jakichkolwiek 

                                                 
51  Zob.: U. Oettingen, Ziemianki wobec wydarzeń wojennych lat 1914–1915, w świetle 
korespondencji rodziny Wielopolskich [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie  
z dworów i pałaców, t. 2, s. 188. 
52  M. Przeniosło, Ziemianki w Królestwie Polskim w latach pierwszej wojny światowej 
[w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie…, s. 210. 
53  Ibidem, s. 211.  
54  Por.: U. Oettingen, op. cit., s. 189–209.   
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doniesień, albowiem wyobraźnia podsuwała wówczas wizje nieszczęścia, 
znacząco wzmacniane widokiem maszerujących wojsk czy odgłosem 
grzmiących armat. Ulgę przynosiły też oznaki względnej stabilizacji, któ-
re choć na chwilę oddalały zagrożenia i poczucie niepewności. Nadzieję 
na normalizację wzbudzały nadto działania władz administracyjnych 
(cywilnych) świadczące o oddaleniu frontu i przywracające społeczny 
porządek – w tym kontekście z aprobatą spotykały się działania zarówno 
strony rosyjskiej, traktowanej jako „swoja”, dobrze bowiem znana i niei-
dentyfikowana jako agresor, jak też strony niemieckiej, starającej się  
o pozyskanie przychylności miejscowego społeczeństwa. O swoistej 
emocjonalnej ambiwalencji można natomiast mówić w stosunku do od-
działów wojska czy władz wojskowych. Pojawienie się żołnierzy każdo-
razowo wzniecało niepokój, wiązało się bowiem z obawami o brak dys-
cypliny, z możliwością gwałtów czy rekwizycji, zniszczeń bądź ofiar 
wskutek ostrzału artyleryjskiego czy zbrojnej potyczki. Z reguły też wy-
muszało konieczność aprowizacji, co stawało się coraz większym pro-
blemem. Z drugiej strony obecność regularnych oddziałów, a zwłaszcza 
oficerów, redukowała zagrożenie bandyckiego napadu bądź anarchii, stąd 
też z pewną dozą odczuwanej ulgi przyjmowano te grupy, które nie czyni-
ły szkód, wykazywały się znaczną dyscypliną i osobistą kulturą, nadto zaś 
– własną aprowizacją, która nie uszczuplała miejscowych zasobów.  
W tym kontekście wypada zwrócić uwagę, że L. Ostrowska bezstronnie 
notowała w dzienniku opinie o lepszej organizacji prusko-niemieckiego 
wojska dysponującego odpowiednim zapleczem kwatermistrzowskim  
i zapasami, w porównaniu do organizacji wojsk rosyjskich. Na kartach 
dziennika nierzadko natrafiamy też na uwagi dokumentujące gesty ludz-
kiej życzliwości czy współczucia dla doli żołnierskiej, szczególnie w oko-
licznościach napływu rannych bądź utrudzonych żołnierzy. Przybycie do 
Maluszyna wyższych rangą oficerów i ich kwaterunek w pałacu gospoda-
rze witali z dystansem, ale i grzecznością odpowiednią dla rangi i ade-
kwatną do zachowania i osobistej kultury kadry dowódczej, natomiast 
rannych żołnierzy starano się otaczać opieką, przeznaczając na ten cel 
stosowne pomieszczenia w miejscowym szpitaliku lub pałacowych oficy-
nach, także zabudowaniach folwarcznych. Tego typu postawy i zachowa-
nia można uznać za naturalne przejawy ludzkiej życzliwości, nadto zaś 
nie należały one do wyjątków, lecz pojawiały się dość powszechnie55.  
W tym miejscu wypada jednak podkreślić, że Maluszyn – sytuując się na 
zapleczu działań wojennych – uniknął nie tylko bezpośredniego ognia 

                                                 
55  Por.: ibidem, s. 187–196, 197–205, 208 i nn.  
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artyleryjskiego i przetaczania się frontu, ale także większych dewastacji 
czy strat materialnych. Pod tym względem sytuacja w innych dworach, 
objętych wojenną pożogą bądź narażonych na obecność wojska, była 
znacznie trudniejsza56. Przy czym również i Maluszyn doświadczył drob-
nych utarczek, wojskowych rekwizycji, a nawet rabunków. 

Warunki wojny nieuchronnie powiększały sferę społecznej nędzy, 
pogarszał się poziom sanitarny, rosła liczba sierot i dzieci pozbawionych 
opieki, w skali kraju przybywało inwalidów, osób bezrobotnych, bez-
domnych bądź w inny sposób dotkniętych nieszczęściem. O sytuacji tej 
autorka zapisów wspomina zazwyczaj dość lapidarnie, widoczne jest jed-
nakże jej zatroskanie o dalsze losy maluszyńskiej społeczności, także 
przyszłość społeczeństwa i narodu. Pomija jednakże milczeniem podej-
mowane przez siebie i braci działania dobroczynne, które w nowych oko-
licznościach nierzadko nabierały charakteru działalności ratunkowej. Je-
dynie ogólnie wspomina o trudnościach z aprowizacją, nieobsianych po-
lach bądź zniszczonych plonach, wysiłkach zmierzających do zachowania 
dawnych porządków czy przywrócenia funkcjonalności folwarków i za-
kładów przetwórczych. Pojawiają się także uwagi wyrażające troskę  
o możliwość dalszej pracy wiejskich ochronek i szkół, los dzieci i nau-
czycielek. 

Obserwacje zapisywane przez autorkę dziennika dotyczą różnych 
przejawów wojennej rzeczywistości. Obok opisów maszerujących wojsk  
i taborów czy zachowania stacjonujących w Maluszynie i okolicy podod-
działów, pojawiają się uwagi o krążących po niebie aeroplanach, automo-
bilach grzęznących w błocie, nowoczesnych karabinach, niszczeniu i od-
budowywaniu mostów, dróg i szlaków kolejowych. W tym kontekście 
Ludwika zauważa z troską, że cała ta nowoczesna technika, także trud 
ludzki, a nierzadko i ofiarność – nie służą jednakże słusznej sprawie, nie 
przyczyniają się do pomnożenia społecznego dobra, lecz służą niszczeniu, 
zabijaniu, przynoszą jedynie cierpienie. Refleksja Ludwiki obejmuje też 
tragizm sytuacji polskiego narodu – z wyraźnym smutkiem stwierdza, że 
Polacy znajdują się po obu stronach frontu, co oznacza, że w tym przy-
padku wojenny konflikt ma charakter bratobójczy. Z wyraźną sympatią 
wita Ślązaków służących w armii pruskiej, z nieufnością i dystansem od-
nosi się jednak do legionistów werbujących ochotników do walki po stro-
nie austriackiej. Rosjan traktuje natomiast jak osoby dobrze znane, ich 

                                                 
56  Największe straty i zniszczenia odnotowano w guberniach lubelskiej i łomżyńskiej, 
szerzej zob.: M. Przeniosło, op. cit., s. 211–215. 
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obecność przywraca wrażenie normalizacji, co nie zmienia poczucia, że 
są to wojska zaborcy.  

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, w dzienniku L. Ostrowskiej naj-
ciekawsze wydają się właśnie zapisy zwracające uwagę na charaktery-
styczne sytuacyjne szczegóły, np. ten mówiący o zamianie miedzianych 
garnków na stalowe, próbie rabunku cukrowni czy stosunku kwaterują-
cych żołnierzy do miejscowej ludności – owe detale uzupełniają bowiem 
szerszą historyczną narrację, są znakiem czasu, dopełniają obrazu prze-
szłości. Podobną rolę spełniają uwagi dotyczące ludzkich emocji, do-
świadczeń czy przeżyć. Pod tym względem dziennik Ludwiki stanowi 
lekturę niezwykle wartościową i cenną poznawczo. 

Jest rzeczą wielce charakterystyczną, że końcowe wpisy w kronice 
stają się coraz bardziej lapidarne, szkicowe, by urwać się w pewnym 
momencie, być może bez dalszej kontynuacji. Jeśli przyjmiemy, że hrabi-
na nie prowadziła w następnych miesiącach kroniki – o czym to może 
świadczyć? Niewątpliwie o narastaniu trudności, zmaganiu z rzeczywi-
stością, słabnących siłach i postępującej apatii. Przedłużający się konflikt 
pogarszał sytuację w każdej dziedzinie życia, osłabiał kondycję społe-
czeństwa, a zjawiska te nie omijały Maluszyna. Wprawdzie wojskowa  
i cywilna administracja starała się przywrócić w miarę efektywne funk-
cjonowanie gospodarki, powstrzymać anarchię i wyeliminować sympto-
my chaosu, działania te podyktowane były jednakże potrzebami wojen-
nymi, miały służyć osiągnięciu zwycięstwa.  

U schyłku życia dane było L. Ostrowskiej cieszyć się z odzyskania 
przez Polskę niepodległości, radość tę umniejszało jednakże odejście naj-
bliższych – ukochanego brata i siostry, a także choroba, z którą hrabina 
zmagała się w ostatnich latach życia. Jej śmierć była zarazem kresem hi-
storycznego rodu Ostrowskich – maluszyńskich Korabitów. Pozostały 
jedynie materiały archiwalne, fotografie, także pozostałości pałacowej 
rezydencji. Publikacja dziennika Ludwiki przedłuża zatem pamięć o ma-
luszyńskiej dziedziczce, stając się równocześnie cenną – albowiem źró-
dłowo autentyczną – pamiątką przeszłości.  

 
 
 
 
 
 
 

 





 
Andrzej J. Zakrzewski 
 

Nota edytorska 
 
 

odstawę wydania obu tekstów pomieszczonych w niniejszym 
zbiorze stanowiły materiały źródłowe. O stronie formalnej rękopi-

sów pozostawionych przez Ludwikę Ostrowską, a przechowywanych  
w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi, w dziale Archiwum Potoc-
kich i Ostrowskich z Maluszyna – była już wcześniej mowa. Natomiast 
tekst dziennika Anieli Belinowej, zatytułowany przez nas Notatki z I wojny 
światowej, oparto na maszynopisie wydanym na prawach rękopisu przez 
Karola Walaszczyka w roku 1995 w serii „Radomsko”, z. 33. Wydanie to 
nosiło tytuł Wspomnienia pani Anieli z Jałowieckich Belinowej spisane 
podczas I wojny światowej. W celu publikacji tekstu w niniejszym tomie 
uzyskano zgodę wnuczki Autorki, p. Krystyny Schildowej, co wyraziła  
w liście do  wydawcy. 

W toku prac redakcyjnych, przygotowujących materiał do publikacji, 
zdecydowano się pozostawić dawne formy zapisów ortograficznych, stąd 
też w tekście Czytelnik napotka wyrażenia takie, jak: „a to dla tego”  
(w znaczeniu: dlatego), „za nim” (dzisiejsze: zanim), „ode chciało” (obec-
nie: odechciało), „przed wczoraj” (współcześnie: przedwczoraj), „gdzie nie 
gdzie” (w dzisiejszym znaczeniu: gdzieniegdzie), „nie prędko”, „na raz”  
(w znaczeniu: naraz), itd. Bez korektorskiej ingerencji pozostawiono też 
zapisy typu: kolacya, fuzyę, pensyę (współczesne: kolacja, fuzja– fuzję, 
pensja – pensję). Zachowanie dawnych form podyktowane było intencją 
przedstawienia tekstu w sposób jak najbardziej wierny oryginałowi, dzięki 
czemu opracowanie może być użyteczne również dla filologów bądź osób 
zainteresowanych zjawiskiem przemian językowych – ewolucji polszczy-
zny w zakresie grafii. Odstąpiono jednakże od pozostawienia wielkich liter 
rozpoczynających nazwy i rzeczowniki pospolite, które dzisiaj zapisujemy 
małymi literami, np. nazwy miesięcy, tytuły honorowe bądź nazwy stano-
wisk. W tym przypadku, uwspółcześnienie zapisów miało na celu ujednoli-
cenie grafii – niekonsekwentnej, nierzadko przypadkowej czy intuicyjnej. 
Zachowano jednakże formy naznaczone ładunkiem emocjonalnym, 
zwłaszcza te stosowane wobec osób z najbliższego kręgu rodziny autorek 
dzienników – w tym przypadku zamiana wielkich liter na małe nie znajduje 
uzasadnienia. Poprawiono ponadto ewidentne błędy literowe i usunięto 
nieopatrzne powtórzenia wyrazów. Najwięcej zmian wprowadzono w za-
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kresie interpunkcji, przyjęto bowiem, że zastosowanie dzisiejszych zasad 
ułatwi percepcję tekstu i wyeliminuje możliwe nieporozumienia. 

Pierwszą część dzienników L. Ostrowskiej skonfrontowano z wcze-
śniejszym wydaniem owej partii tekstu, przygotowanym przez N. Kapu-
ścińską-Kmiecik i J. Kitę1, oraz dołączono fragment końcowy, przetłuma-
czony z języka angielskiego. Dzięki temu obecne wydanie jest pełniejsze, 
wzbogacone ponadto o szerszy aparat naukowy – komentarze i uwagi za-
warte w przypisach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, 
aby ponownie zająć się tekstem pozostawionym przez dziedziczkę z Malu-
szyna, było to, iż dzięki kwerendzie archiwalnej stało się możliwe wydanie 
w jednym tomie obu części dzienników, a więc uzupełnienie wczesnych 
zapisków o kolejne, powstałe w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny. 
Nie udało się, niestety, odczytać i przetłumaczyć czterech stronic pamiętni-
ka, zapisanych w języku niemieckim. Opuszczony fragment ujęto w nawias 
kwadratowy. Tę część pamiętnika oraz inne nieczytelne fragmenty tekstu 
pominięto, zaznaczając owe miejsca wielokropkiem w nawiasie kwadrato-
wym bądź stosowną uwagą redakcyjną. 

Edycję dzienników uzupełniają archiwalne fotografie oraz przypisy 
mające na celu przybliżenie postaci i miejsc, o których mowa w tekście 
głównym, bądź objaśnienie niezrozumiałych wyrażeń czy fragmentów  
tekstu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia... 
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 [1869] 
Maluszyn, 14 sierpnia 1869 r. 

 
 Od dzisiejszego dnia zaczynam pisać mój dziennik1 według woli drogiej 

Mameczki2. Przyznaję się, że nie mam do tego wielkiej ochoty; jakoś nie wiem od 
czego zacząć i bardzo się boję, że to będzie z początku trochę podobne do dziennika 
Władzia3, który mi Mama dała za model, 
to jest, że pewno będzie w nim wiele rze-
czy niepotrzebnych, a znowu inne, po-
trzebniejsze, opuszczone.  

 
Fot. 6. Helena hrabina Ostrowska (mameczka) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 274. 

 
Ale dowiedziałam się wczoraj z li-

stu pana Krajeńskiego4, że każden począ-
tek jest trudny; toteż się spodziewam, że 
dojdę z czasem do dosyć interesującego 
dziennika, szczególnie jeśli okoliczności 

                                                 
1 Fragment dziennika Ludwiki Ostrowskiej został opublikowany przez Ninę Kapuściń-
ską-Kmiecik i Jarosława Kitę patrz: Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, 
wstęp, wybór i oprac. N. Kapuścińska-Kmiecik, J. Kita, Łódź 2012 oraz początkowy 
fragment II części pamiętnika opublikowano w „Bitewniku łódzkim 1914” 2013, nr 5, s. 4. 
2 Helena Ostrowska (1815–1892), córka Ludwika Felicjana Kajetana Morstina i Marii  
(z d. Rawita-Ostrowska), żona Aleksandra Ostrowskiego, matka Ludwiki Ostrowskiej. 
Helena Ostrowska pisała swój pamiętnik już od 1858 r., zob.: Dzieje Maluszyna i jego 
dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez Helenę [z Morstinów] Ostrowską,  
z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009;  
F. Staliński, Mowa żałobna, wygłoszona 7 grudnia 1892 roku w kościele parafialnym  
w Maluszynie, na pogrzebie śp. Heleny z hrabiów Morstinów Aleksandrowej Ostrow-
skiej, Warszawa 1893; K. Studnicka-Mariańczyk, Siedziba ziemiańska Korabitów 
Ostrowskich w Maluszynie, Warszawa 2014 (w druku); Archiwum Państwowe w Łodzi, 
Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna (dalej: APŁ, APiOM), Papiery osobiste 
Heleny z Morstinów Aleksandrowej Ostrowskiej, sygn. II/76. 
3 Prawdopodobnie chodzi tutaj o dziennik Władysława Morstina (1850–1898), syna 
Władysława Teodora Morstina i Marii Anny (z d. Rawita-Ostrowska) z Pławowic. 
„Władzio” był bratem stryjecznym Ludwiki Ostrowskiej. „Władziem” nazywano także, 
Władysława Potockiego (1862–1924), syna Antoniego Potockiego i Izabeli (z d. Borch) 
z Chrząstowa; J. Kita, Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina pol-
skiego, Łódź 2007, s. 148, 151, 152, 156, 158.  
4 Prawdopodobnie chodzi tutaj o nauczyciela. 
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będą sposobne i jaka podróż albo szczególny wypadek go urozmaicą. Zresztą wiem, 
że byleby kto umiał, i w codziennym życiu znajdzie dosyć materiału, a szczególnie 
ja, mając tak dobrych, kochanych rodziców, powinna bym prawie każde ich słowo 
zapisywać, a taki dziennik najwięcej przydałby mi się teraz i na przyszłość. Toteż 
spodziewam się, że jednym z dobrych skutków pisania dziennika będzie, że się wię-
cej będę musiała zastanawiać nad rozmowami i starać się ciągnąć z nich pożytek. 

 
17 sierpnia 

Przez dwa dni zaniedbałam mój dziennik, a to dla tego, że nie było nas  
w Maluszynie. Pojechaliśmy na 15-tego do Chełma5, ażeby powinszować cioci Ma-
ryni6, która tam bawi od dni kilku. Smutne to były imieniny, gdzie większa część 
osób w grubej żałobie7 i te biedne sierotki po matce. A jednakowoż dosyć było weso-
ło; dzieci kontente były, że mają rozrywkę, a starsi nie chcieli zasmucić drugich swo-
im smutkiem. Zdawało mi się, że Antolka8 starała się zawsze odwrócić mowę od 
swego nieszczęścia, ile razy o jej matce mówiłam, zresztą dzieci ciągle były koło nas, 
i dlatego prawie nic o tem nie mówiłyśmy, śmiałyśmy się i żartowały, a jednakże 
zdaje mi się, że ona tę stratę głęboko czuje. Najwięcej zdaje się wzruszona biedna 
Teciunia9, choć stara się być wesołą, taka boleść i takie znękanie znajdują się na jej 
twarzy. 

 

 
 
 
 

                                                 
5 Chełmo, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Masłowice; 
T.A. Nowak, Chełmo zarys dziejów do roku 1945, Radomsko 2005. 
6 Maria Skórzewska (zm. 17 kwietnia 1876 r.), córka Ludwika Felicjana Kajetana Mor-
stina i Marii (z d. Rawita-Ostrowska), żona Leona Jana Skórzewskiego z Chełma. „Ma-
rynia” była siostrą Heleny Ostrowskiej. 
7 Żałoba po Wiktorii Aleksandrze Ostrowskiej, zmarłej 29 lipca 1869 r., córce, Jana 
Nepomucena Gołebowskiego i Alojzy (z d. Zbierzchowska). Wiktoria Aleksandra 
Ostrowska była żoną Ignacego Ostrowskiego, właściciela Łękawy i Piaszczyc, który 
zmarł w 1861 r. Małżeństwo posiadało liczną gromadkę dzieci, których losem po śmierci 
rodziców zarządzała tzw. rada familijna; APŁ, APiOM, Papiery opieki nad małoletnimi 
Ostrowskimi, sygn. II/61, Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie (dalej: AZKW), 
Asesor konsystorza Foralnego Piotrkowskiego, kanonik kaliski, Dziekan Tuszyński do 
Ignacego Ostrowskiego dziedzica dóbr Łękawy w sprawie zwołania rady familijnej  
w celu wybrania nowego proboszcza w parafii Łask, sygn. R. VII/12. 
8 Antonina Ostrowska, córka Ignacego Ostrowskiego i Wiktorii Aleksandry (z d. Go-
łembowskich). „Antolka” była kuzynką L. Ostrowskiej. 
9 Tekla Skórzewska, córka Ignacego Ostrowskiego i Wiktorii Aleksandry (z d. Gołem-
bowska), żona Bolesława Skórzewskiego. „Teciunia” była kuzynką L. Ostrowskiej. 
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Fot. 7. Antolka (Antonina), Wikcia 
(Wiktoria), Dziunia (Jadwiga) i Ta-
dzio (Tadeusz) Ostrowscy. Dzieci 
Ignacego i Wiktorii Ostrowskich  
z Łękawy i Piaszczyc 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, 
Morsztynów i rodzin spokrewnionych, 
sygn. IV/111, f. 37. 

 
Wracając wieczorem do 

domu, myślałam o nich wszystkich 
i o mnie, jaka jestem szczęśliwa, 
że mi dotąd Pan Bóg zachował 
nie tylko rodziców, braci wszyst-
kich i siostrę, ale jeszcze tę naszą 
świętą Babunię10, która nam teraz 
obiecuje swoją bytnością naszej 
rodzinie i całemu domowi pobło-
gosławić, zanim się od nas oddali, 
ażeby wypocząć w ciszy klasztor-
nej po tak długich trudach. Żeby 
się tylko dobrze ułożyło podczas 
tej bytności, i żeby Babunia mogła uczynić zadość swoim życzeniom! Mam nadzieję, 
że tak będzie, a nawet prawie jestem tego pewną widząc, jak się Papa11 na tę wia-
domość ucieszył; kiedy się Papa z czegoś cieszy, to już można być pewnym, że dobre 
i do zamierzonego celu prowadzi. 

 
                                                 
10 Maria Morstin (1795–1872), córka Tomasza Ostrowskiego i Apoloni (z d. Halka-
Ledóchowska), żona Ludwika Felicjana Kajetana Morstina, nazywana przez rodzinę 
„Babunią”, po śmierci męża wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Jazłowcu, gdzie przebywała jej córka Ludwika Morstin. 
11 Aleksander Ostrowski (1810–1896), syn Wojciecha Ostrowskiego i Józefy (z d. Po-
tocka), mąż Heleny Ostrowskiej. L. Ostrowska nazywała swojego ojca „Papą”. Zob.:  
L. Górski, Aleksander Ostrowski, Warszawa 1896; K. Studnicka, Organizacja i zarząd  
w dobrach Ostrowskich na przykładzie klucza Maluszyn w XVIII-XIX wieku [w:] Fol-
wark – wieś – latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII 
wieku, red. J. Muszyńska, S. Kazusek, J. Pielas, Kielce 2009, s. 159–171; K. Studnicka, 
Społeczno-gospodarcza działalność Aleksandra Ostrowskiego w latach 1832–1890 [w:] 
Silva Rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr hab. Bartłomie-
jowi Szyndlerowi, red. R.W. Szwed, Częstochowa 2009, s. 297–309; K. Studnicka- 
-Mariańczyk, Domena Ostrowskich z Maluszyna jako przykład przemian kapitalistycz-
nych w rolnictwie polskim XIX wieku, Warszawa 2014 (w druku). 
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Fot. 8. Aleksander hrabia Ostrowski 
(Papa) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, 
Morsztynów i rodzin spokrewnionych, 
sygn. IV/109, f. 142. 

 
20 sierpnia 

Znowu dwa dni upłynęły, 
dwa dni przyjemności i zabawy  
a bardzo mało zajęcia. Przedwczo-
raj byłyśmy z Mamą i Terenią 
Siemieńską12 w Chrząstowie13 na 
imieninach cioci Helenki14, i bar-
dzo mile dzień przepędziłam  
z kuzynkami, a to najmilsze, że 
Terenia była z nami. Bardzo lubię 
Marysię i Tainię15, ale jak sama  
z niemi jestem, jakoś nie wiem,  
o czem mówić, i czuję, że nie je-
stem z ich towarzystwa. Z Terenią 
to zupełnie co innego, bo z nią 

jestem jak ze starszą siostrą, i chciałabym coraz lepiej ją poznać i więcej z nią prze-
bywać, bo wiem, jakbym dużo skorzystać mogła z jej przykładu! Terenia jest, zdaje 
mi się, prawdziwym ideałem młodej mężatki, a przynajmniej dla mnie; taka rozsąd-
na, rządna, czynna, a przytem taka wesoła; i tak miło z nią czas schodzi! 

 
 

 

                                                 
12 Teresa Siemieńska (ur. ok 1850 r.), córka Kazimierza Skórkowskiego i Urszuli  
(z d. Morstin), żona Karola Siemieńskiego z Silnicy, przewodniczącą Koła Silnickiego, 
powiatu radomczańskiego (radomskowskiego). „Terenia” była siostrą cioteczną  
L. Ostrowskiej; zob.: E. Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Pol-
skim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007, s. 21, 23, 29. 
13 Chrząstów, wieś nad rzeką Pilicą, obecnie dzielnica Koniecpola; zob.: T. Mączyński, 
Zarys dziejów Chrząstowa i Koniecpola, Koniecpol 1984, s. 3; F. Sikora, Testament 
Przedbora z Koniecpola z roku 1460, „Studia Historyczne”, R. XXVI, 1983, s. 298. 
14 Helena Karolina ks. Potocka (1812–1900), córka Antoniego Pawła ks. Sułkowskiego  
i Ewy (z d. Kicka), żona Henryka Potockiego z Chrząstowa, ciotka L. Ostrowskiej. 
15 Tainia i Marysia, córki Henryka Potockiego i Heleny Karoliny (z d. ks. Sułkowska)  
z Chrząstowa. Kuzynki L. Ostrowskiej. 
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Fot. 9. Teresa (Terenia) Siemieńska 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsz-
tynów i rodzin spokrewnionych, sygn. 
IV/111, f. 31. 

 
Wczoraj cały poranek spędzały-

śmy na robieniu ciastek, które nam się 
bardzo różnie udały. Marysia i Tainia 
zastały nas przy tej robocie i przyłą-
czyły swoje siły, ale rezultat tej pracy 
był gorszy, jak kiedyśmy we dwie robi-
ły. Po obiedzie pomimo grożącego 
deszczu zrobiłyśmy śliczny spacer do 
Dębowca16 z różnymi awanturami17 
przez rowy i krzaki, znaleźliśmy pie-
czarki w trawie, a grzyby w koszy-
kach wracających z lasu dziewczyn, 
któreśmy naturalnie kupili i jako swoją 
własną pracę na kolację podali. 

Marysia pożegnała nas na do-
syć długo, bo za kilka dni wyjeżdża na 
Litwę, i obiecuje przywieźć bardzo roztańcowane nogi, co znaczy, że cała familia 
będzie tańcować z nią. Tymczasem biedna Tainia będzie bardzo sama i będzie czuła 
to osamotnienie, bo tak zawsze przyzwyczajona do towarzyszki. Chrząstów będzie 
bardzo smutny i pusty bez Marysi, która go tak ożywia. Za to Maluszyn będzie 
bardzo milutki. Józio18 przyjeżdża dziś albo jutro, spodziewam się z ogromną pro-
wizją opowiadań i wesołości; potem Babuńcia z ciocia Lulą19, a pewno Marynia  
                                                 
16 Dębowiec, zapewne chodzi tutaj o leśne tereny miejscowości Silniczka, obecnie re-
zerwat przyrody w gm. Żytno, w pow. radomszczańskim; zob.: J. Mowszowicz, R. Ola-
czek, R. Sowa, H. Urbanek, Rezerwat lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos Scop.)  
w uroczysku Dębowiec, Łódź 1967, passim. 
17 Tu w znaczeniu przygód. 
18 Józef Ostrowski (1850–1823), najmłodszy syn Aleksandra Ostrowskiego i Heleny  
(z d. Morstin), prawnik, działacz społeczny i polityczny, współorganizator Stronnictwa 
Polityki Realnej. „Józio” był najmłodszym z braci L. Ostrowskiej. Zob.: J. Łosik, Wy-
chowanie i edukacja młodego ziemianina Józefa Ostrowskiego w drugiej połowie XIX w. 
w Królestwie Polskim [w:] Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, 
red. W. Korzeniowska i U. Szuścik, Kraków 2010; APŁ, APiOM, Papiery osobiste Józe-
fa Ostrowskiego, syna Aleksandra, sygn. II/82. 
19 Ludwika Morstin (zm. 1908 r.), córka Ludwika Felicjana Kajetana Morstina i Marii  
(z d. Rawita-Ostrowska), zakonnica w Jazłowcu. Siostra Heleny Ostrowskiej. Ciocia 
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z dziećmi20 i Jaś21 z Carlsbadu22 nadciągnie, i znów będziemy wszyscy razem  
i gniazdeczko nasze pełne; na to się nadzwyczajnie cieszę, więcej jak na wszystkie 
bale i zabawy. A jeśli jeszcze Helcia przyjedzie, to dopiero będzie kompletne szczę-
ście moje. 

Fot. 10 i 11. Józef (Józio) i Jan (Jaś) Ostrowscy  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 066 i sygn. IV/111, f. 10. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                         
„Lula” była matką chrzestną L. Ostrowskiej; APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki 
Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. W papierach znajduje się akt chrztu Ludwiki 
Ostrowskiej, w którym to czytamy „Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiej-
szym odbytym nadane zostały imiona Lud[wika], Aleksandra, Józefa, Zofya,  
a rodzicami jego chrzestnymi byli Tadeusz Morstin i Ludwika Morstinowa siostra jego. 
Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany, przez Nas, stawającego ojca i świadków 
podpisany został”. 
20 Maria Potocka (1838–1925), córka Aleksandra Ostrowskiego i Heleny (z d. Morstin), 
żona Stanisława Jana Władysława Potockiego. „Marynia” była starszą siostrą L. Ostrow-
skiej; zob.: J. Kita, Tomasz Potocki…, s. 141, 142, 151, 152; APŁ, APiOM, Papiery 
osobiste Marii z Ostrowskich Stanisławowej Potockiej, sygn. II/94. 
21 Jan Leon Ostrowski (1840–1918), syn Aleksandra Ostrowskiego i Heleny (z d. Mor-
stin). „Jaś” średni brat Ludwiki Ostrowskiej; ibidem, Akta osobiste Jana Ostrowskiego, 
syna Aleksandra, sygn. II/80. 
22 Carlsbad, (czes. Karlovy Vary, niem. Karlsbad), uzdrowisko. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
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21 sierpnia 
Wczorajszy dzień był bardzo cichy; byliśmy zupełnie sami, bo nawet Gucio23 

wyjechał na cały dzień za gospodarstwem. 
 
Fot. 12. August Ostrowski (Gucio) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
 i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 229. 

 
Trochę muzyki, czytanie niemiec-

kie z Mamą, bardzo dziwna rzecz, że 
się udało, i spacer po ogrodzie zajęły mi 
cały poranek. Po obiedzie czytaliśmy 
razem listy Odyńca, i to była bardzo 
miła chwilka; on tak ślicznie i wesoło 
pisze, i tak interesujące szczegóły poda-
je o Mickiewiczu. Jestem tylko ciekawa, 
jakie będą listy Józia z zagranicy, bo 
dotąd biedak jest ograniczony na wyli-
czenia wszystkich sprawunków, jakie 
przysyła, a zdaje mi się, żeby on bardzo 
ładnie pisać potrafił. Muszę mu pora-
dzić, jak będzie wyjeżdżał, żeby sobie 
wziął Odyńca24 za wzór, a mnie dał 
rolę Juliana Korsaka25, to jest czytania 
jego listów, co będzie nader łatwa i przyjemna zasługa literacka, a ja się podejmę 
nadal podawać mu wiadomości o wszystkich psach i koniach, co jest zadaniem 
wszystkich sióstr, które mają braci w szkołach. Biedny Józieczek! Bardzo mu będzie 
pewno smutno z początku w obcych krajach, a nam jak będzie smutno nie oczekiwać 
go na Święta; student na wakacjach to jest coś koniecznie potrzebnego do wesołego 
obchodu Świąt na wsi. Za nim ten czas przyjdzie, muszę się jeszcze dobrze nacie-
                                                 
23 August Ostrowski (1836–1898), syn Aleksandra Ostrowskiego i Heleny (z d. Morstin). 
„Gucio” najstarszy brat Ludwiki Ostrowskiej; zob.: A.J. Zakrzewski, Wyścigi pławieńskie, 
„Zeszyty Radomszczańskie” 2008, t. 2, red. T.A. Nowak, s. 150; K. Łągiewka, Wyścigi 
konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe, „Zeszyty 
Radomszczańskie” 2012, t. 6, red. R. Majzner, s. 89–114; APŁ, APiOM, Akta majątkowe 
Augusta Ostrowskiego, sygn. I/192. 
24 Antoni Odyniec (1804–1885), polski poeta romantyczny i neoklasycystyczny, pamięt-
nikarz oraz płodny tłumacz, filareta. 
25 Julian Korsak (1806 lub 1807–1855), syn poety Rajmunda Korsaka – polski poeta  
i tłumacz, przedstawiciel romantyzmu krajowego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1804
http://pl.wikipedia.org/wiki/1885
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99tnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99tnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filareci
http://pl.wikipedia.org/wiki/1806
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajmund_Korsak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm


Ludwika Ostrowska 64 

szyć Józiem i starać się uprzyjemnić mu pobyt w domu, dotąd to było jedno z naj-
większych moich zmartwień, kiedy mnie prosił, żeby z nim coś robić albo grać na 
cztery ręce, a ja musiałam mu odmówić, bo na mnie czekała jakaś lekcja; wtenczas 
najwięcej mi ciążył ten niezachwiany porządek godzin. Teraz będę mogła zawsze go 
zadowalniać bez uszczerbku nawet moich zatrudnień, boć on już przestał być moim 
towarzyszem i więcej do braci należy; pamiętam, jak mi dawniej to przejście było 
przykre, ale teraz śmieję się z tego i cieszę się, widząc, jak wyrósł na mężczyznę, jaki 
doskonały z niego towarzysz dla Gucia, to aż miło patrzeć na nich. 

Słuchając wczoraj wieczór przedmowy do żywota św. Moniki, L. Bougaud26, 
gdzie jest mowa o wielkiej potędze matek, kiedy idzie o zbawienie swoich synów, 
myślałam sobie, co też to Mameczka musiała zrobić, żeby mieć takich trzech dobrych 
chłopców. 

Nie wiem, dlaczego się tak o Józiu rozpisałam; pewno dlatego, że dziś go 
oczekuję i myśli mam nim zajęte. Zapewne cała drużyna karpacka razem z nim zje-
dzie, a jeśli będę chciała choć w części opisywać ich opowiadania, to chyba cały 
dzień jutro pisać będę i muszę na to zachować całe moje siły. 

 
22 sierpnia 

Wrócił nasz kochany podróżnik zdrów i cały, ucieszony bardzo swoją wy-
cieczką, która doskonale im się udała. Mieli śliczną pogodę na pierwszą wycieczkę  
z Zakopanego do doliny Kościeliska i na szczyt Pysznej, najwyższy szczyt, na któ-
rym byli; i stamtąd pyszny widok na cały łańcuch Karpat, na Galicję i Węgry. Jakby 
na zawołanie, naciągnęła burza z grzmotami i piorunami, kiedy byli na szczycie 
Zawratu, także bardzo wysokim, który jest ścieśniony szczytami Świniej góry, naj-
wyższej w polskich Karpatach, i Koźlego Wierchu. Tam właśnie jest najpiękniejsze 
echo, a wystrzały z fuzji, których nie mieli, zastąpiły im pioruny. Użyli tam także 
ślicznego widoku pędzącej pod ich nogami burzowej chmury odkrywającej po kolei 
cały pejzaż. Ale na ochłodzenie poetycznego zachwycenia mieli także chmurę nad 
sobą, która ich doskonale przemoczyła tak, iż doszedłszy do Morskiego Oka, znów 
przy ślicznej pogodzie musieli się przy ogniu obsuszać. Nocowali tam w szałasie 
góralskim na gałęziach chojny, przy palącym się ogniu, i dwa razy kąpali się w Mor-
skim Oku. Byli także w Szmekcie w [na] Węgrzech i w Szczawnicy, skąd zrobili 
śliczna wycieczkę w Pieniny, na wpół pieszo, na wpół płynąc Dunajcem. Bardzo się 
cieszę, że będziemy mieli dwie fotografie naszej młodzieży, jedną z Szczawnicy, 
drugą z Krakowa. Staś Skórkowski27 przyjechał tu także i dopiero w poniedziałek 
pojedzie do Chełma na spotkanie Matki, która tam Babunię odprowadzi. 

                                                 
26 Louis Victor Emile Bougaud (1823–1888), bp Laval, autor m.in. Historie de Sainte 
Monique. 
27 Stanisław Skórkowski (ur. 1850 r.), syn Kazimierza Skórkowskiego i Urszuli (z d. Mor-
stin) z Wielkiej Woli. „Staś” był bratem ciotecznym L. Ostrowskiej. 
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Fot. 13. Stanisław Skórkowski 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/111, f. 9. 

 
24 sierpnia 

Wczoraj rano Papa wyjeżdżał do Ra-
domska na spis rzeczy pani Ostrowskiej; 
wstawszy od razu, poszłam na ranne śniadanie 
i potem jakoś wzięłam się już do pisania dzien-
nika. Bo też w niedzielę niewiele miałam do 
opisania, oprócz śpiewów żniwiarek, które  
z wieńcami przyszły po nabożeństwie, prosić  
o wódkę na zabawę. Zawsze się dobrze uśmie-
jemy z tych śpiewów, co zawsze sąsiadów ga-
nią, a swój dwór wychwalają; u nas to Borzy-
kowa28 jest ofiarą pukarzewskiego dowcipu. 
Cieszę się tylko, że przyniosły wielki wieniec  
z orzechów, który będę mogła dla Maryni za-
chować. Prawie całą niedzielę czytała sobie The 
heir of Redcliffe29 (które mnie bardzo zajmuje), 
gdyż obecność pana Kuleszy30 i wielki spacer 
konno tak zajęły naszych panów, że się po obie-
dzie wcale nie ukazali.  

 
 
Fot. 14. Aleksander Kulesza 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/111, f. 159. 

 
                                                 
28 Borzykowa, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
29 Charlotte M. Yonge, The Heir of Redclyffe, London1853. 
30 Aleksander Kulesza (ur. 1840 r.), syn Adama Ignacego Kuleszy i Petroneli (z d. Bie-
rzyńska), właściciel sąsiadującego z Maluszynem majątku Budzów. Mąż Emilii (z d. Ro-
gozińska). Młody dziedzic budzowski na prośbę swoich rodziców został przyjęty przez 
Aleksandra Ostrowskiego na praktykę w domenie maluszyńskiej. W następnych latach 
rozwijał swoje umiejętności w cukrowni w Silniczce. Przyjaźnił się z bratem L. Ostrow-
skiej, Janem Leonem. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DCharlotte%2BM.%2BYonge,%2BThe%2Bheir%2Bof%2BRedclyffe,%2B1853.%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1366%26bih%3D640&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Mary_Yonge&usg=ALkJrhjVSGqLgjkR53PnxRuCS-zq93YneQ
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Dopiero po kolacji odbył się wielki koncert wokalny, kosztem Stasia i moim. 
Staś bardzo ładnie śpiewał arię z Don Pasquale i Oratione pana Teichmana31, także 
kilka innych rzeczy. Nazajutrz rano uczyliśmy się tercetu z Semiramidy32, co było 
bardzo zabawnem, ale na koniec doprowadziliśmy do tego, że to jakoś szło dosyć 
składnie; nieodżałowana tylko szkoda, żeśmy nie mieli przed kim się popisać z na-
szym pięknym talentem i z naszą pracą, bo jak powiedziałam, Papa wyjechał od 
samego rana, a Gucio później do Włoszczowy33. A teraz Staś pojechał i nie wiem, 
kiedy się znów zjedziemy, a biedny tercet tymczasem pójdzie w zapomnienie; na-
prawdę nieodżałowana szkoda dla tych, co mieli słuchać. Staś z Józiem pojechali do 
Sielnicy34 i do Chełma, aby Babunię powitać, tak więc zostałyśmy same na obiad; 
ale po obiedzie zjechali niespodzianie go-
ście, kochana ciocia Józia35 z Manią36  
i Kaziem37. Nadzwyczajnie się cieszę z ich 
przyjazdu, szczególnie z Mani, która dla 
mnie jest tak dobrą towarzyszką; mam 
wiele projektów zabawy i spacerów; byleby 
tylko ładnie było, bo jej trzeba najwięcej 
być na dworze i używać świeżego powie-
trza; tak się dusi w tej Warszawie. 

 
 

 

 

Fot. 15. Maria i Kazimierz Morstinowie 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 032. 

 
 

                                                 
31 Teichman, skrzypek, kompozytor, urodzony w Łodzi. 
32 Semiramide to opera w dwóch aktach Gioachina Rossiniego wg libretta Gaetana Ros-
siniego (na podstawie dramatu Semiramis Woltera). Premiera opery odbyła się  
w Teatro La Fenice w Wenecji w dniu 3 lutego 1823 r. 
33 Włoszczowa, miasto powiatowe w woj. świętokrzyskim. 
34 Silnica, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno.  
35 Józefa Morstin (zm. 1875 r.), właścicielka majątku Moczydło pod Kałuszynem. 
36 Maria Krystyna Morstin (ur. 1853 r.), córka Eustachego Morstina i Julii Serafiny  
(z d. Urmowska). „Mania” była kuzynką L. Ostrowskiej, z Warszawy. 
37 Kazimierz Bruno Morstin, syn Eustachego Morstina i Julii Serafiny (z d. Urmowska). 
„Kaziu” był kuzynem L. Ostrowskiej, z Warszawy. Fotografia przedstawia żonę Kazi-
mierza Brunona Morstina, Marię Julię (z d. Klemensowska). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Oper%25C4%2583&usg=ALkJrhjllC4p9R3pgGZBEkju9eq3WnQtdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini&usg=ALkJrhiIgu-ytvtZv526YW3cD4IP87ouvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Libret&usg=ALkJrhjOtuz245VuAUutvkd1Uzo2Mcl4kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Voltaire&usg=ALkJrhj12ySy8LRtOBDCJXXP64XkaVUMyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru_La_Fenice&usg=ALkJrhgMEPBWwch0mJHelI-E4jshFto-gg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dopera%2Bsemiramidy%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1517%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.uk&sl=ro&u=http://ro.wikipedia.org/wiki/Vene%25C8%259Bia&usg=ALkJrhjkICfpOAdivHvpZ-b6HENbvF0TcA
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25 sierpnia 
Moje ostatnie życzenie wczorajsze wcale się nie spełnia. 
 

27 sierpnia 
Ileż to wypadków od czasu, jak nie pisałam dziennika. Moje imieniny, uro-

dziny Gucia, ślub Marysi, śliczny spacer wczoraj, a na ukoronowanie dzieła, najmil-
szy ze wszystkich przyjazd Maryni. Choć spodziewaliśmy się jej od dnia do dnia, 
ogromne było zdziwienie, kiedy wczoraj przy kolacji, podczas gdyśmy rozpływali się 
nad ogórkami z miodem, otworzyły się drzwi i coś małego wbiegło do pokoju; od 
razu poznaliśmy, kto to przyjechał, i radość była wielka. Marynia przywiozła 
czworo dzieci, bo oprócz swoich, Tomunia38 i Władzia, gdyż Iza39 jest w Warkla-
nach40 z Karolkiem41. 
 

Fot. 16. Izabela (Iza) Potocka 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Tomasz Potocki (1860–1912), syn Antoniego Potockiego i Izabeli (z d. Borch)  
z Chrząstowa. „Tomunio” był kuzynem L. Ostrowskiej; zob.: J. Kita, Tomasz Potocki…, 
s. 143, 148–152, 156, 158. 
39 Izabela Potocka (1837–1916), córka Karola Borcha i Ludwiki (z d. Plater-Zyberk)  
z Chrząstowa, primo voto Antoniowa Potocka, secundo voto – Michałowa Ormowska. 
„Iza” była szwagierką siostry Ludwiki Ostrowskiej, Marii; ibidem. 
40 Warklany, miasto we wschodniej Łotwie (na obszarze historycznych Inflant).  
W XVIII w. należało do spolszczonej rodziny Borchów. 
41 Karol Potocki (1859–1885), syn Antoniego Potockiego i Izabeli (z d. Borch) z Chrzą-
stowa. „Karolek” był kuzynem L. Ostrowskiej; ibidem. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty
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Fot. 17 i 18. Tomasz i Karol Potoccy  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 26 i 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja najdroższa Haciunia42, zawsze najmilsza, uradowana przyjazdem do 
Maluszyna. A Guciuś43 kochany, taki milutki; bardzo był zdziwiony i trochę prze-
straszony hałasem i ruchem koło siebie, ale podług swego zwyczaju powstrzymywał 
łezki, swoją minkę kochaną robił. 
 

                                                 
42 Helena Potocka (1864–1946), córka Stanisława Jana Władysława Potockiego i Marii 
(z d. Ostrowska). Wnuczka Aleksandra i Heleny Ostrowskich. „Haciunia” była siostrze-
nicą Ludwiki Ostrowskiej, zob.: APŁ, APiOM, Dziennik Główny opieki nieletnich Po-
tockich Heleny i Augusta, sygn. II/63; Świat dziecka…, s. 23–62. 
43 August Stanisław Potocki (1868–1927), syn Stanisława Jana Władysława Potockiego  
i Marii (z d. Ostrowska). Wnuk Aleksandra i Heleny Ostrowskich. „Gucio”, „Guciul”, 
„Guciuś” był siostrzeńcem L. Ostrowskiej; APŁ, APiOM, Listy do Augusta Potockiego, 
syna Stanisława, sygn. II/ 95; zob. też: J. Kita, Tomasz Potocki…, s. 142, 152, 153, 156, 
259. 
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Fot. 19. Maria z dziećmi Heleną i Augu-
stem Potockimi  
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsz-
tynów i rodzin spokrewnionych, sygn. 
IV/109, f. 088. 

 
Nadzwyczajnie się cieszę, że 

mam mu do dania konika, którego  
z Krakowa przywiozłam. Teraz już 
Maluszyn bardzo wesoły i miły; cóż 
to jeszcze będzie, jak Babuńcia  
z ciocią przyjedzie. Szkoda tylko, że 
ciocia Józia z Manią już za trzy dni 
odjeżdża, tak mi miło z Manią czas 
schodzi, a ona biedaczka tak nie ma 
ochoty na Warszawę, tak lubi wieś  
i jej przyjemności. Wczoraj ucieszyły-
śmy się ślicznym spacerem. Pojechały-
śmy bryczulką, pod opieką Józia  
i Józka powożąc się same, do Dębow-
ca; rozpaliliśmy śliczny ogień, cudownie wyglądała kolumna dymu, przez którą 
słońce przeświecało.  Zakończył się spacer chowanką, przypominającą dawne czasy, 
i jedzeniem pieczonych kartofli. 

 
30 sierpnia 

Otóż i wyjechali nasi goście z wielkim naszym i ich smutkiem. Biedna Mania 
wcale nie miała ochoty wyjeżdżać, oprócz tego że nas opuszcza, zamienia świeże 
śliczne wiejskie powietrze, miłe spacery, szerokie otwarte niebo na perfumy ulicy 
Brackiej, na której tylko kawałeczek nieba widzi, a bruk tak ostry, że i spacerować 
niemiło. Jak żałowała tego ślicznego, gwiaździstego nieba, gdyśmy go ostatni raz 
podziwiały wieczorem! Jak gdyby nigdy go nie miała już widzieć. Śliczny spacer 
zrobiłyśmy wczoraj wieczór na pożegnanie; Ciocia Józia i Józio też poszli z nami; 
ciemno było zupełnie, tylko gwiazdy świeciły, a podczas gdyśmy byli przy świercz-
kach, powstał księżyc czerwony, cudownie odbijając się w wodach Pilicy, którą przy 
tym słabym świetle o wiele majestatyczniej wyglądały. Ten piękny widok dopomagał 
nam do słuchania opowiadań Józia o piękności Karpat, o Morskim Oku i jego ska-
łach. Dla dodania romantyczności tej nocnej wyprawie włożył Józio swój kapelusz 
tyrolski i narzucił taułtan z espedycyi karpackiej; w czem wyglądał zupełnie jak 
bandyta włoski, jak go malują na obrazkach. 
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Fot. 20. Józef Ostrowski (od lewej)  
z przewodnikiem Maciejem  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsz-
tynów i rodzin spokrewnionych, sygn. 
IV/112, f. 189. 

 
Teraz, co Mania wyjechała, 

będę więcej gorliwa w pisaniu dzien-
nika i w innych zatrudnieniach,  
bo dotąd bardzo mało robiłam, ale 
jeszcze dwa miesiące zapewne zejdą 
bardzo roztargnione. Jestem ciekawa, 
czy też nasze czytania niemieckie  
z Józiem przyjdą do skutku; wczoraj 
zapewniał, że ma najlepsze intencje, 
ale nie bardzo wierzę w ich spełnie-
nie; prawda, że kto się tak dobrze 
uczy, ma prawo bawić się w czasie 
wakacji, ale mię bawią te wszystkie 
projekty, z których wiem naprzód, że 
nic nie będzie. 

Wczoraj także Gucio wyjechał do Kowar44 na kilka dni, a za to mieliśmy list 
od Jasia z obietnicą rychłego powrotu; pewno w tym tygodniu już tu będzie; byleby 
mu tylko kuracja pomogła; z listu zdaje się, że kontent, przynajmniej z towarzystwa. 

 
31 sierpnia 

Dziś wielki dzień przyjazdu Babuni, która tu od jedenastu lat nie była. Już 
pokoik Babuni od wczoraj urządzony; dziś z Marynią zrobimy bukiety i będziemy 
czekać na Babuńcię, nie wiem z jaka niecierpliwością. Ale nie wiem, dlaczego teraz 
jeszcze nie mogę naprawdę się cieszyć i wyczekiwać, tak mi się zdaje, jak gdyby to 
jeszcze nie dzisiaj być miało, i dopiero wtenczas uwierzę, kiedy powóz z Babunią 
przed domem zobaczę. 

Wczoraj już cały dzień byłyśmy zajęte przygotowaniami; rano pokojem a po 
obiedzie, trochę na intencją Babuni, trochę i dlatego, że brzydko było i nie można 

                                                 
44 Kowary, miasto i gmina w woj. dolnośląskim.  
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było iść na spacer, smażeniem nugi i robieniem ciasteczek. Terenia z mężem45 przyje-
chała na to wszystko, więc naturalnie, oboje musieli nam pomagać. 

 
Fot. 21. Karol i Teresa Siemieńscy (Karolowie) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/112, f. 099. 

1 września 
Jest Babunia nasza droga już od wczo-

raj pod naszym dachem. Jaka to była radość  
i jakie zdziwienie, kiedy Wincenty46 wpadł do 
sypialnego pokoju, wołając, że Pani starsza 
przyjechała.  

Na nieszczęście moje, tego dnia zajęci 
byliśmy z rana bukietami i nie uczesałam się 
aż po obiedzie; właśnie miałam wszystkie 
włosy rozpuszczone, kiedy przyszła ta wia-
domość. Mameczka zaraz pobiegła, a ja, nie 
wiem, co się ze mną działo, podczas gdy Mary-
sia te nudne włosy w siatkę układała; nigdy 
jeszcze, zdaje mi się, nie byłam tak niecierpli-
wą, i aż mnie głowa rozbolała. Gdym pobiegła, zastałam Babunię już w salonie oto-
czoną wszystkimi obecnymi dziećmi i wnukami, tylko na czas przybyłam ażeby wi-
dzieć, jak Babuńcia dawała pierwszy krzyżyk błogosławieństwa naszemu kochanemu 
Guciulowi. Babunia wydaję się być kontenta, że uległa nareszcie naszym [p]ro[ś]bom  
i znać już na niej wiejskie powietrze i zadowolenie. Ciocia Ludwinia bardzo zdaje się 
być kontenta i wesoła, zawsze taka dobra i miła. Bardzo zdają się także z urządzenia 
pokoiku zadowolone. Babunia zauważyła każdą rzecz na jej intencję przyniesioną,  
a najwięcej, zdaje mi się, ucieszył ja krzyż, który nad łóżkami zawiesiła; zauważy-
łam, że gdy zobaczyła, odwróciła się do Mamy i z takim rozczuleniem ją uściskała. 
Moje biedne bukieciki dosyć mizernie wyglądały, choć mi się ładne wydawały, kiedym 
je robiła, ale dla takiego gościa cóż to można wymyśleć dosyć pięknego? Za to Maryni 
koszyczek ślicznie wyglądał i zwrócił uwagę Babuni. Ciocia Ludwinia przyszła jesz-
cze na kolację, po której dzieci wesoło tańcowały, a na zakończenie czytaliśmy naszej 

                                                 
45 Karol Siemieński, syn Jana Nepomucena Siemieńskiego i Franciszki (z d. Dembiń-
ska), mąż Teresy (z d. Skórkowska). Karol Siemieński był przyjacielem najstarszego 
brata L. Ostrowskiej, Augusta. Małżeństwo przysposobiło za córkę Urszulę Czarniecką. 
46 Wincenty Ocipiński, kamerdyner w pałacu maluszyńskim. 
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siostrzyczki jazłowieckiej Cztery chwile życia47 
co mi się nadzwyczajnie podobało; szczególnej 
piękności i okropności opis śmierci Zbigniewa; 
zdaje mi się, że Józio naprawdę był wzruszony. 
Babunia pozwoliła nam jeszcze przyjść powie-
dzieć dobranoc, a potem zakończyliśmy dzień 
muzykowaniem z Józiem na cztery ręce. Był to 
dzień, jaki lubię, i pewno jeden z najszczęśliw-
szych; pełen radości spokojnej i uciechy w najści-
ślejszym kółku rodzinnym. 

 
2 września 

Już jeden dzień minął pobytu Babuni, 
przykro pomyśleć, że te kilka tygodni tak prędko 
zbiegną i znów będzie trzeba się żegnać. Każde 
żegnanie tak smutne, a cóż dopiero teraz, kiedy 
Babunia zapewne ostatni raz jest pomiędzy na-

mi, i tak się od nas oddala, że trudno będzie 
często ją odwiedzać. Podziwiam bardzo ciocię 
Unię48, która pisała Mamie, że radość pobytu 
z Babuni u niej przewyższa smutek pożegna-
nia Ja tego nie bardzo rozumiem; radość tak 
krótko, a tak długie potem rozłączenie; praw-
da, że pozostanie wspomnienie miłe i błogie, 
które tę radość zawsze odnawiać będzie. Zdaję 
mi się, że Babunia jest kontenta z tego pierw-
szego dnia; taki był cichutki i spokojny. 

Fot. 22 i 23. Urszula i Kazimierz Skórkowscy 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 2 i 1. 

 

                                                 
47 Prawdopodobnie mowa tutaj o utworze Cztery chwile z życia Polki, którego autorką 
była siostra Gertruda, czyli Maria Skórzewska. 
48 Urszula Skórkowska (ur. ok. 1820 r.), córka Ludwika Felicjana Kajetana Morstina  
i Marii (z d. Rawita-Ostrowska), żona Kazimierza Skórkowskiego z Wielkiej Woli. 
„Unia” była siostrą Heleny Ostrowskiej. 
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Co do tego może czas najlepiej wybrany, i Marysi nie ma w Chrząstowie, i jakoś 
w całej okolicy ucichło; od czasu, jakeśmy z Krakowa wróciły, jeszcze nikogo tu nie 
było oprócz właśnie Marysi z pożegnaniem. 

Wczoraj z rana grałam trochę sama, co mnie bardzo cieszy, choć tego było za 
mało; widzę, że zaczynam więcej lubić muzykę i z przyjemnością nawet robię gamy  
i escercycya. Zaczęliśmy się uczyć Scherzo Mendelssohna49 na cztery ręce z Józiem, 
śliczne to jest, o ile można się dorozumieć z naszego deszyfrowania. Po obiedzie tro-
chęśmy z Mamą czytały historyi polskiej, ale mam ogólne wrażenie, że bardzo mało 
zrobiłam wczoraj i trzeba będzie dzisiaj to poprawić. Józio za to bardzo wiele zrobił 
swojego zadania, bo się doskonale ubawił (jak Papa mówi, że jest teraz tutaj do ba-
wienia) i złapał zająca chartami a kuropatwę zabił. Bardzo się teraz rozmiłował  
w polowaniu i coraz nabiera męskich gustów. 
 
3 września 

Widocznie Józio czyni wielkie postępy w sztuce polowania. Wczoraj przyniósł 
nam cztery kuropatwy i dwie przepiórki, owoc rannej pracy! Ale już nie potrzebuję 
zapisywać jego zwycięstw, ażeby je uwiecznić w pamięci ludów; Józio sam o tym 
pomyślał, pokazał mi wczoraj rejestr, który zrobił dla zapisywania przez siebie  
w szczególe i przez wszystkich w ogóle zabitej w Maluszynie zwierzyny. Bardzo 
mnie ta myśl ubawiła i przypisywałam ją familijnemu pociągowi do rejestrów, ale się 
omyliłam, bo to tylko naśladowanie zwyczajów pławowskich50, gdzie w ogóle zdaje 
mi się, rejestry nie bardzo panują. Wczoraj trochę więcej byłam zajęta i przynajmniej 
dosyć dużo grałam, i sama, i z Józiem na cztery ręce. Wielka to dla mnie przyjemność 
te chwile, które z nim przy fortepianie przepędzam, jeśliby nawet nie dla samej muzy-
ki, ale dlatego, że z nim coś robię. Widzę, że nadzwyczajnie lubię wspólne zajęcia; 
może dlatego, że to dla mnie nowość, bom się tak zawsze sama uczyła; ale teraz na-
wet z Józiem, który tak robię niemiłosiernie, bardzo mi miło jest grać na cztery ręce,  
i mogę z największą szczerością zapewniać, że mnie to nie nudzi, lecz zawsze bawi. 

Poczciwy Jasio zawsze się bał, że ja tego bardzo nie lubię, a to przekonanie po-
twierdzały bardzo częste zmuszone odmowy na jego propozycje. Ale teraz mam czas po 
temu, przekonam go, że zupełnie inaczej się rzeczy mają i sama mu będę proponować. 

 
4 września 

Jaś już jest z nami, wczoraj wieczór przyjechał i pomimo, że był spodziewany, 
zrobił zupełną niespodziankę, bo wśród hałasu i zabaw z dziećmi, ujrzałam go dopie-
ro, jak był tuż przede mną i w pierwszej chwili nie wiedziałam, kto to jest. Marynia  
z Guciulkiem i Babunia z ciocią też weszły nic nie wiedząc o jego przyjeździe, i także 

                                                 
49 Być może mowa tu o III Symfonii Mendelssohna, zwanej Symfonią Szkocką. 
50 Autorka pamiętnika ma tu na myśli obyczaje panujące w pobliskim majątku w Pław-
nie, które należało do Władysława Gruszeckiego. 
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wielkie było zdziwienie szczególnej też, ze strony Gucia, który się biedaczek rozpłakał 
z przestrachu, ale niedługo się pocieszył i tak był wesoły i rozkoszny, jakem go jeszcze 
nie widziała za tym jego pobytem. Bardzo mile spędziliśmy wieczór wśród opowieści 
Jasia i ucieszeni obecnością Babuni, która przyszła na kolację tego dnia, dlatego, że 
nie była na podwieczorku z powodu, że Mama, ciocia i Marynia pojechały do Siel-
niczki51, gdzie im Papa chciał pokazać aparat Tischleina52 rozłożony; ja więc sama 
zostałam na gospodarstwie, to jest na pilnowaniu podwieczorku, i otrzymałam po-
zwolenie zaniesienia herbaty Babuni. Korzystałam także z tego czasu, żeby się do-
skonale z dziećmi wybiegać; byłam dziką krową, która im wciąż uciekała, a co to była 
za radość, krzyk i śmiechy za każdym razem! Babunia tymczasem poszła sobie sama 
na wysepkę; ja to dobrze widziałam, ale nie śmiałam iść za nią, bo wiem, że lubi sama 
chodzić; tylko się przybliżyłam, kiedy Babunia powracała i spytałam się, czy się wy-
spa podobała; Babunia mówiła o tej pięknej róży różowej, co kwitnie przy altance; 
byłabym chciała pójść i ją zerwać, ale wiem, żeby się Babunia może gniewała. Taka to 
bieda z kochaną naszą Babuńcią, że niczem takim nie można jej zrobić przyjemności; 
tak już jest oderwana od tych małych rzeczy tego świata, że wcale na nie uważa  
i wszystko dla niej za dobre, za dużo i nie warto; już nie wiem zupełnie co wymyślić. 
Dzisiaj na niedzielę zrobię świeże bukiety do jej kapliczki, to ją pewno ucieszy. 

 
5 września 

Dzisiaj są moje urodziny, strach pomyśleć, jak to czas leci; dziś kończę osiemna-
ście lat, a zaczynam dziewiętnasty, jakżeż to blisko do dwudziestego, do drugiego 
krzyżyka; wcale sobie tego wyobrazić nie mogę, a jednak dwa lata zbiegną jak jedna 
chwila; choć mało mam jeszcze doświadczenia, wiem już dobrze, jak czas leci i od 
dawna to wiem, bo o ile zapamiętałam, nigdy nie pragnęłam go przyspieszyć, owszem, 
zawsze żałowałam ubiegnionego. 

 
9 września 

Od czterech dni zaniedbałam mój dziennik, bo kiedy rano nie mogę go napisać 
czy z powodu długiego spania, czy z jakichkolwiek innych powodów, już nie mam 
jakoś odwagi wziąć się do niego. Przez te cztery dni ukompletował się nasz Maluszy-
nek; przyjechał Gucio z Kowar i Staś53z Praszki54; teraz Papa i Mama mają wszyst-

                                                 
51 Silniczka, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno.  
52 Aparat Tischleina, urządzenie służące do rafinacji cukru. 
53 Stanisław Jan Władysław Potocki (1836–1882), syn Tomasza Ostrowskiego i Marii 
Teresy (z d. Witold-Aleksandrowicz), mąż Marii (z d. Ostrowska). „Staś” był szwagrem  
L. Ostrowskiej; APŁ, APiOM, Papiery osobiste Stanisława Potockiego, syna Tomasza, 
sygn. II/93; ibidem, Papiery osobiste Marii z Ostrowskich Stanisławowej Potockiej, 
sygn. II/94. 
54 Praszka, niegdyś tereny te były częścią ziemi wieluńskiej, obecnie gmina leży w woj. 
opolskim, w pow. oleskim. 
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kie swoje dzieci i wnuki u siebie, i jeszcze przy tem naszą drogą Babuńcię, która tak 
łaskawie u nas przebywa; tak nam miło, tak nam dobrze z nią w tym pokoiku na dole, 
takie szczęście wiedzieć, jak sobie powoli spaceruje z pieskiem po terasie, i zdaje się 
używać tych ostatnich zapewne chwil, które z nami przepędza. Wczoraj wielki od-
pust u nas, długie nabożeństwo, tłok i okropne gorąco, a potem bardzo spóźniony 
obiad z wszystkiemi księżmi, a potem zaraz nieszpory i nader miła godzinka u Babuni 
na pogadance z ciocią Ludwinią. Babuńcia siedziała sobie na kanapce i patrzała na 
nas, myśmy z Marynią i Terenią, która na obiad była przyjechała, siedziały na ganku 
zażywając ciepła, któregośmy tak dawno z upragnieniem wyglądały. Mówiło się  
o tem i owem, ciocia Ludwinia uśmiała się z nami, potem mówiłyśmy o Jazłowcu55. 
Ciocia czytała nam wyjątki z listu Mani, to jest siostry Gertrudy56, która zawsze 
wydaje się tak szczęśliwa. Zdaje mi się, 
że ciocia… [zdanie niedokończone 
przez autorkę] 
 
Fot. 24. Maria Skórzewska, późniejsza 
siostra Gertruda, niepokalanka 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Jazłowiec, wieś (do 1934 r. miasto) na zachodniej Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, 
na południe od Buczacza. Nad miasteczkiem do chwili obecnej znajduje się klasztor 
Sióstr Niepokalanek założony w 1864 r. przez Marcelinę Darowską.  
56 Maria Skórzewska (1846–1928), córka Leona Jana Skórzewskiego i Marii (z d. Mor-
stin). „Mania” była cioteczną siostrą L. Ostrowskiej. Wstąpiła do zgromadzenia niepoka-
lanek w Jazłowcu i została siostrą Gertrudą, pisarka. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnopol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buczacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepokalanki
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14 września 
Znów przez bardzo długi czas nie mogłam pisać dziennika, ale to tym razem 

formalnie nie mogłam, bo Antolka, która przez cztery dni była z Bolesiami57, ani na 
chwilę mnie nie odstąpiła. Zresztą niewielka to szkoda dla czytelnika, nawet dla tak 
łaskawego czytelnika jak Mameczka. 

 

Fot. 25. Bolesław i Tekla Skórzewscy  
(Bolesiowie) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów  
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 6. 

Fot. 26. Stefania Ostrowska  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/109, f. 221. 

Przez te cztery dni, nic albo prawie nic nie robiłam, z powodu naszych gości, 
bo oprócz wymienionych, była jeszcze ciocia Marynia i stryjenka Konradowa58  
z Józią, co wszystko razem czyniło do dwudziestu osób.  
                                                 
57 „Bolesiami” nazywano Bolesława Skórzewskiego i Teklę (z d. Ostrowska) z Chełma.  
58 Stefania Antonina Ostrowska (śl. 1829 r. we Mstowie), córka Seweryna Kisielewskie-
go i Magdaleny (z d. Benoe), żona Konrada Ostrowskiego, właścicielka majątku Kona-
ry. Przez rodzinę nazywana „Konradową”, zob.: AZKW, Zapiski genealogiczne związa-
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Stryjenka wydawała się jeszcze serdeczniejsza jak zwykle i zdaje się, że bar-
dzo jej żal opuszczać naszą okolicę; bardzo wierzę temu i mam też żal, że się wyno-
szą Włodziowie59 aż w Hrubieszowskie60. Ja przynajmniej bardzo lubię Konary61  
i ich mieszkańców i zawsze żałowałam, że tak jakoś mało z niemi żyliśmy i zawsze 
coś się krzyżowało z imieninami i grzecznościami dla nich. 

 
Fot. 27 i 28. Michał Włodzimierz i Maria Ostrowscy (Włodziowie) 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 29 i 30. 

 

                                                                                                                         
ne z rodziną Ostrowskich, obejmujące osoby, które żyły po 1810 i na przestrzeni całego 
XIX w., R. VII/28; ibidem, Zapiski genealogiczne dotyczące rodziny Ostrowskich oraz 
skoligaconych z nią rodzin: Benoe, Cieplikowkich, Kisielewskich b.d. (XIX w.), sygn. 
R. VII/31. 
59 „Włodziowie” to Michał Włodzimierz Ostrowski (ur. ok. 1823 r.) i Maria (z d. Walew-
ska) z Konar, zob.: ibidem, Wypis z Ksiąg Religijno-Cywilnych”, parafii Mstowskiej aktu 
chrztu Michała Włodzimierza Feliksa Ostrowskiego, który odbył się 18 stycznia 1823 
roku, sygn. R. VII/9; ibidem, List [Michała] Włodzimierza Ostrowskiego do matki [Stefa-
nii Ostrowskiej] zamieszkałej w Konarach w sprawach pieniężnych związanych z pobytem  
w Warszawie, R. VII/17. 
60 Hrubieszowskie, powiat w woj. lubelskim.  
61 Konary, wieś położona w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Kłomnice. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82omnice_(gmina)
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Stryjenka wyjechała w sobotę, 11-tego, a tego samego dnia zrobiłyśmy, to jest 
panie z dziećmi, śliczny spacer na rydze do pukarskiego lasu, podczas gdy panowie 
pojechali na polowanie do Radoszewnicy62. Biedny Boleś wrócił zdesperowany, nic 
nie zabiwszy, a ja zdobyłam się na okrucieństwo spytania się z bardzo niewinną miną  
o ilość trofeów; w wielkiej jesteśmy wojnie z Bolesiem, ale dlatego bardzo się kochamy; 
zdaje mi się, że mnie trochę wziął pod swoją opiekę co do śpiewu. Mama go prosiła, 
żeby mi dał lekcje, a że tego nie uczynił, pewno przypomni za pierwszą bytnością. Ja 
bym się wcale na to nie gniewała, w każdym razie ubawiłabym się doskonale, a pewno 
bym i skorzystała. Nie podoba mi się tylko sposób, w którym mówi o śpiewie panny 
Daszkiewicz63 i wielkie wyobrażenie o swojej własnej metodzie. Chociaż się na tym 
nie znam, więcej mam jakoś wiary w metodę uczenia panny Daszkiewicz, która tyle 
się na tym kierunku kształciła, i tyle już drugich uczyła. Toteż według rady cioci 
Ludwini, będę go prosiła, żeby mi dal pokój z tymi rzeczami, które umie [m], a żeby 
mnie czegoś nowego podług swej własnej metody nauczył. Wielkie były w ogóle kon-
certowania wieczorami. Wszyscy śpiewali i grali wszystko, co umieli, a jeśli nie brakło 
na głosach zakatarzonych i fałszywych tonach, to też nie brakło na dobrej woli, która 
wszystko zastąpiła. 

Ciocia Ludwinia doskonale się śmiała z chórów naszych panów i z zapału ich, 
szczególnie Józia, który ruchami i grą fizjognomi64 zastępuje, co jest niedoskonałego  
w jego muzyce. Nadzwyczajnie lubię, jak się ciocia uśmieje, tak mi się zdaje, jakby to 
było nasze zwycięstwo nad jej usposobieniem i jej smutkami, chociaż wiem, że  
i w klasztorze zakonniczki są bardzo wesołe. Bardzo się także cieszę, że się cioci Jó-
zio tak podoba, przynajmniej zdawało mi się to zauważyć szczególniej, kiedy raz był 
tak zadowolony samotnym spacerem na łódce, opowiadając o jakimś kolibrze, co wi-
dział na wyspie, o kuropatwach, co podszedł na łące, itd… Szczęśliwy to chłopiec ten 
Józio, wszyscy to mówią, że się w czepku narodził, ale bo też umie swego szczęścia 
używać, cieszyć się nim i niczego więcej nie pragnąc. 
 
15 września. 

Wczoraj była rocznica ślubu Mamy i Maryni. Lepiej sobie mogę wystawić 
pierwszą z tych uroczystości teraz, co byłam w Pławowicach65, i widziałam tę 

                                                 
62 Radoszewnica, wieś położona w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Ko-
niecpol; APŁ, APiOM, Akta majątkowe i gospodarcze dóbr klucza Radoszewnica, sygn. 
I/70; ibidem, Akta transakcji majątkowych, tyczące się dóbr Radoszewnica, sygn. I/71; 
ibidem, Akta majątkowe Koniecpolskich, dotyczące dóbr Radoszewnica, sygn. I/72; 
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 3, Warszawa 1996, s. 137–138. 
63 Klotylda Daszkiewicz, guwernantka L. Ostrowskiej. 
64 Fizjognomia, w znaczeniu: wyraz twarzy, oblicze. 
65 Prawdopodobnie autorka miała na myśli Pławowice, wieś położona w woj. małopol-
skim, w pow. proszowickim, w gm. Nowe Brzesko. Miejsce ślubu Aleksandra i Heleny 
Ostrowskich. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_proszowicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Brzesko_(gmina)
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kapliczkę, w której Mama i wszystkie jej siostry ślub brały, i tą ławeczkę, a raczej to 
miejsce ławeczki, na której, jak wuj Władysław66 mówi, Papa wzdychał za Mamą.  
 
Fot. 29. Władysław Morstin 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/111, f. 34. 

Niczem tego roku nie obchodzono tej 
rocznicy, a nawet nie byliśmy już wszyscy 
razem, bo przedwczoraj Staś pojechał do 
Moskorzewa67, a Gucio na Litwę do pana 
Czapskiego68, który go od tak dawna zapra-
szał; zapewne powróci przy końcu miesiąca, 
będzie miał wiele do opowiadania o tej bied-
nej Litwie, która o tyle jeszcze więcej od nas 
jest przygnębiona; ta podróż co do tego zo-
stawi mu pewno przykre wrażenie, ale  
z drugiej strony będzie, jestem pewna, jak 
najmilej przyjęty przez swoich nowogródz-
kich przyjaciół i wiele użyje przyjemności. 

Wczoraj był wielki dzień w Maluszy-
nie, wciąganie dachówki na kościół, dziś 
zaczną kryć, a wielki czas, bo deszcz bardzo przepaduje i wciąż grozi. Papa nader 
zajęty tą fabryką69, coraz to upiększa plany, wczoraj zdecydował bardzo ładny 
krzyż na wieżę, wyrysowany przez Jasia; będzie żelazny ze złoconymi gałkami na 
końcach i złocone, z gwiazdą w środku, a obsadzony na złoconej gałce. Papa się 
nadzwyczajnie cieszy, że wszystko będzie robione w Maluszynie i w Sielniczce,  
a najdalej w Koniecpolu70; a ja się przyznaję, że i ja się z tego cieszę, to jakoś polskie 
uczucie, które ja posiadam, że wszystko, co domowe i swoje, o wiele milsze jak kupne. 

 
 

                                                 
66 Władysław Morstin, syn Ludwika Felicjana Kajetana Morstina i Marii (z d. Rawita- 
-Ostrowska), mąż Marii Anny (z d. Rawita-Ostrowska). Wuj „Władysław” był bratem  
H. Ostrowskiej. 
67 Moskorzew (Moskarzów), wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim. 
68 Mowa tutaj o Emeryku Zachariaszu Hutten-Czapskim (1828–1896), syn Karola Hut-
ten-Czapskiego i Fabiany (z d. Obuchowicz), mąż Elżbiety Meyendorff, kolekcjoner, 
numizmatyk. 
69 Fabryką (staropolskie), tj. pracą. 
70 Koniecpol, miasto w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, nad Pilicą. 
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17 września 
Mieliśmy wczoraj wizytę cioci Helenki z Tainią i małą Leosią, przyjechały, 

ażeby się pożegnać z Babuńcią nasza drogą, która już zaczyna mówić o wyjeździe; 
czeka tylko Babunia na przyjazd wuja Tadeusza z ciocią i chłopcami71, który 
chciałby tu z Babunią się widzieć. 

 
Fot. 30 i 31. Tadeusz i Sabina Brigida oraz Roman, Henryk i Tadeusz Morstinowie.  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 12 i 139a. 

 
18 września 

Dzień wczorajszy minął w oczekiwaniu cioci Sabinki72; na próżno zatapiali-
śmy wzrok w naszej jałowcowej pustyni; na próżno Marynia natężała ucha i donio-
sła, że coś zajechało; była to Terenia, która nie doczekawszy się ojca, wróciła  
z Wielkiej Woli73, ażeby jeszcze Babunię zastać. Odjęło nam na trochę nadzieję 

                                                 
71 Tadeusz Morstin, syn Ludwika Felicjana Kajetana Morstina i Marii (z d. Rawita- 
-Ostrowska), mąż Sabiny Brygidy (z d. Karnicka). Wuj „Tadeusz” był bratem  
H. Ostrowskiej. Para ta doczekała się trzech synów: Romana, Henryka i Tadeusza, stry-
jecznych braci L. Ostrowskiej.  
72 Sabina Brygida Morstin, córka Romana Karnickiego i Henryki (z d. Jaksa-Bąkowska), 
żona Tadeusza Morstina. Ciocia „Sabinka” była bratową H. Ostrowskiej. 
73 Wielka Wola, wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gm. Paradyż. 
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ujrzenie tu cioci w tych dniach, tak jak było w projekcie. A Babunia droga, a raczej 
ciocia Ludwinia już bardzo mówi o wyjeździe, tak jak gdyby to miało być w ponie-
działek, to jest pojutrze; my jeszcze nie chcemy w to wierzyć, nadzieje w Papie, że 
potrafi Babunię zatrzymać; ale z drugiej strony wiem, że nie ma tak świętego, upar-
tego stworzenia, jak ciocia Ludwinia. Jaka też to szkoda, że sobie wymyśliła pójść 
do Jazłowca; żeby to Babunia była tu przy nas osiadła, tuż przy kościele jak  
w klasztorku, jakie by to było błogosławieństwo, a jaka radość dla nas; Maryni się 
łzy w oczach kręciły, jak to niby żartem przedkładała cioci Ludwini, a ciocia się 
tylko uśmiecha i nic nie mówi. 

Wieczorem, już po odejściu cioci, przyszedł list z Jazłowca, Marynia się ucie-
szyła, myśląc, że to może wpłynie na zwłokę w odjeździe, ale zapewne nic z tego 
nie będzie. Tą samą pocztą miałam także list pierwszy od panny Daszkiewicz  
z Drezna, który bardzo mnie ubawił, jak gdybym ją widziała czytając jej słowa; tak 
mi powabnie opisuje Drezdenko, jak gdyby mnie chciała zachęcić do zapoznania go; 
zawsze dzwoniła na to kazanie, a ja potakiwałam, boć by nie było nic złego prze-
pędzić tam kilka miesięcy, uprawiając sztuki piękne. Żeby to na przykład razem  
z ciocią Mańdzią74 i Helcią75!!! 

 
20 września 

Nasze oczekiwanie jeszcze nie ustało, ale dzisiaj już ustanie, bo mamy wia-
domość, że nasi goście nocowali w Czaryżu76; będziemy więc z podwójną gorliwo-
ścią wyglądać białych koni między jałowcami. Dla mnie to wielka przyjemność, 
przypomnienie dawnych czasów, kiedy te białe konie przywoziły mi moją drogą 
Helcię, a teraz już od tak dawna nikogo się nie spodziewam z tamtej strony. 

Wielkie to dla nas szczęście, że wujostwo tak się spóźnili, bo Babunia, która 
się tak spieszyła, żeby się zobaczyć z matką [D]arowską77 w Tarnowie, teraz już 
wyrzekła się tego, czego bardzo pragnęła, żeby się z wujem zobaczyć i tak może 
będziemy mogli jeszcze kilka tygodni Babuńcię zatrzymać. Tymczasem zjeżdżają się 
ze wszystkich stron do Babuni i prawie niepodobieństwo zachować jej ten spokój, 
który Mama jej obiecywała, ale bo też Babunia nie chce nas ode… [zdanie niedo-
kończone przez autorkę] 

 

                                                 
74 Maria Anna Morstin, córka Tadeusza Jana Rawity-Ostrowskiego i Zofii (z d. Kokosz-
ka-Michałowska), żona Władysława Morstina z Czaryża. Ciocia „Mańdzia” była brato-
wą H. Ostrowskiej. 
75 Helena Morstin, córka Władysława Morstina i Marii Anny (z d. Kokoszka- 
-Michałowska) z Czaryża. „Helcia” była stryjeczną siostrą L. Ostrowskiej. 
76 Czaryż, wieś położona w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Secemin. 
77 Matka Darowska, Marcelina Darowska z d. Kotwicz (1827–1911), błogosławiona, 
mistyczka, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (nie-
pokalanki). 
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Fot. 32. Ludwika Ostrowska i Helena Morstin 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 31. 

27 września 
Rozpróżniaczyłam się okropnie! 

Od tygodnia nic nie napisałam, a było 
tyle do pisania ważnych i nieważnych 
wypadków, tyle opisania miłych space-
rów, przejażdżek i wszelkiego rodzaju 
przyjemności. Rzeczywiście, na tem się 
zasadza mój dziennik, na opisywaniu 
przyjemności, których doznałam, uciech  
i zabaw, jednym słowem szczęścia moje-
go, boć to wszystko takie miłe dlatego 
jedynie, że jestem w domu rodzicielskim 
otaczaną tak dobrym i kochanym rodzeń-
stwem, tak łaskawemi krewnymi, że mi 
żadna troska nie ciąży, co by mi psuła 
każdą uciechę, i że to wszystko się dzieje w moim najdroższym Maluszynku. Cza-
sami się zapytuję, co by się ze mną działo, gdyby się wszystko zmieniło, gdybyśmy 
po świecie byli rozproszeni, gdyby Maluszyn dostał się w inne ręce, a mnie przyszło 
by przejeżdżać przez Maluszyn, i widzieć obce figury kręcące się po tych ścieżkach 
przez nas wydeptanych, po wyspie przez Mamę wypieszczonej, i nie spotkać żadnej 
twarzy znajomej, i nie mieć prawa wejść do tego starego, poczciwego domu, którego 
każdy zakątek ma swoje wspomnienia! Zdaje mi się, że to by było zupełnie nad siły, 
toteż wcale nawet nie myślę o tem. 

 
28 września 

Nie opisałam wczoraj wcale wypadków tego tygodnia. W streszczeniu moż-
na by powiedzieć, że goście przyjeżdżali i odjeżdżali, bo witanie i pożegnania głów-
nym są teraz naszym zajęciem. Była i Tecia, Wikcia i Dziunia78, był pan Julian 
Morsztyn79 z synem Janem80.  

 
 

                                                 
78 Jadwiga Byszewska (ur. ok 1850 r.), córka Ignacego Ostrowskiego i Wiktorii (z d. Gołem-
bowska), żona Władysława Jana Byszewskiego. „Dziunia” była kuzynką L. Ostrowskiej. 
79 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Juliana Morstina, syna Filipa Jakuba Morstina i Ma-
rianny (z d. Kozyrska), mąż Marianny Tekli (z d. Grabiańska).  
80 Jan Morstin, syn Juliana Morstina i Marianny Tekli (z d. Grabińska).  
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Fot. 33. Jadwiga Ostrowska (Dziunia) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 099. 

Była ciocia Julia Niemojewska81, 
Terenia po kilka razy, a na koniec byli i są 
wujostwo Tadeuszowie z Lulusiem  
i Władziuniem. Do tego dodać nasz 
wspólny wyjazd do Chełma na imieniny 
Teci, i przyjazd o drugiej w nocy, wizytę 
wczorajszą Władzia i wyjazd cioci Sa-
binki z Marynią i wujem do Chrząstowa, 
to już zupełnie można stracić rachubę.  

Przy tym wszystkim bardzo miło 
czas spędzamy, a ja się doskonale bawię. 
Zupełnie się pogodziłam z tańcem i znaj-
duję, że bardzo miły bal, kiedy są tylko 
bracia i kuzynowie, a do tego panna Ame-
lia82 do admirowania Mazura polskiego. 
Ogromną mi to przyjemność sprawia, jak 
cudzoziemcom nasze obyczaje i zwyczaje 
się podobają. 

 
 
 

 

Fot. 34. Amelia, Ludwik Władysław, Alfred  
i Ludwiś Morstinowie 

Źródło: APŁ, ApiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 036. 

 

                                                 
81 Julia Niemojewska (zm. 19 września 1877 r.), córka Romana Kokoszki-Michałowskiego 
i Marianny Zofii (z d. Morstin), żona Adolfa Niemojewskiego ze Słupi.  
82 Amelia Morstin (1855–1936), córka Hipolita Lubienieckiego i Jadwigi (z d. Łempic-
ka), żona Ludwika Władysława Morstina, który był stryjecznym bratem L. Ostrowskiej.  
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1 października 
Skończyła się nasza radość; Babuńcia droga wyjechała wczoraj, przy po-

wszechnym żalu nie tylko nas, ale całego domu; strasznie smutny taki wyjazd, kiedy 
się nie śmi[e] mieć nadzieję, że nam się to szczęście jeszcze powtórzy. Babunia wi-
docznie chciała się jeszcze nami nacieszyć; ostatni dzień prawie cały z nami spędziła, 
do czego się przyczynił przyjazd cioci Uni i śliczny czas, z powodu którego cały dzień 
siedzieliśmy na tarasie. Po obiedzie poszli wszyscy i ciocia Ludwinia na wyspunię, 
było bardzo miłe posiedzenie w altance, a potem podwieczorek na tarasie, wspólnie  
z Babunią, która była bardzo wesoła i rozmowna. Potem weszła Babunia z nami na 
górę i aż do kolacji z nami siedziała. Guciulek naparł się na kolana, Babunia mu po-
kazywała na cieniu różne figielki, i tak się cieszyła jego zajęciem, a gdym się bała, 
żeby ją nie zmęczył, nie dała mi go wziąć, mówiąc, że już nie długo tego będzie; wtedy 
pierwszy raz urzeczywistnił mi się ten wyjazd, bo wśród tak wielkiego ruchu nie mia-
łam czasu o nim myśleć, i zupełnie mi się ode chciało tańców zapowiedzianych, ale 
potem jednakowoż roztańcowałam się dosyć i użyłam przyjemności zwłaszcza, że do 
tego balu nie brakowało nam już Gucia, który się zupełnie poświęcił swej chrzestnej 
córce Tosi83, ale mimo woli wciąż był wybierany i w mazurze nam przodował. 

Po balu bardzo smutny nastąpił pora-
nek. Byłyśmy wszystkie na mszy rannej, po 
której pobiegłam na wyspę po bukiecik z róż,  
i pełen rosy przyniosłam go Babuni; jak zaw-
sze Babuńcia zrobiła ruch ręką, jak gdyby nie 
było warto dla niej, ale potem widziałam  
z radością, że go trzymała wsiadając do po-
wozu. Kontenta byłam, że mi Mama dała do 
przygotowania różnych rzeczy na drogę, bo 
nie miałam czasu myśleć o naszym zmartwie-
niu, ale pomimo tego rozpłakałam się już, gdy 
ciocia Ludwinia dała mi pierścioneczek, po-
dwójna pamiątkę po Dziadzi Marszałku84  
i Babuni. 

 
Fot. 35. Władysław Tomasz Ostrowski herbu  
Rawicz 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 224. 

                                                 
83 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Antoninę Skórkowską (zm. 1874 r.), nazywaną „To-
sią” lub „Teonusią”. 
84 Władysław Tomasz Ostrowski (1790–1869), syn Romana Rawity-Ostrowskiego  
i Apolonii (z d. Halka-Ledóchowska), marszałek Sejmu Królestwa Polskiego w czasie 
powstania listopadowego. „Dziadzia Marszałek” był bratem babki L. Ostrowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_(powstanie_listopadowe)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
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Jeszcze gorzej było, gdy Babunia wyszła już z domu ze swoją torebeczką po-
dróżną. Jeszcze nas wszystkich uściskała i pobłogosławiła i w mgnieniu oka znikł 
nam z oczu powóz unoszący ja do Silnicy. Miło przynajmniej było myśleć, że jeszcze 
tam jedną wnuczkę uszczęśliwi, i że wstąpi jeszcze do Częstochowy poruczyć Matce 
Boskiej tych, których opuszcza.  

 
5 października 

Już pięć dni upłynęło od wyjazdu Babuni, a jeszcze nie mamy wiadomości o jej 
przyjeździe do Krakowa. Zapewne lada chwila list nadejdzie.  

W pierwszych dniach było okropnie smutno, gdy Papa mimowolnie zostawiał 
miejsce przy śniadaniu, a nikt nie przychodził, gdy z przyzwyczajenia wyglądałam na 
tarasie, czy przypadkiem Babuni lub cioci nie zobaczę. Teraz już trochę następuje to 
uczucie, żeśmy się tego szczęścia spodziewać nie mogli, i że ten pobyt Babuni będzie 
teraz najmilszym naszym w Maluszynie wspomnieniem. 

Maluszyn tymczasem bardzo ucichł, bo nawet Marynia ze Stasiem wyjechała 
do Warszawy na dni kilka, a pojutrze ma Iza powrócić. Dzieci zostały pod naszą 
opieką, chociaż rzeczywiście jej nie potrzebują, tak są doskonale pielęgnowane przez 
pannę Amelię; zresztą będziemy mieli czym się pochwalić, bo Guciowi kilka ząbków 
podobno wychodzi; ja ich się jeszcze nie mogłam dopatrzyć. To jest jedna ważna wia-
domość dzisiejszego dziennika, a druga, to że fabryka cukru ruszyła wczoraj. Jaś ma 
teraz wiele zajęcia i cały się musi oddać tej pracy; oby tylko pożądane skutki przyniosło. 
Jakie to szczęście dla niego, że pierwszy rok, który spędził w fabryce, tak był pomyślny. 

6 października 
Wczorajszy dzień był już zupełnie spokojny; nawet Jaś nie zajrzał wcale,  

a Gucio był na pogrzebie pana Czaplickiego85 i dopiero wieczorem powrócił. Skorzy-
staliśmy z tego z Józiem, ażeby się trochę pouczyć naszego Scherza, które już o wiele 
lepiej idzie. Miałam do wczorajszego dnia nadzieję, że może Józio będzie z nami jesz-
cze kilka miesięcy i śliczne robiłam plany wspólnej pracy w muzyce, w rysunku,  
w językach, bo Józio chce się uczyć angielskiego, a ja choć trochę ruskiego, żeby móc 
przynajmniej coś Papie przeczytać. Tymczasem przychodzi list od Bronia86 z doniesie-
niem, że Szkoła Główna od 15 go ma być otwarta, i moje wszystkie plany na nic, a to 
jeszcze może byłoby z większym naszym wspólnym pożytkiem, jak ta nowo uorgani-
zowana Szkoła Główna, gdzie wszystko będzie po rosyjsku, a profesorowie może 
mniej będą umieć od niego. Okropne to wszystko co się u nas dzieje, a strach pomyśleć, że 
Papa zawsze przepowiada gorzej. Papa w tych przewidywaniach tak rzadko się myli. 

                                                 
85 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Stefana Czaplickiego z Dobromierza. 
86 Bronisław Morstin (zm.1903 r.), syn Eustachego i Juli Serafiny (z d. Urmowska), mąż 
Marii Reichman. „Bronio” był kuzynem L. Ostrowskiej, z Warszawy. 
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8 października 
Znowu Maluszyn trochę pełniejszy. Marynia i Iza ku wielkiemu naszemu 

zdziwieniu przyjechały w dzień oznaczony, to jest przed wczoraj o jedenastej wieczór, 
kiedyśmy się ich już wcale nie spodziewali.  
 
Fot. 36 i 37. Maria i Izabela (Iza) Potockie 

Źródło: APŁ, ApiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 36 i 35. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wczoraj, naturalnie, wielka radość dzieci i z przyjazdu Mam i z prezentów 

przywiezionych; cały dzień zeszedł na rozpakowywaniu, trochę na łażeniu, tylko  
z rana trochę rysowałam, a wieczorem troszkę czytałam i pisałam historyi polskiej. 
Bardzo miłe były te dwa poranki rysujące z Józiem, ale przedwczoraj o mało cośmy 
nie opłacili tej przyjemności strasznym wypadkiem. Przy przenoszeniu stołów upa-
dło trochę farby rozkruszonej na ziemię. Guciulek, który zawsze pod stołami gospo-
daruje, wziął sobie widać okruszynkę i na raz spostrzegliśmy, że ma języczek cały 
czerwony i wytarliśmy mu z buzi dosyć farby. Byliśmy wszyscy dosyć przestraszeni, 
nie wiedząc, co z ty[m] robić, kiedy w tej samej chwili wszedł pan Florkiewicz87. 
Wcale nas nie uspokoił, mówiąc, że ta farba jest bardzo niebezpieczna, nie tak 
chwilowo, jak w późniejszych skutkach, ale zaraz zadecydował, że trzeba mu dać 
na wymioty, i biedna chłopczyna zrzuciła swoje śniadanko bez najmniejszego śladu 
farby tak, że się zdaje, że nawet nic nie połknął. 
                                                 
87 Władysław Florkiewicz, syn Franciszka Florkiewicza i Barbary (z d. Kuleszyńska), 
ożenił się z Potocką z Chrząstowa. W 1863 r. leczył rannych powstańców w Koniecpolu. 
Członek Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1863
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
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11 października 
Nie wiem już bardzo, co pisać w moim dzienniku; dzień po dniu schodzi 

zawsze tak samo, to jest, że bardzo mało co robię, i co dzień jest jakaś dobra przy-
czyna do wakacji. Pod pewnym względem może mi się te długie i tak kompletne 
wakacje na coś przydadzą, bo mi się już trochę znudziły i zaczynam wzdychać do 
więcej użytecznego życia. To jest, mówiąc ogólnie, bo jak przyjdzie do tego, zawsze 
mi żal odmówić sobie jakiej przyjemności, i dziś także z wielką ochotą myślę o wy-
cieczce zamierzonej do Silnicy na połów ryb w wielkim stawie. 

 
12 października 

Nic nie było z mojej zamierzonej wyprawy na staw. Wprawdzie Marynia, 
Iza i Tainia pojechały, ale ja nie; za to byłam wynagrodzona wielką niespodzianką 
przyjazdem panny Daszkiewicz, która zjawiła się raptem w kuchni, kiedyśmy 
wszyscy patrzeli na pozłacanie kuli na sygnaturkę. Ogromne było zdziwienie, ale  
i wielka radość. Naturalnie, nie pojechałam już do stawu i nader miły dzień spędzi-
łam na pogadance i wspomnieniach. Żałowałam tylko, że z powodu brzydkiego 
czasu i małego cierpienia w nodze panny Daszkiewicz, nie mogłam nalegać na od-
wiedzenie naszych ulubionych miejsc i ławeczek w ogrodzie. Bardzo krótko trwała 
ta wizyta, bo już dziś wyjechała panna Daszkiewicz do Kampinosa88, do państwa 
Łaszczyńskich, ale przynajmniej mam obietnicę, że do mnie napisze, a nawet, że 
może niedługo znów do nas zajrzy. Mam teraz żyjącą pamiątkę po pannie Dasz-
kiewicz, kanarka, którego mi przywiozła od swojego brata. Wisi sobie w klatce przy 
oknie i przyśpiewuje od czasu do czasu; muszę sobie jeszcze parę doniczek sprowa-
dzić, żeby mu było wesoło, i tak sobie bardzo miłe okienko urządzić na zimę. 

Powracając do dnia wczorajszego, muszę zapisać, jak się odbywało złocenie, 
bo bym z pewnością zapomniała. Najprzód trzeba powiedzieć, żeśmy przedstawiali 
bardzo malowniczy obraz: żyd, złotnik, z siwą brodą, o rysach wyrazistych pochy-
lony nad żarzącymi węglami topiący złoto z merkuriuszem89; my wszyscy wokoło 
niego z zaciekawionymi minami, szkoda, że kto tego nie odmalował. Ale wracając 
do sposobu złocenia, zaczyna się ono od tego, że trzeba dukaty w ogniu zbić na 
cienkie blaszki i pokrajać nożycami w drobne kawałki. Potem, biorąc półtrzecią litra 
merkuriusza na jeden dukat, wrzuca się złoto do niego i miesza najprzód w jakim-
kolwiek naczyniu, żeby złoto całe było pokryte merkuriuszem, dodając trochę ze-
rwaser90. Następnie wlewa się tę masę w rozgrzaną glinianą skorupkę, wysypana 
kredą i otacza się ją zupełnie żarzącymi węglami, przez co złoto zupełnie się stapia. 
Gorącą tę masę wlewa się w zimną wodę, a po ostygnięciu przerabia się ją na złom, 

                                                 
88 Kampinos, wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim. W XIX w. miejscowość 
należała m.in. do państwa Łaszczyńskich. 
89 Merkuriusz, dawna nazwa rtęci. 
90 Zerwaser (niem.) kwas saletrowy. 
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wypłukując czystą wodą kredę i węgielki lub jakie inne proszki. Wtedy masa jest 
koloru ołowiu, spójna, ale mięciutka, dająca się wyrabiać jak masło. Gdy już ten 
amalgamat był oczyszczony, umył złotnik banię miedzianą wodą ciepłą z witriolem, 
ażeby nic nie przeszkadzało złączeniu się miedzi ze złotem, i od razu nacierał mer-
kuriuszem zmieszanym z zerwasser jako grunt i to wydaje nadzwyczajnie nieprzy-
jemny zapach. Na to dopiero rozsmarował palcami przygotowaną masę, o ile możno-
ści jak najrówniej; wtedy bania nabrała prawie srebrnego koloru i wielkiego połysku. 
Teraz następuje operacja wyparowania merkuriusza przez ogień i dlatego musiała 
być bania w dwóch połowach. Taką połowę postawił na węglach tak, żeby złoto 
było na zewnątrz, zdejmując co chwila, ażeby masę znowu rozcierać do równości. 
Po niejakim czasie złoto zaczyna występować w kolorze blado żółtym, zupełnie nie 
świecącym, i dopiero przez polerowanie nabiera połysku. 

 
14 października 

Od dwóch dni jesteśmy trochę spokojni i bardzo miło nam czas schodzi. Dużo 
siedzę w salonie z Mamą, Marynią i Izą, robimy robotę i czytamy, to jest przeczyta-
łyśmy bardzo interesujący artykuł Klaczki91 w „Revue des deux monde”92, o połą-
czeniu Litwy z Polską. W bardzo wielkim jestem po tym czytaniu ambarasie93 co do 
Jagiełły, którego Klaczko wystawia jako bohatera chrześcijanizmu i głębokiego 
polityka. Schmitt94 w mojej historii, jako człowieka bez energii, bez zdolności i gor-
liwości, którego trzeba było do czynu popychać. Któremuż teraz wierzyć? Już to ja 
nigdy, zdaje mi się, nie będę w stanie wydać jaki sąd historyczny i mnie się zdaje, że 
kto nie ma wyższych zdolności, może nie powinien nawet tylko dla siebie samego 
tego sądu wyrabiać, bo któż może odgadnąć dobre chęci i dobre zamiary zniweczone 
przez okoliczności, albo co by się stało, gdyby ów wielki człowiek lub monarcha 
podług mojej myśli był uczynił. Pomimo tego chciałabym mieć więcej opinii własnej 
w innych przynajmniej rzeczach, bo rzeczywiście trudno mi szczerze powiedzieć 
moją myśl o jakiej rzeczy, bo prawie zawsze mam dwie myśli wprost przeciwne, dwa 
zdania, dwa uczucia, i nie mogę rozróżnić, które jest moje własne. Tak i wczoraj 
wieczór przy dyskusji żwawej o wychowaniu klasztornym ani słowa nie mogłam 
powiedzieć, to jest nawet nic stanowczego pomyśleć, bo wszystkie za i przeciw ar-
gumenta przedstawiają mi się w jednym wielkim zamęcie i nic jasno nie widzę. 

 
 

                                                 
91 Julian Klaczko (1825–1906), poeta publikujący początkowo w jęz. hebrajskim, publicy-
sta, polityk, historyk, historyk sztuki, współpracownik Hotelu Lambert, konserwatysta. 
92 „Revue des Deux Mondes” (Przegląd dwóch światów), jedno z najstarszych czaso-
pism Europy. Zostało założone w 1829 r. przez wydawcę François Buloza. 
93 Ambaras (franc. embarras), kłopot. 
94 Henryk Schmitt (1817–1883), polski historyk, przedstawiciel lelewelowskiej szkoły 
historycznej, bibliotekarz. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1829
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19 października 
Wielki wypadek miał miejsce wczoraj; osadzenie bani złotej i Krzyża, zakoń-

czenie roboty ciesielskiej. W niedzielę, przedwczoraj, po rannej mszy odbyło się po-
święcenie Krzyża z króciuteńką, lecz bardzo ładną przemową Księdza Proboszcza  
o znaczeniu tego Krzyża na kuli, która przedstawia kulę ziemską. Zdaje mi się,  
że wszyscy parafianie byli dosyć wzruszeni i że z prawdziwą radością patrzą na  
tę robotę. 

Wczoraj po obiedzie zebrano ostatnie podpisy do aktu restauracyi, włożono 
go do puszki miedzianej wraz z pamiętnikiem Maluszyna i planem wsi; także ka-
lendarz tegoroczny i kursujące teraz monety. 

 
Fot. 38. Plan wsi Maluszyn 

Źródło: www.maluszyn.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Puszkę sam Gucio z Józiem zanieśli na wieżę, a my z Mamą i Marynią stojąc 
koło Kościoła, słyszałyśmy, jak brzękła w bani, widziałyśmy, jak Gucio z Józiem 
podnieśli Krzyż w górę i cieśla osadził go w bani95. Gucio na pamiątkę zrzucił ka-
wałek drzewa z rusztowania, a ja z tego drzewa robię krzyżyki. 
 

                                                 
95 Zdarzenie, które odnotowała w swoim pamiętniku L. Ostrowska, jest szczególnie 
ciekawe, gdyż w 2012 r. przy renowacji wieży kościelnej w Maluszynie odnaleziono  
w metalowej tubie (bani) wspomniane przedmioty. Wśród nich ręcznie malowany plan 
wsi Maluszyn. 
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20 października 
Już się zaczynają odjazdy urzeczywistniać; wczoraj robiono rozliczne kom-

binacje spotkań i zjazdów pomiędzy kolonią praszkowską, Karolami96, Guciem  
i Józiem, którzy mają jednego dnia na różnych stacjach wsiadać i wysiadać. Zdaje 
mi się, że się z tego zrobi straszne zamieszanie; w każdym razie uśmialiśmy się do-
skonale z tak zagmatwanej pozycji, w której głównym punktem jest, jak się Józio 
dostanie do domu. 

 
25 października 

Józio dostał się do domu, ale wszystkie kombinacje pokrzyżowane zostały 
przez przyjazd do Chrząstowa Rodrygów97 i Tereni Wodzickiej98, którzy błagali 
Marynię i Izę, żeby się jeszcze jeden dzień zatrzymały.  

 
Fot. 39 i 40. Rodryg i Maria Potoccy (Rodrygowie)  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 198v i 006. 
 

 

                                                 
96 „Karolami” nazywano Karola i Teresę Siemieńskich. 
97 „Rodrygami” nazywano Rodryga Potockiego (1834–1910), syna Henryka Potockiego 
i Heleny Karoliny (z d. ks. Sułkowska) i jego żonę Marię (z. d. Niezabytowska).  
98 Teresa Wodzicka (1849–1935), córka Stefana Potockiego i Juli (z d. Głogowska), 
żona Romana Wodzickiego.  
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W piątek więc, to jest za przedwczoraj, w dzień naznaczony na wyjazd, 
przybyła cała kolonia chrząstowska i jak mały Władzio zauważył, nie obyło się bez 
figlów, które zawsze z Marysią idą w parze. Nazajutrz Iza wyjechała sama  
z Władziem, bo Marynię zatrzymała słabość Haci, i to nam jeszcze kilka dni jej 
pobytu uzyskało.  

 
Fot. 41. Helena (Hacia) Potocka 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 097. 

Bardzo nam miły był ten pobyt Izy; 
a mnie się jakoś więcej jeszcze podobała, jak 
kiedykolwiek. Nie wiem dlaczego jest coś 
czasami w jej wesołości, w jej żartach  
i ruchach, co mnie zadziwia i zdaje mi się, 
że za daleko idzie; a kiedy mówi spokojnie  
o rzeczach poważnych, niepodobna ją nie 
kochać i podziwiać; może dlatego żem wię-
cej z nią była i takich rozmów słyszała. 
Teraz wiem, że nie tylko przez Marynię, ale 
dla niej samej ją bardzo lubię. 
 
27 październik 

Wczoraj smutny dzień w Maluszynie 
– odjazd drogiego Józia do Warszawy99. Chociaż już teraz nie ma tradycjonalnych 
potoków łez przy takich okazjach, zawsze to jakoś smutno i przyznam się, że wten-
czas najwięcej śmieję się i żartuję, dlatego, że mi się trochę łzy kręcą w oczach. Tym 
razem żartowaliśmy z Józia, z jego paradnej figury w eleganckim paltocie i modnym 
kapelusiku. A Mama na wpół żartem, ale zdaje mi się bardzo na serio, życzyła mu, 
żeby elegancik warszawski wrócił naszym dobrym, poczciwym Józiem. Zdaje mi się, 
że rzadko można znaleźć tak szczęśliwy amalgamat elegancika, poczciwego chłopca  
i wyższych zdolności studenta; toteż już sobie zrobił wszechstronną reputacyę  
i wszędzie o nim mówią, to o jako doskonałym tancerzu, to o jego świetnych egzami-
nach i talentach, a my wszyscy wiemy dobrze o jego poczciwym sercu i wie o nim pew-
no nie jeden kolega. Pamiętam, jak przed kilkoma laty, kiedy zaczął brać pensyę, mó-
wił mi, że się spodziewa oszczędzić co roku do dwustu złotych i może sobie potem 

                                                 
99 Autorka pisze tutaj o wyjeździe swojego brata Józefa Ostrowskiego, który studiował 
w Szkole Głównej, a po jej zamknięciu na Carskim Uniwersytecie Warszawskim;  
Dzieje Maluszyna…, s, 213. 
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fuzyę kupi. Potem, gdym pytała się o skutek tych zamiarów, nic mi jakoś nie chciał 
odpowiedzieć, ale domyśliłam się, że w inną stronę poszły oszczędności, a Józio dotąd 
fuzyi nie ma. 

 
29 października 

Wczoraj zanosiło się na mróz, a dzisiaj obudziliśmy się ze śniegiem. Wszędzie 
biało na świecie, a wiatr mroźny dmie niemiłosiernie, [z]miatając z drzew ostatnie 
liście. U nas w domu też dosyć smutno, chociaż Marynia jest jeszcze z nami, bo wła-
śnie to, co ją zatrzymuje, niepokoi nas trochę; Guciulek nasz drogi słaby od kilku dni, 
a od wczoraj choć już uznany za zupełnie zdrowego przez pana Bogdańskiego100, 
jakiś smutny, zrzędny, nieruchawy. Przykro patrzeć na tę dziecinę tak wesołą i żwa-
wą zwykle, jak siedzi zapatrzona, nie zważając nawet wcale na te zabawki, które 
najwięcej go zajmowały. Biedna Marynia zdaje się dosyć niespokojna, a przyznam się, 
że i mnie jakoś strach pomyśleć, jakie to dziecko delikatne, i jak mała rzecz może mu 
siły odebrać. Toteż szczerze się cieszę, że Marynia zdecydowała się posłać po pana 
Kulskiego101; będziemy przynajmniej spokojniejsi. 

 
30 października 

Pan Kulski nie przyjechał i nie przyjedzie, zdaje się, bo Gucio, który wczoraj  
z nieskończonej licytacji przecie na dobre powrócił, mówił, że go nie ma w Radomsku. 
Może to i lepiej, jeśli z tego nic nie będzie i Gucio nam bez doktora wyzdrowieje. Od 
dwóch dni zaczynam trochę więcej się zajmować, z czego bardzo się cieszę, ale to tylko 
mały początek zatrudnień zimowych, bo tylko muzyka i historia polska korzysta, a ja 
mam jeszcze cztery literatury do skończenia, a tyle innych rzeczy do roboty. Ale póki 
Marynia jest jeszcze, nie mam siły oderwać się zupełnie, kiedy myślę, że lada dzień 
pojedzie. 

Wczoraj wieczór brakowało nam tylko Józia, bo i Jaś przyjechał z Papą z fa-
bryki, tylko że familijny wieczór był, moim zdaniem, popsuty czytaniem gazet, co 
zwyczajnie ma własność usypiania mnie, do czego dopomagała mi pończoszka, wcale 
nie zajmująca także robota. O wiele wolę, kiedy czytają coś innego, choćby i bardzo 
poważnego, co bym sama nigdy do rąk nie wzięła, a przez wspólne czytanie i gdzie nie 
gdzie włączone małe dyskusje, nabiera każda rzecz więcej zrozumiałości i zajęcia. 

 
3 listopada 

Właśnie wczoraj było takie czytanie i to bardzo długo, najprzód przed kola-
cyą z Mamą i Guciem o sławnych literatkach niemieckich, pani Hahn z Meklembur-

                                                 
100 Józef Bogdański, felczer maluszyński, zatrudniony w szpitalu utrzymywanym przez 
dwór na potrzeby pracowników i mieszkańców wsi. 
101 Julian Kulski (1834–1914), lekarz powiatowy w Noworadomsku (Radomsku). 
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ga pochodzącej102, o pani Lewald, Żydówce z Królewca103 i Fryderyce Bremer104, 
Szwedce urodzonej w mieście Abo105 w Finlandii. Bardzo to był interesujący i zdaje 
mi się, dobrze napisany artykuł w „Revue des deux mondes”. Szkoda tylko wielka, 
że ja tak okropnie prędko zapominam; tyle już rzeczy zajmujących słyszałam przy 
tych wieczornych czytaniach, a mam o nich najwyżej tylko jakieś niejasne wyobra-
żenie, że gdzieś, coś, kiedyś się stało, i tak też wczoraj chcąc opowiadać Guciowi  
o królowej Hortensji106, której życie przeszłej zimy z wielkim zajęciem czytałam, 
zupełnie nie mogłam trafić do ładu. Dzisiaj zdaje mi się, że to czytanie wczorajsze 
nigdy nie zapomnę, a wiem, że za kilka tygodni już będzie tak samo, dlatego też 
zapisałam sobie przynajmniej, skąd pochodzą. Wieczorem czytaliśmy wszyscy razem 
nie mniej zajmujący artykuł o mieście Chicago w Stanach Zjednoczonych nad jezio-
rem Michigan, i w ogóle o szybkim rozwoju kolonii amerykańskich. 

 
Czwartek, 18 listopada 

Od wieków nie pisałam dziennika z różnych, przeróżnych powodów. Naj-
przód był odjazd, temu przeszło tydzień, to jest 6 go tego miesiąca. Przecież się dzie-
ciaki wychorowały i biedna Marynia mogła wyruszyć, choć trochę niespokojna o tę 
podróż; teraz mamy już wiadomość, że szczęśliwie dojechała i dzieciom nic nie za-
szkodziło. Jest projekt jechania do Praszki na święta. O wiele wolałabym, żeby 
Marynia tu przyjechała, tak bardzo lubię te tradycjonalne święta maluszyńskie, ten 
przyjazd Józia, wspomnienia tych dawnych Świąt, kiedy połączona dzieciarnia  
z Czaryża, Chełma, a czasem i Wielkiej Woli na szarym końcu z taką niecierpli-
wością oczekiwała końca Wilji i otwarcia solennego tego błogosławionego, bilar-
dowego pokoju zawierającego wszystkie nasze przyszłe skarby. Ale kiedy Marynia 
nie może przyjechać, to pewno lepiej, że my tam pojedziemy, tylko mi bardzo żal 
wakacji Józia. 

Jednego dnia, co Marynia, także Papa wyjechał do Warszawy. Zostaliśmy 
więc we troje z Guciem, a po jego odjeździe do Bąkowej Góry107, a potem w przeszłą 

                                                 
102 Ida Hahn (1805–1880), pisarka, działaczka charytatywna, tłumaczyła z jęz. hiszpań-
skiego pisma Teresy Wielkiej, prowadziła bogatą korespondencję ze znanymi osobisto-
ściami epoki, m.in. Wilhelmem Emanuelem Kettelerem, Melchiorem von Diepenbroc-
kiem i Nicholasem Wisemanem. 
103 Fanny Lewald (1811–1889), pisarka, zwolenniczka edukacji kobiet. Sześć tomów 
autobiografii, History of My Life, przedstawia jej życie jako Żydówki wywodzącej się  
z klasy średniej w Niemczech XIX w. 
104 Fryderyka Bremer (1802–1865), autorka książek z cyklu Obrazki z życia domowego, 
przełożone z jęz. szwedzkiego na jęz. polski nakładem H. Natansona, druk J. Jaworskiego.  
105 Turku (fiń. Turku, szw. Åbo), miasto w południowo-zachodniej Finlandii, u ujścia 
rzeki Aurajoki. 
106 Królowa Hortensja de Beauharnais (1793–1837), królowa Holandii, matka Napoleona III. 
107 Bąkowa Góra, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gm. Ręczno.  
W XIX w. wieś należała do rodziny Ostrowskich; J. Kita, Właściciele Bąkowej Góry  

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_fi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szwedzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aurajoki
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sobotę na sławne wesele pana Bhemera108, zupełnie same, we dwie z Mamą, aż się 
Papa zadziwił, przyjeżdżając wczoraj, że tylko my go witamy, i że Maluszyn tak 
pusty. Co do mnie, czas ten bardzo miło mi przeszedł i po setny raz powtarzałam 
sobie, że zawsze i wszędzie dobrze, byle by z Mamusią. Pomagałam Mamecze  
w rachunkach, grałam, śpiewałam, rysowałam trochę i posunęłyśmy dobrze naszą 
historię polską, która mnie coraz to więcej interesuje, im więcej zbliża się do naszych 
czasów. Zresztą zdaje mi się, że lepiej pamiętam to czytanie i więcej z niego korzy-
stam, kiedy sobie ze spokojną głową robię obszerny wyciąg, nie spiesząc się na 10 tą 
lub 4 tą godzinę. Za to czuję, że o wiele mniej teraz robię niż dawniej i trochę mnie 
zawstydził wczorajszy list Mani, w którym mi donosi, jak czynne prowadzi życie  
i wyraża, jak gorąco pragnie użyć dobrze tego roku nauki. 

Dzisiejsze moje wstanie o szóstej, pierwszy raz od kilku miesięcy, bardzo 
mnie cieszy i postanawiam sobie powrócić do tego dobrego zwyczaju. 

 
Piątek, 19 listopada 

Nie mówiłam wcale wczoraj o wesołym polowaniu, które przerwało naszą 
samotność w samym jej początku, bo już nazajutrz po wyjeździe Papy i Maryni 
przybyło wieczorem chrząstowskie towarzystwo, to jest wuj Stefan109, Rodrygowie, 
Romanowie110 i Teinia na poniedziałkowe polowanie, które się bardzo ładnie po-
wiodło. Czas był bardzo ładny, jak na tą porę; Terenia, Marysia i ja zawiozłyśmy 
panom śniadanie, a rozłożywszy je paradnie na rozciągnionym na ziemi obrusie, 
chórem przyznałyśmy, że taka ekspedycya o wiele przyjemniejsza, jak wszystkie 
bale. Pomimo tego nie obeszło się i bez balu familijnego, choć bardzo krótkiego, ale 
za to wesołego. W ogóle bardzo wesoło i miło zszedł ten dzień cały, brakowało nam 
tylko Karolów. A kiedy nazajutrz rano wśród śmiechów z trudnością pakowali się 
do bryczki i powozu, nikt się nie domyślał, że może właśnie w tej chwili pani Dem-
bińska111, siostra pana Romana, konała w Krakowie. Straszny to cios dla tej całej 
familii. Naturalnie, największe nieszczęście dla dzieci112, chociaż to jeszcze małe  

                                                                                                                         
w XIX w. Przyczynek do obrotu majątkami ziemskimi w Królestwie Polskim, „Rocznik 
Łódzki”, t. LV, 2008, s. 41–54. 
108 Prawdopodobnie chodzi tutaj o wesele zarządcy bądź dzierżawcy Ostrowskich  
z Bąkowej Góry. 
109 Stefan Potocki, syn Michała Potockiego i Ludwiki Mechtyldy (z Rawitów- 
-Ostrowskich), mąż Juli (z d. Głogowska). Wuj „Stefan” był stryjecznym bratem Alek-
sandra Ostrowskiego. 
110 Romanami nazywano, Romana Wodzickiego (1839–1893), syn Henryka Wodzickie-
go i Taidy Karoliny (z d. ks. Sułkowska) i jego żonę Teresę (z d. Potocka). 
111 Chodzi tutaj o nagłą śmierć Heleny Dembińskiej (9 listopada 1869 r.), córki Henryka 
Wodzickiego i Teresy Karoliny (z d. ks. Sułkowska), żony Juliusza Dembińskiego.  
112 Autorka ma na myśli dzieci państwa Dembińskich: Ludwika, Teresę, Henryka, Ame-
lię i Stefana.  
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i nierozumiejące straty. I Chrząstów cały tym ciosem bardzo dotknięty, i ze smut-
kiem myślę o naszej zamierzonej wizycie, na którą tak się przedtem cieszyłam. 

 
Sobota, 20 listopada 

Myśmy także mieli smutną wiadomość z Krakowa o niebezpiecznej chorobie 
Dziadzi Marszałka. Wprawdzie niebezpieczeństwo już minęło, a ciocia Lula 
pisze, że z radością Dziadzio powraca do zdrowia, ale pisze także, że już nie 
możemy się spodziewać długo zachować naszego Dziadzia. Jakżeż to smutne, że 
ludzie muszą umierać, nie dla tych, co jak Dziadzia po dobrym życiu tak świąto-
bliwą mieli starość, ale dla tych, co zostają. Jak to smutno musi być dla Babuni, 
drżeć o życie ostatniego brata, już tyle straciła rodzeństwa. Ja to wszystko sobie 
mówię, ale nie mogę sobie wystawić, żeby nas Dziadzia miał już opuszczać. Tak 
jestem nieprzyzwyczajona do nieszczęścia, że nawet nie umie[m] się niepokoić. 

My tu teraz w Maluszynie bardzo cicho żyjemy, tylko Jaś co dzień prawie 
zagląda. To mieszkanie w Silniczce jest źródłem wielu przyjemności, widzimy go 
prawie tyle co zwyczajnie, a tak miłe są te niespodzianki, tak prawdziwa radość, 
kiedy białe grzywy jego bułanek113 migną mi w bramie lub gdy usłyszę jeszcze  
w czwartym pokoju jego krok prędki, tak dobrze mi znany. Zresztą wszystko 
idzie swoim trybem, gram, śpiewam, czytam i piszę. Jako ważna wiadomość jest, 
że skończyłyśmy u Schmitta panowanie Augusta III114. Wczoraj wieczór Mama 
chciała mnie ocalić od czytania gazet, a ja nie chcąc usnąć, wolałam je czytać gło-
śno, ale nie dowiedziałyśmy się nic bardzo ciekawego, a miałam tą pociechę, że  
i Papę gazety uśpiły. 

 
Środa, 24 listopada 

Wielkieśmy wizyty z Mamą oddawały. Byłyśmy w Chrząstowie i w Ule-
siu115. W Chrząstowie, jak zawsze, było wiele zabawy i śmiechu pomimo tego, że 
tak wielkie nieszczęście w ich familji. Zapewne nie mogą dlatego wciąż się smucić, 
ale mnie nieprzyjemnie uderzyła zapewne pozorna obojętność, z jaką Marysia  
i Tainia o tem mówiły. Biedna ciocia Helenka za to bardzo tym nowym nieszczę-
ściem przygnębiona i wuj Henryk116 także wydał mi się smutnym. 

 
 

 

                                                 
113 Bułanek, koń maści bułanej (żółtobrązowa lub mleczno-kawowa barwa sierści). 
114 August III Sas (1696–1763), syn Augusta II i Krystyny Eberhardyny Hohenzollern. 
Król Polski w latach 1733–1763 oraz jako Fryderyk August II elektor saski. 
115 Ulesie, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Dąbrowa Zielona.  
W XIX w. miejscowość należała do rodziny Tymowskich. 
116 Henryk Potocki (1811–1872), syn Michała Potockiego i Ludwiki Mechtyldy  
(z d. Rawita-Ostrowska). Wuj „Henryk” był stryjecznym bratem Aleksandra Ostrowskiego. 
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Fot. 42. Henryk Potocki 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/111, f. 5. 

Wieczorem, po herbacie wszczęła się 
okropna dyskusja z powodu ogromnego dzieła 
francuskiego o duchach złych i dobrych, które to 
dzieło ksiądz kanonik był przywiózł i bardzo 
gorąco wszystkim rekomendował. Uważałam, 
że ci, co czytali, bronili, a najwięcej atakowali 
ci, co nie zajrzeli nawet do książki; zdaje mi się, 
że to trochę nieracjonalnie potępiać to, czego się 
nie zna, ale pomimo tego w duchu trzymałam 
stronę atakujących i zdaje mi się, że się nie jed-
nemu po tej książce w głowie przewróci. 

Z tego tematu przeszli na dyskusje o filozofii, o niedowiarstwie, i tu wuj Ste-
fan najgoręcej rozprawiał i opowiadał swoje własne smutne przejścia filozoficzne. 
Zdaje mi się, że wuj ma rację w tym twierdzeniu, że najniebezpieczniej liznąć filo-
zofii, że wtedy już trzeba zupełnie w nią się zagłębić i z dobrą wiarą prawdy szu-
kać, ale moja w tem filozofja, że najlepiej nie lizać wcale, i tak, jak Papa, szukać  
i poznawać prawa boskie w naturze. A bo to przecież trochę zanadto smutno przez 
dwa lata pytać się, czy jest Pan Bóg. Wydaje mi się, że dosyć jest pomyśleć o tym 
ogromie i niezliczonej ilości słońc i światów, co nam przyświecają, a potem o ner-
wach i muszkułach mikroskopicznego robaczka, ażeby się o tem przekonać. Zapew-
ne jest coś bardzo pięknego w tym powrocie do prawdy po długich badaniach, ale 
któż może zaręczyć temu, co naumyślnie zabłądzi, że znajdzie dobrą drogę? 

W Ulesiu nie było ani dyskusji, ani doskonałych karykatur Podryga, które 
mnie ogromnie zabawiły, ale pomimo tego bardzo dobrze się bawiłam z Andzią Sie-
mieńską117, a szczególnie mnie zajęły wykopane w lesie w Mokrzeszu naczynia, jak 
się zdaje słowiańskie. Myśmy tylko widzieli mały spodeczek czy ryneczkę  
z uszkiem, całą czarną, może okopconą od gotowania, i garnuszek bez uszek koloru 
gliny niepolewany, od góry zwężony, w którym był kawałek nieforemnego metalu 
stopionego; nie wiadomo, jaki to metal, cały jest pokryty zielonawą świecącą śnie-
dzią, a w jednym punkcie, gdzie trochę ukruszony, świeci się jak miedź albo złoto. 
To wszystko było w dużej, potłuczonej urnie. Wykopali jeszcze kilka takich urn  
w całości, pełnych popiołu i ziemi, ale nie śmieją zaglądać do nich, czekając, żeby 

                                                 
117 Prawdopodobnie mowa tutaj o Annie Siemieńskiej (ur. 1846 r.), córce Leona Stani-
sława Siemieńskiego i Zuzany (z d. Bilewicz). 
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stwardniały na powietrzu, bo podobno są bardzo kruche. Żeby to można tak wi-
dzieć także tych starych Słowian, co te ryneczki ulepili, to by dopiero było ciekawe. 

 
27 listopada, sobota 

Bardzo smutną odebraliśmy wczoraj wiadomość o śmierci kochanego naszego 
Dziadzi Marszałka. Spodziewaliśmy się tego, ale jednak rzeczywistość o wiele 
smutniejsza od niepewności. Zupełnie nie mogę sobie wystawić naszej kolonii na 
Stolarskiej bez Dziadzia, bez jego głosu tak miłego, który nas zawsze tak radośnie 
witał, bez tej mszy niedzielnej, której tak nabożnie słuchał, bez tych ciągłych sta-
rań, które stan zdrowia jego wymagał, a które tak były wszystkim miłe i wypełniały 
dom cały. Jak tam okropnie musi go wszystkim brakować! 

 
1 grudnia, środa 

Nie ma bardzo co pisać. Dnie upływają jednostajnie, jeden do drugiego po-
dobny. Wiadomości świeżych z Krakowa nie ma, a radzi byśmy wiedzieć, jak tam 
zdrowia stoją; może dziś przyjdzie zapowiedziany list cioci Ludwini. 

Wczoraj nie pisała, bo były pierwsze roraty, bardzo to miłe i ładne nabożeń-
stwo i wszyscy je lubią. Kościół o wiele pełniejszy niż zwykle; prawda, że to jeszcze 
nie wiele powiedzieć, kiedy czasami oprócz księdza, organisty i chłopca, nikogo nie 
ma w kościele. 
 
2 grudnia, czwartek 

Dzisiaj jest przecież ważna wiadomość do doniesienia; zaczęliśmy czytać fi-
zykę!!! Od dawna mi Papa obiecywał, że tak jak astronomię będziemy wieczorami 
czytywać fizykę, ale zawsze były przeszkody, a zresztą trudno takie czytanie 
przedsięwziąć, kiedy są bracia; ich by to bardzo znudziło; oni nie mają tego zami-
łowania do nauki, które robi, że Papa elementarne takie rzeczy, o ile mi się zdaje,  
z wielką przyjemnością odczytuje, i z taką cierpliwością i wytrwałością mi tłuma-
czy, żebym tylko poznała i podziwiała mądrość tych praw natury, co całym światem 
rządzą. Papa tak by chciał rozszerzyć zamiłowanie do nauk przyrodzonych, tak 
wszystkich namawia, żeby o ile możności te prawa natury poznawali. Bo też te 
nauki są dla Papy źródłem tylu przyjemności; urządzenie dobrego palenia, zaradze-
nie jakiej machinie lub jakiekolwiek ulepszenie, tak go napełniają radością. W tym 
właśnie, jak Mama wczoraj mówiła, leży zagadka tego dobrego, czerstwego zacho-
wania zdrowia i umysłu Papy, że nie jest przygnębiony i załamany tym wszystkim, 
co się dzieje, pomimo, że tak żywo, tak głęboko jak nikt inny, czuje nieszczęścia 
kraju i jeszcze większe przewidywa. 

Przy końcu powstania, kiedy zaczęły się spełniać wszystkie dawne przewi-
dywania, wtedy Papa tak zaczął się zajmować astronomią i [przy] piękności praw 
boskich zapominał o bezrządach i bezprawiach. To okropnie czasami pomyśleć, jak 
przewidywania Papy się sprawdzają, a teraz tak smutne rzeczy przewidywa. Ale ja 
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się trzymam jak deski zbawienia tego, co Papa powiedział kiedyś dawniej Mamie, 
że ma przeczucie szczęśliwej starości i spodziewam się i jestem pewna, że będzie 
lepiej i Papa może się do tego przyczyni. 

 
3 grudnia, piątek 

Miałam wczoraj list od Helci mojej poczciwej z wszystkiemi szczegółami  
o śmierci i pogrzebie Dziadzi Marszałka. Biedna Helcia! Widać, że ją ta strata 
mocno obeszła, i nie mogło być inaczej. Dziadzia był taki dobry dla niej i ona go tak 
kochała. Dla mnie o wiele mniejsza strata, tak rzadko Dziadziusia widywałam,  
a jak pomyślę, to mi zawsze łzy w oczach stają, a wiem, że dopiero wtedy uczuję  
w pełni tę stratę, kiedy się znajdę na Stolarskiej i jego tam nie zastanę, bo dotąd 
zupełnie sobie nie wyobrażam, że jego tam nie ma, i widzę go wciąż wesołym i zaw-
sze dobrym na swoim krześle, jak wyciągał do nas ręce, radośnie witając za każdym 
razem, cośmy do pokoju jego wchodzili. Toteż, kiedy Gucio powiedział, żebym  
z uczuciem list Helci przeczytała, bardzo mnie to oburzyło i o mało się nie rozpła-
kałam. A teraz jestem pewna, że mówiąc to, nie myślał o śmierci Dziadzi, tylko  
o Helci, bo oni zawsze śmiali się z nas i z naszej przyjaźni. 

 
15 grudnia, środa 

Mameczka dopominała się wczoraj o dziennik, więc trzeba go pisać. Od kilku 
dni zupełnie go zaniedbałam, raz że byli goście, potem różne, przeróżne przyczyny, 
a najpierwszą, zdaje mi się, moje lenistwo, które je wynajdowało. Już to im mniej 
pracuję, tym mniej chce mi się pracować; dla mnie wakacje nie są stworzone. 

A jednak ja tak lubię to słowo wakacje; one nam Józia sprowadzają, one są 
dla mnie podziałem roku; kiedy się jedne skończą, o drugich zaczynam myśleć i teraz 
z trudnością mi przychodzi nie życzyć sobie, żeby z powodu świąt ruskich nie były 
przedłużone, to jest nawet wcale tego nie mogę i pomimo wszelkich rozumowań 
moich mam skrytą nadzieję, że tak będzie, chociaż wiem, że takie przedłużenie wa-
kacji dla biednych studentów wcale niekorzystne. 

 
18 grudnia, sobota 

Byłyśmy przedwczoraj w Chełmie; ciocia118 biedna sama z Leosiątkiem119. 
Bolesiowie według zwyczaju bujają sobie po okolicy. Żałowałam, że nie zastałam 
Teci, ale się też wcale nie nudziłam. Obiad był rozweselony figlami Leosia, które 
jeśli się co dzień powtarzają, muszą być bardzo nudne, ale mnie bawią szczególniej 

                                                 
118 Maria Skórzewska (ur. ok.1820 r.), córka Ludwika Felicjana Kajetana Morstina  
i Marii (z d. Rawita-Ostrowska), żona Leona Jana Skórzewskiego. Ciotka L. Ostrow-
skiej, Maria była siostrą H. Ostrowskiej. 
119 Leon Skórzewski (zm. 5 lutego 1884 r.), syn Bolesława Skórzewskiego i Tekli  
(z. d. Ostrowska). L. Ostrowska była ciotką „Leosiątka”.  
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dlatego, że on ma takie dziwnie prędkie ruchy, że nigdy nie można przewidzieć, co 
zamyśla zrobić. Zawsze podziwiam tę jego bonę i piastunkę, że mu się dotąd nic 
złego nie przytrafiło; jakiej to trzeba czujności nad tym biednem dzieckiem. 

 
Fot. 43 i 44. Maria i Leon Skórzewscy  
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 029 i sygn. IV/112, 179a. 

 

Wczoraj wieczór był bardzo miły, chociaż braci nie było; pojechali do Silnicy. 
Czytaliśmy z Papą najprzód wiersze Deotymy120 i siostry Gertrudy, potem fizykę; to 
już było nawet trzecie posiedzenie; nie myślałam, żeby to było tak często, bo sama nie 
chcę proponować, ale wczoraj Papa sam się dopominał. 

Wielką mi to przyjemność sprawia zrozumieć coś, com nie rozumiała, ale niestety, 
żebym to mogła pamiętać; jużem kilka razy myślała o zapisywaniu głównych przynajm-
niej formułek, alem się jeszcze nie wzięła do tego; trzeba będzie tego środka użyć. 

 
20 grudnia, poniedziałek 

Jeszcze kilka słów chcę napisać w Maluszynie, zanim zapakują mój kajet, bo 
jutro jedziemy do Praszki. Nie miałam ochoty wziąć go, bo się boję ciekawości dzieci, 
które zawsze wszędzie szukają, a gdyby co spostrzegły, rozniosłyby, jak najpewniej tę 
ważną wiadomość, a ja tego najwięcej się boję. Co by to było prześladowania, gdyby 

                                                 
120 Jadwiga Łuszczewska, ps. literacki Deotyma (1834–1908), polska poetka i powie-
ściopisarka romantyzmu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1834
http://pl.wikipedia.org/wiki/1908
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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się bracia o tym dowiedzieli; do przydomku „paralasca”, „sekretarz”, „astronomka”, 
itd., zaraby się „autorka” przyłączyła. Ci moi kochani braciszkowie z każdej rzeczy 
coś ogromnego robią; jak głupstwo powiem albo jakieś niezgrabstwo zrobię, co – mu-
szę przyznać – dosyć często się zdarza, zaraz z tego hałasu niemało; jak coś rozsąd-
nego się zdarzy, to wynoszą mój zmysł praktyczny pod niebiosa i rozbierają każde 
słowo. Jak sami jesteśmy, to mi wszystko jedno; śmieję się z nimi, a często naumyślnie 
to mówię, co największy hałas podniesie, ale przy obcych często nie śmiem czegoś po-
wiedzieć, bo zaraz mi przychodzi na myśl, co też oni o tym powiedzą. 

 
Praszka, 31 grudnia [18]69 r. 

Jeszcze chcę raz datę 69 położyć, jutro już nie będzie można. Jakżeż mi żal 
każdego roku, co ucieka. Dawniej, kiedyśmy byli dziećmi, z jaką radością wypędzali-
śmy północy stary rok, aż na dół schodów w Maluszynie; pamiętam, jak nam Mama 
na wpół żartem mówiła, że nie trzeba tego robić, że niewdzięcznie dla starego roczka, 
który nam tyle radości i szczęścia przyniósł. 

 
 
[1870] 

 
Środa, 2 lutego 1870 

„Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”. Przekonałabym się teraz o prawdziwo-
ści tego przysłowia, gdybym od dawna nie była przekonana, i rzeczywiście, żeby nie 
ta myśl, że to Pan Bóg przysłał tę kulę, co nam tak bardzo szyki popsuła i że wszyst-
ko może jeszcze na dobre wyjdzie, to byśmy wszyscy byli o wiele więcej nieszczęśliwi. 
Krótko, węzłowato: w dzień Trzech Króli, kiedy bracia po nas przyjechali i mieliśmy 
za dwa dni wyjechać do Maluszyna, dostałam szkarlatyny i teraz używam samotnego 
wieczoru kwarantanny na pisanie tego dziennika. To jeszcze pół biedy, ale o wiele 
gorzej, że Tomunio121 ode mnie się zaraził i kto wie, jakie z dzieci znowu od Tomunia 
tę chorobę weźmie. To był najsmutniejszy dzień od tych czterech tygodni, ta niedziela 
przeszło tydzień temu, w której przybył mi towarzysz niedoli, wprawdzie przedtem 
byłam o to niespokojna, ale zaprowadzono takie ostrożności, że zdawało się, iż zdo-
łamy złe zatrzymać. Po tak smutnym doświadczeniu kwarantanna jeszcze obostrzo-
na; Mama, która nas oboje pielęgnuje, wcale już od tego czasu tamtych dzieci nie wi-
działa, bo nawet jedzą osobno. Marynia, Staś, Iza nawet, do nas nie przychodzą  
i tylko przez drzwi rozmawiamy trochę. Sama się dziwię, że ta kwarantanna nie jest 
mi więcej przykrą, to pewno dlatego, że jeszcze przykrzejszy strach o biedne dzieciska, 
żeby się nie pozarażały, i że tak często myślę, jak jeszcze jestem szczęśliwa, że mogę 
być z Mamą przez większą część dnia, szczególniej, kiedy się trochę obawiałam, że mi 

                                                 
121 Mowa tutaj o Tomaszu Potockim („Tomuniu”), synu Antoniego i Izabeli Potockich  
z Chrząstowa. 



Pamiętnik  – część I 101 

Papa Mamę odwoła. Ale kochany Papa ani to tem wspomniał, a choć wiem, jakie to 
dla Papy umartwienie, przykro mi było, czytając list jego, pomyśleć, że to z mojej 
przyczyny. Już lepiej nie rozmyślać nad tymi rozlicznymi nieszczęściami i kłopotami, 
bo, jak mi poczciwa Iza powiedziała, chcąc mnie pocieszyć, chyba na Pana Boga na-
rzekać by trzeba, i nie wiem, dlaczego czuję się takim winowajcą; najlepiej zakończyć 
wieczór i iść spać, bo już po dziesiątej. 
 
1 marca 1870, wtorek 

Od kilku godzin jesteśmy w Maluszynie; przyszedł ów upragniony czas, w któ-
rym przynajmniej dla nas skończyła się szkarlatyna, i nie będziemy już o niej słyszeć, 
chyba w listach z Praszki, bo tam jeszcze szeroko rozpostarte jej panowanie. Nie 
skończyło się na Tomuniu; Gucio, Władzio, a na koniec Hacia kładli się po kolei,  
i zostawiłyśmy jeszcze formalny szpital w Praszce. Szczęściem, żeśmy mogły zupełnie 
spokojnie odjechać, bo wszyscy bardzo słabiutko chorowali i już są na dobrej drodze. 
 
9 marca, środa 

Zaczynamy się żalić, że za mało o szkarlatynie słyszymy, bo od naszego przyjaz-
du jeszcze nie mieliśmy z Praszki wiadomości; trochę mnie to dziwi, ale zaczynam przy-
puszczać, że Jaś tamtędy powraca i przez 
niego będziemy mieli pierwsze wiadomości. 

Spadłyśmy tu z jednego zamętu  
w drugi; z powodu imienin Mamy mieliśmy 
cały tydzień rozerwany a gośćmi, po części 
tu, po części w Chełmie. 

Byłabym chciała w dzień 2 go marca 
pisać w dzienniku, bo wiem, jak Mama sobie 
życzy, żebym go dalej ciągnęła, ale dopiero co 
wróciwszy i spodziewając się gości, wiele 
było zajęcia z rozpakowywaniem i porząd-
kowaniem. Na obiad przybyła ciocia Unia  
z Terenią i dziewczynkami122, Bolesiowie,  
a co najlepiej Gucio z Warszawy.  
 
Fot. 45. Marynia (Maria) i Tosia (Antonina) 
Skórkowskie 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 30. 

                                                 
122 Chodzi tutaj o Antoninę („Tosię”) i Marię („Marynię”) Skórkowskie, córki Urszuli  
i Kazimierza Skórkowskich z Wielkiej Woli.  
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I w takim gronie najmilszym, powiększonym w końcu przez wuja Kazimierza 
przepędziliśmy trzy dni wesołe wśród zabaw, spacerów, śpiewów i gier rozmaitych, 
które mi przypomniały dawne czasy. Śmieją się z tych biednych gier biegających, na-
zywają je z ironją jeue d’esprit123, a ciekawa jestem, co mądrzejszego w polce lub  
w walcu? I na tym ostatnim byłoby się skończyło zapewne, gdyby to nie był post, bo 
w sam Popielec przypadały imieniny Mamy.  

Za Popielcem idą naturalnie Klocki; pamiętam o tym dobrze, ale jakoś od 
dwóch lat nie przypominałam ich Guciowi, bałam się, żeby mu nie było przykro. Teraz 
wszyscy nalegali i nawet Papa zachęcał do tego, a Tecia rozpoczęła wojnę niefortun-
nym przyczepieniem Kociego Łba, który z hałasem spadł na ziemię. 

 
10 marca, czwartek 

Nadzwyczajnie miłe były te imieniny Mamy, tylko tak w najbliższej familji ob-
chodzone. Tylko mi żal Maryni, żeśmy jej tak uciekły przed tym dniem, kiedy już się 
spodziewała, że nas zatrzyma, bo do ostatniej chwili nie wiedziałyśmy, czy Papa 
przyśle konie po nas. I biedna Marynia sama je pierwsza zobaczyła.  

W pierwszej chwili zasmuciłam się prawie na tę wiadomość, i można się było 
smucić widząc ogólne zmartwienie Praszkowian124. Marynia, żartując, powtarzała, 
że to nieładnie tak zostawiać ich w biedzie, którą im się dało. Chociaż wiem, że żar-
towała, przykro mi było i chętnie byłabym została jeszcze z tymi dzieciskami kocha-
nemi, których także nasz wyjazd zasmucił. Ale jak tu nie jechać, który już od tygodnia 
był sam jeden w Maluszynie i tak długo Mamusi był pozbawiony. Toteż przykrość 
pożegnania została zupełnie wynagrodzona przyjazdem do Maluszyna i zawsze tak 
serdecznym przyjęciem Papy, którego zastałyśmy samiutkiego przy obiedzie. Był to 
zupełny kontrast w fizyonomji domu: w Praszce taki ruch nieustanny, taki nieporzą-
dek, żaden obiad o swojej godzinie, nigdy zupełnego zebrania towarzystwa, czy to  
w sali jadalnej czy w salonie; ciągła myśl o naszych małych chorych i bieganie od jed-
nego do drugiego, to z jakim jedzeniem, to z jaką zabawą; w Maluszynie największy 
spokój, cichość i jak miałam wrażenie w pierwszej chwili, nic a nic do roboty. Zupełnie 
nie mogłam się zorientować i bardzo mi tego nieporządku ogólnego brakowało. Zresz-
tą niedługo to trwało, gdy zaraz nazajutrz przyjechali nasi goście, a teraz po ich wy-
jeździe przyzwyczaiłam się na nowo do starego Maluszyna.  
 
15 marca, wtorek 

Już teraz zupełnie wróciłam do dawnego porządku, o siódmej wstaję i piszę 
moje wyciągi, albo jak dzisiaj, dzienniczek. Po śniadaniu gram albo rysuję. Po obiedzie 
zwykle czytanie polskie; szara godzina z Papą i Guciem schodzi najczęściej spacerem 
po salonie, a gdy świece podadzą, znów każdy powraca do swej roboty. Wczoraj po-

                                                 
123 Jeu d’esprit (fr.) – rozrywka umysłowa. 
124 „Praszkowianami” nazywano rodzinę Stanisława i Marii Potockich z Praszki. 
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rządek poobiedni został bardzo naruszony próbą aparatu małego do przepalania wód-
ki dla robienia prób; całe prawie poobiedzie zeszło nam na tem; Papa, Gucio i ja zaj-
mowaliśmy się wszyscy koło tego, a w końcu i Mama przyszła. Odbywało się to 
wszystko na dole, u Gucia. 
 
16 marca, [środa] 

Wczoraj na obiad przyjechał nam Jańcio ze swojej fabrycznej włóczęgi, która 
go bardzo umęczyła, ale zdrów i nieźle wygląda. Przywiózł nam wiadomości o Józiu, 
który od bardzo dawna znaku życia nie daje, opuszczając się na to, że żywe opowia-
danie Gucia lub Jasia więcej znaczą niż list od niego, z czym ja się wcale nie zgadzam. 
Najlepsze jedno z drugim, a jeszcze lepszy będzie przyjazd jego na Wielkanoc, choć 
podobno na bardzo krótko z powodu egzaminów ostatecznych, które będą mieli tego 
roku. To jest jedna moja wielka zagłowa, co on będzie robił po tych egzaminach. Poje-
dzie, naturalnie, że za granicę, gdzie? Tego jeszcze nie wiem. Będzie się dalej kształ-
cił, będzie się doktoryzował, a potem co? Nie wiem, czy to źle, ale ja mam dla Józia 
wiele miłości własnej; chciałabym, żeby się dał poznać światu, żeby błyszczał swoimi 
talentami; zdaje mi się, że jest do tego uzdolnionym, i żeby u nas było jakie pole 
otwarte do pracy, pewno by doszedł do tego. Ale o ile mi się zdaje, zbyt mało ma miło-
ści własnej, żeby się rzucić na przykład do piśmiennictwa; katedra profesorska za-
mknięta wszędzie dla Polaka; a prawnik niewiele zrobi u nas, gdzie bezprawie panu-
je. Jeżeli się nie zmieni, boję się, że się skończy na gospodarstwie, tak jak biednemu 
Rodrygowi. A tymczasem mój biedny Józek kuje tam swoje prawo, i bardzo wiele 
pracuje, jak nam Jaś mówił, byle się zbytecznie nie męczył. Zresztą nie wiem, dlaczego 
się turbuję o jego przyszłość. Mądrzejsze głowy od mojej – Papa, Mama, i on sam 
pewno myślą o tym; ja z pewnością nic nie wymyślę i mogę się tylko modlić za mojego 
drogiego braciszka, żeby go Pan Bóg oświecił i pomógł do obrania sobie stanu, w któ-
rym by mógł rozwinąć wszystkie zdolności, jakiemi go Bóg obdarzył, a jestem pewna, 
że to uczyni na chwałę Jego; on taki dobry, taki religijny! 

 
 
W tym miejscu fragment pamiętnika w jęz. niemieckim – tekst nieczytelny 
 
28 März 1870 
29 März 1870 
1 April 
 
Od tego miejsca  do końca I części Pamiętnika – tekst w jęz. angielskim, tłumaczenie 
K. Pysz, przypisy: K. Studnicka-Mariańczyk i A. J Zakrzewski. 
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9 kwietnia 
Teraz pora na ćwiczenie języka angielskiego, mając pewność, że tego solidnie 

wymaga – od ostatniego poniedziałku powinnam była zacząć, ale nauka została 
wstrzymana ze względu na chorobę; jako że dziś jest sobota, będę kontynuowała 
naukę w przyszłym tygodniu. 

Jesteśmy właśnie u kresu naszego odosobnienia, które to spowodowane było 
nieprzyjemnym zapaleniem w gardle, a które przez kilka dni trzymało mnie w łóżku. 

 
19 maja 

Cały miesiąc i więcej upłynęło od czasu, gdy ostatnio pisałam w tej księdze. Nie 
praktykowałam angielskiego, jak to miałam w zamiarze. Ostatnio ciągle mieliśmy 
wielu gości i kolonie. Praszka przez trzy tygodnie, co spowodowało, że nie miałam 
czasu, aby coś napisać, a teraz piszę tak często i muszę opisać  […] w liście moje rado-
ści i przyjemności tych dni, których nie zamierzam tu opisać i raczej przejdę od razu do 
wydarzeń aktualnych. Należałoby tylko wspomnieć o wielkim wydarzeniu, którego 
nie wiem, czy zakwalifikować do radosnych, czy nie, mianowicie wyjazd? Mojej babci 
i ciotki do Jazłowca, który to był raczej nieprzewidziany i nieoczekiwany. Dla nas 
jest to ogromna strata, ale znacznie większą jest dla mego wuja Władysława, mojej 
ciotki i Heleny, która to przywykłą jest do wspólnego życia w gronie rodzinnym  
z moją ukochaną Babcią, i często myślę o Helenie, jak wielki żal i smutek musi jej 
towarzyszyć. 

Teraz mogłabym powrócić znów do pisania tego, co kiedyś, ale tak obawiałam 
się żartu Taty, który podejrzewał, że pisałam pamiętnik i nakazał mi napisać  […] tak, 
że nie mogłam się zdecydować, aby znów zacząć, i dotąd obawiam się, iż ktoś może 
mnie zaskoczyć i zapytać, co zrobiłam, i wyciągnąć ode mnie moją wielką tajemnicę. 

 
25 maja 

Znów byłam leniwa, choć nie jest to w przeważającej części lenistwo, a raczej 
jak już wspomniałam, obawa, że zostanę zaskoczona lub przepytana. Sądzę, że po-
winnam przezwyciężyć ten sentyment [zauroczenie], gdyż źródłem jego jest raczej 
próżność, gdyż w głębi duszy wiem, że jestem całkiem niemądra w tymże sentymencie 
i sposobie pisania o nim i że nie chciałabym, aby ktokolwiek o tym wiedział. Postano-
wiłam nie wzmiankować o czasie, który przeminął. Wydarzenie, które mnie aktualnie 
szczególnie zajmuje, jest egzamin Józefa. Właśnie otrzymaliśmy wieści, że szczęśliwie 
zaliczył pierwszy, co więcej w glorii uciszył [utemperował, utarł nosa] młodego imper-
tynenckiego nowo przyjętego nauczyciela, który drażnił wszystkich młodzian swoimi 
pytaniami i który, zdaniem mojego brata, wiedział mniej niż oni. 

 
15 czerwca 

Znów czuję się zawstydzona złamaniem danej sobie obietnicy pisania w pa-
miętniku, kiedy wiem, że Mama życzy sobie tego. 
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Od kilku dni jesteśmy sami z bratem moim, to oznacza, że Tato wyjechał do 
Warszawy na sesję [zebranie], ale powróci pojutrze i będzie kontynuował swoją pie-
czę nad Vishy [?], którą rozpoczął z Mamą, jednak ciągle znów jest wzywany do 
stolicy obecnością imperatora [cara]. Mój biedny ojciec rozróżnia te wszystkie wizyty  
i prezentacje, które są uważane jako honory w innych państwach, a w naszej sytuacji 
są ciężarem i krępunkiem. 

I tak ciągle mamy nadzieję na poprawę ze strony naszego pana i ja także nie 
porzucam wiary, że być może jakoś dojdzie do zgody w naszym biednym narodzie. 

Wracając jednak do nas, muszę rzec z radością, że mam widoki na przyjazd 
mojej kuzynki Heleny wraz z jej matką. Mój wuj, który był u nas wczoraj w drodze 
do Warszawy, zapewnił nas, że z pewnością przybędą i że nie tak późno, być może 
jeszcze w tym miesiącu. 

Zawsze tak bardzo życzę sobie jej pobytu u mnie i teraz, gdy przyjazd jest tak 
bliski, trudno jest mi uwierzyć i uzmysłowić, jak to będzie, kiedy już tu przybędzie. 

Muszę również zanotować, iż rozpoczęłam naukę jazdy konnej, które to lekcje 
szczerze mnie zajmują. Miałam już małą przygodę, która przysporzyła mi nie tyle 
nieco lęku, co więcej wstydu i nieprzyjemności. Nie mogłam zatrzymać mojego konia  
i galopowałam wbrew mojej woli wokół zieleni, narażając się na ryzyko upadku, gdyż 
nigdy wcześniej nie jeździłam galopem i nie miałam pewności w siodle. Ale całość nie 
trwała dłużej niż jedną minutę, gdy zostałam zatrzymana przez stajennego. 

 
17 czerwca 

Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Pogoda była wspaniała, pro-
cesja wiodła jak zwykle przez dwór. Dyrektor szkoły wdrożył pewną innowację, dwie 
małe dziewczynki ze szkoły, w bieli i błękicie, rzucały kwiaty przed najświętszym 
Sakramentem, trzecia zaś niosła koronę z zieleni. Na obiedzie towarzyszył nam 
ksiądz Kulesza, Hrabia K. Ostrowski125, nasz zwyczajowy gość podczas dni świą-
tecznych, był zdumiony, obserwując przez lunetę krajobraz.  

Zatrzymali moich braci do nieszporów, ale tuż potem uczyniliśmy przemiłe 
miejsce ( stację) na Wyspie. Niczego tak nie lubię jak tych znakomitych letnich wieczo-
rów spędzanych w gronie rodziny, wszystko wokół jest wówczas tak ciche, słyszymy 
tylko szmer wodospadu, delikatny szelest wiatru przynoszący odległe odgłosy wsi. 
Rozmawiamy radośnie choć cicho, zazwyczaj o obojętnych sprawach; czasem rozmo-
wa toczy się niespiesznie a ja zmieszana czuję się szczęśliwa patrząc na Mamę i braci 
i słysząc co mówią, myślę o Józefie, i cieszę się z ich obecności. 
 

 

 

                                                 
125 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Krystyna Rawitę-Ostrowskiego (1811–1882), syna 
Jana Ostrowskiego i Józefy (z d. Morska), poetę, pisarza i publicystę. 



Ludwika Ostrowska 106 

Fot. 46 i 47. Procesja Bożego Ciała w Maluszynie  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/110, f. 124 i 125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28 czerwca 
Dziś Mama rozmawiała ze mną o tym 

nierozsądnym lęku przed byciem odkrytą i ja 
zaczynam postrzegać to jako wielki nonsens nie 
wart uwagi. Postaram się nie myśleć o tym. 

Ciągle jesteśmy sami[me], co oznacza, 
że Tato jeszcze nie powrócił, i dziś wiemy, że 
nie powróci przed pobytem imperatora. Ale  
w ubiegłym tygodniu mieliśmy gości. Mój wuj 
Władysław w drodze powrotnej z Warszawy 
potwierdził wieści o przyjeździe ciotki z Hele-
ną, być może przybędą tu już w przyszłym 
tygodniu.  

 
Fot. 48. Władysław Morstin 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/111, f. 034. 
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Byli u nas także Teresa, Tekla i Maria Rodrygowa126. Ostatnia z nich korzystała 
z nieobecności męża, który wraz ze swym ojcem wyjechał do Piotrkowic127, spędzając  
z nami aż trzy dni. Jak dotąd wolałam, aby to Teresa lub Tekla, lub obie bawiły ją, gdyż 
czułam, że moje towarzystwo nie było wystarczające dla niej, zazwyczaj moje życzenie 
było spełnione, a jeśli nie zawsze była obecna Tania Rodrygowa128, i moi bracia bawili je 
swoją obecnością. Był to pierwszy raz, gdy gościliśmy ją tu zupełnie sami przez cały 
dzień, i myślę, że lubię ją dalece bardziej niż przedtem, wydaje się być tak dobrym i sym-
patycznym stworzeniem; wydaje mi się, że przestała być obcą osobą i stała się całkiem 
jedną z nas. Jej obecność spowodowała, że więcej życzyłabym sobie szwagierek, i myśla-
łam o tym więcej, aniżeli to wymagało. Jeśli Józef i ja zabawialiśmy się rzucaniem koron 
kwiatów na rzekę i wysnuwaniem z ich szlaku prognoz na przyszłość, tak jak mówi 
stary zwyczaj, dla młodych mężczyzn i postaci, które one reprezentowały. Obawiałam 
się, że będzie to nieprzyjemne dla Augu-
sta, ale dziś sądzę, że najlepiej będzie dla 
niego przywyknąć do tego i nie myśleć 
więcej o tym, co się wydarzyło; ale i dla 
mnie samej było to nieprzyjemne, gdy 
piękne kwiaty róż, które Maria wybrała 
jako reprezentację jego damy, popłynęły 
daleko przed wszystkimi, nie to, że przy-
wiązuję do tego jakąś wielką wagę, ale że 
to przypomniało mi o tym wszystkim, co 
miało miejsce. 
 
Fot. 49. Michał i Stefan Ostrowscy  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 186. 

 
30 czerwca 

Wczoraj byliśmy w Chełmie, po-
proszeni tam przez obecność mojej ciotki 
Konradowej z dwoma chłopcami129,  
                                                 
126 Maria Potocka (1841–1926), córka Stefana Niezabytowskiego i Cecylii Bisping, żona 
Rodryga Potockiego z Chrząstowa.  
127 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Piotrkowice Małe, wieś w woj. małopolskim, w pow. 
proszowickim. 
128 Autorka ma na myśli Taidę Potocką, która była siostrą Rodryga Potockiego. 
129 Chodzi tutaj o Michała Rajmunda i Stefana Ostrowskich. Ich babka Stefania Ostrowska 
(Konradowa), sprzedała majątek Konary i przeniosła się z rodziną do majątku Peresołowice; 
AZKW, Fragment wykazu i relacji ze stanu utrzymania gruntów włościańskich należących 
do Stefanii Ostrowskiej, R. VII/14; ibidem, Odpis aktu sprzedaży dóbr Konary przez Stefanię 



Ludwika Ostrowska 108 

którzy goszczą tam w drodze do Kłodnicy130. Tak więc opuszczają nasz kraj na zawsze 
i to w tak smutnych okolicznościach, Maria131 jest chora, ale pomimo tego wybrała się 
do swojego ojca, który, jak mówi ciotka, jest w sytuacji krytycznej132. Moja biedna ciot-
ka jest bardzo udręczona i jest jej bardzo przykro opuszczać Konary i ten kraj, gdzie jest 
cała jej rodzina.  

Była to nasza pierwsza wizyta w Chełmie po odjeździe mojej ciotki Marii  
z jej maleńkim Leosiem. Biedne dziecko, decydujące być może dni w jego życiu. Moja 
ciotka jest z nim w Krakowie i oczekują tam doktora Heli, który powinien był przyje-

chać przedwczoraj i w tym momencie być może 
potrafi orzec, czy powinien pojechać do Rzy-
mu, czy też nie133. Jeśli jest jakaś nadzieja dla 
niego, by wyleczyć jego od śmierci [...] Biedna 
kochana Tekla, jakież emocje będą nią targać, 
jeśli lekarz da nadzieję, jakże wiele smutku  
i bólu doświadczy, jeśli całość nie dojdzie do 
skutku. Wczoraj Paweł134 miał swoje święto  
i zupełnie przypadkowo spędziliśmy je  
w Chełmie, gdzie zwykliśmy często je spędzać 
w minionych dniach.  
 
Fot. 50. Paweł Skórzewski 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/111, f. 32. 

 Szczególnie zapadł mi w pamięć jeden 
rok, kiedy przybyliśmy nocą. August i trzej inni 

chłopcy wierzchem, z rogiem myśliwskim i naszą bronią, gdyż w tamtym czasie bawili-
śmy się w wojnę. Do dziś dnia pamiętam, jakiż cudowny był ten czerwcowy wieczór  
i jak bardzo podobał mi się ten widok. 
                                                                                                                         
z Kisielewskich Ostrowską [Michałowi]Włodzimierzowi Ostrowskiemu, sporządzony 6/18 
maja 1861, R. VII/16; ibidem, List Michała Ostrowskiego do babki [Stefanii Ostrowskiej]  
z życzeniami imieninowymi z 2 IX 1875 z Kłodnicy Dolnej, sygn. R. VII/18; Ziemianie 
polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 3, Warszawa 1996, s. 137. 
130 Kłodnica Dolna, wieś położona w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gm. Borzechów. 
131 Mowa tutaj o Marii Ostrowskiej, żonie Michała Włodzimierza Ostrowskiego z Konar. 
132 Autorka ma na myśli ojca Marii Ostrowskiej mjr. Józefa Walewskiego, właściciela 
majątku Peresołowice, w pow. hrubieszowskim. 
133 Dzieje Maluszyna…, s. 224–225. 
134 Paweł Skórzewski (ur. 19 czerwca 1844 r.), syn Leona Jana Skórzewskiego i Marii  
(z d. Morstin). Odziedziczył po matce majątek Pałecznice pod Skalbmierzem. Paweł był 
ciotecznym bratem L. Ostrowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_opolski_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
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W Chełmie spotkaliśmy także Teresę Siemieńską; dziś wybiera się do Krakowa, 
aby przyłączyć się do ciotki mojej i wspólnie wyruszyć do Jazłowca. Cieszę się ich po-
dróżą, jako pierwsza spotka się z moją ukochaną babcią, moją ciotką i Marią. Przy-
najmniej ma zamiar mówić od rana do wieczora, zdając relację po powrocie. 
 
1 lipca 

Spotkała mnie wielka radość! Wczoraj otrzymałam list zapowiadający jutrzejszy 
przyjazd Panny Daszkiewicz. Wyjeżdża za granicę i zamierza jedynie przyjazdem nas 
odwiedzić, ale mam nadzieję, że pozostanie kilka dni lub tydzień. Bardzo się cieszę  
z takiej perspektywy. W Maluszynie rozpoczną się teraz prawdziwe wakacje. Kochany 
Józef triumfalnie wraca w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie z Papą; ciotka Józefa 
z Marią pewnie wcześniej, tak wynika z listu Papy, ale nie wiem dokładnie, którego 
dnia. W tym samym czasie oczekujemy mojej ciotki Mańdzi z Heleną i także panie Ga-
domskie135, które będą chciały od czasu do 
czasu prosić o konie.  

 
Fot. 51. Natalia Gadomska 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 274. 

Będzie to szczęśliwe, radosne spo-
tkanie i sama nie wiem, na którego spośród 
gości oczekuję najbardziej. Jednakowoż 
wydaje mi się, że na Helenę (choć Józef jest 
wielkim rywalem). Nie miałam przyjemno-
ści gościć jej tu od siedmiu lat i sądzę, że to 
zupełnie co innego gościć kogoś u siebie, niż 
widzieć się z nim u niego w domu. Choć 
wiem, że nie przyjedzie w tym tygodniu, nie 
mogę powstrzymać się od wyglądania bia-
łych koni na tym naszym pustkowiu, czy 
odwracania wzroku na odgłos hałasu dochodzącego z mostu. Już nawet ja sama, jeśli 
zasłużyłam na te czarujące wakacje, które są tak należnym wypoczynkiem dla Józefa  
i Marii, nawet dla Heleny, która pracowała całą zimę. 

Od ubiegłego roku przeczytałam zaledwie historię Polski i niedawno nieco litera-
tury. Zapomniałam wiele i teraz zaczynam się poważnie obawiać, że panna Daszkie-

                                                 
135 Autorka ma tu na myśli swoją ciotkę Bogumiłę Gadomską (zm. 1873 r.) i jej córkę 
Natalię Gadomską (zm. 1917 r.) z Radomska. Natalia Gadomska wychowywała się 
wspólnie z Marią Ostrowską w pałacu w Maluszynie.  
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wicz będzie rozczarowana moim wykonaniem muzyki. Będę dziś i jutro sporo grała  
i powtarzała moje utwory tak ,aby być przygotowaną do przeegzaminowania. 

 
31 stycznia 

Przed Bożym Narodzeniem zastanawiałam się, co przygotować dla Mamy na 
jej imieniny; sądziłam, że to głupie, tak napracować się i zrobić coś, co ani nie będzie 
użyteczne, ani też nie będzie niespodzianką, tym bardziej, że wiem dobrze, co spra-
wi Mamie dużo więcej przyjemności, mianowicie prowadzenie mojego dziennika. 
Postanowiłam zatem podjąć ponownie pisanie i sekretnie pisać, aż do drugiej poło-
wy marca i wtedy przyjemnie zaskoczyć Mamę, pokazując jej moje zapiski. Podję-
łam także zamiar pisać wszystko po angielsku. W taki sposób będę czerpała korzy-
ści z ćwiczenia języka, a co więcej, nie będę zrozumiana przez większość ludzi, 
którzy będą mnie przekonywali na okoliczność moich głupich obaw. 

 
 
[1871 r.] 
 
9 lutego 

Będę musiała dalece udać się w przeszłość, nim dojdę do teraźniejszości. 
Ostatnio pisałam 1 lipca. W tamtym czasie niecierpliwie wyczekiwałam przyjazdu 
towarzystwa i radosnych wakacji. Nie myliłam się: Panna Daszkiewicz spędziła  
z nami kilka tygodni. Maria Morstin również była u nas z ciotką Józefą; ich pobyt 
to naturalnie ciągłe spacery po polach i lasach, kąpiele w rzece, gotowanie i wszyst-
kie inne przyjemności związane z wakacjami na wsi. Później przyjechała moja sio-
stra z dziećmi i moja ciotka Morstin z Heleną, i wtedy właśnie towarzystwo stało 
się bardziej radosne i przyjemne. Bardzo się cieszyłam, że moje dwie kuzynki mogły 
się wreszcie poznać, tym bardziej, że od dawna czekałam na taką sposobność. Obie 
są mi bliskie. Zaprzyjaźniły się od pierwszych chwil i przyjemnie spędziłyśmy we 
trójkę dwa tygodnie, grając w szarady i […] Rozstanie było bardzo bolesne. Nie 
trwało to długo; musieliśmy jechać do Czaryża na imieniny ciotki, potem mieliśmy 
nadzieję na ponowne spotkanie z moją siostrą, gdyż zamierzała przyjechać do nas 
jesienią na dłużej, ale wszystkie nasze plany zostały zniweczone złymi wiadomo-
ściami z Praszki. Maria zbyt wcześnie urodziła swego małego synka i w kilka go-
dzin po porodzie chłopiec był martwy136, z Marii zdrowiem wszystko było w po-
rządku, jak napisała Iza, ale naturalnie nie mogło nas to całkowicie uspokoić. Wraz 
z Mamą następnego dnia udałyśmy się do Praszki. Podróż i przyjazd były bardzo 
smutne. 

 

                                                 
136 Mowa tutaj o śmierci synka Marii Potockiej, któremu na chrzcie dano imię Marian; 
Dzieje Maluszyna…, s. 226. 
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15 lutego  
Czas spędzony w Praszce pozostawił mi bardzo miłe wrażenie. To prawda, 

że pierwsze chwile były pełne okropnych emocji, byłyśmy nie całkiem radosne  
i w niezbyt licznym towarzystwie z Marią i jej dziećmi, gdyż Iza i Staś i chłopcy 
wszyscy wyjechali do Warszawy. Sama pogoda była smutna, wietrzna i deszczowa 
i nie pozwalała nawet na mały spacer w ogrodzie. Ale pomimo tego byłam tam bar-
dzo szczęśliwa. Myślę, że dlatego czułam się tam lepiej, bo byłam tam potrzebna  
i pomocna w zajmowaniu się dziećmi, które są mi bardzo oddane. Bawiąc się z nimi, 
odnosiłam wrażenie tracenia czasu, potem jednak odbierałam to jako obowiązek,  
a że był to słodki obowiązek niańczenia dwóch ukochanych małych istot, łatwo 
było go wypełnić. Smutek spowodowany stratą tego maleńkiego dziecka i nieszczę-
ście Marii uczyniło mnie jakoś bardziej poważną; więcej niż zwykle rozmyślałam  
o Bogu i odczuwałam większą wdzięczność za łaskę pielęgnowania zdrowia Marii, 
i myślę, że był to lepiej spędzony czas niż zazwyczaj, jest to powód, dla którego 
mam tak miłe wspomnienia z tego czasu. 

Ostatnie dni naszego pobytu w Praszce były bardziej ożywione. Powrócili 
wszyscy domownicy i Papa i Józef przybył, aby nas odwieźć. Był to pierwszy raz, 
kiedy Papa gościł w Praszce od czasu, gdy Maria tam osiadła, jego obecność była 
tak długo wyczekiwana. Biedna Maria jeszcze nie całkiem doszła do siebie i nie 
mogła czynić honorów pani domu; i wtedy Papa przybył, by zabrać jej Mamę i po-
łożyło się to czarnym cieniem na jego przyjeździe. 

 
24 lutego 

Odbyliśmy bardzo przyjemną podróż powrotną do Maluszyna. Zawsze za-
stanawiałam się, jak miło będzie podróżować z Papą i Józefem, podziwiać urodę  
i osobliwości świata z dwojgiem tak dobrych obserwatorów. Papa uczył mnie róż-
nych rzeczy związanych z naukami ścisłymi i przemysłem; Józef kształtował mój 
gust ucząc mnie, co podziwiać pośród dzieł sztuki, a Mama układała w mojej gło-
wie wszystko w należytym porządku i dla mojego dobra, abym stawała się lepsza. 
Gdybym była kim innym, stałabym się bardzo mądra osobą po takiej podróży, ale 
nawet będąc tym kim jestem, sporo zyskałabym. Nie bacząc na to wszystko, moi 
współtowarzysze podróży drzemali, każdy w swoim kącie, cóż innego mieli robić? 
Przejeżdżaliśmy przez lasy sosnowe i powóz przemieszczał się dosyć wolno po 
piaszczystej drodze, nic do zobaczenia, nic do objaśniania. Ale w tej podróży,  
o jakiej marzyłam, byłoby zupełnie inaczej. Niemniej jednak droga nie minęła na 
drzemaniu, miały bowiem miejsce przyjemne rozmowy i nawet zatrzymaliśmy się, 
aby obejrzeć kościół w Krzepicach137, który okazał się próbką naszego zwiedzania 
najsławniejszych katedr.  
 

                                                 
137 Krzepice, gmina miejsko-wiejska w woj. śląskim, w pow. kłobuckim.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_k%C5%82obucki
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28 lutego 
Po powrocie do Maluszyna zastała nas zła wiadomość. Brat Tekli Stani-

sław138 zmarł w Chełmie. Byliśmy na to przygotowani, gdyż od dłuższego czasu był 
chory, ale to zawsze jest smutne, gdy tak młody człowiek kończy swój żywot 
przedwcześnie, i zabolało nas to szczególnie, że Tekla już tyle wycierpiała w swojej 
rodzinie. 

 
2 marca 

Moja relacja dziś będzie krótka, gdyż jest to dzień odświętny. Jest to rzeczy-
wiście wielki dzień dla mnie, dzień imienin mojej Mamy, mojej kuzynki i przyjaciół-
ki i mojej kochanej małej siostrzenicy, a wszystkie one są tu obecne. Jest wcześnie, 
czekam na kwiaty, aby zrobić moje bukiety, i piszę dziennik. Za chwilę Mama się 
obudzi i zaraz do niej pójdę, nic nie powiem, gdyż tego nie potrafię, ale jak Mama 
słusznie powiedziała wczoraj wieczorem, życzyłam jej dobrze wczoraj wieczorem  
w kościele przed Bogiem. Życzyłam jej przede wszystkim tego, czego najbardziej 
pragnie, chrześcijańskiej doskonałości, i tego, aby cieszyła się długim życiem  
i w dobrym zdrowiu, i aby swoim przykładem uczyniła nas lepszymi, i aby jej naj-
młodsze dziecko mogło cieszyć się nią więcej i więcej przez jej postępy w cnocie  
i doskonałości. To ostatnie życzenie leży głównie w mojej mocy, choć zależy głównie 
od łaski Boga. Umyśliłam wczoraj także, aby uczynić wszystko, co w mojej mocy  
i cierpliwości, aby walczyć z lenistwem i stać się pracowitą i sumienną. Kontynuacja 
więc mojego dziennika i to zobowiązanie wyrażone w nim będzie ciągle odnawiane  
i wskaże Mamie, że prawdziwie i szczerze życzę sobie ją zadowolić i być dla niej 
miłą. 

 
25 marca 

Nie wykazałam się jak dotąd dużym zapałem w pisaniu pamiętnika, ale 
Mama mi na to zezwoliła i powiedziała, że mogę pisać tylko od czasu do czasu, 
kiedy mam wolną chwilę, i w rzeczy samej, nie miałam ostatnimi tygodniami. Teraz 
znów mogę zacząć moje pisanie i znów poćwiczyć nieco mój angielski przez parę 
dni. Do przyjazdu Papy i Józefa, przygotowania przedświąteczne, muzyka i jazda 
konna (jak mam nadzieję) zajmie większość mego czasu. 

Muszę dziś odnieść się do całkiem przyjemnego czasu, jaki spędziliśmy w Ma-
luszynie przed Bożym Narodzeniem i jak cieszyliśmy się jego urokiem, gdyż umknęli-
śmy tak wielkiemu nieszczęściu. Cóż za smutny samotny czas byłby to, gdyby nasz 
kochany Jan nie miał tyle szczęścia przy swoim upadku z drugiej platformy w fa-
bryce, gdyby miał połamane jakieś członki czy też odebrany nam przez ten okropny 
wypadek. To straszne, kiedy o tym teraz pomyśleć; a skoro wszystko tak szczęśliwie 

                                                 
138 Stanisław Ostrowski (1853–1870), syn Ignacego Ostrowskiego i Wiktorii (z d. Gołem-
bowska) z Łękawy i Piaszczyc; H. Ostrowska, op. cit., s. 228. 
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się skończyło; nawet na chwilę nie lękamy się o niego, a także cierpiał wiele przez 
parę dni i nie mógł chodzić ani też ruszać ręką; ta chwilowa niesprawność była dla 
nas tylko okazją wyręczenia go w wielu czynnościach i okazania naszych uczuć. 
Jakąż to radość odczuliśmy, gdy po raz pierwszy ponownie towarzyszył nam przy 
obiedzie. To właśnie wtedy bardziej niż kiedykolwiek poczułam, jakież wielkie nie-
szczęście zostało nam zaoszczędzone. 

 
27 marca 

Całą jesień spędzono przyjemniej niż zazwyczaj, ponieważ mieliśmy przy so-
bie Józefa. W tym roku zakończył swoje studia i miał do napisania wciąż rozprawę, 
co mógł przygotować w domu. Naturalnie praca ta nie mogła pójść łatwo, polowa-
nia, przyjęcia i odwiedziny nie były rzeczą rzadką w naszym sąsiedztwie. Kilka 
tygodni przed Bożym Narodzeniem zadecydował więc, że wyjedzie do Warszawy. 
Ale spędziliśmy kilka miesięcy razem, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, gdyż  
w trakcie wakacji zazwyczaj jest u nas mnóstwo ludzi, którzy także są mili na swój 
sposób, ale którzy utrudniali nam bycie razem. Tym razem wiele spacerowaliśmy  
w te piękne jesienne dni, słuchaliśmy muzyki i spędzaliśmy ciche wieczory w naj-
skromniejszym gronie. Szczególnie lubiłam grać na cztery ręce z moimi braćmi, i to 
nie tyle dla przyjemności płynącej z muzyki, a z racji tego, że mogę sprawić im tę 
przyjemność i że mogę być dla nich użyteczną. Tak niewiele mogę dla nich zrobić. 
Zazdroszczę zawsze tym siostrom w moich angielskich książkach, które są kompa-
nami, doradcami, dobrymi aniołami dla swoich braci, które dzielą ich troski i ich 
obowiązki. Wiem, że nie mogę tego czynić dla moich braci. Tak bardzo odczuwam 
ich wyższość. Nawet Józef, który zwykł być moim towarzyszem zabaw i nauk, 
pozostawił mnie daleko i stał się mężczyzną, gdy ja ciągle pozostałam duchem  
i naiwnością dzieckiem. Nie potrafię poprowadzić rozsądnej rozmowy, prawie nie 
mam własnego zdania i gdy coś naprawdę mnie interesuje i dotyka, często nie potra-
fię o tym rozmawiać bez powodzi łez, tak gdybym była fontanną nieutulonego żalu 
i najbardziej nieszczęśliwym stworzeniem na świecie; gdy jest wprost przeciwnie, 
nie mogłabym być szczęśliwszą młodą dziewczyną, aniżeli jestem. Gdybym musiała 
wybierać, z pewnością nie zmieniłabym ani jednej rzeczy w mojej sytuacji, nic prócz 
mnie samej. 
 
 
W tym miejscu urywa się pamiętnik L. Ostrowskiej opisujący jej lata młodzieńcze. 
Dalszy ciąg dzienniczka rozpoczyna się od 1914 r., kiedy dziedziczka Maluszyna 
miała 63 lata. [przyp. K. Studnicka-Mariańczyk i A.J. Zakrzewski] 
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[1914] 

 
30 lipca, czwartek  rano rozsyłają po wsiach o mobilizacji – wieść niespodziewana. 
Wieczorem gazety przynoszą te wiadomości, ale bez wymieniania gubernji Królestwa. 
Wszystkie konie idą od południa do Piotrkowa. Nazajutrz po uroczystej, żałosnej mszy 
świętej wyruszają rezerwiści. Oporu żadnego nie ma. Z naszej służby idzie Antoni Ja-
kubowski, stróż ogrodowy, zostawiając żonę i 3 dzieci; Jan Górnik, stróż kuchenny  
– 5 dzieci; Wiśniewski, stróż folwarczny, 5 dzieci. W Piotrkowie było ich podobno 
15000 w wielkim nieporządku. Nie dano im ani broni, ani umundurowania, ani żadnego 
utrzymania. Kazano iść piechotą do Skierniewic, że ich tam zaciągną. Wielu bardzo, nie 
mając ani grosza przy sobie, popowracało do domu. Z naszych żaden nie wrócił, a tym-
czasem nadchodziły już wieści o wkroczeniu Prusaków do Sosnowca. 

 
3 go sierpnia, mieliśmy egzamin doroczny w szkółce fabrycznej w Silniczce, spóźniony  
z powodu rozmaitych zmian nauczycieli. Byliśmy na nim z moim bratem Józefem i księ-
dzem proboszczem Franciszkiem Stalińskim1. W czasie egzaminu doniósł nam pan 
dyrektor Szymański2, że Częstochowa już zajęta przez Niemców. W wilię3 skasowano 
nam pocztę w Silniczce i telegraf. Wszyscy urzędnicy w najwyższym popłochu z rodzi-
nami ostatnimi pociągami uciekali w głąb Rosji. Jeszcze zostało połączenie telefoniczne 
z Radomskiem i stacjami pośrednimi. Kolej popsuto, most kolejowy na Pilicy w okolicy 
Koniecpola wysadzono w powietrze. Od tej pory bez wiadomości ze świata żyjemy  
w oczekiwaniu z dnia na dzień, co nam dzisiaj przyniesie. 

Chrząstów przeżywał dwie trwogi, gdy cofająca się kawaleria z Częstochowy 
stanęła na noc w Koniecpolu i spodziewała się pościgu i bitwy. Cała ludność uciekła do 
lasu. W pałacu pozostali, i tam przywiózł Michał4 swego maleńkiego synka z Rado-
szewnicy5.  

 
 

                                                 
1 Ks. Franciszek Staliński (1862–1921), proboszcz maluszyński. Por.: A.J. Zakrzewski, 
Ks. Franciszek Staliński (1862–1921), organizator i działacz kółek rolniczych w parafii 
Maluszyn, „Nowa Koniecpolska” 1995, nr 5, s. 12. 
2 Szymański, dyrektor cukrowni w Silniczce. 
3 W wilię, w wigilię tego dnia, w przeddzień, tj. 2 sierpnia 1914 r. 
4 Michał Rajmund Ostrowski (1863–1924), syn Michała Włodzimierza Ostrowskiego  
i Marii (z d. Walewska), mąż Marii (z d. Byszewska); Ziemianie polscy XX wieku. Słow-
nik biograficzny, cz. 3, Warszawa 1996, s. 137–138; Dzieje Maluszyna i jego dziedziców  
z opowiadania i z pamięci zebrane przez Helenę [z Morstinów] Ostrowską, z rękopisu 
wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 220, 366, 
513, 643, 877, 878, Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie (dalej: AZKW), 
Zapiski genealogiczne dotyczące rodziny Ostrowskich oraz skoligaconych z nią rodzin: 
Benoe, Cieplikowkich, Kisielewskich b.d. (XIX w.), sygn. R. VII/31. 
5 Michał Mikołaj Ostrowski (1913–1995), syn Michała Rajmunda Ostrowskiego i Marii 
(z d. Byszewska), mąż primo voto Zofii Jankowskiej, secundo voto – Anny Morstin; 
Ziemianie polscy…, s. 138. 
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Fot. 53. Michał Rajmund Ostrowski  
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/111, f. 33. 

Nazajutrz spokojnie ku Włoszczowie się 
cofnęli, zabierając naturalnie mnóstwo podwód. 
A w Podzamczu u pana Niemojewskiego6 za-
brali Kozacy 47 koni, zostawiając ze 20 swoich 
pomęczonych. Myśmy widzieli tylko patrol z 12 
Kozaków, który się nie zatrzymał. 

 
Fot. 54. Stanisław Niemojewski  
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/110, f. 149. 

 

 
                                                 
6 Stanisław Niemojewski, syn Edwarda Niemojewskiego i Heleny (z d. Wodzicka), mąż 
Katarzyny (z d. ks. Golicyn). Posiadał dobra w Olesznie, Podzamczu k. Włoszczowy, 
Woli Świdnickiej i Lasocinie. 
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Wśród ogólnej trwogi posuwały się żniwa szczęśliwe i obfite. Wszyscy z na-
szej rodziny i sąsiadów są w domu, mają to poczucie, że powinni być na miejscu, 
przyczyniać się do spokoju i pracy – dla kogo? To pytanie – ale rolnicy muszą myśleć 
o chlebie dla wszystkich. Nawet moja siostra nie przeniosła się do syna, jak o tym 
była mowa, i sama z córką pilnuje swego domu i domowników7. 

 
16 go [sierpnia]. W niedzielę po rannej mszy przyszli z wieńcami i śpiewali przed 
domem, dodając żałosne zwrotki o wojnie, kiedy przejechał pierwszy patrol pruski. 
Przed kościołem pokłonili się ludziom i pytali po polsku, czy to wesele, i pojechali 
dalej. Wyszynku naturalnie nie było, same dziewczęta zdecydowały, że tańcować 
nie będą, bo za smutno. 

 
17 go [sierpnia]. Nazajutrz zjawiło się 16 tu Prusaków na rowerach z karabinami,  
z poleceniem pilnowania mostu naszego.  
 
Fot. 55. Fragment mostu w Maluszynie  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 131. 

 
 

                                                 
7 Mowa tutaj o Marii i Helenie Potockich, które pozostały w swoim majątku w Praszce. 
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Zakwaterowali się w oranżerii i opanowali cały nasz ogród8, prosząc o ży-
wienie, za co mają płacić. We środę, 19 go przybyło jeszcze dwudziestu dwóch  
z oficerem; na górce przy moście zbudowali w kilka godzin szałas z naszych desek, 
nie opuszczając oranżerii, wszędzie ich było pełno w kuchni na przeciwko9, żołnie-
rze z karabinami na plecach przychodzili po jedzenie. Zachowywali się jednak zu-
pełnie spokojnie, byli prawie wszyscy Szlązacy, landwerzyści10, opłakujący jak  
i nasi swoje rodziny i gospodarstwa opuszczone. 

 
20  go [sierpnia].  

Przyszedł rozkaz do naszych nieproszonych gości, by jechali do Przedborza,  
i po paru godzinach już ich nie było. Szałas nazajutrz rozebrano, żeby go nie roz-
kradli. Ulżyło się nam i znów przez parę dni można było chwilowo zapominać  
o tem strasznym widmie, które nas otacza. Leitnant feldfebel, pan, Habura, Szlązak 
spod Raciborza, dał świstek na karteczce, kwit na 50 rb., za żywienie. Spróbowano 
w Radomsku zrealizować, ale Komando odpowiedziało, że po wojnie zapłacą. 

 
23 go [sierpnia].  

W niedzielę zetknęliśmy się z najboleśniejszą bolączką tego paroksyzmu 
wstrząsającego naszym biednym krajem. Gdy w Petersburgu nasi posłowie deklarują 
braterstwo z Rosją przeciwko wspólnemu wrogowi, w Krakowie nasi posłowie 
solidaryzują się z ruchem Strzelców i Sokołów. I oprócz spotkania z konieczności  
w trzech armiach walczących, jeszcze mają ochotnicy spotykać się na polach bitwy. 
Najokropniejszy z zamętów i bólów. 

Do nas przyjechało z Kurzelowa11 w niedzielę rano 5 ciu uzbrojonych strzel-
ców i zarekwirowali 5 koni, które zabrali ze stajni cugowej, choć nie było wierz-
chowych. Mobilizacja zabrała z folwarku Maluszyn i sąsiednich 24, to już razem 
29 [koni] – co będzie dalej [?] Jeszcze przed nabożeństwem odjechali. Ja ich nie 
widziałam. Nasi ludzie i wiejscy odnoszą się do nich bez żadnego zaufania i sądzą 
ich niepochlebnie. O wojsku rosyjskim mówią Nasi – tam mają wszystkich swoich. 
 
 
 

                                                 
8 K. Studnicka-Mariańczyk, Pałac w Maluszynie - etapy budowy, architektura i wyposa-
żenie. Otoczenie pałacu – parki i ogrody [w:] Villa Maluschyn 1412–2012. 600 lat Para-
fii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga Jubileuszowa, red. A.J. Zakrzewski i Ł. Kopera, 
Częstochowa 2012, s. 283–316.  
9 Eadem, Organizacja posiłków, czyli historia od „kuchni” w maluszyńskim pałacu 
Ostrowskich Korabitów [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-
Marciniak i M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2014, s. 291–310. 
10 Landwehra, obrona cywilna. 
11 Kurzelów, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Włoszczowa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C5%82oszczowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oszczowa_(gmina)
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24 [sierpnia].  
przybył na noc Henryk12 z Chrząstowa, by 
nazajutrz rano jechać do Radomska, wyjed-
nać pozwolenie na broń od Komando nie-
mieckiego, konsystującego już od kilku dni  
w Radomsku. Jakoż razem z panem Janem 
Siemieńskim13 pojechali, ale nie dojechali, 
dowiedziawszy się, że wszystkie konie  
w Radomsku zabierają na podwody. Przybył 
także Tadeusz Ostrowski z Piaszczyc14, a po 
południu Kazimierzowie Tymowscy15 z Ko-
biel – był to 25 ty sierpnia. Ś ty Ludwik, daw-
niej uroczysty dzień w Maluszynie dla dzieci  
i młodzieży.  

 
Fot. 56. Tadeusz Ostrowski  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spo-
krewnionych, sygn. IV/109, f. 035a. 
 

Teraz mówiono o braku soli, o braku nafty. Kazimierzowie Tymowscy zaopa-
trzyć się tu chcieli w mąkę, w denaturat na oświecenie. Mówiono o organizowaniu 
jakichś komitetów po gminach i miastach dla utrzymania porządku. Nazajutrz mieli 
się zjechać panowie z okolicy i naradę złożyć w magistracie w Radomsku. To już nie 
przyszło do skutku, tylko jakaś poufna narada, bo już władze pruskie przenosiły się 
dalej, a huk armat słyszany bardzo wyraźnie w Radomsku, pochodził od bitwy koło 
Nowego Miasta [nad Pilicą], jakeśmy się później dowiedzieli. Począł się ruch wojsk 
rosyjskich od Skierniewic ku nam. Zaczęto mówić o pojawieniu się Kozaków  
w okolicy. 
 
 
                                                 
12 Henryk Stefan Potocki (1868–1958), syn Rodryga Potockiego i Marii (z d. Niezaby-
towska), mąż Juli (z d. Branicka) z Chrząstowa. 
13 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Jana Nepomucena Siemieńskiego, syna Wincentego 
Siemieńskiego i Heleny (z d. Okęcka), męża primo voto Leonili Leontyny (z d. Goet-
zendorf-Grabowska), secundo voto Zofii (z d. Okęcka). 
14 Tadeusz Ostrowski, syn Ignacego i Wiktorii (z d. Gołembowska), mąż Ludwiki (z d. Ro-
nikier) z Piaszczyc. 
15 Prawdopodobnie chodzi o Kazimierza Tymowskiego i Izabelę (z d. Skarżyńska)  
z Kobiel Wielkich. 

http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=goetzendorf+grabowska+z+grabowa+h.+zbi+wicz
http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=goetzendorf+grabowska+z+grabowa+h.+zbi+wicz
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28 [sierpnia].  
W piątek była bitwa pod Radomskiem, które Niemcy opuścili. Niektóre wio-

ski okoliczne były także narażone. Padł szrapnel w pośrodku podwórza w Zakrze-
wie16, ale żadnej szkody nie zrobił. Padały i w Radomsku, nawet na podwórze do-
mu panny Soczołowskiej17, gdzie mieszka Natalia Gadomska, nie zrządzając szko-
dy. Niektórzy spędzili te godziny strzelaniny w piwnicach. Nasza bardzo chora nie 
ruszyła się z domu. Nie słyszałam o zabitych mieszkańcach Radomska. W wojskach 
byli zabici i ranni, ale tak blisko będąc, nic właściwie o ruchach wojsk nie wiemy. 

 
30 go [sierpnia].  

W niedzielę, odbył się zupełnie spokojnie pierwszy nasz odpust. Zapominało 
się, że wojna wrze wokoło. Ludzi mniej może niż zwykle z dalsza, ale że nasza 
parafia przepełniona powracającemi z miast i fabryk szukającemi, u krewnych spo-
kojniejszego kąta i tańszego chleba, więc ludno było bardzo od miejskich elegancji. 

 
5 go września.  

W sobotę przybył Tadeusz, jadący z Kruszyny18. 
W poniedziałek pojechał do Chrząstkowa, a we wtorek rano powrócił  

i uczestniczył w odpuście. Niedziela – przyjazd Grabczewskich. 
 

8 go [września].  
Odbył się drugi odpust, o wiele liczniejszy, przy udziale 10 księży, także zu-

pełnie spokojnie. Po obiedzie jednak, gdy Tadeusz miał wyjeżdżać, zatelefonowali 
do niego z Radomska, by jechał boczną drogą, bo między Pławnem19 a Radomskiem 
jest potyczka i przywożą rannych. Pojechał jednak pełen odwagi na wszystko i tak, 
jak przewidział, przejechał szczęśliwie po skończonej potyczce patrolu węgierskiego 
z Kozakami. Kilku było zabitych i rannych, pomiędzy innymi oficer, jakiś hrabia 
węgierski. Tegoż dnia była potyczka także patrolu węgierskiego z Kozakami pod 
Nakłem20, a do chrząstowskiego szpitalika Czerwonego Krzyża, urządzonego  
w pałacu, przywieziono 4 rannych Kozaków, z których jeden zaraz zmarł. 

Guciowie z dziećmi tę noc spędzali w Chrząstowie i przyjmowali razem  
z mieszkańcami Chrząstowa tych rannych.  

 
 
 
 

                                                 
16 Zakrzew, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Kodrąb.  
17 Soczołowska, właścicielka kamienicy w Radomsku. 
18 Kruszyna, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, siedziba gminy. 
19 Pławno, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Gidle. 
20 Nakło, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Lelów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodr%C4%85b_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gidle_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lel%C3%B3w_(gmina)
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Fot. 57 i 58. August Potocki oraz Maria (Marietta) i Alba Potockie. 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów 
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 081 i 084. 

Od tego czasu, co kilka dni przejeżdżały tędy patrole kozackie po 20, po 30 
koni lub Czerkiesów kubańskich, nie budząc w ludności postrachu, gdyż zachowy-
wali się przyjaźnie i zupełnie poprawnie, płacąc za wiktuały i owies. Władze wró-
ciły do Radomska. W Częstochowie pozostali Niemcy i stamtąd coraz to smutniejsze 
dochodzą wieści. Głód, tyfus szerzą się po mieście. 

 
9 go [września].  

Wyjechali pan Kamieniecki21 i Tadeusz do Warszawy. Pociągi chodzą od 
Piotrkowa.  

 
19 go [września].  

W sobotę przybył Gucio i Michał. Gucio pod wrażeniem, że po odparciu Au-
striaków ku granicy i zajęciu Kielc przez Rosjan, uspokoiło się w naszej okolicy. 
Tymczasem już w poniedziałek rozeszła się wiadomość, że wielkie masy wojska 

                                                 
21 Prawdopodobnie mowa tutaj o Władysławie Kamienieckim (ur. ok 1869 r.), synu Cezara 
Kamienieckiego i Anieli (z d. Boska), mężu Teresy (z d. Moszczeńska) z Pągowa.  



Ludwika Ostrowska 126 

pruskiego wkraczają koło Częstochowy [dopisek ołówkiem: Niedz.-[iela], przyjazd 
Grabczewskich]. 

 
23 go [września].  

We środę wiadomość, że władze znów cofnęły się z Radomska. 
 

24 go [września].  
Dodatkowe nieszczęście, pożar w Silnicy. 11 osad całkiem spłonęło. Straże  

z Silniczki i z Wielgomłyn22 uratowały resztę wsi i dwór ocalał. 
 

25 go [września].  
W piątek pierwsze spotkanie u nas. Już w czwartek wieczór pokazali się 

ułani pruscy i nocowali w Pukarzowie. Rano powrócili tu i spotkali się z Kozakami 
jadącymi od Włoszczowy. Gonitwa rozpoczęta we wsi, wśród idącego pogrzebu, 
doprowadziła do utarczki w lesie pukarskim. Zabitych Prusaka i Kozaka przywieź-
li tu. Rannego Kozaka po opatrzeniu w szpitalu wzięli ze sobą, a rannych dwóch 
podobno Prusacy swoich uprowadzili. O południu zjawił się drugi patrol z oficerem, 
który swego zabitego sprawdzał [ów oficer], podobno Szlązak, katolik. Był potem 
na herbacie u mego brata. Zachował się grzecznie. Przed wieczorem odjechał. 

 
26 go [września].  

W sobotę już nie patrole, ale kilkaset dragonów pruskich zjawiło się. Obsa-
dzili most wartą, rozesłali patrole, usadowili się obozem, na drodze od kancelarii do 
stajni rozłożyli kuchnię polową. Zarżnęli młodego, wiosennego byczka, zabrali sobie 
resztę naszych koni – piękną czwórkę gniadą i piątą kasztankę, ostatnią z drugiej 
czwórki. Dali kwitek – świstek oznaczając cenę od 500 do 600 marek. Teraz nam 
zostały z całej naszej stajni trzy ogiery arabskie niezaprzęgane i dwie klacze ze 
źrebiętami. Z dworu poprosili tylko kawę dla 10 oficerów. Zmrokiem odjechali ku 
Pukarzewowi23, gdzie zanocowali w oborze, wygnawszy krowy w pole. 

 
27 go [września].  

Niedziela – powrócili od rana w nabożeństwie nie przeszkadzali, trzymając 
się w swoim biwaku i nie broniąc ludziom z Gościencina24 przechodzić przez most. 

W początku obiadu naszego przejechali wszyscy przez most – myśleliśmy, że 
do Włoszczowy, tymczasem nimeśmy zjedli, już powracali i pojechali przez wieś na 
prawo, nie wiemy gdzie dalej i nie możemy zrozumieć tego ruchu. Radomsk zajęty 

                                                 
22 Wielgomłyny, gmina wiejska w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim.  
23 Pukarzów, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno.  
24 Gościęcin, wieś położona w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim.  
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znowu przez liczne wojska niemieckie. Koniecpol, Przyrów25 przepełnione. Podobno 
i Szczekociny26. Co się tam dzieje z naszymi kochanymi [?] Dzisiaj słyszano tam 
strzały armatnie (podobno pod Lelowem)27. Coraz to ciężej na sercu. W ręku Boga 
jesteśmy i ufność w Nim pokładamy, ale serce drży o wszystkich swoich i o ten kraj 
nieszczęśliwy, roztratowany na wszystkich granicach. 

 
28 [września].  

Rano przejechały dwa automobile od Koniecpola i przez most ku Włoszczo-
wie. Naturalnie, uwięźli w piachu zaraz za trytwą. Dwaj żołnierze wrócili, furtkę 
wyrwali i prosto zaczęli pukać do okna Jasia pracującego przy biurku. Żądali koni 
do wyciągnięcia automobilów. Ale równocześnie zjawiło się 10 oficerów konno 
przed gminą i zaczęli znów żądać koni, i wozów, i to na kupienie. Już z Pukarzo-
wa i Mostów28 prowadzili furmanki. Grozili rewolwerami opornym. Zrobił się sąd-
ny dzień, co lepsze konie wybrali i nasze fornalskie, płacili po 250 rb. Za parę koni  
i wóz nowiuteńkimi 10 cio i 5 cio rublówkami, podobno wziętymi pod Królewcem. 
Największe zmartwienie o ludzi, którzy musieli jechać, niby to na dwa dni, ale ze 
słyszenia wiemy, że włóczą podwody ze sobą, a drugi lament o roboty polne, o zbiór 
kartofli, buraków i siewy, które chłopi po kartoflach robią. Cały ten płaczący tabor 
ruszył niby to do Włoszczowy, a pojechali bocznemi drogami wzdłuż rzeki do Ko-
niecpola. Stamtąd mieliśmy wiadomość, że ogromna moc wojska idzie, 105 obiadów 
wydali oficerskich. Jak oni sobie radzą przy tym braku wszystkiego [?] Dowiedzia-
łam się, że paru oficerów było w ochronce. Dopytywali się i dziwili, że po polsku 
dzieci uczą. Powiedzieli, że wszystko teraz będzie inaczej, o wiele lepiej. Dali rubla 
na cukierki dla dzieci. 

 
29 [września].  

Noc spokojna, bez żadnego wojska. Po południu znowu dwa samochody 
uwięzły, ale do Gościencina już udali się po pomoc. Nad wieczorem słyszano silną 
kanonadę ku Przedborzowi29, trwała tylko pół godziny. Opowiadają, że w Przed-
borzu były znaczne siły rosyjskie. Czy ku nam idą? Czy odepchnięte? 

 
30 [września].  

Wczoraj ciężki wieczór i noc; Koło siódmej rozeszła się wieść, ze n nieprzeli-
czone wojska idą szosą od Silniczki. Oficerowie już u bram żądają noclegu, jedzenia. 
                                                 
25 Przyrów, gmina wiejska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim.  
26 Szczekociny, miasto w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, siedziba gminy miejsko-
-wiejskiej. 
27 Lelów, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, siedziba gminy wiejskiej. 
28 Mosty, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
29 Przedbórz, miasto w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, położone na Wyżynie 
Przedborskiej nad Pilicą. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytno_(gmina)
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Major przyszedł do Jasia, pomimo ofiarowanej gościnności we dworze, obrał sobie 
siedzibę razem ze wszystkimi oficerami w zarządzie. Przyzwoicie się zachował; 
powiedział, że jest z Turyngii, ale nocować nie chciał. Może dzięki niemu stosun-
kowo mało szkód zostawił ten najazd. Żywiliśmy 10 oficerów i dwudziestu rozmai-
tych funkcjonariuszy. Rano, na piątą, obstalowali kawę. Nie rozbierałam się wcale  
i poszłam o wpół do piątej naprzeciwko, by moim biednym kobietom asystować,  
i w razie czego znajomym niemieckim dopomóc. Przychodzili wciąż żołnierze, to po 
to, to po owo. Żądają masła, smalcu, chleba na butersznity30. Żołnierze ci mówili po 
polsku i nie mieli srogich min ani obejścia. Wybierają Szlązaków do porozumienia 
się. Dotąd możemy jeszcze zaspokajać ich potrzeby, była kawa i piwo. Ale to 
wszystko ciągnie ku końcowi. Co będzie, jak nie starczy i wprawi tych panów w zły 
humor [?] Mówiono, że było o wiele mniej, ale jak wiadomo, że było dwa tysiące 
piechoty i tysiąc wojska. W Silniczce także nocowała piechota i zachowywała się 
przyzwoicie. Armaty zostały w Silniczce i Polichnie [tak jest w oryginale – K.S-M] 
Wszystko to pociągnęło ku Warszawie, na Barycz31, Ciężkowiczki32, Łazów33  
i prawdopodobnie na Przedbórz. Zapowiadają, że jeszcze mnóstwo wojska tędy 
przepłynie. Strzeż nas Boże od najgorszego. Wydaje się, że siły rosyjskie były słabe  
i że się cofnęły. W tej chwili więc nie grożą nam potyczki. Jaś trzyma się dzielnie na 
posterunku. Dziś także chyba nie spał i o 4 tej był na nogach. Przeciągnął też wczo-
raj aeroplan. Widać z niemi się trzyma. Nie widziałam go, nie wychodzę wcale. Ile 
wynalazków, by nieść zniszczenie i nieszczęście. Jeśli wczoraj mógł lecieć, to już 
ogromny postęp, bo wichura niebywała od trzech dni trwająca zaledwie trochę osła-
bła. Wichura ta dodatkowo nam przykrość sprawiła, strącając z sygnaturki Krzyż  
z banią złoconą pod nim. Krzyż, który przy restauracji moi bracia własnoręcznie 
zatknęli po poświęceniu i przemówieniu starego księdza proboszcza Świętochow-
skiego w r. 1869. Ludzie to pewno mają za zły znak. Nie można teraz myśleć  
o wzniesieniu go na nowo, gdyż potrzeba do tego dużego rusztowania i sygnaturka 
cała potrzebuje naprawy. Mamy Krzyż misyjny przed kościołem i on nas przyciągać 
winien do swych stóp, choćby myślą tylko. 

 
3 października.  

Dwa dni wypoczynku. Myśleliśmy, że dalszy będzie pochód [wojsk], przygo-
towaliśmy chleby, jedzenie, aby były na zawołanie. Tylko przed wczoraj był po-
płoch, ktoś zobaczył na szosie armaty. Było to kilku rowerzystów, którzy obserwo-
wali w stronę Przedborza i pojechali. Dotąd zupełnie cicho. Wczoraj mieliśmy od-
wiedziny państwa Janów Siemieńskich, tak poczciwie skorzystali z pierwszej chwili 

                                                 
30 Butersznity (niem.), kanapka. 
31 Barycz, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
32 Ciężkowiczki, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno.  
33 Łazów, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytno_(gmina)
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możliwej, by się podzielić wrażeniami, obawami. Oni mieli jeszcze większy prze-
marsz i piechoty, i konnicy, i artylerii. 20 oficerów nocowali i karmili. Pan Jan dużo 
z niemi rozmawiał. Cała ta partia przeniesiona z Prus Wschodnich po rozgromieniu 
wojsk Rennenkampfa i zajęciu suwalskiej guberni. Mówili otwarcie, że idą na War-
szawę i że za dwa tygodnie tam będą. Przez trzy godziny bez przerwy szły przez 
Silnicę zwarte szeregi, skręcali różnymi drogami na Kozie Pole34, Hutę [Drewnia-
ną]35, i armaty tamtędy prowadzili. Nie musiała im się podobać ta droga. 

Wczoraj powróciło spod Łopuszna36 dwóch starych, chorych od podwód; pu-
ścili ich, bo nie mogli jechać dalej. Jechali wszyscy pusto, przypuszczają, że ich ze 
sobą ciągną pod rannych. Między tymi dwoma, ojciec Józefa Maciaszczyka37 opo-
wiada, co widział, jakie zniszczenie; mówi, że u nas jeszcze łaska Boska czuwała. 
Te pozabierane konie padają już po drodze. Będą brać inne! 

Dziś o tyle się ludzie uspokoili, że kopią trochę kartofle. W ogrodzie resztę 
jabłek zbierają. Ja robię [rachunki]. Jaś, zawsze czynny bardzo, spycha trudności 
jedne za drugimi, a Józio, zdaje się, że tłumaczy Fausta38.  

 
4 go [października], niedziela.  

Wczorajszy dzień przeszedł spokojnie. Podobno jednak przez Silnicę jeszcze 
szli. Kolej do Rozprzy naprawiona, przewozi masy wojska. Co to się będzie działo 
pod Warszawą, i jaki los jej będzie [?] Nie ma już prawie okolic kraju naszego nie-
stratowanych, a to dopiero początek! 

 
8 go [października], czwartek.  

Cztery dni spokoju, ale walka z elementami o roboty w polu. Burze deszczo-
we spędzają ludzi z pola, wszystko opornie idzie przy tym okropnym braku sprzęża-
ju. Zaczynają w Pukarzowie zaprzęgać krowy, posuwają jednak po trochu kopanie 
[ziemniaków] i zaczynają rwać buraki. Czy się uda rozpocząć wkrótce kampanię [?] 
Podobno w Częstochowie jest już Landrat39 ustanowiony, w Radomsku pruska 
                                                 
34 Kozie Pole, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
35 Huta Drewniana, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Kobiele 
Wielkie.  
36 Łopuszno, wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim.  
37 Józef Maciaszczyk pełnił obowiązki kamerdynera w pałacu maluszyńskim. 
38 Faust, dramat Johanna Wolfganga von Goethego w dwóch częściach, napisany  
w latach 1773–1832, wydany w całości po śmierci autora w 1833 r. W zbiorach Archiwum 
w Łodzi znajduje się rękopis tłumaczenia Fausta, o którym wspomina L. Ostrowska. 
39 Landrat, przedstawiciel władzy wykonawczej w powiecie. Miastem Częstochową 
zarządzał nadburmistrz, rotmistrz Knoblauch, burmistrzem był mieszkaniec Częstocho-
wy, obywatel niemiecki, Ignacy Bernek, po odwołaniu dotychczasowego prezydenta 
miasta, Jana Głazka, por.: S. Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 1916–1931.  
Z moich wspomnień, cz. III, z rękopisu wydał i wstępem opatrzył A.J. Zakrzewski, Czę-
stochowa 1994, s. 8. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://pl.wikipedia.org/wiki/1773
http://pl.wikipedia.org/wiki/1832
http://pl.wikipedia.org/wiki/1833
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żandarmeria i landrata się spodziewają. Okropna jest ta ciągła zmiana rządu. Nasze 
dawne władze trzy razy Radomsk opuszczały i znowu go zajmowały. Ale teraz, 
zdaje się, nie prędko powrócą lub nie powrócą. 

Niepojęta rzecz, jakie masy wojska tu przerzucili, prowadzą wojnę na cztery 
fronty i jakim wałem toczą się niepowstrzymani. Przy całej grozie położenia podziw 
wzbudza ta doskonałość organizacji. 

Głuche wieści mówią, że były walki pod Jędrzejowem40, pod Kielcami, pod 
Niekłaniem41, rannych na Przedbórz, na Koniecpol przewożą. Ale podobno dalej 
ustępują Rosjanie bez walki i już Skierniewice zajęte. Nic pewnego nie wiemy. Opo-
wiadają powracający po trochu piechotą furmani, fornale i włościanie od podwodów. 
Wczoraj powrócił jeden już opłakany przez żonę, bo wszyscy mówili, że zastrzelony  
z powodu głuchoty i niedosłyszenia rozkazu. 

Mieliśmy wiadomość z Halina42 i Moskorzewa. Tam jeszcze wiele gorzej było. 
Przepłynął przez 4 dni cały korpus z artylerią i taborami. Do 200 oficerów kolejno 
żywili i nocowali ze sztabem i generałem prosto spod Namur43 przerzuconymi. Ofice-
rowie mówili Guciom, że to szczęście, że obywatele nie opuścili swoich domów, że  
i wsie uratowali od gorszego jeszcze zniszczenia. To pociecha dla nas w tym nader 
ciężkim położeniu. 

Nasze osobiste położenie coraz to cięższe z powodu stanu zdrowia Józia, który 
zapada coraz to gorzej. Nasz doktor od dwóch tygodni nie przyjeżdża, nie mogąc się 
oddalić z Koniecpola. Nasze zapasy aptekarskie wyczerpują się i z Radomska dostać 
nie można. Worek soli doszedł do ceny 15tu rubli, i to dostać niezmiernie trudno. Wiele 
ludzi je kartofle pieczone bez soli. Krowy po zarazie pysków i racic44 wszędzie dają 
bardzo mało mleka. Węgla nigdzie nie ma po miastach, drzewa mało, a i to nie ma 
czym z lasów sprowadzić. 

Jakkolwiek my nie czujemy jeszcze żadnego braku, zima rozpaczliwa idzie  
na nas. 

 
11 ty [października], niedziela.  

Dotąd spokój zupełny u nas. Przez Chrząstów jeszcze płyną wojska. Ostatnio 
byli Sasi i Alzatczycy. W piątek mieliśmy po raz pierwszy naszego D ra, Koniecpola45. 

                                                 
40 Jędrzejów, obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, stolica pow. jędrzejowskiego, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej. 
41 Niekłań, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gm. Stąporków. 
42 Halin, w pow. jędrzejowskim, w dobrach Potockich z Moskorzewa. 
43 Namur, miasto i twierdz na pograniczu belgijsko-francuskim. 
44 Zaraza pysków i racic, objawy epidemii pryszczycy. 
45 Dr Koniecpol, prawdopodobnie chodzi o dr. Ignacego Koniecpolskiego, praktykujące-
go po I wojnie w Częstochowie, w Szpitalu Izraelickim na Zawodziu; por.: M. Wyglę-
dowski, A.J. Zakrzewski, Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX–XX wieku. Szkice  
z historii medycyny, Częstochowa 1995, s. 109, 111, 140. 
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Otrzymał przepustkę od komendanta z Koniecpola i mógł przyjechać bez obawy, że 
mu konie odprzęgną i zabiorą. Przepaska na ramieniu z Czerwonym Krzyżem broni go 
także. Ranni Kozacy w szpitalu w Chrząstowie wydobrzeli o tyle, że ich zabrali do 
niewoli. Mówił Doktor, że objawiali wiele wdzięczności za tyle doznanej dobroci. 

 
17 ty [października], sobota.  

Sześć dni minęło dla nas w spokoju. Opowiadają o wielkiej bitwie pod Przemy-
ślem, skąd Rosjanie mają się cofać, o wzięciu Iwangrodu46, o posuwaniu się Niemców 
pod Warszawę, o przechodzeniu wojsk rosyjskich na prawy brzeg Wisły. Nawet czę-
stochowskich gazet nie mamy. Dziś pogłoska o półtora milionowej armii rosyjskiej 
posuwającej się od Przemyśla może ku północy, czyli ku nam. Tymczasem dziś odbywa 
się duży ruch pokojowy po naszym moście. W rządowych lasach wydają drzewo żo-
nom rezerwistów; szuszki, ale i wielkie sosny czy świerki, jadą i jadą. 

Przed paru dniami mieliśmy w Silniczce nieprzyjemność i zły antecedens47. Kil-
ku żołnierzy pruskich z bronią konwojowało sklepikarza z Przedborza, by żądać 
sprzedaży cukru, którego już bardzo mało i obcym nie sprzedają. Uczynili jednak 
zadość temu żądaniu. Wtedy jednak żołnierze zażądali cukru, jako rekwizycji dla 
armii. Gdy dyrektor zapytał o upoważnienie od ich władzy, odwiedli kurki od karabi-
nów i poczęli grozić. Na taką ulitma ratio48 wydano im skrzynkę cukru i pojechali. Tak 
się zaczyna rozbój! Pomimo takich stosunków myślą ruszyć fabrykę w przyszłym 
tygodniu. Mają już 9 tysięcy korcy49 zwiezionych, a zwożenie w ogóle na ukończeniu. 
Podziwiam odwagę brata Jana i dyrektora, że o tej kampanii myślą. Wczoraj rozpo-
częła się i szkoła fabryczna z nową nauczycielką, zaczęli od nabożeństwa. Wierni 
jesteśmy zasadzie, że póki można, pchać trzeba swoją taczkę i starać się utrzymać 
życie w normalnej pracy. 

 
21 [października]. Środa. 

Od czterech dni żyjemy w oczekiwaniu wiadomości o wypadkach pod Warsza-
wą. Gazety miewamy śląskie, łódzkie, pełne powodzeń niemieckiego oręża. Lwów już 
opuszczony przez Rosjan. Austriacy na Tomaszów, Zamość idą, na Lublin. Armia 
poznańska i śląska walczy pod Warszawą i lada dzień ma wkroczyć do miasta. Ale 
pewnych wiadomości nie ma. Z trwogą w sercu oczekuję dalszych wieści, a trwogę 
pomnaża obecność małej Helenki50, córki Michałów51, która w sobotę przyjechała  

                                                 
46 Iwanogród, twierdza Dęblin nazwana Iwanogorodem na cześć gen. Paskiewicza. 
47 Antecedens, nieprzyjemność, przypadek. 
48 Ulitma ratio (łac.), ostatni powód. 
49 Korzec, dawna miara objętości ciał sypkich, ok. 120,6 litra. 
50 Helena Ostrowska (1908–1944), córka Michała Rajmunda Ostrowskiego i Marii  
(z d. Byszewska) z Radoszewnicy.  
51 „Michałowie” to Michał Rajmund Ostrowski i Maria (z d. Byszewska) z Radoszewnicy. 
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z nauczycielką. Była przez lato u babki Byszewskiej52, a gdy tam zaczęła być nie-
bezpieczna strzelanina wokoło, odesłali ją do ojca, najprzód do Chrząstowa, gdzie  
z synem przebywa, a potem tu przybyła, bo w Chrząstowie przepełnienie, gdy cały 
dół zajmuje szpital, lekarz wojskowy, etc. Oby się tej dziecinie nic złego tu nie stało. 
Matka nie może powrócić ze Szwajcarii, gdzie była na kuracji.  

 
Fot. 59. Helenka Ostrowska  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 206. 

 
Michał miał w sobotę jechać do Częstochowy, starać się o glejt dla mego brata 

do Wrocławia, do D ra Feorstera, który jedynie mu pomaga. Od tego czasu nie mamy 
słowa wiadomości, co się tam dzieje. 

Tymczasem dyrektor Szymański jeździł w poniedziałek do Radomska, do no-
wo mianowanego landrata, Rojau, by otrzymać pozwolenie na ruszenie F.[abryki] 
C.[ukru]. Z wielką trudnością otrzymał takowe na piśmie, bo chcieli tylko na słowa 
pozwolić, i wczoraj, we wtorek 20 go, zaczęli kampanię. W każdym razie nie starczy 
buraków na więcej, jak do pierwszych dni grudnia. Ale czy dobiegnie ta kampania 
bez przeszkody do końca? Tymczasem cukier się skończył i miasteczka okoliczne są 
bez cukru. Podobno do Włoszczowy przywieźli już austriacki cukier i jest po 18 
 

                                                 
52 Mowa tutaj o Jadwidze Byszewskiej, babce H. Ostrowskiej z Radoszewnicy. 
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kopiejek. Żyto płacą po 7,50, pszenice już podobno po 11 rb. Żydzi wykupują i wy-
wożą do Prus, a co będzie u nas za kilka tygodni? Kartofle obrodziły, może wyży-
wią nas przez zimę. Sól przywożą do Częstochowy i tam podobno sprzedają w deta-
lu po 6,1/2 kop. 

 
29 października. 

Wyjazd Józia pod opieką Tadeusza, z przeprzęgiem, do Częstochowy. Stam-
tąd ostatnia o nim wiadomość. Mieli o 6.20 wyjechać pociągiem na Herby53. Ostatni 
możliwy dzień. 

 
30 [października]. 

Słyszę armaty na wszystkie strony lub wysadzenia kolei; wieczorem łuny. 
 

31 go [października]. 
Od rana kwatermistrz zapowiada przeniesienie korpusu, chce zająć cały dom. 

Jaś ratuje naszą część mieszkalną. Niezliczone armaty, wozy, piechota, kawaleria 
przeciągają przez most kilka dni i nocy. W pierwszej partii mamy jenerałów Neuge-
bauera i Riesnera z 25 oficerami. W drugiej dowodzącego generała von Scholtza ze 
sztabem 50 oficerów oprócz niezliczonej ilości rozlokowanych po wsi. Pierwsza 
partia odpoczywa trzy dni; mnożą się pogłoski o zbliżaniu się rosyjskiego wojska  
i obawy o spotkanie. Ustawiają mnóstwo armat na naszym polu, na Kamionce54, 
pod Kątami55, w Krzętowie56; wszystkie wsie okoliczne zapchane wojskiem. Fa-
bryka staje. Także pełna wojska. W dzień Wszystkich Świętych nie ma procesji na 
cmentarz, ani w Dzień Zaduszny. 

 
3 listopada. 

Wczas wyrusza 1sza partia, a w południe przybywa druga, dostają śniadanie, 
a około siódmej obiad - grają na fortepianie i w bilard. Późnym wieczorem rozchodzi 
się wieść, że o 6 tej wyjeżdżają i proszą o 5 tej o śniadanie. Tymczasem robi się wkrót-
ce potem ruch wielki po wiadomościach telefonicznych. Wybierają się z pośpiechem, 
o 3 ciej żądają kawy i wyruszają prawie w popłochu.  

 
4 go [listopada]. 

Od rana obserwuję uciekających łąkami, którzy coś zakopują, rzucają do rze-
ki, pytają we wsi o drogę do Częstochowy. Z drugiej strony zjawiają się Kozacy. 
Strzelanina na zjeździe [do rzeki, obok pałacu], tylko koń zabity, uciekinierzy wzięci 

                                                 
53 Herby, wieś w pow. lublinieckim w woj. śląskim, siedziba gm. Herby. 
54 Kamionka, teren dołów po wybranym kamieniu wapiennym, w pobliżu wsi Mosty. 
55 Kąty, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
56 Krzętów, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Wielgomłyny. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Herby_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytno_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielgom%C5%82yny_(gmina)
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do niewoli. Opowiadają kozacy, że pod Iwangrodem wielka była zwycięska bitwa, 
Niemcy na całej linii rozgromieni, cofają się. Pod Łopusznem57 znaczna utarczka, tu 
słyszana, od Galicji idzie 50 cio tysięczny korpus kawalerii generała Miszczenki, 
który przecina odwrót. 

 
5 go [listopada]. 

Przybywa coraz to więcej Kozaków i także piechoty. Rozchodzi się wieść, że 
nasi niedawni goście, ogarnięci pod Przyrowem, wzięci są do niewoli i ku Warsza-
wie zwróceni. Napełnia się znowu okolica wojskami rosyjskimi zgłodniałymi. Zwy-
cięzcy o wiele biedniejsi idą jak zwyciężeni; maleńki tabor z podwodami. Zapasów 
nie mają, tym trudniej ich wyżywić po poprzednim objedzeniu. Biwakują na polu, 
zabijają nam krowy, kupują mąkę, zwożą drzewo z lasu, łamią płoty i pieką chleb 
na wodzie po domach; nasza czeladna izba napchana, płaczą kobiety niewyspane  
i zmordowane, ale stosunek prędzej przyjemny i żadnych gwałtów. 

 
6 go [listopada]. 

Mieliśmy dotąd tylko pułkownika Kozaków i kilku oficerów. Zapowiedziany 
nam jenerał korpuśny ze sztabem, ale jakoś go nie widać. Może szczęśliwie ominie 
nas inną drogą. Tymczasem się trochę lżej oddycha na wiadomość, że Radomsk  
i Częstochowa nawet, opuszczone bez bitwy. Tak zdawało się pewnym, że tam opór 
stawią, taka obawa była, że i nas ogarnie. Zaczyna wstępować nadzieja, że Matka 
Boża i teraz oswobodzi nas od potopu i pokój upragniony prędzej zaprowadzi, niż 
można się było spodziewać. 

 
7 go [ listopada]. 

Dziś szczęśliwy dzień przyniósł i potwierdzenie tej otuchy, i list z Wielkiej 
Woli okazją po oddaleniu się nawałnicy, którą przetrwali, i nareszcie listy od Józia 
z Wrocławia, i od Tadeusza już z Kruszyny, po szczęśliwym powrocie mimo bardzo 
trudnych okoliczności. Taka ulga sercu, że szczęśliwie Józio dojechał i jest pod opie-
ką doktora, choć znowu niepokój trwa, co dalej będzie, jeśli pochód Rosjan zagrozi 
Wrocławiowi. 

 
9 go [listopada]. 

Już i ustne mamy wiadomości. Poczciwy Tadeusz przyjechał nam je dać. 
Prawdziwie opatrzność czuwała nad nimi. Wszędzie ostatni przejechali, już potem 
nie chcieli brać pasażerów. Wprawdzie długa, niewygodna była podróż. Wyjechaw-
szy o 9 tej z Maluszyna rozstawnymi końmi, stanęli około 3 ciej w Częstochowie  
i dzięki zabiegliwości Tadeusza dostali się do pociągu koło 9 tej wieczór, który do-

                                                 
57 Łopuszno, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, siedziba gminy. 
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wiózł ich koło północy do Lublińca58, gdzie po długiej wędrówce do trzech przepeł-
nionych hoteli, musieli powrócić na stację i na twardych ławach przespać przez parę 
godzin, by wyruszywszy rano, stanęli koło 3 ciej po południu we Wrocławiu. Wszę-
dzie przepełnienie wojskiem i koleją także jazda niewygodna. Po paru dniach poby-
tu we Wrocławiu, Tadeusz chcąc powracać, udał się do Głównego Komenderującego 
Escellena von Rothkiera o przepustkę. Ten mu na pierwsze słowo oświadczył, że 
już nikomu nie daje. Spojrzawszy jednak na przepustkę z Radomska, która pozwa-
lała pozostawać we Wrocławiu do 27 grudnia, na cały głos powiedział; Welche 
Dummheist59, i zdaje się ubawiony wiarą naszego landrata w długość swych rzą-
dów, kazał przepustkę wydać i wyszedł z biura, nikomu już nie załatwiając. Naza-
jutrz dostał się łatwo koleją do Lublińca nieszczęsnego, ale tu mu oświadczyli, ze 
pociąg dalej nie idzie, a od Herbów już nie ma mowy, aby mógł przejechać. Gdy 
wielce strapiony rozmyślał co robić, nadjechał automobil wojskowy, wysadził swo-
ich pasażerów, a Tadeusz dosłyszał, że palacz powraca do Częstochowy. Wszedł 
natychmiast z nim w pertraktacje i dzięki przepustce wrocławskiej i 20 markom 
napiwku dostał się w niespełna godzinę przed hotel Angielski60, w którym zastał 
pana Michalskiego61, do którego właśnie chciał się dostać. Przenocowali w Często-
chowie, jedli kolację w sali hotelu przepełnionej oficerami pijącymi gwarno szampa-
na. Nazajutrz dostali się do Borowna62 poprzez szańce sypane przez niemieckich 
saperów. Tu znów przenocował, bo ze wszystkich stron odzywały się strzały ar-
matnie i karabinowe, a nazajutrz jadąc do Kruszyny, spotkał już patrole kozackie. 
W Kruszynie zastał nie takie zniszczenia, jak się obawiał. Pałac nienaruszony63. 
Tylko szkody ogromne w gospodarstwie. Trzeciego więc dnia dostał się do Piasz-
czyc, gdzie żona64 i córka przechodziły dnie wielkiej trwogi, bo im przed odwrotem 
obiecywali spalić i rozburzać wszystko, tak że spakowały wszystkie rzeczy i wynie-
śli do piwnic.  

 
 

                                                 
58 Lubliniec, miasto w woj. śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego. 
59 Welche Dummheist (niem.), Co za głupota! 
60 Hotel Angielski w Częstochowie funkcjonował przy ulicy Dojazd obecnie J. Piłsud-
skiego, naprzeciw dworca kolejowego. Dzisiaj mieści się tam hotel Centralny. 
61 Prawdopodobnie chodzi o Adama Michalskiego (ur. ok. 1850 r.), syna Józefa Michal-
skiego i Bronisławy Tekli (z d. Karpińska), mąż Emilii (z d. Reszke) z Borowna. 
62 Borowno, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Mykanów.  
63 Pałac Lubomirskich w Kruszynie został wybudowany w 1630 r., zob.: Katalog zabyt-
ków sztuki w Polsce, t. 2: Województwo łódzkie, red. J.Z. Łoziński, z. 8: Powiat ra-
domszczański, oprac. H. Hohensee-Ciszewska i J.Z. Łoziński, Warszawa 1953, s. 13–14; 
K. Studnicka, Kruszyna w dziejach i legendzie [w:] Ukraińsko-polski naukowy dialog  
w Humaniu, red. W. Gworys, t. 13–14, Humań 2010, s. 153–160.  
64 Ludwika Ostrowska, córka Romana Ronikiera i Marii (z d. Lubomirska), żona Tadeu-
sza Ostrowskiego z Piaszczyc. 
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Ludwika Ostrowska 136 

 

Fot. 60. Ludwika Ostrowska  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsz-
tynów i rodzin spokrewnionych, sygn. 
IV/109, f. 036a. 
 

 
Ale szczęściem odwrót nastąpił 

bez zburzenia. I Radomsk także 
opuszczony po wysadzeniu kolei i bu-
dynków stacyjnych. Wiadomość o Czę-
stochowie okazała się przesadzoną, 
kiedy Tadeusz zastał tam Niemców. 

Dziś znowu oficerowie sztabo-
wi, których mamy 17 tu na obiedzie, 
twierdzą, że z pewnością opuścili Czę-
stochowę bez bitwy i cofnęli się ku 
granicy swojej. Czy to prawda? Czy 
możemy się spodziewać, że u nas już 
nie będzie spotkania? Trwoga z serca 
ustąpić nie może! 

Od pięciu dni mamy ciągłe woj-
ska zgłodniałe, które wykupują cały nasz zapas mąki, zabijają krowy, świnie, drób, 
spasają całą paszę. Musi się to skończyć ogólnym ogłodzeniem całego kraju po dwóch, 
a raczej czterech przejściach Niemców, a teraz konsystowania Rosjan. Dziś przecho-
dziła przez most i mnoga piechota, i niezbyt liczna artylerya. Podobno sztab korpuśny 
jest w Kluczewsku65. Nie chcą powiedzieć, jaki jenerał dowodzi. Tyle dobrego, że 
kapnie czasem jakiś swój żołnierz do rodziny lub wieść przyniesie o innych, że żyją na 
pociechę żony. W każdym domu przepełnienie żołnierzy. Kobiety muszą bez wypo-
czynku piec chleby, ani śpią ludzie, ani nie mają co jeść. 

Niemcy przynajmniej mieli wzorowe piekarnie i kuchnie polowe, które w po-
chodzie funkcjonowały, i dużo swoich zapasów, co im nie przeszkadzało wymagać 
jak najwięcej od mieszkańców. 

 
10 go [listopada]. 

Przychodzą wieści z Moskorzewa. Okropne przeżyli chwile. Tam spotkała się 
ariergarda66 niemiecka okopana z armatami na Hebdziu67, folwarku ku Szczekoci-

                                                 
65 Kluczewsko, gmina wiejska w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim. 
66 Ariergarda, straż tylna, osłaniająca odwrót. 
67 Hebdzie, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Moskorzew. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
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nom, z nadchodzącą awangardą68 rosyjską od Lubaczowy, folwarku drugiego ku 
Jędrzejowu. Moskorzew mniej więcej pośrodku był pod ogniem działowym i karabi-
nowym przez 6 godzin, które przesiedzieli w piwnicy. Liczą, że około 800 pocisków 
przeleciało im nad głowami pękając. W ogrodzie, na łące i po polach mnóstwo ich 
potem nazbierano, a cudem prawdziwym opatrzności ani żaden budynek nieuszko-
dzony, ani z ludzi nikt nie ranny, ani na dworze, ani na wsi. Nie wiadomo, jak 
Panu Bogu dziękować za taką opiekę wśród strasznego niebezpieczeństwa, spłonęły 
3 sterty. 

 
12 go [listopada]. 

A teraz idzie niebezpieczeństwo, może groźniejsze, ogłodzenia całej naszej 
okolicy przy przejściu wojska rosyjskiego. Mieliśmy pułk moskiewski piechoty i Ko-
zaków. Teraz przyszedł dziś pułk kijowski, tamten poszedł dalej. Wczoraj słyszano 
strzały i wybuchy od strony Częstochowy. Czy by to znaczyło, że wysadzają kolej 
w powietrze i cofają się, czy też zaczyna się może tygodniowa bitwa w okopach na 
linii Janów – Olsztyn – Częstochowa. Jeśli nas nie uratuje jakaś potężna akcja 
więcej na północ zmuszająca siły tu zgromadzone do odwrotu, to musimy zginąć 
choćby z głodu, gdy żadnego nie ma dla armii dowozu i wszystko czerpie z miejsco-
wych zapasów. Wszystek zapas mąki z Silpi69 wykupili, a co by się chciało zare-
zerwować, to porwą; wszystkie na opas przeznaczone bydłu, też intendentura za-
kupiła, prócz ogromnej ilości krów dworskich i wiejskich, które co dzień zarzynają. 

 
13 go [listopada]. 

Wczoraj też słyszano strzały. Mówią, że atak Rosjan odrzucony ku Świętej 
Annie. Może goście tam się nie spotkają. Żadnego nie znać pośpiechu albo alarmu. 
Dziś jenerał przybył zwiedzać pozycje. Okopują się. Za plebanią stoją armaty. Nie 
wesołe nasze położenie, tak blisko tej walki, która może być długa i zajadła. Mó-
wią, że roboczy pociąg dojechał już od Warszawy do Radomska. Jeśli to prawda, 
błysnęła by nadzieja jakiegoś dowozu. Od Kielc do Włoszczowy też wkrótce obiecu-
ją. Wciąż mamy 12 do 16 oficerów. Dziś przez most szedł poważny tren kozacki  
– wozy o jednym mocnym koniu, dosyć liczne, ale ani porównać z niemieckimi. 

 
14 go [listopada]. 

Po południu wczoraj przybył kwatermistrz z Kluczewska, zapowiadając nam 
na noc cały sztab trzech jenerałów i dwudziestu kilku oficerów. Pośpieszono więc 
[w:] szykowaniu jadło i noclegów. Aeroplan ląduje za świerkowym płotem. Przyje-
chali bardzo późno, koło ósmej. Dziś już wybierają się w dalszą drogę. Dieńszczy-

                                                 
68 Awangarda, straż przednia. 
69 Silpia, młyn. 



Ludwika Ostrowska 138 

ki70 opowiadają kobietom, że do Kielc, ale idą do Częstochowy. Generał korpuśny, 
Józef Mrozowski, bardzo poważny wydaje się memu bratu. Mówią po rosyjsku 
Dieńszczyki. Mówią, że on Polak. Naprzeciwko wciąż rozmawiają z kobietami, 
jeden warszawianin, drugi z Piotrkowa. Słychać huk dział od strony Częstochowy. 
Przed południem wizyta księdza Jana Siemieńskiego71, w kwestiach literackich 
rozmowa. Chciał dalej poszukiwać czegoś w bibliotece najspokojniej, chcąc byśmy go 
wieczorem odesłali. Powiedziałam, że nie mamy wcale koni i że powinien zaraz 
korzystać ze swojej furmanki, póki mu koni nie zabiorą, i udało się, że wyjechał 
szczęśliwie. Wielki tabor wozów Czerwonego Krzyża lokuje się na dziedzińcu, palą 
ognie; wypieszczone Jasia trawniki zjeżdżone i zrujnowane zupełnie. Popasłszy, 
jadą na plac boju. Przyjeżdżają inne i całą noc obozują. Na noc przyjeżdża inny 
jenerał z kilkunastu oficerami. To sąd wojenny. Gościnę przyjmuje, ale odmawia 
wszelakiego żywienia, mówiąc, że oni mają, a tu ludzie i tak ogołoceni ze wszyst-
kiego. Nawet bułki nie chce przyjąć, tylko kupuje. 

 
15 go [niedziela]. 

Jenerał jedzie dalej. Przyjeżdża trochę wozów Czerwonego Krzyża z siostra-
mi miłosierdzia. Mówią, że nam przywiozą rannych. Działa grzmią dalej; mówią, 
że koło Garnku72 się biją. Jakże to blisko! Czy nie powróci nam ta fala rozbita? 
Maluszyn ma wygląd spokojny. Suma jak zwykle gromadzi wiele ludzi. Co będzie 
wieczór? Co będzie jutro? 

 
16 go [poniedziałek]. 

Wielka decydująca bitwa zaczęta pod Częstochową, a raczej bliżej nas. Po-
dobno Niemcy pierwsi zaatakowali. Od wczoraj wojska już nie przechodzą, ale 
lazarety. Dzisiaj mnogie wozy, stada duże bydła. Zdaje się zapasy dla wojska. Paru 
tylko oficerów nocuje. Pułkownik bardzo uprzejmy, który dużo rozmawiał z Jasiem.  

Dziś na obiad i zostaje na noc hrabia Tołstoj z towarzyszem, wojskowi, ale 
mamy wrażenie, że to korespondenci. Jeszcze Jaś z nim się nie zetknął. Mamy tele-
fon w przedpokoju. Ci panowie nocują w parterowym i obok biblioteki, jedzą  
w białym. 

Od samego rana armaty biją bez ustanku. Ja jeszcze nie słyszę73. Co to będzie, 
jak słyszeć zacznę? Będzie dowód, że się zbliżają! Mstów74 podobno zbombardo-

                                                 
70 Dieńszczik (ros.), ordynans. 
71 Jan Siemieński (1836–1920), syn Jana Nepomucena Siemieńskiego i Franciszki  
(z d. Dembińskiej), ksiądz, pisarz. 
72 Garnek, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Kłomnice.  
73 Autorka pamiętnika chorowała na uszy. Od lat 60. XIX w. cierpiała na niedosłuch. 
74 Mstów, wieś położona w woj. śląskim, w pow. częstochowskim. 
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wany, św. Anna75 także. Co się dzieje w Chrząstowie? Posłaliśmy posłańca. Stam-
tąd nie słychać strzałów. Kto jutra dożyje? 

 
17 go [wtorek]. 

Mamy dziś rano wiadomości z Chrząstowa; nie mieli bitwy na miejscu, choć 
bardzo blisko, tak że strzały karabinowe słyszeli. Mają sztab korpuśny, a spodzie-
wają się sztabu armii. Posuwa się wszystko ku Częstochowie. Dziś strzały słychać, 
ale oddalone. Tam pewno będzie decydująca akcja. Jak się to skończy? Boże, strzeż 
Częstochowę i nas wszystkich! Podobno Częstochowa otoczona. 

 
20 go [piątek]. 

Żyjemy w ciężkim oczekiwaniu. Oddaliła się burza, strzałów nie słychać albo 
bardzo z daleka, ale wisi chmura nad nami. Wiadomość o zajęciu Częstochowy 
przez Rosjan okazuje się mylną. Siedzą Niemcy w swoich silnych okopach, a posiłki 
pewno ściągają pośpiesznie i sytuacja coraz to u nas groźniejsza! Druga fala wojska 
rosyjskiego idzie podobno koło Końskich, a tu już pasza wyczerpana zupełnie,  
a zboże i bydło szybkim tempem się wyczerpuje. Musimy z głodu przymrzeć, jeżeli 
nie zamrzeć! 

 
21 go [listopada]. 

Co raz to gorzej! Znów podobno znacznymi siłami wkroczyli Niemcy i posu-
wają się ku Warszawie od Torunia i Kalisza. Są już podobno w Brzeźnicy76, grożą 
Radomskowi i kolei warszawsko-wiedeńskiej, po której pociągi dotarły już aż do 
Radomska. Mówią nawet, że kolej już przerwana koło Koluszek. Nadzieja odży-
wienia tą arterią słabnie. 

Wczoraj zrobił Jaś kontrakt z intendentem na 1000 korcy żyta z Rudki77, 
które ma intendentowi odstawiać do młyna do Silpi i tu chleb dalej wypiekać. Wiel-
kie stosy worów z chlebem i sucharami piętrzą się na naszym dziedzińcu kuchennym 
i na dziedzińcu [przed pałacem]. 

Podwody mają je zabierać. Zrobił się 3-stopniowy mrozik z pogodą. Mniej to 
wszystko będzie pleśniało. A już podobno sporo żołnierzy się od tego pochorowało. 
Nie sposób było zachować to żyto dla swoich. Byliby i tak gwałtem zabrali, jeśli nie 
po dobrej woli. Dr Rathel 78 był wczoraj mimo tej zawieruchy. 

W Chrząstowie dzielnie się trzymają, pielęgnują rannych i żywią do stu osób 
dziennie. Młodzi i obrotni, jakoś sobie radzą. Pod wieczór coraz to gorsze progno-
styki. Ogromne tabory wracają przez most ku Włoszczowie Wyraźnie cofają się. 

                                                 
75 Św. Anna, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Dąbrowa Zielona.  
76 Prawdopodobnie chodzi o Nową Brzeźnicę, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim. 
77 Rudka, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim. 
78 Autorka ma na myśli dr. Rathla z Koniecpola; Dzieje Maluszyna…, s. 855, 857, 937.  
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Jakiś sztab znowu tu zapowiedziany. Biją się podobno pod Brzeźnicą i Borownem. 
A nawet nie słychać! Wiatr od północy ku nim wieje. Co nam Bóg miłosierny prze-
znaczy? Przepędzają nawet retro79 stada krów. I teraz ciągną i ciągną wozy przez 
most, a na naszym dziedzińcu nie mniej przez to rojno, i piekarnie dalej funkcjonują. 
Popłochu nie ma. Jakieś chodzą wieści, że Austriacy także wchodzą od granicy.  
A mówili przedwczoraj, że Kraków otoczony. Wszyscy kłamią. 

 
Fot. 61. Fragment dziedzińca w Maluszynie 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 043a. 

22 go [listopada]. Niedziela. 
Położenie niewytłumaczone. Wczoraj i w nocy tabory niezliczone wracały ku 

Włoszczowie. Dziś rano wielkie stada bydła retro przepędzali. Równocześnie idą 
wozy i w przeciwną stronę, prowadzą jaszczyki z amunicją. Wczoraj wrzała bitwa 
karabinowa i na bagnety koło mostu na Bobrach80, którego naprawie Niemcy chcieli 
przeszkodzić. Wydaje się, że ich odrzucili i wzięli podobno 1000 do niewoli. Masa 
lżej rannych idzie piechotą przez most. Po ciężko rannych pojechały podwody. Zdaje 

                                                 
79 Retro (łac.), z powrotem. 
80 Bobry, miejscowość pod Radomskiem, tamże kolejowa przeprawa przez Wartę. 
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się, że ich tu nie będą zatrzymywać, ale prowadzić do lazaretów urządzonych  
w kieleckiem. Jeśli będzie potrzeba, ofiarujemy na szpitalik ochronkę. Nie było, 
zdaje się, armat w tej walce i nie słyszano tu strzałów. Wśród tego wszystkiego 
fabryka idzie, dając cukier wojskom i okolicy. Rozchwytywany! Gdy się skończy 
kampania, i cukru już nie będzie.  

Pan Szymański – dyrektor, daje dowód niepospolitej energii, zimnej krwi i obrot-
ności, a przy tym coraz to więcej ocenić można jego zacny charakter i pewne zasady. 

Znowu jadą ku Włoszczowie wielkie tabory. 
 
Fot. 62. Fabryka cukru w Silniczce  

Źródło: www.maluszyn.eu. Autor fotografii nieznany 

23 go [listopada]. 
Nie 1000, ale 1500 jeńców przyprowadzono wczoraj wieczorem i zamknięto 

w oborze i słodowni. Poddali się podobno Bośniacy, bo od 3 dni nic nie jedli, a tu im 
także nic podobno nie dali i tak zgłodniałych przez most pędzili o 9-tej rano pod 
bardzo małą eskortą. Mnóstwo rannych wciąż idzie i przywożą trzy siostry miło-
sierdzia rosyjskie. Nocowały w białym salonie. Ochronka zajęta. Cała groza wojny 
wkoło nas. Od strony Częstochowy słychać dziś bezustannie huk armat. Tabory, co 
wczoraj za most się cofały, znów powracają i krowy już przepędzili nazad. Podob-
no Niemców odpierają. O jakże Boga prosimy, aby był koniec tego okropnego szamo-
tania w tę i w tę stronę. Dziś 6 stopni mrozu. Zimno i głód wszystkim grożą, i woj-

http://www.maluszyn.eu/
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skom, i nam. Hr. Tołstoj wyjeżdża dziś do Cielętnik81. Był to po prostu oficer od 
parku artylerii, żadna osobistość literacka. 

Znowu więc posuwają się naprzód. Pomimo tego krążą wieści, że Niemcy po-
suwają się wielkimi siłami od Torunia na Warszawę, obu stronami Wisły. Nie zo-
stanie piędzi82 naszej ziemi niewyniszczonej. 

Wczoraj miałam niespodziewaną wizytę. Panią Kamieniecką83 z Karolcią 
Tymowską84. Od tygodnia u nich spokojnie i miały odwagę przyjechać, i to ku wie-
czorowi w nasz obóz. Opowiadały przejścia swoje, Ulesia i innych członków rodzi-
ny i sąsiedztwa. Do tej pory nikt nie zginął. Mówią, że Kruszyna spalona, ale to 
może fałszywa pogłoska. Pana Kamienieckiego ktoś widział w dobrym zdrowiu  
w Warszawie, ale nic o sobie znać nie daje. 

 
24 go [listopada]. 

O ileż więcej niespodziewane i najmilsze odwiedziny ubłogosławiły dzień 
dzisiejszy. Oczom wierzyć nie chciałam, gdy ujrzałam nie tylko Gucia, ale i Hacię. 
Czemu im to zawdzięczamy?... 

 
26 go [listopada]. 

Przyjechali w poniedziałek przed samym obiadem pomimo grających z daleka 
armat, zabawili 24 godzin, i opuścili nas we wtorek po obiedzie. Opowiadanie prze-
żytych wrażeń, snucie z ich strony nadziei na przyszłość, zagłuszyły trochę obecne 
chwile. A przyglądali się z nami ogromnym gromadom jeńców i rannych prowadzo-
nych przez most do Włoszczowy.  

W naszej ochronie było przez trzy dni 150 ciężej rannych. Byli i po wszyst-
kich domach mieszkalnych. Cały tu oddział był Czerwonego Krzyża z doktorami  
i siostrami miłosierdzia. Wczoraj wszystkich odwieźli do Włoszczowy, a szpitalny 
oddział miał wyjechać do Radomska, ale stoi. Tymczasem toczy się, zdaje się, wiel-
ka, decydująca może bitwa, między Wartą a Wisłą. Tędy prowadzą ciągle jaszczyki 
z amunicją, puste znów wracają do Włoszczowy. Reszta naszych koni fornalskich 
wzięta na podwody pod karabiny. Pod Częstochową ciągle grają armaty. Wczoraj 
głosili znowu tu oficerowie, że Częstochowę zajął korpus kaukaski. Znowuż ta 
wieść fałszywa! Tutaj gromadzą magazyny żywności, nawet mnie proponowali 
odstąpić kaszy, co ze skwapliwością przyjmuję. Ale czy odstąpią? A tymczasem 

                                                 
81 Cielętniki, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Dąbrowa Zielona. 
82 Piędź, dawna miara długości równa odległości od końca kciuka do końca palca środ-
kowego, rozpostartej dłoni dorosłego mężczyzny. 
83 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Teresę Kamieniecką (ur. ok. 1869 r.), córkę Bolesława 
Moszczeńskiego i Marii Kleofy (z d. Milewska), żona Władysława Kamienieckiego  
z Pągowa.  
84 Karolina Tymowska (1854–1927), córka Seweryna Jana Tymowskiego i Adeliny  
(z d. Förster). „Karolcia” była kuzynką Aleksandra Ostrowskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_Zielona_(gmina)
http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=forster
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wciąż po 10–5 f [untów] mąki pszennej chcą oficerowie ode mnie kupować i nie 
sposób odmówić. Pieką sobie na swojej piekarni bułki. 

Nasz magazyn nad piwnicami nam zabierają dla siebie. Właściwego wojska 
teraz nie ma, tylko te tabory ciągle w tę i w te stronę z całą obsługą, a dużo stale tu 
stoi. Zajęli już czeladnię, pralnię naszą na przeciwko. Nie ma ani gdzie prać, ani 
gotować; coraz trudniejsze życie wśród tego obozu, a zima idzie. Było już do  
8 stopni mrozu. Teraz zelżało i śnieg pada. Droga obecnie doskonała. Nie daj Boże 
ostrej, wczesnej zimy i przerwy w komunikacji przez śniegi. Już nasi ludzie marzną, 
bo nie ma czym dowieźć opału, wreszcie – nie ma gotowego. Osły trochę ratują, 
dowożąc po trochu torf z Lucisk85. Ale te biedne stworzonka cztery razy muszą 
obrócić, zanim sąg przywiozą, a jak się wózek popsuje, nie można zreperować, bo 
warsztaty przez wojsko zajęte i nie dopuszczają do kowadła naszego kowala. 

 
27 go listopada. 

Wczoraj znowu mieliśmy wizytę panny Sikorskiej86 przybyłej dla wyrobienia 
glejtu od tutejszej władzy wojskowej dla przewiezienia buraków do fabryki, która 
idzie ostatnią parą opału i buraków, i stanąć ma za kilka dni. Glejt został udzielo-
ny bardzo grzecznie przez pułkownika intendentury, który to od paru tygodni kon-
systuje, zawsze bardzo chętnie memu bratu dopomaga. Był i ksiądz proboszcz,  
i opowiadał, że oficerowie złożyli kolektę na mszę św., prosząc o pokój, a gdy obie-
cał ją odprawić i nie chciał przyjąć, prosili, aby to przyjął na kościół. Dzisiaj była ta 
msza św. przy współudziale wielu żołnierzy i oficerów, i jenerała. Ja nie byłam, 
obawiając się wilgotnego powietrza przy złej dyspozycji. Jakże gorąco łączyłam się 
w domu z tą modlitwą. 

 
28 go [listopada]. 

Ciągle to samo. Magazyn nasz nad piwnicami zapełniają. Podobno paki  
z konserwami i paki z ciepłym ubraniem. Dziś kończy się zupełnie nasze siano. 
Wezmą się za słomę i kartofle. Po południu odwiedziny pani Janowej Siemień-
skiej87. Później odpowiedź z Piaszczyc. U nich było bardzo blisko gorąco. Teraz się 
trochę oddaliło. Trzy bomby z aeroplanu padły w Radomsku w czasie pobytu tamże 
Tadeusza. Nic nie uszkodziły. 
 
30 go listopada. 

Znowu radość z powodu przyjazdu Gucia. Miał interes, naturalnie przykry, 
we Włoszczowe i skorzystał, by tu dojechać i zanocować. U nich spokojniej jak  
                                                 
85 Luciska, nazwa lokalna torfowiska na północ od Maluszyna. 
86 Prawdopodobnie chodzi tutaj o jedną z córek pani Sikorskiej, która była gospodynią 
folwarczną w dobrach Maluszyn; Dzieje Maluszyna…, s. 205, 867, 924. 
87 Prawdopodobnie mowa tutaj o Zofii Siemieńskiej, córce Władysława Józefa Okęckie-
go i Marty Marii (z d. Czorba), żona Jana Nepomucena Siemieńskiego. 
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u nas, ale położenie bez zmiany wyczekujące i wedle mnie groźne. Zanosi się na 
uporczywą obronę pozycji pod Częstochową, przeciąganie się rozpaczliwej walki, 
która może jeszcze mieć różne fluktuacje. 

 
1 go [grudnia]. 

Wczoraj miał Jaś na obiedzie generała Koszelewa (od sądu polowego) i puł-
kownika, który najdawniej tu konsystuje i często oddaje usługi. Obiecuje nam ustą-
pić parę worków kaszy jaglanej, ogromnie cenny nabytek. 

 
2 go [grudnia]. 

Od wczoraj mamy nową groźbę. Aeroplany niemieckie krążą bardzo wysoko 
nad nami, wyraźnie obserwując ten obóz i magazyny coraz to większe, i prawdopo-
dobnie chcą rzucać bomby, jak już rzucili w Radomsku, w Przedborzu, w Pławnie. 
Żołnierze zaś uprawiają sport – strzelanie do nich, naturalnie bez żadnego rezulta-
tu. Pukanina, której nie słyszę… Myślę, że i w okno trafić mogą. Biorę sobie na 
rozwagę, że ta bomba wisząca nad nami nie jest niebezpieczniejsza od pioruna  
w czasie burzy, i najczęściej nie trafi, zwłaszcza, gdy się schronić pod płaszcz Mat-
ki Boskiej. Ale nieświęte oczekiwanie. 

Wczoraj przejeżdżały dwa paradne samochody z jakiemiś wyższymi oficera-
mi, zapewne z głównej kwatery, ku placowi boju. Widzieliśmy je z daleka, pędzące 
przez łąkę, gdzie droga lepsza niż na trytwie88. Przejechali tylko, a za nimi konie 
osiodłane. Dziś mnóstwo robotników idzie za most. Podobno tną las kurzelowski  
i przez piachy robią drogę drewnianą. Mężczyznom płacą po rublu, dziewczynom  
z rydlami po 50 kopiejek. Przynajmniej zarobek jest. Żeby to było co za to kupić do 
jedzenia… Dziś mi jaja zaofiarowano dowiezione, po 4 kopiejki sztuka. To jeszcze 
byłoby możliwe. 

 
6 go [grudnia]. 

Cztery dni przeszły w coraz to większym zaniepokojeniu. Cudowne dnie po-
gody bez mrozu i ciszy w naturze, gdy tu między ludźmi taka męka. Zaczęli się po 
trochu wynosić, wywozić zgromadzone magazyny w coraz to szybszym tempie, co 
zdradzało pewne zaniepokojenie. Dziś już z pośpiechem resztę worków i skrzyń 
wywozili. Piekarnie poszły ku Przedborzowi. Ludność na razie odetchnęła oswobo-
dzona od przepełnienia izb, a niepokój coraz to większy, czy nie będziemy mieć 
znów innych gości. Słychać bitwę za Radomskiem; wyraźnie znów ku Warszawie 
uderzają i kolej chcą przerwać. Tymczasem ku wieczorowi znów tabory powracają. 
Co to będzie dalej ze zgłodniałą nową falą? Coraz to ciężej wytrzymać. 

                                                 
88 Trytwa, podmokła droga między polami. 
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W piątek, 4-go grudnia, taki popłoch zrobił się w Silniczce skutkiem strasze-
nia przez oficerów, że w nocy wyjechała pani dyrektorowa Szymańska89 z dziećmi  
i rodzina pana Sudalskiego90, by na Końskie91 wydostać się za Wisłę, do Lublina, 
gdzie mają rodzinę. Nie dziwię się mężom, że w tych warunkach woleli ją usunąć 
póki można, w bezpieczne miejsce. 

 
9 ty [grudnia]. Środa. 

Coraz to lepiej można się przekonać, że tu nie jest bezpieczne miejsce. Ta bi-
twa, która się toczy od Krakowa do Łodzi i Wisły, nabiera charakteru tej wielkiej 
francuskiej bitwy, która trwa od trzech miesięcy, a ta jeszcze bardziej zażarta, bo 
broni od najazdu granic niemieckich. W coraz to w innym miejscu Niemcy przełamu-
ją linię oblężniczą i posuwają się naprzód. Wczoraj byli znowu w Janowie92, a huk 
dział jak grzmot nieustanny niósł tu przerażenie. Cóż dopiero musiało się dziać  
w Chrząstowie?! Dziś oddaliły się działa, widać zostali odparci. Ale każdy dzień 
może przynieść niespodziankę. Wczoraj mieliśmy list z Moskorzewa. Także tam 
mieli wielki alarm, spodziewając się bitwy od Szczekocin, skąd się już wojska rosyj-
skie cofały. Ale także zażegnany na razie. Posunęły się znów ku Żarkom93. I tak 
pasują się okropnie. Wczorajsze święto nie przyniosło w Częstochowie żadnej zmia-
ny, a tak się spodziewałam jakiej pomyślnej wiadomości. Tylko cudowny zbieg oko-
liczności mógłby skrócić te straszne walki. Spoglądam w tej chwili przez okno na 
pokojowy widok. W ślicznym słońcu czterech oficerów bawi się ze szczeniakami na 
tarasie, których pięcioro wraz z matką wozi ze sobą jeden z nich. A tabory przez 
most jadą i jadą to w tę, to w drugą stronę, na polu stoją podobno jaszczyki, czeka-
jące na rozkaz, w którą stronę się udać. 

 
10 go [grudnia]. 

Przeżyte dni trwogi. Cofanie się wojsk rosyjskich coraz wyraźniejsze – po tabo-
rach, piechota tłumnie przechodzi. Artyleria zatrzymuje się i ustawia w Borzykowie94.  

We środę, 16-go [grudnia] popłoch ogólny; [o]koło 11-tej przejeżdżają Skarb-
kowie95. Pani Kamieniecka z całą rodziną96. Tadeusz z Marysią wyjeżdża. Nama-

                                                 
89 Chodzi tutaj o żonę dyrektora cukrowni w Silniczce.  
90 Prawdopodobnie mowa o Sudalskim, który pracował w fabryce cukru w Silniczce. 
91 Końskie, miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, siedziba gminy miejsko-
wiejskiej.  
92 Janów, gmina wiejska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim. 
93 Żarki, miasto w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej.  
94 Borzykowa, wieś położona w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 
95 Mowa tutaj o Karolu Skarbku (ur. ok. 1876 r.), synu Bolesława Skarbka i Jadwigi  
(z d. Nasierowska) i jego żonie Janinie (z d. Michalska) z Borowna. 
96 Chodzi tutaj o przyjazd państwa Kamienieckich z licznym potomstwem: Andrzejem, 
Adamem, Cezarym, Zofią i Władysławem. 
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wiają do wyjazdu wszyscy ku Radomsku. Przyjazd jenerała księcia Tymanowa. De-
cydujemy się odesłać Helenkę do ojca, by zdecydował, gdzie dzieci obrócić. Już nie 
mogą przejechać, drogę zawalają uciekający Rosjanie drzewem. Wracają się. Pod wie-
czór wszyscy chcą uciekać, nie wiedząc gdzie – cała administracja. Rozchodzi się 
pogłoska, że przyszedł rozkaz, aby się wieś wynosiła, nieprawdziwa, mosty wysadza-
ją przed wieczorem, uprzedziwszy. Otwieramy wszystkie okna, żeby szyby nie pękły. 
W domu dwie pękają. Kilkanaście kolejnych wybuchów bardzo mocnych. W ciemnej 
nocy słychać jadących przez wodę zapóźnionych. Zimna krew Jasia mnie uspokaja 
trochę. Nie rozbieram się. Całą noc kręcą się zapóźnieni Kozacy. Światła się pokazują. 

 
17 go [grudnia].  

Rano już silny patrol ułanów pruskich. Wkrótce saperzy z szaloną szybko-
ścią zaczynają naprawiać most. Napływają wozy, armaty. Pchają te ostatnie przez 
wodę, w bród… Równocześnie wyrąbują świerki wiodące na wyspę, i tam w wą-
skim miejscu z tych świerków przerzucają na pontonach most; tamtędy i przez łąki 
puszczają wozy niezliczone. Wydaje mi się, że ustawiają karabiny maszynowe 
wzdłuż drogi, na trawniku pod fontanną, ale to pomyłka. Karabiny w kozły usta-
wione w czasie roboty saperów.  

 
18 go [grudnia]. 

Wieczorem, już cała piechota, kawaleria przeprawiwszy się, już jadą dużym 
mostem. Tymczasem od czwartku mamy kwaterunek sztabu. Dom zajęty prócz na-
szych pokoi; nawet Józia pokój pełen jego gratów, ksiąg, papierów zajął jenerał von 
Köenig. Tego jeszcze nie bywało. 

 
19 go [grudnia]. 

Wyjazd powtórny Helenki z przepustką i glejtem generała. Tak bym chciała, 
aby zdecydowali się wywieźć dzieci do matki za granicę. To może być coraz to groź-
niejszy czas dla nas, a w każdym razie głód i zarazy. Starzy nie chcą opuścić gniaz-
da i dogasać będą. Młodych trzeba by ocalić! 

Dziś biorą się już do młócenia i będą wszystko wywozić, jak wywieźli z bliż-
szych siebie okolic. 

 
22 go [grudnia]. 

Coraz to smutniej u nas. Grozi nam co najmniej kompletne ogłodzenie, jeśli nie 
nowe strategiczne posunięcie, mogące nam przynieść zagładę. Sztab miał wyruszyć 
dalej – tymczasem pozostał i zabiera się tu świętować. Zjeżdża się coraz to więcej 
oficerów, ogarniając wszystkie możliwe kąty. Feldpost97 przywiozła 40 gwiazdko-
wych paczek, złożonych w moim przedpokoju. Dzisiaj wnieśli do niego także kieł-

                                                 
97 Feldpost (niem.), poczta wojskowa. 
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basy i chcą pakować do bufetu. Wszystek nasz drób i świnie zabierają. Krowy za-
rzynają, a żądają masła świeżego co dzień i jajek na ciasta świąteczne. 

Te drobne troski zasłaniają chwilowo wielką, ciągłą grozę wojny. Biją się pod 
Chęcinami98. Mnóstwo rannych napływa, szpital znowu w Silniczce założony, i tu, 
w szwajcarskim domu. Rodzinę rządcy i ochroniarki przygarnęłam do domu, o tyle 
więcej gąb do żywienia. 

Znowu ciągła wymiana pełnych i pustych wozów ku linii bojowej. Jenerał von 
Köenig okazuje nam względy i miłymi formami łagodzi wymagania wojny, ale powie-
dział mi: La guerre est la guerre!99, i naturalnie w razie danym nie cofnie się przed 
niczym. Mówił mi, że właściwie powinien był wyciąć wszystkie nasze drzewa, ale że 
mu żal. Widać nie zachodzi jeszcze konieczność. Ale gdy to zobaczymy – to już będzie 
znak, że tu zamierzają się bronić. A wtedy już po naszym Maluszynie. Do tej pory 
wycięli świerki, olchy, tuje prowadzące na wyspę, by tam przeprowadzić drogę. 
 

Fot. 63. Widok z okien pałacu w Maluszynie na wyspę 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 134. 

 

                                                 
98 Chęciny, miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, siedziba gminy miejsko- 
-wiejskiej. 
99 La guerre est la guerre! (franc.), wojna jest wojną! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
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Wczoraj były listy z Moskorzewa. Oni tak samo przechodzili trwogę, groźbę 
bitwy, którą uprzedził rozkaz cofnięcia. Tak samo mają kwaterunki Austriaków, 
ciągnących na Chęciny. 

Pani Kamieniecka dojechawszy do Oleszna100, zastała tam potyczkę i powró-
ciła do domu. Skarbkowie pojechali dalej. Podobno pod Końskiemi poważniejsze 
bitwy. Mówią, że główne pod Łodzią, Łowiczem i Modlinem. 
 
 
[1915]  

 
4 stycznia. 

Minęły smutne święta bez Pasterki, bez Wilii, bez dzwonów, za to z woj-
skową gwiazdką w salonie dla oficerów, w pokoju przy spiżarni dla podoficerów, ze 
śpiewaniem do drugiej w nocy, ale bez żadnych nadużyć i pijaństwa. Nasz szampan 
i inne wina rozweselały naszych gości101. Robili przegląd piwnicy, spiżarni i biblio-
teki102, ale wszystkiego nam nie zabrali, tylko [o]prócz broni, którą wszystka niby 
pożyczyli, a nie oddali. Polowali na bażanty i zające. Całe dwa tygodnie tu byli.  
W środę przed Nowym Rokiem przyszedł rozkaz wcale nie mile przyjęty, by się 
posunęli dalej, i zrobiło się luźniej, ale ciągła okazja przez oficerów terenu i przejeż-
dżających w tę i tę stronę, ku linii bojowej. Co dzień przewożą rannych, mnóstwo 
składając na noclegi w lazaretach w Silniczce i Silnicy. Wczoraj było ich widać 
jeszcze więcej, bo u nas przeszło 100 złożyli w domu szwajcarskim, w szkole,  
w kancelarii, w jadalni, koło kuchni. Dziś już pojechali dalej. 

Przedwczoraj i wczoraj pierwsze wiadomości od Józia z Wrocławia. Tam ku-
rację jeszcze prowadzi i chce w styczniu wracać. Radość z wiadomości i obawa po-
wrotu. Druga radość – wiadomość przez niego, że Helenka dojechała szczęśliwie do 
matki. Ogromny ciężar spadł z serca. Podzielał te nasze pociechy Tadeusz, który 
wczorajszy dzień z nami spędził. Szczęśliwie wtedy powrócili do domu, choć między 
Kobielami a szosą potyczki wkoło nich się odbywały, a szosą już forsownie na 
Przedbórz maszerowali Austriacy. Teraz mają wkoło siebie Węgrów i chwałą ich 
sobie, że uprzejmi. 

 
 

                                                 
100 Oleszno, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Krasocin. 
101 Piwnica maluszyńska gromadziła spory zapas trunków. Szczególnie cenione przez 
rodzinę Ostrowskich było wino, zob.: APŁ, APiOM, Akta tyczące się gospodarki dwor-
skiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10. 
102 Przy pałacu Ostrowskich znajdowała się biblioteka, w której gromadzono dzieła 
oprawione i nieoprawione, a także broszury; APŁ, APiOM, Katalog biblioteki maluszyń-
skiej, sygn. IV/18. Istniał również niewielki zbiór rękopisów archiwalnych; Z. Wdowi-
szewski, Wiadomości o Archiwum Ostrowskich z Maluszyna, „Archeion” 1929, z. 5, s. 65. 
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20 stycznia. 
Otóż i dwa tygodnie minęły bez zapisywania. Tak się życie wlecze w oczeki-

waniu jakiejś zmiany, że trudno się zabrać. Każdy dzień pogarsza położenie pod 
względem ekonomicznym. Intendentura poczęła funkcjonować zaraz po wyjeździe 
sztabu – zajęte młyny na Silpi i na Koźle, młocarnię parową pągowską przyprowa-
dzili do Pukarzowa i domłacają resztę żyta, a nie możemy otrzymać, żeby dali ordy-
narię103 na 1-szy stycznia! Resztę pszenicy tam rozkradli w snopie. Pukarzów ciągle 
opanowany przez tabory i pionierów, którzy drogi poprawiają i robią nowe, drewnia-
ne, poprzez zasiewy, na co, naturalnie, wyrąbują nasz las. Reszty krów i świń prze-
prowadził rządca tutaj, a cały folwark i jego budynki puste, zajęte przez wojsko  
i konie. Maluszyn również opanowany przez tabory, które jadą bez przerwy w tę  
i w tamtą stronę. W ciągu ostatniego tygodnia całkiem nowy most zrobili na Pilicy, po 
połowie robiąc. 

Tak, że ciągle przejeżdżali. Drzew naścinali z plantacji nad rzeką; na tak 
zwanej Detrowie104 nazwozili drzewa z tartaku, z lasu, z Kurzelowa. Dużo się tego 
zostało i oto robią nam oryginalną propozycję, żeby to drzewo kupić. Propozycja „na 
gębę”, przez żołnierza. To jest, żebyśmy kupili przeważnie nasze drzewo po to, żeby je 
oni natychmiast rozrąbali i roznieśli na opał. Interes godny zazdrości! 

Dzisiaj ruch taborów jeszcze większy, podobno przenoszą magazyn z naszego 
magazynu nad piwnicami do Włoszczowy, gdzie już kolej dochodzi z Częstochowy.  

 
8 go [lutego]. 

Przeszło dwa tygodnie minęło bez pisania po części dla bólu palca, który pisać 
mi nie pozwalał, a po części dlatego, że dręczący stan oczekiwania trwa ciągle. Ocze-
kiwano jakiejś znaczniejszej zmiany na 27 go stycznia – urodziny cesarza Wilhelma105, 
wzięcie Warszawy zapowiedziano. I na bliskim nam froncie słyszano 26 go i 27 go 
[stycznia] wielka kaonadę, ale wszystko pozostało bez zmiany. I człowiek tak boi się 
tej zmiany, bo gdyby była ku nam, nowa linia okopów przygotowana od Włoszczowy 
na Secemin106, Czaryż, Mękarzew107, Moskarzów i strach pomyśleć, gdyby tam miały 
się wywiązać nowe walki. Nie można nie podziwiać przezorności obecnych atakują-
cych, którzy podobno już i w Poznańskiem trzy linie takich okopów zrobili pomimo 
dobrego swojego położenia, myśląc o obronie. 

                                                 
103 Ordynaria, świadczenie w naturze dworu na rzecz zatrudnionych tam stałych pracow-
ników, najczęściej w postaci zboża i ziemniaków. 
104 Detrowie, plantacja nad rzeką. 
105 Wilhelm II (1859–1941), ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii 
Hohenzollernów. 
106 Secemin, gmina wiejska w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim. 
107 Mękarzów (Mękarzew), wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. 
Moskorzew. 
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Z Moskorzowa miewamy co tydzień niezłe wiadomości o względnym u nich 
spokoju, ale tak samo postępuje tam dzieło ogołacania ze wszystkiego i obawa głodu. 

U nas taborów o wiele mniej przechodzi od czasu doprowadzenia kolei do 
Włoszczowy. Gdy się patrzy na pusty most, na spokojny ogród, wydaje się, że to nie-
prawda, ta nieszczęsna zmora wojny okropnej. Ranni też nie przechodzą. Mieliśmy 
przez dwa tygodnie dwie diakonisy108, które ich po drodze operowały. Teraz pojechały 
nie mając nic do roboty. Mieszkały w pokoju ojca z wyjściem na sień. Były bardzo 
spokojne, skromne i swojej pracy oddane. Nie widziałam się z nimi, nie wychodząc 
wcale z naszych pokojów. Taki systemat Jasia, żebym się do niczego nie mieszała (bo 
bym tylko zamieszała), więc muszę się temu poddać. Zresztą to dogadza mojej bierno-
ści. Ale może byłoby lepiej inaczej. Oficerów mamy wciąż dużo na kwaterunku. Obec-
na seria ma swego kucharza i żywi się sama, dobierając do swych zapasów naszą 
zwierzynę, nasze ryby, etc… Młócą dalej w Silniczce. Zabierają całe zboże z Rudki. 
A z Bąkowej Góry zabierają Austriacy do Przedborza. Intendent z Silniczki, pan von 
Klitzing, przyznał nareszcie ordynaryę i wydają żyto po trochu; co będzie na 1-go 
kwietnia znowu? Tak trudno stosować się do przysłowia: „a chaque jour suffit sa pei-
ne”109 i nie troskać się o przyszłość. Postawili przy tartaku w Silniczce murowaną 
piekarnię, która wspólnie z polowymi pracuje i zaopatruje żołnierzy w chleb obficie, 
kiedy takowy sprzedają, 3-funtowy bochenek po 15 kop. Czasem nieudany chleb dar-
mo rozdają. 

 
3 go marca. 

Znów trzy tygodnie minęły w takim samym oczekiwaniu i względnie spokojnie. 
Po sztabie mieliśmy komendanta von Knesebecka, który nie dokuczał więcej niż po-
trzeba, co znaczy jednak, że każdy dzień przynosił nową stratę lub udręczenie. To 
zabranie kluczy od wozowni, to rekwirowanie wszystkich zapasowych skór i w ogóle 
magazynu warsztatowego, zajęcie kuźni, gdzie robią kowale wojskowi, urządzenie  
w winiarni ogólnego wychodka, urządzenie w mleczarni kąpieli żołnierzy i szczepie-
nie cholery. Zarekwirowanie całego zapasu spirytusu denaturowanego, który w prze-
ważnej ilości wywieźli do kwater do Kluczewska i Nieznanowic110. 

Potem nastały rządy majora de la Chevallerie, także dowódcy terenów. Przez 
kilka tygodni uporządkował nam cały dziedziniec, wywiózł na pole ogromne kupy 
nawozu i śmieci – pozostałość obozu rosyjskiego, wyczyścił dziedziniec kuchenny  
i nawiózł piasku. Oświadczył, że mamy puścić w ruch gorzelnię i kazał robić słód  
z przywiezionego przez wojskowe wozy jęczmienia. Chciał zużytkować pozostałe 
buraki cukrowe nieprzerobione z powodu braku węgla i braku koni do zwiezienia. 

                                                 
108 Diakonisa, prawosławna zakonnica. 
109 A chaque jour suffit sa peine (fran.), każdy dzień ma dość kłopotów. 
110 Nieznanowice, wieś położona w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim,  
w gm. Włoszczowa. 
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Była to nawet myśl bardzo korzystna tym więcej, że może to byłoby uratowało apara-
ty od zdemontowania na miedź, czym grożą i już wykonują. Ale wyższa władza 
odpowiedziała odmownie na jego propozycję, a równocześnie zjawili się Austriaccy 
żandarmi, oświadczając, że nie wolno gorzelni ruszyć. Zalecili również, by nic nie 
dawać Niemcom, bo ten powiat do nich należy. Platoniczna zresztą ta rada przyszła 
za późno, gdy już prawie wszystko wzięli. Jeśli naprawdę nastąpią tu Austriacy, jest 
bardzo prawdopodobne, że tym skwapliwiej resztę wybiorą. Tymczasem jednak kilka 
dni temu cywilny zarząd – komisariat, konsystujący w Radomsku, zwołał w gminie 
zebranie sołtysów, także zarządzających folwarkami, by podali ilość potrzebnych koni 
i zboża do siewu, obiecując dostarczyć. Ciekawość, co z tego wyniknie? 

Obecnie od kilku dni mamy znowu zmianę. Major ze swymi taborami posunął 
się do Kluczewska. Tu zaś posunęli z Żytnego lazaret koni kulawych, chorych, które 
stoją we wszystkich naszych budynkach i w Pukarzowie. Naczelnikiem tego oddziału 
jest hauptmann Stanislaus Mertz, który okazuje się uczynnym i niezmiernie spokoj-
nym, najmniejszego nie daje kłopotu. Żywimy go wraz z weterynarzem. Trzeci oficer 
sam się żywi i innych, przejezdnych oficerów. Mamy więc mało kłopotu! 

Ruch taborów nadzwyczaj mały, zaledwie jeden dzień był więcej ożywiony,  
a nawet przeważnie pusty. Ale wprowadzono dla miejscowych przepustki, które  
25 kp. kosztują, a na raz służą. 

 
10 marca. 

Ubiegły tydzień zaznaczył się wielką radością – powrotem Józia z Wrocławia. 
Radość przyciemniona bardzo tym, ze stan jego zdrowia nie tak poprawiony, jak mo-
gliśmy się spodziewać po długiej kuracji. Od końca października mieliśmy tylko dwa 
razy wiadomości i to przez Feldpost bardzo mało poufne listy, z których trudno było 
zmiarkować, w jakim jest stanie. Wyjechał już 26 (lutego) z Wrocławia, ale tak był 
zmęczony drogą, że w Częstochowie się zatrzymał pięć dni. Koleją dotarł do Chrzą-
stowa, tam znów wypoczywał i dopiero 6-go [marca] wieczór był z nami. Teraz tu 
wypoczywa. Parodniowy pobyt M. Rodrygowej. Ogromna pociecha. 

 
20 go [marca]. 

Tadeusz był tu przez dwa dni z córką, myśląc, że Józio już zostanie. W piątek, 
5-go [marca], musiał nas opuścić, spiesząc do Radomska na sesję zwołaną przez komi-
sarza, z przedstawicieli gmin dla ustalenia potrzebnego zboża do siewu. Obiecują  
w ciągu marca dostarczyć. Tymczasem demontują gorzelnie, zbierając miedź. Już  
w Rudce i Bąkowej Górze zabrali aparaty, rury – wszystko. Tu jeszcze nie. W cu-
krowni zabrali dotąd tylko stary szmelc. 
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Fot. 64. Alberta (Alba) i Stanisław (Staś) Potoccy 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 089. 

 
28 go [marca]. 

Znowu przeszło dwa tygodnie 
ciężkiego oczekiwania, co dalej będzie. 
Tym cięższe, że przygotowano nowe linie 
okopów między nami a linią bojową, 
obecna każe się obawiać zbliżenia wiel-
kiego tej ostatniej, do nas. Te nowe, puste 
jeszcze okopy, idą między Dankowem111  
a Włoszczową, koło Czarncy112, Krzepi-
na113 przez Czaryż, Mękarzów, tuż koło 
Moskorzewa, do Szczekocin. Grożą naj-
bliższym naszym krewnym i sąsiadom. 
Nie rozumiem, że to nie na linii Pilicy, 
czego się zawsze obawiałam! Tu pewno 
groziłby pobyt sztabów i wszystkie oba-
wy cofania! Ale co by się stało z naszymi 
najdroższymi w Moskorzewie? Oni tam 
dzielnie czekają na posterunku, nie śmie-
jąc się ruszyć, by nie być zaskoczonym 

wypadkami w rozłączeniu. Dopiero przedwczoraj pierwszy raz od wszczęcia wojny 
przyjechała na parę godzin. Marietta114 zostawiwszy dzieci115 w Chrząstowie.  
 

Wczoraj już mieli być w domu. Przynagliło ją do tej wycieczki współczucie 
dla nas biednych, tak strapionych ciągłym cierpieniem Józia, który od przyjazdu nie 
jest wcale lepiej, a raczej gorzej. Każda rzadka próba wstania przynosi większe 
cierpienie i zmusza go do leżenia w łóżku. Niezdolny jest niczym się zajmować,  
w niczym Jasiowi pomoc. 

Tymczasem wielką decyzję, o którą głównie chodziło, przyniosły same wy-
padki. Fabryka iść w tym roku nie może, bo nie pozwalają sadzić buraków cukro-
wych, by wszystkie pola były przeznaczone na produkowanie pożywienia dla ludzi 
i zwierząt. Cały więc przemysł naszego kraju zrujnowany, nawet rolniczy, jak go-
rzelnie i cukrownie. Mieliśmy w przeszłym tygodniu dwóch urzędników z Wierb-
                                                 
111 Danków, wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gm. Lipie. 
112 Czarnca, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Włoszczowa. 
113 Krzepin, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Secemin. 
114 Maria (Marietta) Potocka, córka Zygmunta Wielopolskiego i Albertyny Leopoldyny 
(z d. Montenuovo), żona Augusta Potockiego z Chrząstowa.  
115 Mowa tutaj o Albercie i Stanisławie Potockich. 
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ki116 przysłanych dla interesu. Tam papiernia jedna do szczętu spalona granatami, 
druga nieczynna z powodu braku materiałów. Całe rzesze robotników bezczynne, 
które pan Moes117 wspiera i żywi. Tak samo w Radomsku fabryka francuska Huty 
Bankowej całkiem zdemontowana, zrujnowana, 5000 robotników bez chleba. To 
samo w Częstochowie, Zawierciu, Sosnowcu, etc…Snują się głodni bezdomni,  
a coraz to więcej słychać o nowych spalonych wsiach. W przeszłym tygodniu przy-
szła kolej na Fałków118 i Czermno119, gdzie dawno się biją. A co się dzieje w bied-
nej, kochanej Wielkiej Woli? Nic wiedzieć nie możemy, bo jest poza linią lub na linii 
[frontu].  

 
29 go [marca]. 

Przed chwilą przyszli mi powiedzieć, że wielkie ilości piechoty przechodzą, 
idąc od Kluczewska ku Koniecpolowi, z muzyką, z bębnami, jak nigdy nie szli. 
Mówią, że idzie ich cztery tysiące. Widziano także ze 20 wozów z karabinami 
maszynowymi i trochę kawalerii. Na szczęście nic się dotąd nie zatrzymało. Żołnie-
rze opowiadają, że idą do Galicji czy pod Kraków. Jest to, zdaje się, skutek upadku 
Przemyśla. Idą tam na pomoc, a co tu nastąpi?  

O Warszawie nic nie słychać. Z pewnością nie wzięta dotąd, bo byśmy o tym 
od zwycięzców wiedzieli. W ogóle wiadomości bardzo skąpe, gazet nie roznoszą 
prawie, czy nie wolno? I to daje do myślenia. 

Tymczasem Austriacy się tu gospodarzą bardzo sporadycznie wśród wojsko-
wych pruskich władz. Pozawczoraj był z Radomska inspektor szkół ludowych, 
Polak z Krakowa, z żądaniem, by wszędzie szkoły otwierać. Bardzo był zachwyco-
ny w Silniczce, że szkoła i ochronka funkcjonują, tylko polecił, by przerwać naukę 
rosyjskiego, na co bardzo słusznie odparł dyrektor, że może to zrobić tylko na roz-
kaz na piśmie powiatowej władzy. Tu nie był u nas, tylko u księdza proboszcza  
i może w gminie, nacisk kładąc, by szkołę otworzyć. 

Łatwo to powiedzieć, gdy zajęta jest przez Niemców, ławki popalone, nau-
czycielka wyjechała do rodziny. 

Nad ochronką od dawna boleję, że nie można jej otworzyć, ciągle zajęta; 
ochroniarki dwie mieszkają we dworze, desperują, że próżnują, ale cóż na to pora-
dzić! Od początku grudnia ochronka nieczynna. 

 
 
 

                                                 
116 Wierbka, wieś położoną w gm. Pilica, w pow. zawierciańskim.  
117 Aleksander Juliusz Moes (1856–1928), syn Chrystiana Augusta Moesa i Konstancji  
(z d. Boese), mąż Janiny (z d. Miączyńska) z Wierbki. 
118 Fałków, gmina wiejska w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim.  
119 Czermno, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gm. Fałków. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zawiercia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_konecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_konecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82k%C3%B3w_(gmina)
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30 go [marca]. 
Od rana dalszy przemarsz wojsk bez zatrzymania u nas. Mówią, że pruskie 

pułki przesuwają pod Kraków, a że na naszej linii zajmują ich miejsce Austriacy, że 
już przeszło od Radomska 20 tysięcy za Przedbórz. Ile w tym prawdy? 

Przez most dziś przeszło trochę wozów i piechoty, ale właściwego ruchu nie 
znać. Tymczasem zjawił się oficer austriacki do zdemontowania gorzelni; boimy się  
i o rondle, w których właśnie gotuje się bulion z domęczonego robotą wołu.  

Zabiliśmy też maleńkiego podświnka, bo już większych do zabicia nie ma, że-
by coś mieć na święta. Ale czy to będzie dla nas, czy dla ogarniających nas wojsk? 
Co się stanie z nami do Świąt, jeśli to cofanie? Do tego doszło, że żałować będziemy 
naszej spokojnej obecnej załogi! 
 

Fot. 65. Most w Maluszynie 

Źródło: www.maluszyn.eu. Autor fotografii nieznany. 

Kwiecień 1915. 
 

9 go [kwietnia]. 
Przeszły święta dla nas zupełnie spokojnie. Nabożeństwo w zwykłym po-

rządku. Rezurekcja o 6-tej rano przy cudownie wschodzącym słońcu, przy dźwię-
kach dzwonów, których od pobytu sztabu nie wolno było używać. Po skończonym 
naszym nabożeństwie odbyła się Msza św. dla Niemców przez kapelana wojskowe-

http://www.maluszyn.eu/
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go odprawiona. Wielu ich się spowiadało, i w ogóle obecna załoga, po części kato-
licka, bardzo przykładnie się zachowuje i nie dokucza ludności. To samo mówią  
w Pukarzowie, gdzie ciągle stoją wozy taborów. Inne wsie są wolne od wojska. 

Po wielkich domysłach, czy się stosować do rozlepionego afiszami zakazu piecze-
nia ciast, zdecydowałyśmy się za bytności Marietty i Luli120, że skromne święcone urzą-
dzimy, i udało się bez żadnych rewizji, którymi grozili. Nie było u nas ulubionych se-
rowców, bo nabiał ledwo na opędzenie najpotrzebniejszych wymagań dworu, oficjali-
stów i służby wystarcza. Folwark dostał po jednym placku i bochenku białego chleba,  
a w kuchni upieczone drugostolne pieczywo starczyło i dla nas z dodatkiem paru chu-
dych mazurków. Mięsiwa też wszyscy po trochu dostali i starczyło jeszcze na tradycyj-
ny dyngus dla służby folwarcznej po kawałku mięsa jeleniego i po kawałku placka, i dla 
biedot schodzących się do bramy. Tylko poczęstunku wódką nie było, ani wina dla słu-
żących; mój zapas wina kaukaskiego rozdał sztab żołnierzom na gwiazdkę. 

A teraz zaczyna się okres głodu dla wielu, a trudności wielkich dla nas. Już się 
mięso wołowe zupełnie wyczerpało, a płacić je trzeba 34 kop. za funt, a 25 [kop.] za 
cielęcinę. Zjedliśmy wczoraj ostatniego indora jednego, i 4 indyczki próbujemy zachować 
na rozmnożenie, mamy w lodowni ostatniego kaczora, w kurniku jeszcze kilkadziesiąt 
kur i piętnaście prosiaków. Wszystko pod strachem, że nowa fala wszystko zabierze. 
Gdyby nie to uczucie więcej, by się oszczędzało. Ale przysłowie: „co w pysku to  
w zysku”, ciągle ostrzegało przed zbytnią oszczędnością, gdy się nie wie, dla kogo się 
oszczędza. 

Teraz wielkim zadaniem uprawa i siewy wiosenne. Bardzo źle staliśmy z nasio-
nami ogrodowymi. Pożałował Moskorzew, Halin, Chrząstów, a Moskorzew sprowa-
dził mi część nasion znaczną z Miechowa121 (okropnie także drogie). Pomoc polna Au-
striaków dotąd w dziedzinie obietnic, ale jak u nas, jeszcze mają czym siać lub można 
dostać w okolicy. Michał dopomógł, wystarawszy się o koniczynę, marchew, buraki 
pastewne etc… Przed Świętami był tu tydzień, potem u siebie zarządził, a teraz znowu 
jest z nami i pomaga bardzo Jasiowi. 

Nareszcie, co do sprzężaju otrzymujemy pomoc od naszej załogi. Hauptmann 
Mertz udziela nam 6 par koni do robót polnych za opłatą 4 marek dziennie, co jest ceną 
bardzo umiarkowaną. Tak samo tabory w Pukarzowie i na folwarku pomagają, i gospo-
darzom, jak słyszał, za darmo, jeśli konia im żywią, a po 3 rb. dziennie, jeśli żywić nie 
mogą. Dosyć, że nadzieja wstępuje, że ziemia nie pozostanie odłogiem. 

Ta nasza obecna załoga to land szturm,122 oderwany od swoich gospodarstw, 
któremu pewno ziemia pachnie. Jest tu także oddział bardzo młodych rekrutów, który 
co dzień na dziedzińcu się ćwiczy i manewruje, nim pójdzie na linię [frontu]. 

                                                 
120 Mowa tutaj o Ludwice Ostrowskiej, żonie Tadeusza Ostrowskiego, którą autorka 
nazywała „Lulą”. Tak samo rodzina nazywała autorkę pamiętnika.  
121 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Miechów położony w woj. małopolskim. 
122 Landsturm (niem.), obrona narodowa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
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10 kwietnia. 
Spotkała nas wielka radość – przyjechali Gucio i Hacia – pierwszy raz od listo-

pada. Zabawili z nami przewodnią Niedzielę i nieźle trafili, że mogli z Józiem się wi-
dzieć, choć w łóżku ich przyjął. Opowiadań było dużo, ale jakże mało w porównaniu  
z tym, co się przeżyło. Jak mało moja głuchota pozwala mi dosłyszeć tych opowiadań. 
Zdrowia dzięki Bogu trzymają się wszędzie nieźle. 

 
15 go [kwietnia]. 

Sama się dziwię, że się zdecydowałam nastawić wylęgarkę, gdy ciągle mam wra-
żenie, że jutro jest niepewne, a nie wiem właściwie, czym żywić będziemy kurczęta. Ale 
z drugiej strony to jedyna nadzieja jakiegoś mięsa za kilka tygodni i wszyscy na to na-
mawiali. Pytanie tylko, dla kogo to będzie? Kto tu będzie panem? 

 
18 go [kwietnia]. 

Rocznica śmierci brata Augusta123. Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych 
czasów. To znów prosi się Boga, by dał przetrwać wszystko. To nielogiczne, ale natu-
ralna mieszanina uczuć. 

 
24 go [kwietnia]. 

Już i po św. Wojciechu, i po pierwszej wiosennej burzy, którą przyniósł 22-gi 
[kwietnia]. Myśmy jej prawie nie mieli, ale w Chrząstowie z grzmotami była i z ulewą. 
Mam wrażenie, że tego roku nie będę się obawiać burzy, że te gromy z ręki Bożej mniej 
straszyć będą wobec tych, którymi ludzka zła wola tak niemiłosiernie szafuje. 

Ten tydzień nam przyniósł rozmaite odwiedziny, a najprzód ekscelencję Köeniga 
z Oleszna. Musiał mieć jakiś interes, ale mówił, że chciał odwiedzającemu go synowi 
pokazać Maluszyn. Syn nie wojskowy, malarz, oglądał nieliczne portrety i obrazy. Nie 
widziałam ich, ale Jaś musiał ich podejmować herbatą i robić honory. A nazajutrz, jako 
skutek nastąpiła rekwizycja bryczki najlepszej, spacerowej, która wiele miała wspo-
mnień, wycieczek z dziećmi. 

Potem mieliśmy Stanisława Wąsowicza124 z Zakrzewa, a to wczoraj, najmil 
szą znowu wizytę Marysi125, która Michała przywiozła na kilkudniowy pobyt. A że 
to był piątek – dr Rathel i przybył na podwieczorek ksiądz Jan Siemieński, więc był 
rodzaj rautu. 

                                                 
123 Mowa tu o rocznicy śmierci Augusta Ostrowskiego (zm. 18 kwietnia 1898 r.), najstarsze-
go brata L. Ostrowskiej, pochowanego w kościele św. Barbary na cmentarzu w Maluszynie. 
124 Stanisław Wąsowicz (ur. ok. 1879 r.), syn Mariana Wąsowicza i Wiktorii (z d. Ostrow-
ska) z Zakrzewa. L. Ostrowska była ciotką Stanisława Wąsowicza. 
125 Maria Antonina Ostrowska (1883–1923), córka Władysława Jana Byszewskiego  
i Jadwigi (z d. Ostrowska), żona Michała Rajmunda Ostrowskiego. L. Ostrowska była 
kuzynką matki „Marysi”; AZKW, Metryka Marii z Ostrowskich, R. VII/23. 
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Z Marysią spotykaliśmy się w obawie, że może teraz nas czekają najcięższe 
przejścia. A jednak ona ma wrażenie, że dobrze zrobiliśmy, nie opuszczając domu, 
i to przeświadczenie nas podtrzymuje, że spełniamy do końca nasz obowiązek. 

 
Fot. 66. Maria Antonina Ostrowska 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 100. 

 

W Pilczycy126 Zamoyscy Władysła-
wowie127 nie opuścili, choć są na linii bojo-
wej. U nas od kilku dni załoga nasza zasy-
puje małe okopy, które Rosjanie w swoim 
czasie porobili na Kamionce i za cmenta-
rzem. Dziś to zrobili w ogrodzie na spadku 
pod białodrzewami. Zaczynamy po trochu 
łatać rozebrany parkan przy zjeździe, który 
jedyny jako tako się utrzymał. Myślimy  
o plecionym z chrustu ogrodzeniu nowego 
sadu. Porządek wiosenny zrobiony w ogro-
dzie, przed domem ślicznie kwitną wiosen-
ne kwiaty i zieleni się trawka, względny 
porządek, tylko dziedziniec tak gruntownie 
zdeptany, że mimo zabronowania nie ziele-
nią się nasze, tak śliczne zeszłego roku 
trawniki. Kanalizacja i hydranty nie będą 
mogły funkcjonować przez kilka tygodni 
skutkiem braku ropy. Miała już stanąć tymi dniami, ale pan Mertz wystarał się  
o mały zapas. Pomimo ciężkich warunków robią nową studnię na dziedzińcu sta-
jennym, by zapobiec przewidywanemu brakowi wody. 

Roboty w polu z trudnością, ale postępują. Siewy nie skończone, a kartofle 
sadzą na potęgę. 

Opowiadają nam, że w Olesznie, ani dwór ani chłopi nic nie robią, mając 
sztab i wojska załogę. To dopiero tam bieda się zanosi na rok przyszły. W ogóle 
wszyscy koło nas robią, co mogą, by wszystkiemu podołać. 

Nie wspomniałam o wizycie, która nas w przeszłą niedzielę nawiedziła. 
Zjawili się w wilję [niedzieli] wieczorem trzej legioniści z Radomska, gdzie licznie 
konsystują. Byli u księdza Proboszcza, prosząc, aby agitował z ambony wstępowa-
                                                 
126 Pilczyca, wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gm. Słupia. 
127 „Władysławowie” to Władysław Zamoyski – syn Stanisława Kostki Zamoyskiego  
i Róży (z d. Potocka) – i jego żona Zofia (z d. Czetwertyńska). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_konecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upia_(Konecka)
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nie ochotników, czego wręcz odmówił, jak zresztą wszyscy, o ile wiem, księża  
w okolicy, mówiąc, że ambona nie do tego przeznaczona. Po sumie jeden z legioni-
stów przemawiał do ludu, bez powodzenia podobno, rozchodzili się, nie słuchając. 
Mieli oni obchodzić okoliczne wioski z domu do domu, szerząc propagandę. Podob-
no nie znaleźli chętnego posłuchu ani na wsi, ani we dworach. Pisemka przez nich 
rozdawane czytałam; tchną patriotyzmem i uczuciem religijnym, nawet mistycznym, 
ale wydają się sztuczne i, jak mówią, pokrywką do pociągnięcia do innych celów. 
Smutno pomyśleć, jak wiele młodych w najlepszej wierze poświęca wszystko na 
większą niedolę kraju. 

 
28 go [kwietnia]. 

Skończyła się, jak się zdaje, kampania legionistów. Na wtorek był naznaczo-
ny zapis ochotników. Przyjechało jeszcze kilkunastu oficerów. Oczekiwali nada-
remnie w gminie. Nikt nie przyszedł, pomimo powtórnego rozesłania sołtysów,  
i wyjechali legioniści do Radomska. A tu był ogromny strach, że siłą pobór urządzą  
i młodzi podobno wynieśli się do lasu. 

Tymczasem mówią nam, że pośpiesznie bardzo robią znowu linię okopów pod 
Piotrkowem, pod Bełchatowem, zagarniając kogo się da do tej roboty! Podobno 
ożywiła się akcja pod Warszawą, zdawałoby się, atak Rosjan. Tam pewno rzucą 
teraz naszych legionistów na bratobójczą walkę. I znów coraz to większa obawa 
tego odwrotu, który jeśli nie zniszczy do szczętu siedziby nasze, to musi nas do 
reszty ogołocić z wszelkich zapasów. Mówią, że przed tygodniem zniszczone Ło-
puszno. Wczoraj też jakąś łunę na linii obserwowano. Co dzień słyszą strzały  
i widzą aeroplany, które rzucają bomby koło Włoszczowy i do nich tam z armat 
strzelają bezskutecznie. U nas cicho. Na moście ledwie czasem przejedzie parę woj-
skowych furmanek. Pan Mertz jeździ na polowania albo w odwiedziny do oficerów 
rozlokowanych po okolicy. Wiosna cudowna ciepła była. Teraz [o]koło pełni dzi-
siejszej ma się ku mrozikowi, jak zwykle. Ale dotąd nie było silniejszego, zaledwie  
0 stopni. 

 
29 go [kwietnia]. 

Mieliśmy ten tydzień Michała i wielka pomoc z jego pobytu. Cieszymy się jego 
lepszym zdrowiem. Wyprawialiśmy razem list do Niusi128, która jest w Montreu-
se129. Przez wojskową okazję na Szląsk było to możliwe. 

 
 

                                                 
128 Prawdopodobnie chodzi o Marię Antoninę Ostrowską „Niusię”, która często wyjeżdża-
ła na kuracje do Szwajcarii.  
129 Montreux (Montreuse), miasto i znany kurort w kantonie Vaud w Szwajcarii, przy 
wschodnim krańcu Jeziora Genewskiego.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_(Szwajcaria)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vaud
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Genewskie
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Maj – 1915 
 

15 go [maja] 
Przeszło dwa tygodnie niespokojnego oczekiwania, chociaż względny spokój 

był koło nas. Od trzech dni zwycięstwa w Galicji wpłynęły na przesunięcie się linii 
[frontu] w kierunku Wisły, więc oddaliła się chwilowo od nas, i oddaliło się i nie-
bezpieczeństwo. Co będzie dalej? 
 
26 [maja]. 

Zielone Świątki spędziliśmy spo-
kojnie w towarzystwie Tadeuszów  
z córką. Kompletny spokój u nich pozwo-
lił im na tę wycieczkę. Tadeusz jednak 
spieszył zaraz do domu, by nie zostawić 
go w osamotnieniu. Nam zaś sprzęgli 
czwórkę z pary piaszczyckich koni i pary 
naszych, i pojechałyśmy do Chrząstowa, 
po raz pierwszy od jesieni. Ze wzrusze-
niem oglądałam stary Chrząstów niena-
ruszony i wszystkich w dobrym zdrowiu, 
dzieci wyrośnięte, Stefanka130 rozpra-
wiającego, małego Michasia chodzące-
go… Życie toczy się dalej! 

 
Fot. 67. Stefan (Stefanek) Potocki  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i al-
bumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 197. 
 
 
Czerwiec 1915 r. 

 
4 ty [czerwca]. 

Nie zapisałam głównej obecnie zmiany w naszym życiu. Od połowy maja 
zdrowie Józia poprawiło się znacznie i powrócił do normalnego życia, zajmując się 
wszystkim w najmniejszych szczegółach, jak to zwykł czynić, gdy tylko zdrowszy. 
Ja za to byłam cierpiąca na zwykłe zajęcie oskrzeli z małymi zaduszeniami, które 
kurowałam w łóżku i nie mogłam być na procesji Bożego Ciała, która odbyła się jak 

                                                 
130 Stefan Potocki (1912–1981), syn Henryka Stefana Potockiego i Juli (z d. Branicka)  
z Chrząstowa. L. Ostrowska była ciotką „Stefanka”. 
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zwykle po dziedzińcu. Tylko z okna salonu brałam udział w nabożeństwie, dzięku-
jąc Bogu, że jeszcze i tego roku stary dom przyjął odwiedziny Pana nad Pany,  
i że mój brat mógł prowadzić księdza, pomimo utrudnienia w ruchach, które mu 
zawsze dokucza. 

 
5 go czerwca. 

Dzień pamiętny oswobodzeniem zupełnym domu od obcych, i przyjazdem 
najmilszych gości – mojej siostry z córką. Tak się to zeszło, by nam na chwilę dać 
zapomnieć grozę wojny i wytchnąć po tych długich miesiącach. 

 
 

Fot. 68. Maria Potocka (Rodrygowa) 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsz-
tynów i rodzin spokrewnionych, sygn. 
IV/109, f. 007. 
 

16 go [czerwca].  
Do tej pory trwa ten spokój 

dziwny wśród strasznej zawieruchy,  
i duszny, jak spokój przed burzą. 
Nikt nie przejeżdża przez nasz most. 
Żołnierzy prawie nie widujemy, choć 
jest ich jeszcze kilkunastu przy ko-
niach. Dom wyczyszczony prawie 
cały, robią zwykłe porządki,  
w kwietnikach sadzą zwykłe kwiaty. 
Na niedzielę mieliśmy Michała  
z Marysią Rodrygową, która chciała 
użyć naszej Maryni, a i Taida z nią  
w sobotę na parę godzin przyjechała. 

Siedząc po dawnemu pod staropolskimi lipami naszemi w tem swoim towarzystwie, 
pojąć chwilami trudno, co się w koło nas dzieje. 
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Fot. 69. Maria Potocka  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii  
i albumów Ostrowskich, Potockich, 
Morsztynów i rodzin spokrewnionych, 
sygn. IV/109, f. 048. 

 

Tylko warczące, choć zaledwie 
jak wrony wyglądające, aeroplany 
szybują czasem wysoko; jednego dnia 
widziano ich aż osiem. Lub też, jak 
przedwczoraj późnym wieczorem, 
leciały pod górę trzy samochody  
z wielkim hałasem. 

Dziś znów mamy wiadomości, 
że do Chrząstowa napłynęło nowe 
wojsko i kwaterunki; czyżby to nowy 
ruch zwiastowało? Stąd część koni 
idzie jutro ku Radomiowi, jakiś niepo-
kój się zaczyna. Mojej siostrze pilno 
powrócić do swoich. Tymczasem jeden z jej koni, który to ledwo ją dociągnął, mocno 
zachorował i może już zdolnym nie będzie? Mamy same wywłoki przez wojsko sprze-
dane lub zostawione. Do tego nareszcie Józio doprowadził, że w cugowej stajni mamy 
dwa, których on używać może131. 

Dziś odbył się w Silniczce egzamin, na razie ostatni, bo szkoła fabryczna132 ma 
być zamknięta w tym roku. Nie byłam na tym smutnym egzaminie, bo moja głuchota już 
mi nie pozwala funkcjonować. Ogromny smutek ogarnia, widząc, jak wszystko u nas 
upaść musi, cały ogrom pracy mego ojca i braci zniszczony, przemysł miejscowy znisz-
czony, ludność pozbawiona pracy, skazana na nędzę, i to nie koniecznościami wojny, 
które nas dotychczas ochroniły, lecz zarządzeniami naszych obecnych opiekunów. Józio 
nie upada na duchu, myśli o daniu zajęcia robotnikom, o urządzeniu w fabryce mącz-
karni i suszarni kartofli, o przetrzymaniu tego kryzysu. Ale co na te wszystkie plany 
powie wojna dalsza? 

Dziś po raz pierwszy doszły nas głosy zwiastujące bliski kongres i pokój, i to ze 
strony Żydów od granicy przybyłych. Może jest w tym coś prawdy, bo niemożliwą się 

                                                 
131 W majątku Ostrowskich hodowano głównie konie tradycyjne, wykorzystywane do prac 
polowych i w transporcie. Nieliczną grupę stanowiły konie o wysokiej wartości, wykorzy-
stywane do jazdy wierzchowej i wyścigów; APŁ, APiOM, Akta majątkowe i gospodarcze 
dóbr Pukarzew, sygn. I/67. 
132 Szkoła fabryczna w Silniczce miała kształcić młodych i zdolnych praktykantów. 
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wydaje ta rzeź bez końca, to ogłodzenie grożące nie tylko nam, ale całej Europie. Ten 
upadek przemysłu i zatrzymanie życia normalnego w całej Europie. 

Gdy ludzie robią wszystko, co tylko mogą, by szkodzić sobie i niszczyć owoce 
swej pracy, jakże się dziwić, że Pan Bóg także grozi klęską, trapiąc nas suszą, która 
może znieważyć tegoroczne urodzaje. Dopiero od niedzieli przelotne deszcze trochę nas 
pokrzepiają, ale mało obfite i miejscowe. 

 
19 go [czerwca]. 

Smutny dzień dzisiaj wyjazdu naszej siostry. Te dwa tygodnie minęły, jak jedna 
chwila, wśród ciszy zupełnej, rzadko przerywanej pojawianiem się gazety. Dotąd nic nie 
zwiastuje nam zmiany położenia. O jeden tydzień przedłużyła Marynia swój pobyt po 
części, dla choroby konia, który też zdechł wczoraj. Takie liche i licho żywione są nasze 
obecne chabety, że trudno wytrzymują dłuższe jazdy. Pożyczyliśmy jej innego; oby nie 
przypłacił także chorobą tych pięciu mil piasków. 

Niezrażeni trudnościami wybrali się także Henrykowie133 w dalszą jeszcze drogę 
do Końskich. Przejeżdżali tu w czwartek rano na pierwszy przeprząg do Rudki, na 
drugi do Bąkowej Góry. A tam dalej musieli przejeżdżać niedawno opuszczoną linię 
bojową, oglądać te straszne zniszczenia. Mają wracać w poniedziałek. 

 
Fot. 70 i 71. Henryk i Julia Potoccy (Henrykowie) z Chrząstowa 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/111, f. 002 i sygn. IV/109, f. 050. 

 

                                                 
133 „Henrykowie” to Henryk Stefan Potocki i jego żona Julia (z d. Branicka) z Chrząstowa. 
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Dziś, po wyjeździe siostry, pojechali obaj bracia do cegielni w Kruszynie. To 
też świeżo zeszłego roku z dużym nakładem odnowiony przemysł, który w ruch nie 
może być puszczony z powodu braku węgla. I tam jednak nie opuszczają rąk, kopią 
glinę dla przygotowania na przyszłą cegłę, a w braku dużego [zbytu?] zaczynają 
uprawiać mały, robić mają garnki i doniczki. Robią nawet zapas cegły, by czekała, 
aż otworzy się ruch węgla i umożliwi wypalanie. 
 
29 [czerwca]. 

Dalsza u nas cisza, którą z wdzięcznością przyjmujemy, choć serce się krwawi 
na myśl o tych klęskach, które się dalej rozwijają. Przez ten czas słyszano jeszcze  
u nas huk armat. Od kilku dni nie słyszą. Podobno nad Wisłę się cofnęli, tak opo-
wiadają wracający znowu z podwód, i znów cały ten pas spalony, obrany ze 
wszystkiego. Czy to dojdzie do Warszawy? 

Mieliśmy znowu radość oglądania Guciów z dziećmi. Marietta woziła Sta-
sia134 do Częstochowy na egzamin wspólnie z chrząstowskimi chłopcami, wszyscy 
zdali dobrze, Staś do trzeciej klasy.  

 
Fot. 72. Stanisław Potocki 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albu-
mów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów  
i rodzin spokrewnionych, sygn. IV/109, f. 103. 

 
 
 

 
Uwinęli się z tym między rannym  

a wieczornym pociągiem, choć nie bez 
trudności ze sprawami paszportowymi  
– prezentacja In gremio na oberkoman-
do135, i jeszcze na Jasną Górę wpadli na 
chwilę. Droga niezmiernie przykra przez 
zniszczone wsie, spieczone suszą pola, 
wśród pociągów przepełnionych wojskiem 
i rannymi. Wśród takich trudnych oko-
liczności młode matki prowadzą, jak 
mogą, naukę dzieci i dbają bardzo o cią-

                                                 
134 Stanisław Jan Zygmunt Potocki (1901–1983), syn Augusta Stanisława Potockiego i Marii 
(z d. Wielopolska), mąż Joanny Potockiej (Pilawa Srebrna) z Chrząstowa. „Staś” Potocki był 
prawnukiem Aleksandra i Heleny Ostrowskich. Ostatni właściciel dóbr maluszyńskich.  
135 In gremio (łac.) – w całości, wszyscy; oberkomando (niem.) – komenda wojskowa, 
naczelne dowództwo.  
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głość zajęcia. Gdy braknie jednego nauczyciela, znajduje się opatrznościowo drugi  
i wszystko pcha się dalej. Tymczasem Gucio z córką136 tu ten dzień spędził i potem 
tu się połączyli.  
 
Fot. 73. Dorota ks. Lubomirska, Maria hr. Zyberk-Plater, Stanisław hr. Potocki, 
Alberta z hr. Potockich Pawłowa hr. Potocka, Paweł hr. Potocki, [podpisy nieczy-
telne], Władysław hr. Potocki, 24 październik 1922 r. 
Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 237. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dziś zaczynają się wakacje w Chrząstowie imieninami Pawła137, najstarszego 
studenta, który już przeszedł do szóstej klasy. A młodzież wesoła mimo wszystkiego. 

Od kilku dni uważam większy ruch pokojowy. Żydzi zaczynają się kręcić,  
a wczorajszy jarmark we Włoszczowie po raz pierwszy zaznaczył się ruchem fur-
manek. Na tych jarmarkach bywa teraz znaczna ilość koni; w Wielgomłynach było 
ich 300 jednego poniedziałku. Chłopi tak końmi handlują, dostają od wojska od 
podwód ustające za bezcen i poprawiwszy, znacznie zarabiają. W ogóle mówią, że 
zarobili chłopi na wojnie znaczne pieniądze i wszystko mają jeszcze przechowane. 
Kury także dobrze przechowali, bo teraz o jaja i kurczęta łatwo, choć drogie. Jaja 
obecnie po 3 kop.[iejki]. Kurczęta po 30 do 50 [kopiejek] wedle wielkości, ale moż-

                                                 
136 Mowa tutaj o Albercie (Albie) Potockiej (1899–1968), córce Augusta Stanisława Po-
tockiego i Marii (z d. Wielopolska), żonie Pawła Potockiego. L. Ostrowska była jej ciotką. 
137 Paweł Potocki (1900–1945), syn Henryka Stefana Potockiego i Juli (z d. Branicka), 
mąż Alberty Marii (z d. Potocka) z Chrząstowa. L. Ostrowska była jego ciotką. 
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na kupić ile chcesz. Najgorsza trudność o słoninę, która 75 do 95 kop[iejek] kosztu-
je, gdy można trochę dostać, ale w ogóle jej nie ma, i nie ma sztuk do pasenia. Prosię-
ta 6 cio tygodniowe kupuję po 30 do 50 rb. para. Wołowina po 40 kop.[iejek], cielęci-
na po 30. Dotąd bywa co tydzień. 
 
 
Lipiec 1915 

 
8 go [lipca]. 

Pogrzeb p. Leonarda Siemieńskiego138, przyjazd Ludwisia139 z p. Sikorskim140. 
 
9 go [lipca]. 

Przyjazd Alfreda141, nie zastaje już Ludwisia. Zaczynają padać deszcze. 
 

Fot. 74. Ludwik Hieronim Morstin 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrow-
skich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrewnionych, 
sygn. IV/111, f. 043. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 75. Alfred, Andrzej, Roman i Jerzy Morstinowie 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów 
Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrew-
nionych, sygn. IV/111, f. 019. 

                                                 
138 Leonard Siemieński (1856–1915), syn Jacka Siemieńskiego i Ewy (z d. Siemieńska), 
mąż Stefanii (z d. Sulimirska) z Żytna. 
139 Ludwik Hieronim Morstin (1886–1966), syn Ludwika Władysława Morstina i Amelii 
(z d. Lubieniecka) z Pławowic, dyplomata, redaktor, poeta, major piechoty Wojska Pol-
skiego. L. Ostrowska była ciotką „Ludwisia”. 
140 Prawdopodobnie chodzi tutaj o lekarza Sikorskiego; Dzieje Maluszyna…, s. 727. 
141 Alfred Józef Morstin (1883–1971), syn Ludwika Władysława Morstina i Amelii  
(z d. Lubieniecka) z Pławowic. Brat stryjeczny L. Ostrowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyplomacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Major
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piechota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_II_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_II_RP
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16 go [lipca]. 
Przyjazd Alfreda i Ludwika po drodze w Krakowskie. Przyjazd Gucia  

– oczekuje powrotu żony142 z Wrocławia. 17-tego do Chrząstowa na przeciwko. 
 

21 go [lipca]. 
Jadę do Radomska i Piaszczyc – pierwsze wyruszenie od początku wojny na 

parę dni z domu. Konie na to zdatne, sprowadzone z Silniczki. Jeden zachorował  
w Radomsku, musiałam zanocować w Radomsku u Natalki143. Radomsk na wygląd 
zupełnie spokojny, na rynku stragany z żywnością, w czwartek targ liczny,choć nie 
tłumny; wiele straganów z obuwiem, w sklepach targ ożywiony, obfitość towarów, 
tylko w spożywczym nic nie ma i u Humbbta144. Legioniści się kręcą, ale żadnego 
zbiorowego wystąpienia nie widziałam. Nikt mnie nie pytał o paszport, który mam 
z fotografią, 
 
23 go [lipca]. 

Powrót do domu wieczorem. Zastaję profesora Rogójskiego145, który przy-
wiózł inżyniera, reprezentanta firmy Paucksch w Landsberg[u]146, pana Maćko-
wiaka147, mieszkającego nad Wartą w Poznaniu, który wystudiował w Silniczce 
obstalunek nowej instalacji na przerób kartofli – mączkarnię i suszarnię. Obstalu-
nek zrobiony z terminem we wrześniu. Ziemia drży od strzałów armatnich (podobno 
w piwnicach najmocniej słychać), a tu myślą o nowym przemyśle z konieczności. 
Zaczynam rozumieć psychologię tych, którzy budują na wulkanach. Gazety mówią  
o coraz to większym oddaleniu terenu walki, a tymczasem słyszą wciąż te huki 
złowrogie. Czyżby aż spod Dęblina tu dochodziły? Tam są już podobno Niemcy,  
i pod Modlinem, i pod samą Warszawą. Serce się ściska coraz to bardziej, gdy roz-
szerza się straszny pożar, obejmując już cały nasz kraj. Podobno Rosjanie wszystko 
niszczą, wycofując się. A co się stanie z Warszawą? 

U nas ten sam stan, spokój zupełny, konie ze źróbkami i kilkunastu żołnierzy 
z jednym oficerem Badeńczykiem, panem Bazelene, który nie daje najmniejszego 
kłopotu i którego nie widuję, tylko się sobie pięknie kłaniamy przy spotkaniu. 

Austriacy zaczynają na dobre gospodarzyć. Już jest w Radomsku referent rol-
ny powiatowy, Polak, pan Czarnecki148, którego pan Profesor zna i bardzo ceni,  
a który ma mieć w opiece interesy rolnictwa. 

 
                                                 
142 Mowa tutaj o Marii Potockiej. 
143 Chodzi o Natalię Gadomską, kuzynkę L. Ostrowskiej, która mieszkała w Radomsku.  
144 Prawdopodobnie chodzi tutaj o właściciela sklepu Humbbta. 
145 Prawdopodobnie mowa tutaj o profesorze Stefanie Józefie Rogójskim. 
146 Landsberg, Zielona Góra.  
147 Maćkowiak, inżynier, praktykant w cukrowni w Silniczce.  
148 Czarnecki, referent rolny powiatu. 
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26 go [lipca]. 
Zabrali nam rondle na miedź. Przygotowaliśmy się do tego, więc jest kilka że-

leźniaków i zbieranina garnków i rondli emaliowanych. Gotują, jak mogą. 
 

28 go [lipca]. 
Wyjazd Józia z Henrykiem do Strońskich149 na Pilczycę150. 
 

31 go [lipca]. 
Powrót ich na obiad po noclegu w Pilczycy znowu. Bardzo zadowoleni ze 

spotkania tego z krewnymi i przyjacielami od tak dawna odciętymi. Widzieli i Hen-
ryków Dembińskich151, i Władysławów Zamoyskich. Byli także Gucio i kochany 
jego sąsiad, pan Glinka152. Teraz pani Tarnowska153 wybiera się z dziećmi do Chrzą-
stowa i obiecuje trochę tu wstąpić. Zamoyscy i Dembińscy wysłali dzieci do Mila-
nowa154 i do Korczewa155. Teraz żałują, bo są odcięci, a tam zbliża się nawała. 
Lepiej zdaje się zrobili Guciowie, i Henrykowie, i Tarnowscy, że dzieci zachowali,  
o ile na nas nie przyjdą już gorsze termina. 
 
 
Sierpień 1915 

 
1 go sierpnia.  

W niedzielę miało być zebranie ogólne naszego sklepu spółkowego, który 
świetne zrobił interesa, gdyż z 800 rublami włożonego kapitału wykazuje [o]koło 
2000 zysku. Zebranie się nie odbyło, gdyż pozwolenie nadeszło dopiero wieczorem. 
Tegoż dnia odbyło się zebranie sąsiedzkie w Borzykówce156 w celu zorganizowania 
jakichś komitetów parafialnych dla ratowania bied, tak żołnierek opuszczonych, jak 
miejskich biedaków po wsiach osiedlonych, i nędzy w Radomsku, a zarazem dla 
walczenia z epidemiami, które lada chwila mogą się pojawić. Uradzili, żeby to pod-

                                                 
149 Strońscy, właściciele majątku w Pilczycy. 
150 Pilczyca – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gm. Kluczewsko.. 
151 „Henrykowie” to Henryk Dembiński (1866–1915), syn Juliusza Dembińskiego i Heleny 
(z d. Wodzicka) i jego żona Zofia (z d. Tyszkiewicz-Łohojska). 
152 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Zygmunta Glinkę (1870–1940), syna Mikołaja Glinki 
i Marii Augusty (z d. Okęcka), mąż Zofii (z d. Wodzińska) z Mękarzowa.  
153 Mowa tutaj o Annie Tarnowskiej (1876–1953), córce Władysława Michała Branic-
kiego i Julii (z d. Potocka), żonie Juliusza Tarnowskiego z Końskich. Rodzina Ostrow-
skich utrzymała także kontakty z Tarnowskimi z Dzikowa. 
154 Milanów, wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gm. Milanów. 
155 Korczew, wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, siedziba gminy. 
156 Borzykówka, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Żytno. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C5%82oszczowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczewsko_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilczyca_(powiat_w%C5%82oszczowski)#cite_note-teryt-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_parczewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Milan%C3%B3w_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_siedlecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korczew_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytno_(gmina)
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ciągnąć pod działalność Ziemianek157, które do tej pory nie mogły się ruszać, ale 
może teraz będą mogły być czynnemi. Zaofiarowano na ten cel tysiąc rubli z fundu-
szu przysłanego na Radomsk z Komitetu Krakowskiego ks. biskupa Sapiehy158. Jest 
więc nad czym radzić, jak tego funduszu użyć. Na tym zebraniu nie byliśmy. 
 
 
Wrzesień 1915 

 
1 go września. 

 Miesiąc upłynął dla naszej okolicy spokojnie, a tam dalej w tak krwawych  
i okropnych zmaganiach. Żyje się wyczekiwaniem przy pełnieniu zwykłych zajęć. 
Aż do poddania Dęblina159 i opuszczenia Warszawy słyszano tu armaty; z tak 
daleka dochodziły. Teraz cicho.  

16go sierpnia. Wyszedł ostatni transport źróbków do Prus – konie na front. 
Potem mieliśmy jeszcze na jeden dzień oficera z kilkoma żołnierzami, którzy zbierali 
pruskie telefony i druty, i od tego czasu nie widzimy już Niemców, a mamy w Sil-
niczce kilku austriackich żandarmów-Polaków. Tu spokój kompletny i zaczął się 
ruch znajomych.  
 
16-go [września]. 

 Mieliśmy przejazd państwa Tarnowskich Juliuszów z Końskich160 z dwoma 
synami i córeczką161 do Chrząstowa. 

Po dawnemu, nocleg mieli w Pilczycy, popas w Maluszynie i spotkanie tu  
z siostrą.  

 
 
                                                 
157 Szerzej: E. Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na po-
czątku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007; M. Przeniosło, Ziemianki  
w Królestwie Polskim w latach pierwszej wojny światowej [w:] Ziemiaństwo na Lubelsz-
czyźnie, t. 3: Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej  
w Muzeum Zamojskich w Kozłówce 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 
2007; por. U. Oettingen, Ziemianki wobec wydarzeń wojennych lat 1914–1915, w świetle 
korespondencji rodziny Wielopolskich [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie… 
158 Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha (1867–1951), polski biskup rzym-
skokatolicki.  
159 Dęblin został poddany w końcu sierpnia 1915 r. 
160 „Juliuszami” nazywano Juliusza Tarnowskiego (1864–1917) – syna Jana Dzierżysła-
wa Tarnowskiego i Zofii (z d. Zamoyska) – i jego żonę Annę (z d. Branicka). Juliusz 
Tarnowski był polskim działaczem społecznym i gospodarczym, konserwatysta. Wspól-
nie z Józefem Ostrowskim był jednym z liderów Stronnictwa Polityki Realnej. 
161 Mowa tu o Władysławie, Juliuszu Gabrielu i Gabrieli Tarnowskich. Fotografie synów 
Juliusza Tarnowskiego są przechowywane w zbiorach Archiwum Potockich i Ostrow-
skich z Maluszyna. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1867
http://pl.wikipedia.org/wiki/1951
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Polityki_Realnej_(1905-1923)
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Fot. 76. Władysław Tarnowski  

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 go [września]. 
Powrót pana Tarnowskiego samego. Jeszcze nie zastał Józia, który 10 go [wrze-

śnia] był wyjechał do Piotrkowa i Częstochowy z zamiarem dociągnięcia do Wrocławia, 
a dociągając do Krakowa i Wiednia, co przy braku wiadomości stawało się przykrym. 
 
23 go [września]. 

Przejazd pani Raczyńskiej162 do Pilczycy, także po dawnemu, pierwsza wizy-
ta na popasie. Tak ta wojna nas zbliża i nieznajomych bliskimi czyni. 
 
24 go [września]. 

Przyjazd nareszcie siostry z Hacią, a chwile potem niezapowiedziany przy-
jazd Józia z Tadeuszem i Stanisławem Wąsowiczami, którzy go z Radomska zabra-

                                                 
162 Stefania ks. Raczyńska (1879–1948), córka Stanisława ks. Czetwertyńskiego i Marii  
(z d. Broel-Plater), żona Karola Rogera Raczyńskiego ze Złotego Potoku, zob.: K. Studnicka, 
Siedziba ziemiańska hrabiego Karola Raczyńskiego w Złotym Potoku [w:] Ukraińsko-polski 
naukowy dialog w Humaniu, red. W. Gworys, Humań 2009, s. 206–218.  



Ludwika Ostrowska 170 

li. Radość więc wielka i nieliczne imieniny cichutkie163, z dodatkiem Michała, i na 
podwieczorek pani Janowej Siemieńskiej z córeczkami164. Naszych dzieci, nie było. 
Gucio i Staś, obaj przechodzili rodzaj influency165 i leżeli w łóżku. Pomimo zawodu 
i przykrości, że słabi, uważałam to może za ochronę, gdyż niespodziewanie wybu-
chła właśnie wtedy w jednym domu ciężka szkarlatyna166, co zawsze mnie obawą 
napełnia dla młodocianych gości. 
 

Fot. 77. Juliusz Tarnowski 

Źródło: APŁ, APiOM, Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin 
spokrewnionych, sygn. IV/112, f. 041. 
 

 

26 go [września]. 
Powrót pani Raczyńskiej i odwiedziny Taini. Marysia wyjechała do Piotrkowa. 
 

                                                 
163 Mowa o imieninach L. Ostrowskiej, które zawsze hucznie obchodzono w Maluszynie 
w dniu 25 sierpnia. 
164 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Teresę i Helenę Siemieńskie, córki Jana Nepomucena 
Siemieńskiego i Zofii (z d. Okęcka). 
165 Influenza, grypa. 
166 Szkarlatyna, choroba zakaźna. 



Pamiętnik – część II 171 

27 go [września]. 
Powrót z Chrząstowa Tadeusza ze Stanisławem i przyjazd wieczorem pana 

Moesa z Henrykiem. 
 

29 go [września].  
Nasz pierwszy odpust przeszedł jak zwykle. 
 

30 go [września]. 
Wyjazd Józia do Warszawy na Piaszczyce – Piotrków, gdzie ma zastać po-

zwolenie. 
 

5 go [września]. 
Dowiadujemy się listem z 2 go [września], że jeszcze w Piotrkowie na nie 

czeka. Obiecuje powrót na 7 go [września]. 
 

8 go [września].  
Nie doczekaliśmy się powrotu ani żadnej wieści. Konie czekać mają w Piasz-

czycach. Czekać mogą i tydzień. Odpust odbył się przy udziale 9 księży. We trzy 
panie tylko przyjmowałyśmy. Jaś się nie pokazał. Michał był w Częstochowie ze 
sprawami brata167. 

 
W tym miejscu urywa się pamiętnik L. Ostrowskiej, przechowywany w Ar-

chiwum Państwowym w Łodzi. Ewentualne pozostałe części pamiętnika uległy roz-
proszeniu bądź zniszczeniu. [przyp. K. Studnicka-Mariańczyk, A.J. Zakrzewski]. 

 
  

                                                 
167 Mowa tutaj o Stefanie Ostrowskim (ur. 1862 r.), synu Michała Włodzimierza Ostrow-
skiego i Marii (z d. Walewska); zob.: Ziemianie polscy…, s. 137; Dzieje Maluszyna…,  
s. 220, 336, 513, 713, 906. 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTATKI  

Z I WOJNY ŚWIATOWEJ 
ANIELI  

JAŁOWIECKIEJ-BELINOWEJ 
 
 

 





 
28 lipca 1914. 

W gazetach wspominają o możliwym nieporozumieniu w Europie1. 
 

29 lipca. 
Wróciliśmy z Konopnicy2. 
 

30 lipca. 
Byłam w Radomsku. Wszyscy twierdzą, że pomimo napięcia stosunków euro-

pejskich, wojny nie będzie. Pomimo tego depeszy do Karlsbadu3 do Żukowskich4 już 
nie chcieli przyjąć. Wyjeżdżałam pod wrażeniem, że coś niedobrego się szykuje. Moc 
gęsi w Radomsku, które od granicy pruskiej zawrócono. Koło Radomska widziałam 
dwie pikiety żołnierzy. W domu znalazłam Wacka Siemieńskiego, który twierdzi, że 
wojna nie wybuchnie. Telegram od Żukowskich z Warszawy, że w żaden sposób nie 
mogą przyjechać. Domyślamy się, że to strach 
przed wojną, ciągle jednak myślimy, że do niej 
nie dojdzie. 
 
 
 
Fot. 78. Tadeusz Belina 

 
 
31 lipca, piątek. 

5-ta rano stukanie. Budzi nas Wacek 
Siemieński5. Okazuje się, że mobilizacja na-
znaczona, końska na dziś, ludzka na sobotę. 
Za chwilę nadchodzi sołtys. Tadek6 zbiera się 
jak najprędzej. Wacek wpada do Skąpej7, 
 
                                                 
1 Po raz pierwszy pamiętnik Anieli z Jałowieckich Belinowej, Notatki z I wojny światowej 
(rkps.) powielony nakładem K. Walaszczyka na prawach rękopisu (Seria „Radomsko”,  
z. 33) jako: Wspomnienia pani Anieli z Jałowieckich Belinowej spisane podczas I wojny 
światowej, s. 1–34. 
2 Konopnica, wieś w pow. wieluńskim, wówczas własność szwagra autorki pamiętnika, 
Tadeusza Kozarskiego. 
3 Carlsbad, (czes. Karlovy Vary, niem. Karlsbad), uzdrowisko. 
4 Żukowscy, Władysławostwo Żukowscy – spowinowaceni z Jałowieckiemi – Perejasław-
skimi. Władysław Żukowski był mężem siostry Anieli Belinowej.  
5 Wacław Siemieński – właściciel majątku Dubidze w pow. pajęczańskim, w gm. Nowa 
Brzeźnica. 
6 Tadeusz Belina (zm. 1958 r.), syn Michała Beliny i Józefy (z d. Wzdulska), mąż Autorki 
pamiętnika nazywany przez nią „Tadkiem”. 
7 Skąpa, wieś w pow. pajęczańskim, w gm. Strzelce Wielkie, własność Stanisława Koby-
łeckiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
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gdzie chwilowo Stasia Kobyłeckiego nie było. Ponieważ przypuszczają, że pociągiem  
z Radomska nie będzie można dojechać z powodu uciekających Rosjan i wojska jadą-
cego do Piotrkowa, postanowili jechać końmi. Konie fornalami zostały wysłane.  
W sobotę rano mieli się stawić ludzie. Taka panika ogarnęła wszystkich, takie jakieś 
przygnębienie, przy tem rozpacz kobiet i chłopów idących do wojska, żeśmy całą noc 
oka nie zmrużyli. 
 
1 sierpnia, sobota. 

5-ta rano wyjazd chłopów do wojska. Od nas ogrodnik Jan Ziarkowski, pa-
stuch, stelmach, kowal. Rozpacz straszna, płacz kobiet, przy tem ranek cudny, sło-
neczny. W sobotę o 7-mej rano otrzymałam depeszę od Ojczunia, że będzie dziś  
o 7-mej wieczór w Radomsku. W godzinę potem terminową: „interesa zatrzymały”. 
Cały dzień przeszedł smutno bardzo. 

 
2 sierpnia, niedziela. 

Rano pojechałam do kościoła. Ksiądz miał bardzo dobre, serdeczne kazanie. Pro-
sił ludzi, żeby się spokojnie zachowywali, żeby zajęli się robotą, nie wpadali w przygnę-
bienie, żeby wreszcie, w razie nadejścia nieprzyjaciela, zachowali spokój zupełny.  
W Radomsku i Brzeźnicy zorganizowana samoobrona. Policję zastępuje straż ogniowa. 
Ksiądz radzi, żeby i po wsiach straż zorganizować. 

Zajechałam na pocztę, gdzie poczmistrz pakował na gwałt potrzebne papiery, 
mniej potrzebne palił całą noc w gminie i na poczcie. Dostałam jednak list z domu. Pie-
niądze – sto rubli, które miałam otrzymać, nie doszły. W liście Mamci i Cioki nie ma nic 
o możliwości wybuchnięcia wojny, chociaż Cioki list pisany z Petersburga. W miastecz-
ku popłoch – strażnicy uciekają, zabierając najpotrzebniejsze rzeczy. W Dubidzach 
byłam na obiedzie. Zdecydowaliśmy z p. Siemieńską i Leonką, że urządzimy straż. Za-
raz po powrocie do domu przyszli do mnie chłopi, żeby się naradzić i postanowiliśmy, że 
chłopi na wsi, a my dziś na wieczór we dworze postawimy straż, złożoną z kilku ludzi  
i Walka Jankowskiego. Najpotrzebniejsze rzeczy i najdroższe zgromadziłam w sypial-
nym pokoju, żeby schować przed możliwym napadem bandytów, których podobno  
z więzienia wypuszczono. 

Tadek przyjechał z niedzieli na poniedziałek z Wackiem Siemieńskim w nocy. 
Pieniędzy za konie nie dostali, tylko kwity. Niemcy wypowiedzieli Rosji wojnę. 

 
3 sierpnia, poniedziałek. 

Niemców jeszcze nie widać. W spiżarni pustki: cukru 5 funtów, ½  funta herba-
ty, kawy 2 funty, kaszek trochę dla dzieci. Za to mleka masę, bo Żyd z Radomska już 
nie bierze. Mąki na chleb mało. Z pieniędzmi zupełnie źle. Mamy coś ze 25 rubli i to  
w papierkach, a jest jakiś taki strach przed brakiem drobnych, że nikt zmienić nie chce. 
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Żydy wyzyskują i mówią ludziom, że papierki nic nie będą warte. W Brzeźnicy 
w sklepach prawie nic już nie ma. Była dziś Funia Grodziecka8 z Białej. Panie tam 
wystraszone, przy tem mają w kieszeni 3 ruble, w spiżarni mniej więcej to, co wszędzie. 
Tadek wybrał się do Radomska po południu, ale z drogi wrócił. Niemców nie ma jeszcze. 

 
4 sierpnia. 

Nasi ludzie wrócili z Piotrkowa. Zabrano nam 3 konie, za które są tylko kwity 
– Kobyłeckim 3 i Siemieńskim – 4. Posłaliśmy ostatni worek jęczmienia na kaszę, 
może będzie się młócić. Po strasznie suchym lecie czas bezmienny. Z trudnością zwozi 
się jęczmień. Owies żniwiarki sieką. Wszystko liche, wyschnięte. Dzieci zdrowe. Zosię 
jeszcze karmię. Waży 20 funtów. Z Konopnicy żadnych wieści, ale Tadek widział 
Kozarskiego9 w Piotrkowie. Mijce trochę lepiej. Opowiadają, że Niemcy w Wieluniu, 
że słychać było w Częstochowie armatnie strzały. 

 
5 sierpnia, środa. 

Niemcy są w Częstochowie. Podobno jest spokojnie, ale wielki rygor. U nas jest 
takie zdenerwowanie ogólne, że już wszyscy pragną, żeby Niemiec przeszedł. 
 
6 sierpnia, czwartek. 

Przyszedł posłaniec z Warszawy od Władunia10. Co za radość! Wszyscy 
zdrowi. Napisałam przez niego list do domu. Tadek w Radomsku. Wieczór. Tadek 
wrócił z Radomska, przywiózł trochę soli, cukru, ale nafty nie ma. 
 
11 sierpnia. 

Tadek w Piotrkowie, dokąd pojechał rano końmi, żeby się czegoś dowiedzieć  
o pieniądzach za konie. Wieczorem Tadek wrócił. Pieniędzy nie dostał. Austria wyda-
ła wczoraj wojnę Rosji, Belgia – Niemcom. Niemcy oblegają Liège. Na wsi i w Piotr-
kowie niepokój – wszyscy boją się wojny. U nas po wsiach co dzień śpiewają pod 
figurą. Widziałam dziś Niemców na rowerach i 11-tu konno. Rozmawiał z nimi Ła-
niecki. Dojechali do stert i pojechali do Sulmierzyc. 
 
12 sierpnia. 

Tadek wyjechał rano do Konopnicy. Dostaliśmy list od Mamunia, wczoraj 
przez Sobaków. 
 
                                                 
8 Stefania Grodziecka, żona Leona Łady-Zawistowskiego (1873–1944), generała brygady 
Wojska Polskiego. Bratem Stefanii był Bolesław Grodziecki (1875–1960), polski działacz 
gospodarczy, minister aprowizacji. Stefania Grodziecka, którą autorka nazywała „Funią”, 
otrzymała od Anny i Katarzyny Gołembowskich dwór w Białej.  
9 Tadeusz Kozarski, mąż Marii (z d. Belina) z Konopnicy. Szwagier Tadeusza Beliny. 
10 Mowa tutaj o Władysławie Żukowskim „Właduniu”. 
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13 sierpnia. 
Tadek jeszcze w Konopnicy. Nie rozbierałam się całą noc, bo powiedzieli, że 

krążą jacyś podejrzani ludzie. Była u nas jakaś kobieta, która wyglądała jak przebra-
ny mężczyzna. Wrócił Tadek i zaraz po jego przyjeździe nadjechała p. Anna Gołem-
bowska z Radomska. W Radomsku są już Niemcy. Nafty podobno nie można dostać, 
soli z trudnością. Wobec zupełnego braku komunikacji jesteśmy oderwani od świata.  
 
14 sierpnia. 

Nic nowego, byli Kobyłeccy. Tadek się umówił z p. Stanisławem, że pojadą do 
Kościelca11 do państwa Wereszczyńskich12 pod Częstochową. 
 
15 sierpnia. 

Święto Matki Boskiej. Tadek i p. Kobyłecki wyjechali do Kościelca, a my z Le-
onką byłyśmy w Sulmierzycach na Mszy św. Ludzie w czasie kazania ryczeli w nie-
bogłosy. 
 
16 sierpnia, niedziela. 

Tadek z p. Kobyłeckim szczęśliwie wrócili. Koło państwa Wereszczyńskich by-
ły potyczki, tak, że mieli już rzeczy spakowane i chcieli z domu uciekać. 
 
17 sierpnia. 

Przez Radomsko przechodzi masę wojska niemieckiego, część w Radomsku za-
trzymała się. 

 
18 sierpnia, wtorek 

Niemcy zatrzymali w drodze z Radomska p. Kobyłeckiego13 koło Ładzic14. 
Chcieli podobno do niego strzelać i kazali mu jechać inną drogą, a że Staś jest nerwo-
wy, użył porządnego strachu. 
 
21 sierpnia, piątek. 

Dziś było zaćmienie słońca. Zaczęło się o 1 minut 45 i trwało do 3 minut 15 po 
południu – było bardzo silne. 
 
 
 
                                                 
11 Kościelec, wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gm. Rędziny. Majątek nale-
żał do rodziny Wereszczyńskich. 
12 Prawdopodobnie chodzi tu o Stefana Wereszczyńskiego i jego żonę Jadwigę (z d. Koby-
łecka) z Kościelca.  
13 Stanisław Kobyłecki (ur. ok. 1880 r.), mąż Leonii (z d. Siemieńska) ze Skąpej. 
14 Ładzice, gmina wiejska w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99dziny_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
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22 sierpnia, sobota. 
Przyjechał Ziółkowski15 – opowiada niestworzone rzeczy o Niemcach. Mówi, 

że zniszczyli go okropnie. Pozabierali konie, lepsze krowy, wozy – dali kwit na 600 
marek. Odjechał wieczorem. Ponieważ lubi kłamać, więc mu nie bardzo wierzymy. 
 
23 sierpnia, niedziela. 

Tadek z Wackiem16 via Pytowice17 pojechali do Przeręba18 państwa Makul-
skich19. Jestem bardzo niespokojna, bo właśnie tam wojsko stoi. Po południu byłam  
z dziećmi w skąpskim lesie. Byli Kobyłeccy20, p. Siemieńska21 i p. Bzowska22 z dziew-
czynkami. Słychać dalekie strzały armatnie. 

Wczoraj wieczór wrócił Tadek z Wackiem. Do Przeręba nie dojechali, bo ich 
warty pruskie nie puściły. W Pytowicach spokojnie. Wczoraj urodził się u dwórki syn  
– 5-ty w tym tygodniu na wsi. Ziarkowski23 wrócił wieczorem, przywiózł nowinę  

                                                 
15 Stanisław Julian Ziółkowski, syn Marcina Ziółkowskiego i Marcjanny (z d. Dzierzbow-
ska), mąż Juli (z d. Bujakiewicz) z Lipicza k. Kłomnic; „Tygodnik Katolicki Niedziela” 
2003, nr 46, s. 9  
16 Wacław Siemieński (1887–1960), syn Gustawa Siemieńskiego i Marii (z d. Sulimirska), 
mąż Wandy Melanii (z d. Skórzewska) z Dubidz. „Wacek” był bratem Leoni Kobyłeckiej. 
17 Pytowice, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Kamieńsk. Właścicie-
lem Pytowic był Jan Zaręba. 
18 Przerąb, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Masłowice. Właścicie-
lem Przerębu był Leopold Makulski.  
19 Mowa tutaj o Leopoldzie Makulskim (ur. ok. 1870 r.), synu Tomasza Makulskiego  
i Marianny (z d. Gogolewska) i jego żonie Stefanii (z d. Masłowska) z Przerębu. 
20 Autorka pamiętnika często gościła u siebie Stanisława i Leonię Kobyłeckich ze Skąpej. 
21 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Marię Siemieńską (1862–1925), córkę Kornela Kazimie-
rza Sulimirskiego i Adaminy (z d. Markowska), która była matką Leonii Kobyłeckiej. 
22 Maria Bzowska, właścicielka majątku Sulmierzyce; zob.: W 15-tą rocznicę (1918 
–1933). Osobiste wspomnienia z P.O.W, „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 41, s. 4–5.  
W cz. IV wspomnień Lucjana Kwaśniewskiego czytamy: „Ciepłem gorącego serca pa-
triotki otaczała nas czcigodna Pani Bzowska, właścicielka dominium Sulmierzyce. Na Jej 
terenie i we dworze czuliśmy się jak u siebie w domu. Nie zwracając uwagi na narażanie 
się okupantom, oddawała nam Pani Bzowska ogromne usługi. Muszę wspomnieć o najmil-
szej w naszym życiu chwili: Po ślubie moim w dniu 23 IV 17 r. Pani Bzowska zabrała cały 
skromny orszak weselny do siebie i w jej dworze odbyło się peowiackie wesele. Mistrzem 
ceremonii był ks. H. Kaczorowski, a będąc w bardzo dobrym nastroju śp. ks. kanonik 
Smoczyński, 78-letni staruszek, wspominając różne historyczne dzieje, powiedział, że 
teraz już widzi Polskę Niepodległą, skoro istnieje tak heroiczne poświęcenie młodzieży dla 
Zmartwychwstania Ojczyzny”. 
23 Jan Ziarkowski, ogrodnik w Strzelcach Wielkich. Autorka Notatek… nazywała go „Ja-
siem”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82owice_(gmina)
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i gazety. Podobno ma być dana pełna autonomia Polsce. Wielki Książę Mikołaj Mikoła-
jewicz24 wydał odezwę do Polaków bardzo serdeczną, ale czy szczerą? 

 
25 sierpnia, wtorek. 

Byłam zaraz po południu w Białej25 – odwoziłam ciotkę Gołembowską26. Po-
dobno Niemcy chcieli księżnę Lubomirską27 z Kruszyny aresztować, ale się nie dała. 
Wieczorem Tadek pojechał do Skąpej, dokąd przyjechali państwo Januszowie Szweyce-
rowie28 rzemiennym dyszlem aż z Kosowa z Galicji. Powiadają jako pewnik, że tam 
tworzą legiony polskie. Co za nieszczęście! Wszyscy jesteśmy oburzeni na to, ale  
p. Szweycer i jeszcze jeden pan, który był z nimi – pan Popiel29, zachwyceni i przejęci. 

 
26 sierpnia, środa. 

Dziś sprzedałam maciorę za 53 ruble, ale markami, po 50 kopiejek za markę. 
Zabiliśmy też swoje cielę, bo nikt nie chce kupić. Mam masę roboty z nabiałem, skła-
dam masło. 

 
27 sierpnia, czwartek. 

Dziś Tadek, p. Kobyłecki i p. Bogusławski30 pojechali do Radomska na wybory 
niby naczelnika powiatu, którego Niemcy kazali wybrać. Upał okropny i robi się bar-
dzo sucho. 
 
27 sierpnia, wieczór. 

Wrócili panowie z Radomska. Tadek przywiózł mi listy z domu. Wszyscy 
zdrowi. Nie posiadałam się z radości.  

Cioka31 i Właduniowie32 w Warszawie. Cioka chce do nas dotrzeć, ale czy to  
w ogóle możliwe? W Radomsku nic nie zdziałali na szczęście. Wyborów nie było, 
                                                 
24 Mikołaj Mikołajewicz Romanow (1856–1929), wielki książę, gen. kawalerii, gen. adiu-
tant, do 23 sierpnia1915 r. głównodowodzący armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej. 
25 Biała, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Rząśnia. Biała należała do 
Anny i Katarzyny Gołembowskich. W dalszej odległości leżała również Biała, wieś poło-
żona w woj. śląskim, w pow. kłobuckim. 
26 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Katarzynę Gołembowską z Białej. 
27 Mowa o Natalii Marii ks. Lubomirskiej (1870–1944), córce Tomasza Franciszka Zamoy-
skiego i Marii Anny (z d. Potocka), żona Stefana Andrzeja ks. Lubomirskiego z Kruszyny.  
28 Chodzi tutaj o Janusza Wincentego Szweycera (1876–1959), syna Michała Szweycera  
i Eufemii (z d. Suska) i jego żonę Marię Benignę (z d. Kożuchowska). 
29 Pan Popiel, towarzysz podróży państwa Szweycerów.  
30 Prawdopodobnie chodzi o Michała Bogusława (Bogusławskiego) z Ostrołęki; D. Zaro-
szyc, Wykaz właścicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, Warszawa 1991, s. 29. 
31 Eugenia Witkiewicz (ur. ok 1856 r.), córka Ignacego Witkiewicza i Elwiry (z d. Sze-
miot) z Syłgudyszek. „Cioka” była siostrą matki autorki tegoż pamiętnika.  
32 „Właduniowie” to Władysław Żukowski (1868–1916) i Jadwiga (z d. Jałowiecka)  
z Syłgudyszek. 
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uważają, że wybór na naczelnika byłby nawet niebezpiecznym, przy tem widzieli 
cofających się Niemców i mało im koni nie zabrali. 

 
28 sierpnia, wieczór. 

Byliśmy w Skąpej. Tadek z p. Kobyłeckim pojechali do Sulmierzyc33, myśmy 
gawędziły. Słyszałyśmy najwyraźniej dalekie strzały armatnie. Panowie wrócili  
z Sulmierzyc i mówili, że niemiecki mały oddział tak jakby uciekał przez Sulmierzyce  
i miał być mocno wystraszony. Dostaliśmy „Gońca”, gdzie była dziękczynna depesza 
Polaków z Wilna, z Banku Ziemiańskiego do Wielkiego Księcia, bardzo głupia i bez 
ambicji, ale i telegram z Warszawy przedwczesny (?) 

Od rana słychać głośne strzały armatnie w stronę Radomska. Ludzie są mocno 
przestraszeni. Kobiety u nas i w Skąpej związały pościel i naszykowały się do uciecz-
ki. U nas młócą żyto do siewu. Sucho jest bardzo ciągle i siewy opóźnione. Dziś odłą-
czam Zosię34. Postanowiłyśmy z Leonką35, że będziemy mieć na rok przyszły po synie. 

 
3 września. 

Byliśmy z Leonką w Dubidzach36. Cudny dzień. Na folwarku zwożą żyto, 
które dotąd stało w kopkach. Wracając z Dubidz, widziałyśmy cały szereg furmanek  
i resorek przeważnie żydowskich, uciekających z Częstochowy i jadących „z ciepłą 
wodą” do Łodzi. W resorkach siedziało 5–6 Żydów obojga płci. Niebo od północy 
zachmurzyło się i obrazek rzeczywiście był czysto wojenny. Wieczorem przyjechał 
Mamuń37 z Konopnicy. 
 
4 września, piątek. 

W południe, kiedy mieliśmy siadać do stołu, turkot i oczom własnym nie wierzę 
– Cioka przyjechała zdrowa, ale umęczona. Jechała z Piotrkowa resorką, a do Piotr-

                                                 
33 Sulmierzyce, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Sulmierzyce. Majątek 
w Sulmierzycach należał do Marii Bzowskiej; W 15-tą rocznicę…, „Gazeta Radom-
skowska” 1933, nr 39, s. 4–5. W części II wspomnień L. Kwaśniewskiego czytamy: „[...] 
Przybyły na miejsce do Woli Wydrzynej Komendant V Okręgu ob. Stanisław Guliński 
(obecny starosta w Siedlcach) wraz z ówczesnym Komendantem IV Obwodu w Radomsku 
ob. Adamem Nowakiem mianował mnie komendantem lokalnym w Sulmierzycach z roz-
kazem zorganizowania w okolicznych wioskach punktów organizacyjnych i utworzenia  
w nich sekcji […]”. 
34 Zofia Belina (ur. 1914 r.), córka T. Beliny i Anieli (z d. Jałowiecka), żona Stanisława 
Kryńskiego. 
35 Leonia Kobyłecka (ur. ok 1890 r.), córka Gustawa Siemieńskiego i Marii (z d. Sulimir-
skiej), żona Stanisława Kobyłeckiego. „Leonka” była przyjaciółka autorki pamiętnika. 
36 Dubidze, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Nowa Brzeźnica. Właści-
cielem Dubidz był Wacław Siemieński. 
37 Józefa Belina (ur. ok. 1850 r.), żona Michała Beliny. Matka T. Beliny. Przez synową 
nazywana była „Mamuń”, „Mamuś”. 
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kowa koleją, która od dwóch dni zaczęła funkcjonować. Rosjanie są już wszędzie. 
Niemcy w Częstochowie ciągle siedzą, ale stąd cofnęli się zupełnie. Ciotka opisuje, że 
Warszawa całym sercem wita Rosjan i życzy im zwycięstwa, ale my mocno pesymi-
stycznie zapatrujemy się na te czułości. Podobno masę szpitali tworzy się w Warsza-
wie. Liege38 Niemcy wzięli i idą na Paryż. Ogromną klęskę Rosjanie ponieśli przy 
jeziorach mazurskich. 

Miało tam zginąć 85 tysięcy ludzi z armii 175 tysięcznej i to prawie bez bitwy. 
W Warszawie moc szpitali założono, między innymi i Adeczka39 jeden zorganizowa-
ła. Ogromna otucha we mnie wstąpiła, jak zobaczyłam Ciokę. Prawdziwy anioł, że 
przyjechała. O 1-szej przyjechała siostra40 p. Ziółkowskiego z 6-ciorgiem dzieci41. 
Tadek ją dalej odesłał swymi końmi. Rosjanie bardzo mało dają za owies, proponują 
np. po 65 kopiejek za pud owsa – podobno ceny naznaczone są jednak większe. 

 
14 września. 

Pogrzeb dziadka Konstantego Wzdulskiego42, na który Tadeusz pojechał. 
Niemców już w Korytnie nie było. O interesach korycieńskich Tadek nic się dowiedzieć 
nie mógł. Dziadek umarł na dezynterię43. 

 
15 września. 

Zamierzamy jechać z Kobyłeckimi do Warszawy, żeby się czegoś dowiedzieć. 
 

18 września. 
Tadek był w Konopnicy. Mijka mizerna i gorączkuje. 

 
19 września. 

Wyjechaliśmy do Warszawy, Stasiowie Kobyłeccy i my w sobotę o pierwszej po 
południu. W jednej bryczce Leonka i ja, w drugiej Tadek ze Stasiem. Przed samym 
wyjazdem wpadł pan Jerzy Biesiekierski44 do nas i umówiliśmy się, że na drugi dzień 

                                                 
38 Liege, miasto we wschodniej Belgii, nad Mozą, w pobliżu granicy z Holandią i Niemcami. 
39 Jadwiga Żukowska (1875–1951), córka Bolesława Jałowieckiego i Anieli (z d. Witkie-
wicz), żona primo voto Józefa Lipkowskiego, secundo voto Władysława Żukowskiego. 
„Adeczka” była siostrą autorki pamiętnika. 
40 Mowa tutaj o Teresie Marcjannie Zawadzkiej, córce Marcina Ziółkowskiego i Marcjan-
ny (z d. Dzierzbowska), żonie Mateusza Zawadzkiego.  
41 Znana jest z imion trójka dzieci państwa Zawadzkich: Adolf Władysław, Stanisław 
Lucjan i Teresa Zofia Zawadzcy. 
42 Teodor Konstanty Wzdulski (ur. 1839 r.), syn Andrzeja Wzdulskiego i Michaliny  
(z d. Skoczyńska), mąż Jadwigi (z d. Krąkowska); „Prawda” 1887, nr 33, s. 390. 
43 Dezynteria, ostra choroba zakaźna jelit. 
44 Jerzy (ur. ok. 1885 r.) Biesiekierski, syn Andrzeja Biesiekierskiego i Anny Marii  
(z d. Kozłowska) z Woli Blakowej. 
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spotkamy się w Piotrkowie u rejentostwa Żarskich45, gdzieśmy się mieli zatrzymać  
z soboty na niedzielę. Jechaliśmy do Piotrkowa od 2-giej do 10-tej wieczór, zatrzymu-
jąc się po drodze w Łękińsku46 u państwa Czermińskich47 i w Parzniewicach48 na 
podwieczorku u pana Kotlińskiego49. W drodze nie spotkaliśmy żadnego wojska. 
Mogliśmy spotkać tylko rosyjskie, gdyż aż do Częstochowy nigdzie Niemców nie było. 

 
20 września, niedziela. 

W Piotrkowie usposobienie niezłe. Masę opowiadają o wypadkach z czasu po-
bytu Niemców, którzy jednak nie zrobili miastu żadnej szkody, może głównie dzięki 
milicji obywatelskiej, jej energii i taktowi uniknięto możliwych nieporozumień między 
miastem a Niemcami. Obecnie policja rosyjska wróciła już do swych obowiązków, co 
wszyscy odczuwają, gdyż z tą chwilą zaczęły się liczne kradzieże. Byłyśmy z Leonką 
na nabożeństwie niedzielnym, mocno przygnębione wiadomością, że podobno Adaś 
Sulikowski50 zabity pod Samsonowym51. O 4-tej stawiliśmy się wszyscy na kolej. 
Ruch znaczny, moc osób wybiera się do Warszawy. Jechaliśmy z panem Antonim 
Kobierzyckim52 i panem Ignacym Wilskim53, który nas trochę uspokoił co do Adasia 
Sulikowskiego, gdyż podobno żadnej pewności nie ma, że zginął. Rozmowy w pociągu 
oczywiście toczyły się tylko o wojnie i polityce. Wszyscy są przeważnie pełni zapału 
dla sprawy rosyjskiej, oprócz nas i pana Kobierzyckiego, który na zwycięstwa Moskali 
i ich przyjacielskie odezwy zapatrujemy się sceptycznie. Wszyscy cieszymy się mocno, 
że zobaczymy Warszawę, po tak długim siedzeniu w domu. Obiecujemy sobie za-
czerpnąć otuchy, humoru i ciekawych nowin z powietrza Warszawy. Przyjeżdżamy  
o 10-tej wieczorem. My z Tadkiem jedziemy prosto do Anezy Chrzanowskiej54, Koby-
łeccy do Royal'u. Na drugi dzień mamy się spotkać w kawiarni Udziałowej 55na rogu 
                                                 
45 Żarski, rejent w Piotrkowie. 
46 Łękińsko, wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gm. Kleszczów. Majątkiem 
administrował Artur Czermiński.  
47 Mowa tu o Arturze Czermińskim (ur.1882 r.), synu Ludwika Czermińskiego i jego żonie 
Klaudii (z d. Brochowicz-Donimirska), który był właścicielem majątku Rzerzęczyce. 
48 Parzniewice, wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gm. Wola Krzysztoporska.  
49 Prawdopodobnie Kotliński był właścicielem bądź dzierżawcą majątku Parzniewice.  
50 Adam Sulikowski (1883–1948), syn Karola Sulikowskiego i Juli Wandy (z d. Kruko-
wiecka), mąż Gabrieli (z d. Kuleszyńska) z Popień. Przez autorkę nazywany „Adasiem”. 
51 Aleksander Samsonow, generał rosyjski. 
52 Prawdopodobnie mowa tu o Antonim Kobierzycki (1865–1931), synu Antoniego Mi-
chała Kobierzyckiego i Elżbiety (z d. Wężyk), mąż Bronisławy (z d. Droszewska).  
53 Ignacy Wilski, syn Ignacego Antoniego Wilskiego i Albiny (z d. Sokolnicka), mąż Zofii 
(z d. Sulikowska) z Wilkowic; A. Anders-Nowakowska, Mój Ojciec Generał Anders, 
Warszawa 2007, s. 99–100. 
54 Aneza Chrzanowska, właścicielka mieszkania w Warszawie, u której gościła autorka 
pamiętnika wraz z mężem. 
55 Udziałowa, jedna ze znanych mleczarni-kawiarni, działająca w Warszawie od końca 
XIX w. do zakończenia I wojny światowej. 
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Jerozolimskich i Nowego Światu, żeby ułożyć program dnia i ostatecznie oznaczyć 
dzień wyjazdu, gdyż zapowiedzieliśmy nasz powrót na wtorek 22-go, lub środę 23-go. 
Konie miały czekać w Piotrkowie. Panią Anezę zastaliśmy przy herbatce po teatrze, 
bardzo się nami serdecznie ucieszyła. Usposobienie dobre. Chłopcy zaczęli do szkoły 
uczęszczać, nauki mają iść swoim trybem. Cała Warszawa zajęta ogromnie różnymi 
komitetami pomocy dla biednych, nawet mali chłopcy coś robią, np. przyjmują rannych 
na stacjach i odnoszą do powozów, albo biegają po różne zakupy dla rannych.  

 
21 września, poniedziałek. 

Umówiona herbatka się nie udała, bo nie mogliśmy się połapać. Spotkaliśmy się 
z panem Jerzym, no i ostatecznie Tadeusz z nim mieli iść razem załatwiać różne inte-
resa, Tadek miał nadzieję dostać pieniądze za grad z Ceresu i tam się też mieli spotkać 
ze Stasiem Kobyłeckim i umówić się, gdzie będziemy w teatrze. Na obiedzie zaś mieli-
śmy być u p. Anezy. Co do mnie, puściłam się załatwiać różne niezbędne sprawunki, 
ale tylko niezbędne, gdyż z pieniędzmi stoimy bardzo słabo, a nie wiadomo, czy nam 
coś Ceres wypłaci, przytem Tadek musiał kilkaset rubli pani Anezie zostawić. Pierw-
szą rzeczą udałam się do wuja Jana Witkiewicza56, na Moniuszki 2, z którym nie 
tylko że się bardzo chciałam zobaczyć ze względu uczuć rodzinnych, ale też myśla-
łam, że może ma jakieś wiadomości od Rodziców57, po co głównie pojechałam do 
Warszawy. Przy tym chciałam wysłać depeszę do Syłgudyszek58, pytając, czy można 
podesłać dzieci59 Dziaduniom. Ciokuś chciała je odwieźć, gdyż wobec braku doktorów  
i różnych najpotrzebniejszych produktów, jak to: nafty, świec, kasz, kawy, herbaty, 
soli – ryzykowne byłoby siedzieć w Strzelcach z dziećmi, mogąc je wysłać. Zredago-
waliśmy więc depeszę terminową. Właśnie przynieśli gazety (była to 10-ta rano), no  
i humory nam się zepsuły, gdyż gazety bardzo blado o wszystkim piszą, a w tej chwili 
zatelefonowano do wujaszka, że Niemcy zamierzają oblegać Grodno60 i że są niedale-
ko Modlina. Takich wiadomości mało prawdopodobnych jest dużo, więc zupełnie nie 
wierzyliśmy temu. W każdym jednak razie zrobiło nam się niemiło. Wyszedłszy od 
wujka, udałam się po świece, których jest taki brak, że z trudnością 5 funtów dosta-
łam po 42 kopiejki, o nafcie nie ma mowy, waty, eteru, jodyny, jodoformu ani sposobu 
dostać. O spirytusie zapomnieli, mydła nawet brak, nie mówiąc o węglu, którego już 

                                                 
56 Jan Witkiewicz (1846–1920, syn Ignacego Witkiewicza i Elwiry (z d. Szemiot), mąż 
Anny Marii (z d. Łopacińska). „Wuj Witkiewicz” był bratem matki autorki pamiętnika. 
57 Rodzicami autorki pamiętnika byli Bolesław Jałowiecki, syn Antoniego Jałowieckiego  
i Anny (z d. Bury). Córka nazywała go „Ojczuń”. Matką autorki była Aniela Jałowiecka, 
córka Ignacego Witkiewicza i Elwiry (z d. Szemiot). Autorka pamiętnika pisze o niej „Ma-
tuchna”, bądź „Mamcia”. 
58 Syłgudyszki, (lit. Saldutiškis), miasteczko na Litwie, na Auksztocie, położone w okręgu 
uciańskim.  
59 Mowa tu o dzieciach autorki pamiętnika: Żelisławie, Jadwidze i Zofii Belinach.  
60 Grodno, miasto obwodowe na Białorusi nad Niemnem. 
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prawie nie ma. W niektórych domach suszą oskrobiny od kartofli i to służy na pod-
pałkę. Wszędzie zaprowadzono znaczne oszczędności, bo nikt pieniędzy nie ma. Po-
mimo tego Warszawa czynna bardzo, masę tanich kuchni, wszędzie zorganizowana 
pomoc dla biednych. Na ulicach wojska prawie nie ma, wyżsi tylko wojskowi się krę-
cą, zwłaszcza latają jak szaleni automobilami. Ogólnie atmosfera zupełnie rusofilska, 
inaczej się nie mówi jak  „nasza armia”, „nasze wojsko”, zdarza się więcej zapalonym, 
że się im wymknie „nasi Kozacy”, „nasze wojska Lwów wzięły” itd. 

Na obiedzie spotkaliśmy się z Tadkiem u pani Chrzanowskiej o 2-giej. Tadek 
przyprowadzi Ignacego Nowickiego61, z którym tak dawno nie widzieliśmy się, 
pomimo całej przyjaźni. Bardzo się ucieszyłam na jego widok. Zawsze mi się przy-
pominają, jak go widzę, te dobre czasy krakowskie. Ignacy znacznie mniej rusofilsko 
usposobiony. Przy obiedzie oczywiście opowiadaliśmy sobie różne wojenne wiado-
mości. Wszyscy co prawda wiedzieliśmy to samo, że Niemcy się od strony Modlina 
zbliżają. Skomunikowałam się z masą znajomych: Zosią Wierzbicką62, Janką Dow-
borówną63, do której poszliśmy z Tadkiem i Ignacym. Była w czasie wzięcia Lwowa 
przez Rosjan. Właściwie było tak: Austriacy wyszli, a na drugi dzień weszli Rosja-
nie. Podobno zachowali się przyzwoicie, ale robiło to okropnie przygnębiające wra-
żenie na każdego głębiej czującego Polaka. To jak wejście Tatarów. Wieczorem byli-
śmy w Teatrze Rozmaitości na „W szponach pruskich”64, rzecz na dobie o stosun-
kach alzackich. Równie mogłoby być zastosowane do stosunków polsko-rosyjskich 
przed zaczęciem wojny europejskiej, no, ale tego w tej atmosferze przyjacielskiej 
rusko-polskiej nie wyczuwano i cała publiczność łącznie z Jenerał Gubernatorem 
Turbinem, który siedział w łoży z całym jego sztabem, była do głębi wzruszona 
losem Alzatczyków i oburzona na Niemców, zapomniawszy o rzezi Pragi, o Kro-
żach, o Chełmszczyźnie itd. Z teatru wstąpiliśmy razem ze Stasiem, Jerzym Biesie-
kierskim i p. Mieczysławem Żelińskim65, który również był w teatrze, do kawiarni 
„Lourse”66 na kolację i tam zaczęły się na nas sypać złe wiadomości, mianowicie: Niem-
cy już są prawie w Modlinie, lada dzień komunikacja z Petersburgiem będzie przerwa-
na, no i ostateczna wiadomość, która nas zupełnie zgnębiła, to ta, że Niemcy są pod 
Piotrkowem, a nawet, że zajęli Piotrków. Kolej ma jutro stanąć, a do tego jeszcze, że 
Niemcy młodych ludzi zabierają do wojska. Jakże tu wracać do domu? Postanowiliśmy 
czekać jutra, dowiedzieć się raniutko w biurze informacyjnym, czy pociąg do Piotrkowa 

                                                 
61 Ignacy Nowicki był przyjacielem i kolegą T. Beliny ze studiów rolniczych na UJ  
w Krakowie. 
62 Zofia Wierzbicka, koleżanka autorki pamiętnika. 
63 Janina Dowborówna, koleżanka autorki pamiętnika. 
64 Stefan Gębarski (1864–1920), literat, nauczyciel, redaktor. Autor powieści: W pruskich 
szponach, t. I–II, Warszawa 1912.  
65 Mieczysław Żeliński, znajomy Tadeusza i Anieli Belinów. 
66 Mowa tutaj o cukierni założonej przez Szwajcara Loursa; W. Herbaczyński, W dawnych 
cukierniach i kawiarniach warszawskich, Grudziądz 2005, passim. 
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pojedzie. Więcej niż w zgnębionych usposobieniach udaliśmy się na spoczynek. Co się 
działo ze Stasiem Kobyłeckim, trudno opisać – zamienił się w melancholię. 

Pani Chrzanowskiej chwilowo nie zastaliśmy w domu, gdyż poszła szukać sy-
na, który wyszedł do znajomych. Wróciła pod wrażeniem, że Niemcy lada chwila 
wezmą Warszawę. Opowiadają, że wszystkich rannych mieli z Warszawy wywieźć. 
Depesza z Syłgudyszek była taka: „Wezwany przez Ojca jadę do Petersburga, dam 
ostateczną odpowiedź. Jałowiecki”67. Widać Hiecho i Mamcia w Pitrze. 

 
22 września, wtorek. 

Dzień zaczął się bardzo smutno, gdyż dano nam znać, że pociąg do Piotrkowa 
nie pójdzie wcale. Nastrój w Warszawie mocno grobowy. Postanowiliśmy czekać 
środy i w razie czego końmi czy automobilem dobrnąć do Piotrkowa. Strach nas ogar-
nął, co znajdziemy w domu, wobec opisów różnych okrucieństw niemieckich. Tadek 
dostał trochę pieniędzy z Ceresu, ale tylko 40% i za konie. Część musiał pani Anezie 
Chrzanowskiej zostawić. Kapitały nasze przedstawiają się smutno. Byłam u księdza 
Gralewskiego68, który pomimo swego wielkiego rozumu i wielkiej duszy jest strasznie 
co do Rosjan zaślepiony. Twierdzi, że najwyżej jeszcze parę tygodni Rosja będzie się 
bawić z Niemcami. Uważa, że zbawienie obecne Polski zależy od Rosji, która chce 
nam dać niezależność – mniej więcej tak jest usposobiona lwia część Warszawy,  
a szczególnie Narodowa Demokracja69. Na podwieczorku spotkaliśmy się w większej 
paczce u Lourse’a, tam też nadszedł Reymont70, który dzień przed tem wrócił z Sy-
łgudyszek. Radość moja więc ogromna. Rodzice zdrowi. Mamcia jedzie do Petersbur-
ga. W Wilnie jednak panika, obawiają się nadejścia Niemców. 

Nowina, która nas przygnębiła zupełnie, to kategoryczne twierdzenie niektórych 
osób, że Niemcy biorą młodych ludzi do wojska. Wieczorem byliśmy na farsie w teatrze. 
 
23 września, środa. 

Wyjeżdżamy jednak pociągiem pod wrażeniem, że dojedziemy najwyżej do Kolu-
szek. Pociąg dość pusty, sporo urzędników. Podobno była pod Bełchatowem potyczka, 
                                                 
67 Prawdopodobnie mowa tutaj o Mieczysławie Jałowieckim (1876–1962), synu Bolesława 
Jałowieckiego i Anieli (z d. Witkiewicz), mężu Juli Wańkowicz z Syłgudyszek. Polski 
ziemianin, agronom, dyplomata. Brat autorki pamiętnika. 
68 Prawdopodobnie mowa tu o ks. Janie Gralewskim (1868–1924), działaczu oświatowym, 
społecznym i politycznym. 
69 Narodowa Demokracja, polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały 
pod koniec XIX w. Głównym ideologiem i współzałożycielem ND był Roman Dmowski, 
zob.: R. Wapiński: Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli 
nacjonalistycznej, Wrocław 1980, passim; N. Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna gene-
za nacjonalizmu, Warszawa 2001, passim. 
70 Władysław Stanisław Reymont (1867–1925), polski pisarz, prozaik i nowelista, zob.:  
S. Talikowski, Reymont w kręgu rodzinnym, Łódź, 1975, passim; por. M. Warneńska, 
Śladami pisarzy, Warszawa 1972, s. 411–445. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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dzięki czemu mogliśmy jechać dalej, bo Niemcy trochę się cofnęli. W Piotrkowie panika, 
ale mniejsza niż w Warszawie. Do domu wróciliśmy o 1-szej w nocy, jechaliśmy pod 
strachem. Widzieliśmy dwa pożary. W Łękińsku wystraszeni. W drodze nie spotkaliśmy 
ani jednego Niemca. W domu spokojnie, tylko Zosia niezdrowa na żołądek. Cioka stra-
szenie zmartwiona – widać ząbki. Dowiadujemy się, że Stasiów Kobyłeckich onegdaj  
w nocy okradli. Złodzieje weszli przez salon, ale wielkiej szkody nie zrobili. 

 
29 września, niedziela. 

Spokojnie, ale słychać dalekie strzały i Niemcy podobno idą z całą energią pod 
Warszawę. Wieczorem wpadł Tadzio Siemieński71 do nas na noc, bo w Dubidzach 
pełno Niemców, idą w stronę Warszawy. Wzburzyło nas to trochę, bo spodziewamy 
się, że lada chwila i do nas wejdą. U nas rano zjawił się patrol niemiecki, pytając, czy 
nie mamy broni. Tadek im jednak wytłumaczył i nie zabrali. 

 
30 września. 

Niemcy wyszli z Dubidz, szkody nie zrobili, za niektóre rzeczy, jak owies – 
nieźle zapłacili. Za wyżywienie zapłacili pani Siemieńskiej po 1,60 rs od osoby. 

 
1 października, czwartek. 

Spokojnie. Żydzi zaczynają się kręcić za zbożem. 
 

4 października. 
Byliśmy z Tadkiem w Siemkowicach72. Wyjechaliśmy o ósmej rano, wstąpiliśmy 

do Białej. W Siemkowicach na obiedzie. Tadek chciał ulokować ryby u pana Ignacego 
Karśnickiego73, ale rozmyślił się, gdyż za daleki przewóz. Z powrotem na Pajęczno. 
Przez cały czas ani jednego żołnierza nie spotkaliśmy. 
 
5 października. 

Spokojnie. Z gazet częstochowskich wiemy tylko, że Niemcom się powodzi, ale 
to redakcja niemiecka. 
 
8 października. 

Ceny wzrastają. Za żyto dają za korzec po 7,25 rb. u nas, a pod Częstochową 
podobno po 10 rubli. O cukier, sól, kawę, herbatę, a zwłaszcza o naftę bardzo trudno. 

                                                 
71 Tadeusz Siemieński (1894–1959), syn Gustawa Siemieńskiego i Marii (z d. Sulimirska), 
mąż Zofii (z d. Wielowiejska) z Dubidz. „Tadzio” był bratem Leoni i Wacława Siemień-
skich. 
72 Siemkowice, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Siemkowice. Właści-
cielem majątku był Ignacy Karśnicki.  
73 Ignacy Karśnicki, syn Ignacego Józefa Karśnickiego i Zuzanny (z d. Wituska), mąż Zofii 
(z d. Karczewska) z Siemkowic. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siemkowice_(gmina)
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Świec 1 funt 50 kopiejek, nafty kwarta, jeżeli jest, 55 kopiejek, cukier funt 20 kopie-
jek, chleba funt 4 kopiejki, mięso po 17 kopiejek, jajka podniosły się do 5 groszy. Ruch 
za wszystkim ogromny i Żydzi się kręcą. Mleko odstawiamy do Dubidz. Żyd płaci 
Tadkowi po 22 kopiejki za garniec. Sprzedałam masło solone, wprawdzie bardzo do-
brze, 180 funtów po 50 kopiejek. Zabrał je kupiec do Sosnowca, resztę masła najstar-
szego kilka dni przedtem sprzedałam po 45 kopiejek. Cena prosiąt wzrosła do 12 rs 
para 6 tygodniowych. Wieprza sprzedałam po 14 i pół kopiejki za funt żywej wagi. 
W Radomsku jest naznaczony Landrat. Kazali reperować drogi, projektują szosę 
przez Sulmierzyce i kolej do Praszki74 zaczęli budować. 

 
22 października. 

Byłam w Białej po ciotkę Gołembowską. Ciepło nadzwyczajnie, słońce świeci. 
Sawa Karśnicki75 chciał wstąpić do Legionów, ale przyjechał pożegnać się do Siemko-
wic i rodzice starają się go nie puścić. Pan Karśnicki pojechał do Piotrkowa, żeby go od 
słowa, które dał, uwolnić. Głównie wciągają młodych Daniłowski, Żeromski i Belmont, 
których to nie kosztuje. Oby ich powieszono! 

Ceny na żyto wzrastają. Żyd dawał Tadkowi po 70–75 rs za korzec. 
 

24 października, sobota. 
Tadek pojechał do Makulskich, żeby się dowiedzieć coś o sprawach krochmal-

nianych. Byłam w Skąpej. 
 

25 października, niedziela. 
Przyjechał Ziółkowski. Opowiada, że jest wprost zrujnow[an]y przez wojska 

przechodzące. 
 
26 października, poniedziałek. 

Rano wyjechał Słoń76. Wieczorem wrócił Tadek, o którego już się strasznie 
niepokoiłam. Tadek przywiózł wiadomość, że Niemcy podobno pod Warszawą dostali  
w skórę. 
 
27 października. 

Pojechaliśmy rano do Konopnicy. 
 
 
 

                                                 
74 Praszka, niegdyś tereny te były częścią ziemi wieluńskiej, obecnie gmina leży w woj. 
opolskim, w pow. oleskim. Praszka należała do Augusta Stanisława Potockiego. 
75 Ksawery Franciszek Karśnicki (ur. 1896 r.), syn Ignacego Karśnickiego i Zofii (z d. 
Karczewska), mąż Marii (z d. Orzechowska) z Siemkowic. 
76 „Słoniem” nazywano Stanisława Ziółkowskiego z Lipicza k. Kłomnic. 
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28 października. 
Byliśmy w Konopnicy. Spotkaliśmy w drodze powrotnej Niemców. Mijkę77 

znaleźliśmy znacznie lepiej. Wygląda dobrze i ładnie, z włosami krótko przyciętymi. 
Mamuń biedactwo zdenerwowane. Tadzio okropnie rozindyczony na Niemców, któ-
rzy mu rzeczywiście szkodę w życie zrobili i zabrali parę koni. Z uwielbieniem dla 
Moskali. Oby się nie zawiódł na nich grubo. Twierdzi, że jeżeli teraz Niemcy dostali 
w skórę, to już więcej nie wrócą. Coś wątpię. Podobno jednak bardzo dostali w skórę 
pod Warszawą. 

 
30 października. 

Zaczął się pochód Niemców spod Warszawy. O 10-tej rano zaczęła iść kawale-
ria od strony Sulmierzyc i Zamościa78. Pierwszy oddział, pareset ludzi, zniszczony 
mocno, dużo rannych, konie strasznie zmarnowane. Pierwszy ten oddział zabrał nam 
z pola 11 koni. Tadeusza w domu nie było, pojechał do Landrata do Radomska po 
pieniądze za konie. Sama więc poleciałam do Niemców, żeby bronić koni, razem  
z panem Sanieckim79 praktykantem, który mi ogromnie pomagał. Wymogliśmy na 
Niemcach, żeby nam w zamian choć parę koni zostawili. Zostawili więc kilka, ale  
w tym tylko trzy dobre, reszta zmarnowana. Zdobyliśmy kwitek, ale mało wart, gdyż 
nie podpisany przez oficera i bez stempla. Była chwila taka, żeśmy nie wiedzieli, gdzie 
najprzód biec. Jedni brali konie, drudzy dobierali się do spichlerza, jeszcze inni wę-
drowali po domu. Jęczmienia trochę wzięli, część za pieniądze, część za kwit. W ogóle 
jednak byli zupełnie grzeczni. Jeden oficer jadł śniadanie o 10-tej i ten właśnie zapła-
cił. Po pierwszej partii przyszła zaraz druga, idąca też od Sulmierzyc i zaczęło się 
ciągnąć wojsko od Skąpej. O 11-tej wstąpiło do nas 11-tu oficerów niemieckich z proś-
bą, żeby im pozwolić siąść na chwilę i zjeść, mówiąc, że mają swoje zapasy. Ponieważ 
wyglądali sympatycznie (byli to przeważnie sanitariusze), a mieliśmy w kuchni pie-
czeń, Ciokuś kazała ją przynieść i poczęstowaliśmy ich. Wyrazili nam masę serdeczno-
ści, wycałowali po rękach, twierdząc, że od trzech miesięcy nic podobnie dobrego nie 
jedli. O 12-tej przyjechało 2 oficerów, z których jeden mówił ślicznie po francusku. 
Zakąsili trochę. Oficer mówiący po francusku obiecał mi zająć się sprawą naszych 
koni, o ile będzie mógł dać nam znać o tem. 

O 1-szej przyjechał znowu oficer, którego poprosiliśmy na zakąskę. Żeliś80 
nadbiegł do stołowego i oficer rozczulił się ogromnie na jego widok, tak, że wyjeżdża-
jąc prosił, żeby się mógł z dzieckiem pożegnać. O 2-giej było 3 oficerów, jedli obiad i ci 
nadzwyczaj uprzejmi. O 5-tej zjawiło się 10 legionistów. Obie z Cioką przygnębione 
                                                 
77 Maria Kozarska (ur. ok. 1880 r.), córka Michała Beliny i Józefy (z d. Wzdulska), żona  
T. Kozarskiego z Konopnicy. „Mijka” była siostrą T. Beliny. 
78 Zamoście, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Strzelce Wielkie. 
79 Pan Saniecki, praktykant. 
80 Żelisław Belina (1911–1993), syn T. Beliny i Anieli (z d. Jałowiecka) ze Strzelec Wiel-
kich. Autorka pamiętnika nazywała swojego najstarszego syna „Żeliś”.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Wielkie_(gmina)
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byłyśmy ich widokiem. Takie to jakieś mizerne, nędzne i nieśmiałe. Wypili herbatę, 
zresztą z suchym chlebem, bo cały lepszy skończył się, i wyjechali dalej. O 8-mej wró-
cił Tadek szczęśliwie, ale Landrata już nie zastał w Radomsku. Cały ten dzień,  
w przerwach między zakąskami oficerów, przyglądałam się, głównie z ciotką Gołem-
bowską (bo Ciokuś dreptał i dreptał, dzięki czemu mogłam obserwować) idącemu woj-
sku. Szli bez przerwy dwiema drogami od 10-tej rano do 5-tej po południu. Oprócz 
pierwszego oddziału bardzo zmarnowanego, wszystkie inne szły w takim nadzwy-
czajnym porządku, o jakim nie mieliśmy pojęcia. Nie tak jakby wracali z boju, ale 
jakby szli na paradę, żołnierze czwórkami, środkiem oficerowie konno na ślicznych 
koniach, jak w korytarzu. Wspaniale to wyglądało, jak wojsko wężem skręcało na 
most i szło ku wsi. Stojąc na górce przy kościele, pysznie wszystko widziałyśmy. Ka-
waleria szła parami, artyleria bajecznie wyglądała. Tabor w nadzwyczajnym porząd-
ku. Każden wóz upakowany i przykryty nieprzemakalnym płótnem. Szły też wozy  
z różnymi przyrządami, z rurami betonowymi dla naprawiania mostów, z gumowymi 
mostami, z łódkami i pomostami drewnianymi na piaski – są to pomosty w formie 
okiennic drewnianych, składanych i rozkładanych, złożonych z desek wąskich, pod-
kładają takie pomosty pod armaty, czy cięższe wozy na piaszczystych kawałkach. Co 
pewien czas szły kuchnie, śliczne, dymiące. Kuchnia taka składała się z trzech kocioł-
ków, w każdym jest coś innego: kasza, zupa, mięso. 

Zaglądałam do tych kuchni – jedzenie wyglądało doskonale. Bądź co bądź, na-
robili nam tego dnia szkody, zabrawszy 18 koni, na które tylko kwity dostaliśmy i to 
nie na wszystkie, bo np. 11 koni wziętych wprost z pola zabrali bez żadnego kwitu. 

 
1 listopada, niedziela. 

Wszystkich Świętych. Prześliczny słoneczny dzień, ale wietrzno, mrozu nie 
ma. Od rana ruch wojska w dalszym ciągu. Rano o 9-tej na śniadaniu 5 oficerów, 
bardzo grzecznych Prusaków. Dwu żonatych, ogromnie rozpytywali się o nasze dzieci 
i prosili, by je pokazać. Musiałam zaprowadzić do dziecinnego pokoju. Jeden z nich aż 
się popłakał, wspomniawszy o swoich dzieciach. O 11-tej przyjechało 4 oficerów,  
z tych jeden Hauptman81, nazywał się Spor82, jeden doktór i dwu poruczników. Spor  
i doktór bardzo sympatyczni, zostali u nas na obiedzie i w ogóle zamówili dla siebie  
i 15 jeszcze oficerów ze starszym (zdaje się, miał to być nawet generał) nocleg. Ci star-
si mieli pod wieczór przyjechać. Spor miał dużo wojska ze sobą, ulokował ich Tadek  
w krochmalni, a oficerów w oficynie w dwu pokojach. Zwiedzili nasz kościółek. Po 
obiedzie otrzymali pocztę – listy z domu, różne prezenta, gazety, które nam zaraz 
pokazali. Siedzieliśmy w salonie, jeden z oficerów grał wcale miło, w ogóle ludzie 
inteligentni i sympatyczni. W wojsku wielka karność. Wieczorem o 5-tej zaczęli zjeż-
dżać oficerowie, ale nieoczekiwany generał przyjechał, tylko major ze sztabu i 14 ofi-

                                                 
81 Hauptmann (niem.), kapitan. 
82 Kpt. Spor, stacjonował w dworze Belinów. 
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cerów. Dostali zupę, mięso i kawę. Od razu bardzo sympatycznie się zachowywali.  
W salonie gawędziliśmy. Do kolacji, którąś my z Cioką obmyśliły (była wcale dobra), 
major ubrał się w nowy mundur. Może w godzinę po przyjeździe otrzymali pocztę, 
już drugą i znowu masę listów, paczek – nie tylko oficerowie, ale każdy prawie żoł-
nierz. Moc ciepłych rzeczy, czekolady, biszkoptów, konserwów. Major otrzymał nowy 
mundur. Ogromnie interesują się dziećmi. Zahlmeister83, tłusty, gruby, zresztą stary 
kawaler, tak się w ciągu paru godzin zadomowił, że sam poszedł do dziecinnego poko-
ju i zabawiał się z dziećmi z godzinę. Major prosił, żebym mu pozwoliła przyjść do 
dzieci, jak się będą rozbierać. Kolacja przeszło bardzo mile. Po kolacji major w panto-
flach poszedł do dzieci, wycałował je, naznosił czekolady. 

Ulokowaliśmy sztab w ten sposób, że major i adiutant w kancelarii (adiutant 
młody chłopak 29 lat, już żonaty, pokazywał fotografie swego synka). W salonie 
kilku i w saloniku. Dla wszystkich wystarczyło pościeli, razem nocowało 19-tu. Na-
męczyliśmy się oczywiście bardzo. Tadek musiał latać w podwórze ulokować konie, 
ale musimy przyznać, że na tylu ludzi szkody były minimalne. W krochmalni żadnej 
szkody, płoty nawet nieruszone zostały, w moim gospodarstwie ani jedna kura nie 
zginęła i w domu najmniejsza rzecz przy tylu burszach. Naturalnie spasiono sporo 
siana i owsianki, za które małośmy dostali. W każdym razie po tym, co o Prusakach 
opowiadali, mieliśmy bardzo miłą niespodziankę. 

 
2 listopada, poniedziałek. 

O 7-mej rano dałyśmy z Cioką kawę i kiełbasę oficerom. Było ich również  
19-tu, poczem jeszcze zaprowiantowaliśmy majora w masło i pożegnaliśmy się bardzo 
czule i o 10-tej wszyscy wyjechali. Tego dnia po ich wyjeździe Tadek poszedł rano do 
Skąpej, aby zobaczyć, co się tam dzieje. 

Ledwo upłynęło pół godziny po jego wyjściu, kiedy wpadają ułany. Pokręcili 
się po podwórzu i wywąchali nasze stajenne konie, schowane w komórce. Dwa najlep-
sze zabrali, dając coś w rodzaju kwitu. Popłakałam się bardzo na widok , jak Karu-
się84 i drugą doskonałą klacz z Cieszanowic85 wyprowadzają. Przechodziło jeszcze 
trochę wojska ku Dubidzom. 
 
3 listopada, wtorek. 

Przyjechali ułani. Ostatni postój. Zamówili obiad na 20-tu po ½  funta mięsa  
i zupę. Zapłacili za to 6 rubli. Byli bez zarzutu, o 4-tej po południu wyjechali na 
dobre, nie zrobiwszy nam żadnej szkody. Ani jednego marudera po nich nie było. Wła-

                                                 
83 Zahlmeister (niem.), płatnik. 
84 Karusia, klacz. 
85 Prawdopodobnie mowa tu o Cieszanowicach, wsi w woj. łódzkim, w pow. piotrkow-
skim, w gm. Gorzkowice. Miejscowość o tej samej nazwie położona jest także w woj. 
opolskim, w pow. nyskim, w gm. Kamiennik. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_piotrkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_piotrkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorzkowice_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_nyski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamiennik_(gmina)
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śnie ostatni oddział był najspokojniejszy. Wyjeżdżali bez żadnego pośpiechu. Od rana 
tego dnia słychać było huk wysadzanych mostów, bo starali się poza sobą niszczyć 
mosty, żeby utrudnić przejście Rosjanom. Podobno Kolej Wiedeńska zupełnie znisz-
czona i stacje spalone. Myśleliśmy, że zaraz po odjeździe Niemców przyjdą Rosjanie, 
ale tego dnia nikt się nie pokazał. Rano zabiłam wieprza. Staś Kobyłecki przyszedł 
pieszo ze Skąpej, tam też konie prawie wszystkie zabrane, ale nikt nie stał. 

 
4 listopada, środa. 

Cały dzień nikt się nie pokazał. Słychać wysadzanie, zapewne mostów. 
 

5 listopada, czwartek. 
Cisza zupełna. Gdzież ci Rosjanie ? 
 

6 listopada, piątek. 
Robię kiełbasy. Wczoraj wieczorem pokazało się kilku Kozaków. Pojechali do 

Brzeźnicy86. Dziś cały dzień cisza. 
 

7 listopada, sobota. 
Przejechało 2 Kozaków mimo. Cicho. 

 
8 listopada, niedziela. 

Nie wiadomo, gdzie Rosjanie siedzą. Ma podobno nadejść armia z 60-ciu tysię-
cy złożona. W sobotę było 2 Sybiraków, oficerów. Okazy dobroduszne, ale dzikie. 
Robili plany dróg, z prawdziwie pożałowania nieudolnością i brakiem orientacji. 

 
9 listopada. 

Cicho. Kozacy kręcą się za jęczmieni [e]m. 
 
10 listopada. 

W Dubidzach spory oddział Kozaków. U nas młócą jęczmień cepami. Dwu 
Kozaków obraziło się na mnie. Dlaczego dałam im chleba, a nie bułkę? Mimo to da-
łam im kiełbasy. Jeden był przyzwoity, ale to Uralski. Dońscy zupełnie dzicy i zaraz 
wymyślają „to tak przyjmują nas Polacy?”. Nagotowałam i ja kapusty, mięsa i kiełba-
sy. Podobno nie jest prawdą, że Japończycy przyjechali na pomoc. Sami oficerowie 
zaprzeczają tej wersji. 
 
13 listopada. 

Zaczęło iść wojsko rosyjskie. 
 
                                                 
86 Prawdopodobnie chodzi tu o Nową Brzeźnicę, położoną w woj. łódzkim, w pow. paję-
czańskim. W bliskiej odległości położona jest wieś Stara Brzeźnica. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski
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14 1istopada, sobota. 
O 10-tej rano przyjechało 2 oficerów i pop, zapowiadając przybycie sztabu.  

O 11-tej przyjechał pułkownik z 11-tu oficerami. Byli na obiedzie, podwieczorku  
i kolacji. Na noc zostało 8 oficerów i pułkownik ze sztandarem. 
 
15 listopada, niedziela. 

Rano o 7-mej cały sztab – 14 osób – dostał herbatę z wędliną i o 8-mej zaczęli 
wyjeżdżać. W chwili, kiedy wyjeżdżali, zajechał samochód i wysiadają z niego Wła-
dysławowie Żukowscy! Szalona radość, ale krótka, bo okazuje się, że nie mogą dłużej 
zabawić jak pół godziny, zawsze jednak szczęście wielkie. Rodzice zdrowi. Póki ży-
cia, im ich dobroci nie zapomnę. Zaledwie wyjechali, przyjeżdża oficer, Gruzin, chory 
na płuca. Wyjeżdża on na Kaukaz i u nas czeka na niego podwoda, którą ma do 
Piotrkowa jechać. W czasie bytności tego Gruzina tłum zgłodniałych żołnierzy dobi-
jał się, prosząc o chleb i chcieli rozbić piwnicę. Kiedy się to skończy? Pułkownik  
w każdym razie powiedział, że może na piśmie poprosić Batiuszkę87 o zaręczenie  
i potwierdzenie, że Niemców już z pewnością mieć nie będziemy i że oni za cztery dni 
pewnie w Prusach będą. Całą sobotę było słychać strzały karabinowe i rzeczywiście 
podobno Niemcy wyparci są za Wartę. 
 
16 listopada, poniedziałek. 

Z niedzieli na poniedziałek nocowali: jeden młody sanitar – typowy Rosjanin 
postępowy i starszy oficer bardzo poczciwy. W ich korpusie był nasz ogrodnik Jaś 
Ziarkowski, do którego ogrodniczka jeździła do Brudzic88. Przyjechał rano też Jaroc-
ki, zmoskwiczały Polak, który nam jednak oddał usługi, gdyż dnia poprzedniego 
ukradli nam żołnierze 4 konie, w czasie kiedy obiadowało u nas 2 oficerów i jakiś 
kapitan. Otóż Jarocki wsiadł na konia i dogonił złodziei, konie odebrał, ale cóż się 
okazało – żołnierze ci byli właśnie z oddziału tego kapitana, któregośmy karmili,  
i że to on właśnie polecił ściągnąć te konie. Przed samym obiadem przyjechał Kul-
czycki jadący już z powrotem z Marzęcic89. Zauważyliśmy już od rana, że wojsko 
zaczyna wracać skąd wczoraj przyszło. Powiedzieli nam oficerowie, że to wraca kor-
pus niepotrzebny, aleśmy bardzo prędko zmiarkował że to jest po prostu odwrót i że 
musiało im się nie powieść z Niemcami. W południe widoczny był już kompletny od-
wrót, masę maruderów po 20-tu, 40-tu i więcej, albo też po dwóch, trzech wlazło do 
kuchni, kredensu – wprost żebrząc o chleb, a niemal grożąc i wymyślając na Polaków. 
Pokradli z kuchni garnki, kilka kubków, kaczki, ręczniki, potratowali trawniki zu-
pełnie, połamali płoty, chcieli się dobrać do piwnicy. Panu Cybulskiemu90 skradli no-

                                                 
87 Batiuszka, duchowny prawosławny.  
88 Brudzice, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Lgota Wielka. 
89 Marzęcice, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Strzelce Wielkie. 
90 Pan Cybulski, rządca majątku w Strzelcach Wielkich. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lgota_Wielka_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Wielkie_(gmina)
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we, wojłokowe buty, a z pokoju rządców różne części garderoby, lustro, ołówki itd. 
Skradli to wszystko pisarze, którzy tam nocowali. Charakterystyczne było to, że  
w nocy z soboty na niedzielę tj. z 14-go na 15-ty kiedy nocował sztab, nic innego nie 
robili, tylko pisali – mieli ze sobą dwie maszyny do pisania. 

Jedna scena była humorystyczna. Wieczorem w sobotę żołnierze przyprowa-
dzili człowieka, złapanego trzy mile przed Radomskiem na drodze, z jakimś listem. 
Człowiek ten kudłaty, głupkowaty – nie dawał żadnych rozsądnych odpowiedzi. 
Postawiono go więc u nas w przedpokoju pod strażą dwóch żołnierzy z karabinami 
nabitemi, a list sztab wziął do odczytania, poczem zdecydowano, że jest to „szyfro-
wana telegrama”. Cały więc prawie sztab udał się do przedpokoju, żeby wziąć szpiega 
(bo zdecydowano, że to szpieg) na spytki. Pytają po rusku – żadnej odpowiedzi, 
wreszcie przychodzi im genialna myśl do głowy – jeden z oficerów mówiący kilkoma 
językami proponuje, żeby się „szpiega” zapytać po niemiecku – milczenie, po angielsku 
– milczenie, po francusku – znowu nic, wreszcie nadszedł Tadeusz, który zapytał po 
prostu po polsku, skąd biedak idzie. Okazało się, że był to posłaniec z Białej, który 
szedł z listem p. Anny Gołembowskiej91 w kieleckie do Pogwizdowa92, do państwa 
Wacławostwa Gołembowskich93, o których matka i siostry były niespokojne. Oficero-
wie niektórzy rosyjscy mówili nam, że siła Niemców jest tak duża, że chociaż Rosja 
ma znacznie liczniejszą armię, to mogliby tak i sto lat wojować, gdyby Niemcy mieli 
dość żywności. Opowiadał też jeden sympatyczny oficer rosyjski, że lubelskie zarówno 
było zniszczone przez Austriaków, jak i przez Moskali, szczególnie naturalnie tam, 
gdzie właściciel opuścił dom. 
 
17 listopada, wtorek. 

Odwrót wojsk rosyjskich w dalszym ciągu. Również w dalszym ciągu włóczą 
się maruderzy i proszą o wsparcie, mówiąc, że po kilka dni nic nie jedli. Wyglądają 
okropnie i ludzie, i konie. Józek94 przyniósł list z Konopnicy i z Białej. W Konopnicy 
nie jest dobrze. Mija znacznie gorzej. Mieli chwile krytyczne, kiedy szykowali się  
już do przeniesienia się do piwnicy. Zabrali Tadeuszowi Niemcy konie – 11 sztuk, 
ziarno, siano. 

W okolicy też porządnie spustoszyli. Mamuń i Tadeusz zachwyceni Rosjanami. 
W Białej sporo wojska rosyjskiego, mieli urządzać szpital w połowie domu, ale przy-
szła jakaś niepomyślna wiadomość i wszystko wyjechało. Był dziś ksiądz na obiedzie 
z Brzeźnicy. Armaty strzelają ciągle – podobno pod Częstochową. Są wersje, że po-

                                                 
91 Anna Gołembowska (ur. ok. 1840 r.), córka Bolesława Gołembowskiego i Pauliny  
(z d. Szczucka) z Białej. 
92 Pogwizdów, wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gm. Charsznica. Wła-
ścicielem majątku był Wacław Gołembowski. 
93 Chodzi tu o W. Gołembowskiego (ur. ok 1850 r.), syna B. Gołembowskiego i Pauliny  
(z d. Szczucka) i jego żonę Ksawerę (z d. Karśnicka) z Pogwizdowa. 
94 Prawdopodobnie chodzi tutaj o parobka Józka. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_miechowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Charsznica_(gmina)
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dobno bombardują Częstochowę. Ponieważ huk armat się zbliża, przypuszczamy, że 
Rosjanie cofają się szybko. Ksiądz opowiadał o Warszawie, że okolice jej i przedmie-
ścia są strasznie zniszczone. Sam proboszcz w czasie dwu pogrzebów prowadził kon-
dukt między latającymi kulami. 
 
17 wtorek (wieczór). 

Wpadło 4 Kozaków. Ponieważ Tadeusza chwilowo nie było w domu, poszedł 
pieszo do Skąpej, wyszłyśmy z Cioką do nich, pytając, czego chcą. Okazuje się, że mają 
konie umęczone, jeden ślepy i kulawy na trzy nogi i że chcą nam zabrać konie, a swoje 
zostawić. Pytam ich „gdzie wasz oficer?” – „My nie znajem, barynia”. „Gdzie wasz 
połk?” – „Bog jevo znajet”, nareszcie „Gdzie wy się włóczycie”, „My nie włóczymy się, 
my za Cara i Ojczyznę już dwa tygodnie bez jedzenia jeździmy”. „No, a gdzie teraz 
pojedziecie ?” – „A ot prosto przed siebie”. Powiedziałam im, że nam oficerowie mówi-
li, żeby nikomu koni nie dawać, że za to kula w łeb. „A my jemu pulu” i tak się uparli  
i grozili, że nawet jak Tadeusz przyszedł musiał im konie dać. Wzięli oczywiście bez 
pieniędzy, bez kwitu i zostawili tylko tego kulawego. 

Wieczorem przyjechało dwóch Kozaków po siano, kiedy im wyważyli i mieli 
już brać, wpadło jeszcze kilku, coś poszeptali, ale rządca usłyszał coś o Germańcach  
i, zostawiwszy siano, wszyscy uciekli. Późnym wieczorem wpadło znowu kilku Ko-
zaków. Powiedzieli, że będą nocować, chcieli się dobrać do piwnicy, prosili o chleb,  
a chleb już na ukończeniu, chociaż trzy piece piekliśmy – wszystko to było takie 
zgłodniałe. Zmęczeni wszyscy byliśmy tego wieczora bardzo po takim bieganiu. Żeby 
nie Cioka, wprost pojęcia nie mam, jakbym sobie dała radę i z przyjęciem, i z dziećmi,  
z kuchnią w drugim domu, bez ochmistrzyni, ale Cioka, jak anioł opiekuńczy, tupta 
całymi dniami, najpóźniej się kładzie i najwcześniej wstaje i nie można uprosić, aby się 
położyła. W wolnych chwilach dodajemy sobie ducha i ciągle mówimy o Matuchnie, 
Ojczuniu, Właduniach, co się tam dzieje w Petersburgu i w Syłgudyszkach95. I Cioka 
chciałaby tam już być, a widzę, że nie ma serca nas tu zostawić. 
 
18 listopada, środa. 

Słychać w oddali strzały. Zaczęłam zlewać wino, co jest zły omen, tak jak  
i kaczki, bo za każdym razem kiedy właśnie zlewałam wino, albo były kaczki, wojska 
nas najeżdżały. No, ale właśnie tak się złożyło, że i wino zlewałam, i ptactwo kazałam 
naszykować na obiad, bo mięsa nigdzie dostać nie można. Zaledwie skończyłam zlewać 
wino, była 11-ta rano, wchodzi Tadek do spiżarni i oznajmia, że przyprowadził dwie 
panie, jakieś panie Wodzińskie96 z Wąsoszy97, które wybrały się na jarmark do Pajęcz-

                                                 
95 Autorka pamiętnika nie miała wieści od swoich rodziców i rodziny siostry, którzy zostali 
w swoim majątku w Syłgudyszkach. 
96 Panie Wodzińskie z majątku Wąsosz Górny. 
97 Mowa tu o wsi Wąsosz Górny, w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gm. Popów.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
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na98 i nie mogły wrócić do domu, bo właśnie w Wąsoszy spotkali się Austriacy z Rosja-
nami. Zanocowały w Gajęcicach99, od nas 7 wiorst, i dziś rano miały wracać. Tymcza-
sem sytuacja się pogorszyła, bo Rosjanie rano zajęli pozycje w Gajęcicach i Jankach100  
i ustawili tam armaty na szosie i na polach i zaczęli porządne ostrzeliwanie. Austriacy  
z jednej, Rosjanie z drugiej strony. Wszyscy z Gajęcic i Janek mieli się wynosić. Te panie 
więc przyjechały do nas. Matka ciągle spłakana, bo w domu zostawiła 6-cioro dzieci,  
a jeszcze w dodatku dom ich stoi przy samej Warcie, przez którą Austriacy mają się 
przeprawiać. Zaledwie zjedliśmy obiad, nadjeżdża cały tabor z Gajęcic. Ponieważ pań-
stwa Szpryngier101 w domu nie ma, mają nadjechać z Warszawy, więc zajmował się ich 
gospodarstwem tymczasem dzierżawca – pan Sadowy102. Kazał całe bydło do nas 
przypędzić, trzodę, no i wszystkich ludzi. Strzelanina stała się tak gęsta, że ludzie zo-
stać nie mogli. Wobec tego, że to się dzieje o 5 wiorst, i my znaleźliśmy się w sytuacji 
groźnej. Kufry z najdroższymi rzeczami od paru tygodni już miałam spakowane, złoży-
łam więc tylko walizkę i troczki, bo z trojgiem dzieci, z których najstarsze ma 3 ½,  
a najmłodsze 10 miesięcy rzeczy sporo trzeba pozabierać, bo chociaż mrozu nie ma, ale 
jest listopad i chłodno. Tadeusz kazał wozy szykować i postanowiliśmy czekać, co bę-
dzie dalej. O 2-giej wpadł Kozak, prosząc o kawałek wojłoku pod siodło. O 4-tej przyje-
chało kilku Kozaków. Strzały ucichły około 4-tej zupełnie. Widać było od strony Janek 
dym, jakby się coś paliło. Wypiliśmy podwieczorek o 5 ½, a że z naftą jest krucho, ze 
świecami niewiele lepiej, palimy tylko jedną lampę w stołowym, świece u dzieci, a w 
saloniku oliwną lampką. Zjadłyśmy więc w saloniku, Ciokuś z Zofią na ręku, ciotka 
Gołembowska, pani Wodzyńska z córką, ja i Żeliś z Jadwineczką103 bawili się przy 
swoim stoliku. Żeliś w żołnierzy, a Jadzia ustawiała klocki. Tadeusz i rządca robili 
rachunki, bo miała być wypłata, którą Tadek, pomimo wojny, nadzwyczaj akuratnie 
robił co dwa tygodnie. Raptem wchodzi Adam104 lokajczyk i mówi mi szeptem, że przy-
szli jacyś ludzie, podobni do żołnierzy i że dwóch jest w stołowym. Poszłam tam zaraz  
i cóż widzę ? Dwóch oficerów austriackich, którzy mi się bardzo grzecznie kłaniają. 
Oczom własnym nie wierzę, bo przecież przed paru godzinami jeszcze byli tu Kozacy. 
Tadeusz idzie z nimi na podwórze, jesteśmy przeświadczeni, że to patrol tylko, tymcza-
sem niedługo nadchodzi ni mniej, ni więcej, tylko pułkownik i 18 oficerów dragonów.  

                                                 
98 Pajęczno, miasto w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w pn. części Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej; J. i K. Pach, Pajęczno poprzez wieki, Częstochowa 2002, passim. 
99 Gajęcice, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Pajęczno. Właścicielem 
majątku był Konrad Szprynger; zob. D. Zaroszyc, op. cit., s. 32. 
100 Janki, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Pajęczno. 
101 Prawdopodobnie chodzi tu o Konrada Szpryngera (Szpryngiera), syna Bronisława 
Szpryngera i Marii (z d. Dobrzańska) i jego żonę Wandę (z d. Dębska) z Gajęcic. 
102 Pan Sadowy, dzierżawca z Gajęcic. 
103 Jadwiga Belina (1912–1998), córka T. Beliny i Anieli (z d. Jałowiecka), żona Aleksan-
dra Zenona Kobusiewicza. Autorka nazywała córkę „Jadwineczką”.  
104 Adam, lokaj. 
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W hełmach. Ubrani bardzo ładnie, robili wrażenie średniowieczne. Zajęliśmy się zaraz 
przygotowaniem kolacji dla nich z Cioką, zresztą skromnej, gdyż chodziło o pośpiech, bo 
wszyscy byli bardzo zmęczeni. Ulokować mieliśmy ich wszystkich na słomie w salonie, 
bo mieli spać nie rozbierając się. Przed kolacją grali, śpiewali, w ogóle od razu zrobili na 
nas wrażenie bardzo sympatyczne, ludzi kulturalnych, przy tem byli to ludzie z dobrych 
rodzin, wybornie wychowani. Po kolacji zaraz udaliśmy się wszyscy spać. Jeden był 
bardzo typowy obrazek wojenny. W salonie służba rozkładała siano, jeden z oficerów 
siadł do fortepianu i cichutko przygrywał, drugi wtórował mu na skrzypcach, paru 
podśpiewywało. Jeden biedak, młody chłopczyna, zasnął, siedząc na fotelu: przy jednej 
małej świeczce wszystko wyglądało w półmroku bardzo nastrojowo i bardzo smutnie. 
Strzały w nocy było słychać. 
 
19 listopada, czwartek. 

O 6-tej rano byłyśmy już z Cioką na nogach, bo dragoni mieli wcześnie wyru-
szyć w dalszą drogę ku Radomsku. Zebrało się na herbatę o 7 i ½, 24 oficerów, bo ze 
wsi paru przyszło. Wyjechali około 9-tej rano parami, w porządku, nie zrobiwszy 
żadnej szkody, oprócz tej naturalnie, że konie masę zjadły, a zapłacili Tadkowi mini-
malnie. Po południu o 3-ciej przyjechał baron Goernig ze swoim kolegą z patrolem. 
Nadjechali też państwo Szpryngierowie z siostrą i dzieckiem z Warszawy. Do Piotr-
kowa jechali automobilem, z Piotrkowa końmi. Pan Szpryngier pojechał zaraz do 
Gajęcic, a panie zostały u nas na noc, jak również baron i jego kolega, chociaż mieli 
zaraz jechać, zostali. Wieczór nam mile przeszedł. W nocy, o 12-tej z czwartku na 
piątek, słyszymy dobijanie się do drzwi, chłopak otwiera i – wchodzi ni mniej, ni wię-
cej tylko p. Biesiekierska105, pan Jerzy, pani Kaplińska106 – ciotka, i 5-cioro służby 
plus dziecko 11-to miesięczne i 2 psy, oprócz tego na wozie chłopak. Okazuje się, że 
biedaków wypędziła z Woli Blakowej107 bitwa, która tam się zaczęła. Urządzamy 
naprędce nocleg. Pani Biesiekierska mówi, że Austriacy się cofają. Cały wieczór i noc 
rzeczywiście słychać poważne strzały armatnie, a nawet karabinowe, choć dalekie. 
 
20 listopada. 

Baron rano odjechał ze swoim patrolem do Wiewca108, państwo Szpryngier do 
Gajęcic, gdzie dom, pomimo potyczki, okazał się niezniszczony, tylko stodoła i czwo-

                                                 
105 Chodzi tu o żonę Jerzego Biesiekierskiego z Woli Blakowej.  
106 Pani Kaplińska, siostra pani Biesiekierskiej. 
107 Wola Blakowa, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Lgota Wielka. 
Majątek należał do Jerzego Biesiekierskiego. 
108 Wiewiec, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Strzelce Wielkie; zob.:  
W 15-tą rocznicę… W części II wspomnień L. Kwaśniewskiego czytamy:: „Będąc m.in.  
w Wiewcu złożyliśmy naprzód oficjalną wizytę przezacnemu ks. kanonikowi Strzeleckie-
mu, informując Go pobieżnie o celach przybycia naszego na ten teren, a po ściślejszym 
wyjaśnieniu, że my peowiacy jesteśmy wraz z Legionami Piłsudskiego awangardą Wojska 
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raki spalone. Goście z Blakowej Woli oczywiście zostają. Ulokowani są tak: pani 
Biesiekierska, jej siostra i pan Jerzy w dużym pokoju, [w] salonie Mamunia, w oficy-
nie 3 służące, gospodyni, nauczycielka z dzieckiem w pokoiku przy dziecinnym poko-
ju, oprócz tego chłopak i dwóch ludzi z Woli Blakowej w kuchni. W piątek (południe) 
– patrol Austriaków od strony Radomska, gdzie mieli podobno dostać lanie, przejeż-
dżają, nie zatrzymując się, tylko pojedynczy oficerowie. Z piątku na sobotę nocowało 
5-ciu oficerów. Oberst czarny, z dużymi wąsami, sympatyczny, i czterech lejtenantów 
– oczywiście byli na kolacji. 
 
21 listopada, sobota. 

Wyjechali oficerowie, ale żołnierze ciągle krążą, zresztą zachowują się 
grzecznie. W sobotę ciągle przechodzi wojsko austriackie w stronę Brzeźnicy i ku 
Warcie. Przejechali znajomi dragoni, nie zatrzymując się. Z soboty na niedzielę nikt 
nie nocował. 
 
22 listopada, niedziela. 

Ranek spokojny. Przejeżdżają huzarzy austriaccy, trochę piechoty w podwó-
rzu. O 11-tej na raz zaczynają sią strzały karabinowe, dosyć gwałtowne. Strzelają  
u nas z ogrodu, nadjechał niedaleko patrol rosyjski. Na raz jak nie hukną armaty ro-
syjskie z jednej strony, a austriackie z drugiej, zrobiło się nieprzyjemnie. Jeszcze nie 
zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, poszłyśmy z Cioką do kuchni, przyprawić 
leguminę109. Zaledwie weszłam na schodki kuchenne, aż tu za mną, nie więcej jak na 
25 kroków, pęka szrapnel i kulki posypały się pod same schodki. Widzimy więc, że to 
nie żarty, zabieramy na gwałt potrzebne rzeczy, dzieci i wszyscy włazimy do ciemnej 
piwnicy pod domem. Kanonada trwała, co się zowie. Żołnierze powłazili do budyn-
ków, ciągle byliśmy w strachu, że nas podpalą. Strzały ustały trochę dopiero o 4-tej. 
Naturalnie zaraz wyszliśmy z piwnicy, bo i głód zaczął dokuczać. 

Dla dzieci na szczęście miałyśmy ze sobą mleko i bułkę. Wszystkie ciepłe rze-
czy zostawiliśmy w piwnicy na wszelki wypadek. Wszystkie piwnice pod domem 
zapełnione były ludźmi i rzeczami. Państwo Cybulscy110 postanowili nie wyłazić  
z piwnicy wcale, póki zupełnie się nie uspokoi. Wieczorem w niedzielę dosyć cicho. 
Spaliśmy jednak ubrani wszyscy, oprócz Tadka, który z flegmą angielską rozebrał się 
zupełnie i spał całą noc, nie budząc się. Nocowało 4-ch oficerów. 
 
 
                                                                                                                         
Polskiego, ksiądz kanonik Strzelecki ze łzami w oczach powiedział nam: »Niech Wam 
Bóg błogosławi – ja jestem już za stary, ale może mój organista p. Gogolewski coś wam 
pomoże«. Po bardzo miłym przyjęciu udaliśmy się do p. Gogolewskiego, który po krótkiej 
dyskusji zaraz złożył przyrzeczenie peowiackie […]”. 
109 Legumina, deser. 
110 Mowa tu o rządcy majątku Strzelce Wielkie i jego żonie. 
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23 listopada, poniedziałek. 
Rano znowu zaczęły się strzały, ale jeszcze do piwnicy nie zamierzaliśmy iść. 

O 11-tej jednak tak zaczęli strzelać, żeśmy znowu wleźli do piwnicy, ale na krótko. 
Huzary zapewnili nas, że niebezpieczeństwa nie ma. O 2-giej wyszliśmy na światło 
dzienne. Obiad był skromny. Zacierki na wodzie, kaczki przesuszone, ale była nie-
dzielniana legumina-krem. Na obiedzie był czarny oberst i 3 oficerów. Państwo Bie-
siekierscy są ciągle. Poniedziałek po południu. Adiutant wykrygowany nadjechał, 
oznajmiając, że ma ściągnąć generał ze swoim sztabem 17-tu oficerów. Przyjechali na 
podwieczorek, jedli kolację. Z produktami jesteśmy już tak krucho, że najwyżej na 
dwa dni kawy i cukru wystarczy, a na tydzień herbaty. 

Świece się kończą, nafty ani kropli – Jenerał Grabler mówi, że oczekują zapa-
sów, ale jeszcze nie nadeszły. Na kolacji 18-tu wojskowych plus troje Biesiekierskich  
i nas domowych 7 osób. Gospodyni i nauczycielka pani Biesiekierskiej na tym samym 
stole. Z poniedziałku na wtorek 24-go nocowało 19-tu oficerów. W przedpokoju za-
łożyli telefon. W kuchni dawniejszej pełno. Leży chory doktor i sanitariusze, w Jó-
zefki111 pokoju 3 oficerów, na górze też pełno. Armaty ustawili za starą kuźnią, na-
kierowali przez nasz dom na Wiewiec, czy dalej. Rosjanie z armat przestali strzelać. 
Poniedziałek cała kanonada aż szyby brzęczą, od nas i z folwarku gdzie ustawiono 
dużo armat. Przynieśli nam trochę cukru i herbaty. Na obiedzie, podwieczorku i kola-
cji po 26 osób, nie licząc drugiego stołu. Z wtorku na środę względnie cicho. Śpimy 
jednak już trzecią noc ubrani, oprócz Tadka, który śpi, jakby wcale wojny nie było. 
 
23 [listopada]112, środa. 

O 5-tej budzi nas Cioka, oznajmiając, że jenerał ze swoim sztabem pomknął,  
a na wyjezdnem radził, żebyśmy umykali do piwnicy, bo będzie bitwa. Zbieramy więc 
manatki ciepłe naprędce i urządzamy znowu piwnice z większymi już wygodami, bo  
z maszynką do spirytusu (bez spirytusu, tylko z wodą kolońską) dla grzania dzieciom 
mleka. Zabieramy również kufry, które miałam już zapakowane z cenniejszymi rzecza-
mi, no i oczekujemy bitwy. Postanowiliśmy dzieci zanieść do piwnicy w ostatniej chwili. 
Zamiast strzelaniny armatniej była mała potyczka między huzarami austriackimi  
a Kozakami. Strzały karabinowe w ogrodzie. Była chwila, kiedyśmy widzieli przelatu-
jących huzarów i wyjeżdżających kilku Kozaków koło bramy ogrodowej. Trwało to nie 
dłużej jak do 12 ½, poczem obie strony rozjechały się, tak, że zostaliśmy sami z niepew-
nością, kogo mamy oczekiwać: Rosjan czy Austriaków. O 2-giej po południu nadjechał 
patrol huzarów austriackich. Rosjanie jednak stali w Wiewcu, a nawet w Zamościu. 
Dwu oficerów piło u nas herbatę, kiedy żołnierz wpadł, krzycząc, że Kozacy blisko. 
Wypadli więc nie dokończywszy herbaty, ale po chwili wrócili. Okazało się, że to alarm 
fałszywy. O 4-tej, po wyjeździe patrolu austriackiego, może nie odjechali jeszcze z po-

                                                 
111 Prawdopodobnie chodzi o kucharkę państwa Belinów.  
112 Pomyłka autorki w datacji. Środa wypadała 25 listopada. 
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dwórza, kiedy zaczęła się kanonada od strony, od której najmniej spodziewaliśmy się, bo 
od austriackiej. Jeden szrapnel pękł na środku dziedzińca na trawnika, odłamkiem trafił 
w wiecheć słomy, który chłopak trzymał w ręku, obwiązując róże. Chłopak się wywró-
cił, ale nic mu się nie stało. Strzały coraz większe, wreszcie słyszymy huk, trzask  
w dziecinnym pokoju, gdzie właśnie dzieci spały. Wpadamy, okazuje się, że szrapnel 
pękł niedaleko okna, kulki rozbiły dwie szyby i wpadły do pokoju, nie robiąc żadnej 
szkody. Strzelanina trwała z 1 ½ godziny. O 6-tej zjawił się znowu patrol austriacki. 
Zrobili rewizję, czy w domu nie ma Rosjan, a na wieczór zjechał Oberst Pflug113 i 10 
oficerów na kolację i na noc, ale nie rozbierali się. 

 
26 listopada, czwartek. 

Rano Oberst Pflug wyjechał, ale huzarzy zostali i Oberst Woolf114, bardzo 
sympatyczny, telefoniści i saperzy. Przysłali nam trochę cukru, kawy, herbaty, sera  
i wina do obiadu. Przez cały czwartek było rano 14 oficerów. Na południe, podwie-
czorek i kolację po 18-tu, oprócz nas domowych i towarzystwa z Woli Blakowej. 
Cioka drepce bez wytchnienia. Zapasy nam się wyczerpały, że już nie ma nic, ani 
mąki, ani cukru, oprócz tej odrobiny, co nam przysłali austriaccy. Kasze się wyczerpa-
ły, mięsa mało i świecy ostatek. Rosjanie w Wiewcu i [w] Pomiarach115, które Au-
striacy oblegają. U nas sypią okopy od strony Zamościa. Strzelają co dzień. 
 
27 listopada, piątek. 

Rano 11 oficerów na śniadaniu. Przysłali nam mięsa. Na obiedzie 12-tu ofice-
rów. Oberst Woolf palnął mówkę i wzniósł toast za niepodległość Polski. Wszyscy są 
rzeczywiście nadzwyczaj uprzejmi i żołnierze bardzo przyzwoicie się zachowują. Po 
obiedzie odjechał Oberst Woolf, polecając nas gorąco opiece majora Mika116, który 
komendę objął. Zostawili, [od] nas wyjeżdżając, trochę czerwonego wina, araku  
i czekolady. Na podwieczorek major Mik i 11-tu oficerów. Major zresztą spał, tylko 
oficerowie pili. Na kolację 14 oficerów. Państwo Biesiekierscy ciągle. 
 
28 listopada, sobota. 

Jestem od rana zupełnie chora, może od cygar i katar straszny. Major zabronił 
palić w przedpokoju cygara. Przyjechali huzarzy, Oberleunant von Wage117, Baron 
Paul von [...]? długi, z głową dziwnego kształtu, ale dobry chłopiec i Oberleutnant 
[...]? najsympatyczniejszy. Ofiarowali dzieciom moc czekolady. Na kolację butla 
czerwonego wina, arak od majora, mięso. Pomiary ciągle ostrzeliwane. 

                                                 
113 Oberst Pflug (niem.), pułkownik Pflug. 
114 Oberst Woolf (niem.), pułkownik Woolf. 
115 Pomiary, wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gm. Strzelce Wielkie. 
116 Mjr Mika, stacjonował w dworze Belinów. 
117 Oberleunant von Wage (niem.), młodszy oficer Wage. 
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29 listopada, niedziela. 
Ciągle ci sami, przyjaźń wielka. Obdarowują nas ogromnie. Major von Zoft118 

kawy przysłał, 2 szynki wieprzowe i mięso wołowe. Major obawia się jednak jakiegoś 
zajęcia na dzień dzisiejszy, gdyż uważają, że niedziela jest feralna dla nich. Aeroplan 
krąży. Strzelają do Pomiarów. 

 
30 listopada, poniedziałek. 

Ci sami. Ciągle siada do stołu od 11-tu do 14-tu oficerów. Mięso przysyłają co 
dzień. Dziś 10 funtów herbaty, cukier i czekoladę. Major coraz więcej zżywa się z nami. 

 
1 grudnia, wtorek. 

Ciągle ci sami. Wola Blakowa i Pomiary niezdobyte. 
 

2 grudnia, środa. 
Ci sami, ale zabrali 11 jałówek po 200 koron. 
 

3 grudnia, czwartek. 
Ci sami. Strzelanina do Pomiar. 

 
4 grudnia, piątek. 

Cioka wzniosła zdrowie Franz[a] Józefa119 – był to dzień jego urodzin. Major 
ciągle coś przysyła. W ogóle nigdzie nic dostać nie można. Jeden funt mydła 22 ko-
piejki. Kaszki na lekarstwo nie ma. Zdobycie Belgradu. 

 
5 grudnia, sobota.  

Ci sami. 
 

6 grudnia, niedziela. 
Ci sami. Strzelają do Pomiar. 

 
7 grudnia, poniedziałek. 

Przyjechał kupiec Landau, z zawodu doktor, mieszkający w Wiedniu. Przysłał 
dzieciom biszkoptów, kiełbasy wędzonej dla nas. Odwiedził Strzelce jenerał Grabler, 
oficer Kowacz grał nam wieczorem na skrzypcach wcale ładnie. 
 
8 grudnia, wtorek. 

Święto Matki Boskiej, ale strzelanina trwa dalej. Na obiad huzarzy przynio-
sły szampana. Major przysłał ze 30 funtów kawy, kiełbasy do gotowania, cukru. 

                                                 
118 Mjr von Zoft, stacjonował w dworze Belinów. 
119 Franciszek Józef I (1830–1916), od 1848 r. cesarz Austrii i apostolski król Węgier. 
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Cioka nadzwyczajne obiady wymyśla. Szkód sporo, płotu już ani kawałka nie ma, 
najmniejsze gałązki powybierane z ogrodu. Wszędzie brudno, walają się pudełka od 
konserw. Wieczorem pan Kowacz znowu grał na skrzypcach, akompaniował mu 
kapral, nauczyciel muzyki. Grali też Boże coś Polskę, poza tym hymn węgierski, 
czardasza. Dnie ciągle cudne, małe przymrozki. Dzieci co dzień wychodzą. 

 
9 grudnia, środa. 

Ci sami. Major z piechotą i 3 huzarów. Podobno Rosjanie złapali 2 patrole 
austriackie. Wczoraj wieczór wiatrak w Zamościu się palił. Aresztowali pisarza, 
wójta i kilku chłopów. Major posądza ich o spalenie, ale Tadek mu wreszcie wyper-
swadował i puścili pisarza i kompanię. Przyjechał rotmistrz huzarów. 

 
10 grudnia, czwartek. 

Ci sami plus rotmistrz huzarów, mocno niesympatyczny, nie lubiany przez 
kolegów, dla nas zresztą uprzejmy, ale nie nadawał się do całej zharmonizowanej 
kompanii. Major znowu przysłał kawy, mięsa. Huzary ser, czekoladę i wino. Strze-
lanina trwa dalej. Pomiar nie zdobyto, major mocno się tym trapi. Osób ciągle po 
22–24 do stołu. 

 
11 grudnia, piątek 

Major Ulik rano niepodziewanie wyjechał, obżałowany przez nas wszyst-
kich. Na jego miejsce przyjechał stary Oberst i zaraz spać się położył. Okazało się, 
jak przyszedł na śniadanie, te jest bardzo miły – nazwaliśmy go kokietem. Na obiad 
przyjechał drugi Oberst von Sehende, ale w randze wyższej, gdyż zastępuje jenerała 
brygady. Z początku był sztywny, ale prędko rozkrochmalił się. Przysłali nam też 
mięsa, kawy, czekolady i wina. Huzary zostały wezwane i musieli o 3-ciej po połu-
dniu wyjechać, chociaż im się bardzo nie chciało. Wpadł na chwilę Oberst Pfalz do 
dziecinnego pokoju – bardzo lubi dzieci. Pułkownik von Sehende pokazywał nam 
fotografie swojej żony, córki i wnuka – bardzo ładna rodzina. 
 
12 grudnia, sobota. 

Pułkownik dostał order Leopolda I klasy w sperandę120 na jeneralską rangę. 
Zaniósł dzieciom czekolady, biszkoptów. Żeliś był trochę niezdrów, przejadł się. 
Strzelają ciągle do Pomiarów. Podobno Austriacy odnieśli ogromne zwycięstwo pod 
Łodzią i pod Karpatami. Dostaliśmy z Cioką kawy, herbaty, cukru trochę, czekola-
dy znowu i doskonałego mięsa, którego część posoliłam. Huzary co dzień wino przy-
syłają, ale i nasz nowy prowjantowicz też pamięta i dziś przysłał konewkę wina. 
Ciągle myślimy z Cioką, co słychać z Rodzicami i jak się zamartwiają bez wiadomo-

                                                 
120 W sperandę (łac.), w nadziei na… 
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ści. Państwo Biesiekierscy są, ale wybierają się do Rudki121 w stronę Wielunia. Byli-
śmy w Skąpej z Tadkiem i Jerzym Biesiekierskim. Tam spokojnie, ale szkód mają 
moc, szczególnie w Woli. W Skąpej zostało tylko 12 krów, ale dalsze Staś sprzedał, 
po 90 halerzy za kilo młodego bydła, a po 70 za kilo starego. Tadek sprzedał owies 
po 20 koron za 240 funtów, oczywiście musiał tak tanio. Siano jest w cenie 9 koron 
za cetnar. Mąki worek 13 rs. za 200 funtów, bardzo osobliwej, z piaskiem. 

 
14 grudnia, poniedziałek. 

Jenerał zapowiedział, że dziś jadą dalej, że Pomiary zdobyte o tyle, że Rosja-
nie cofnęli się dalej i wyszli z Wiewca. Na obiedzie i podwieczorku byli jednak, 
wyjechali o 5-tej, zapowiadając, że niedługo nadciągnie sztab dywizji, czy nawet 
korpusu. Pożegnanie było bardzo czułe. Jenerał dziękował za gościnę i mówił, że 
nigdzie mu tak dobrze nie było. W ogóle rozkrochmalił się pod koniec zupełnie, po-
kazywał listy od żony i swoje, pisane do żony. Ofiarował mi mydło słoninę węgier-
ską. Wyjeżdżając, obiecał, że da znać, czy państwo Biesiekierscy będą mogli jechać 
do domu. Prowjantowicz (Prowiant-Hama) ofiarował, rozczulony na wyjezdnym, 
małą choinkę dla dzieci, którą od swojej matki otrzymał. Po wyjeździe sztabu upo-
rządkowałam trochę pokoje i zaczęłyśmy z Cioką szykować pokój dla sztabu, który 
miał nadejść, no, ale noc zeszła spokojnie. 

 
 
Na tym urywa się pamiętnik Anieli z Jałowieckich Belinowej obejmujący okres 

od 28 sierpnia do 15 grudnia 1914 r. Materiał udostępniony został przez  
p. Krystynę Schild, zamieszkałą obecnie w Otrębusach k. Warszawy [przyp.  
K. Studnicka-Mariańczyk, A.J. Zakrzewski] 

 

                                                 
121 Rudka, wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Wielgomłyny. Majątek 
należał do rodziny Ostrowskich z Maluszyna. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomszcza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielgom%C5%82yny_(gmina)


 

Aneksy 

Aneks 1 

Pierwsza strona dziennika Ludwiki Ostrowskiej 
 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. 
II/87. 
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Aneks 2 

Składki na szpital polowy „Pilica” 
 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
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Aneks 3 

Ofiary na szpital polowy „Pilica” 
 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
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Aneks 4 

Rachunki z działalności Koła Ziemianek 
 

 
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
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Aneks 5 

Zebranie Kółka Silnickiego 
 

  
 

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. II/87. 
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Aneks 6 

Posiadłość Belinów w pocz. XX w.  
na tle dóbr zaprzyjaźnionych właścicieli 

 
 

 
Legenda: 
 

 Strzelce Wielkie, majątek Anieli i Tadeusza Belinów.  
 Wybrane miejscowości o których wspomina Autorka pamiętnika 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapy szczegółowe Królestwa Polskiego z po-
działem na gubernie i 84 powiaty, gubernia piotrkowska, powiat noworadomski, oprac.  
J.M. Bazewicz, Warszawa 1907. 
 

  



 

Streszczenie  

 
 
udwika Ostrowska – autorka pierwszego z prezentowanych pa-
miętników – urodziła się 5 września 1851 r. w pałacu w Malu-

szynie. Jej ojcem był Aleksander hrabia Ostrowski herbu Korab (1810 
–1896), matką – Helena hrabina z Morstinów herbu Leliwa (1815 
–1892). Hrabianka była najmłodszym, szóstym dzieckiem Aleksandra  
i Heleny.  

Środowisko rodzinne wywierało istotny wpływ na rozwój Ludwiki 
jako dziecka oraz ukształtowało jej późniejszą postawę życiową. Dzieciń-
stwo małej hrabianki upływało w szczęśliwej atmosferze domu rodzinne-
go, pod czujnym okiem matki oraz opiekunek, nauczycielek i wycho-
wawczyń. W późniejszym wieku, w miarę dorastania, stopniowo przej-
mowała obowiązki pani domu, zarząd nad przydomowym gospodarstwem 
oraz ogrodem. Interesowały ją również sprawy społeczne, czego wyrazem 
było jej zaangażowanie w działalność dobroczynną oraz prace prowadzo-
ne przez stowarzyszenie ziemianek. 

Wysoki poziom kulturalny Aleksandra i Heleny Ostrowskich, ich 
status społeczny oraz pragnienie zagwarantowania jak najlepszej przy-
szłości swym dzieciom były motywem działań mających na celu zapew-
nienie im właściwego, wysokiego wykształcenia. Dlatego też zgodnie  
z XIX-wiecznymi normami społeczno-obyczajowymi (kulturowymi) 
dziewczęta korzystały zazwyczaj z kształcenia domowego, do wyjątków 
należały sytuacje, gdy dorastające panny podejmowały naukę w szkołach 
elementarnych bądź średnich. Podstawy wiedzy i umiejętności uformo-
wane na etapie edukacji domowej pozwalały jej na dalsze, samodzielne 
już kształcenie, podejmowanie lektur z zakresu historii, filozofii czy so-
cjologii. Wiedzę z obszaru botaniki czy chemii Ludwika nierzadko wyko-
rzystywała w praktyce prowadzenia sadu i ogrodu warzywnego, nato-
miast umiejętności matematyczno-rachunkowe, a także wiedza ekono-
miczno-prawnicza były przydatne przy podejmowaniu decyzji gospodar-
czych, w tym także przy prowadzeniu zarządu nad domowym i przydo-
mowym gospodarstwem. Szerokie horyzonty intelektualne uformowane 
w procesie edukacji oraz samokształcenia, nadto zaś wzorce rodzinne 
naznaczone postawą obywatelsko-patriotycznego zaangażowania moty-
wowały Ludwikę do świadomej aktywności na polu działań społecznych, 

L 
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podejmowania prób literackich i publicystycznych, udziału w dyskusjach 
na forum organizacji ziemiańskich, dotyczących spraw programowych 
czy metod działania.  

Zachowana w domowym archiwum korespondencja, artykuły pu-
blicystyczne czy próby literackie ukazują L. Ostrowską jako osobę inteli-
gentną i wykształconą, natomiast jej fotografie czy portrety z czasów 
młodości przedstawiają postać atrakcyjnej, urodziwej dziewczyny, póź-
niej zaś interesującej kobiety o szlachetnych rysach twarzy i mądrym, 
jasnym spojrzeniu. Mimo tych walorów, wspartych artystycznymi talen-
tami i życzliwą wobec ludzi osobowością, Ludwika nie założyła własnej 
autonomicznej rodziny – do końca swych dni pozostawała w stanie pa-
nieńskim. Nie znaczy to, że brakowało kandydatów do ręki hrabianki  
– przeciwnie, kawalerów starających się o względy młodej panny i jej 
rodziców było kilku. Nie znajdywali oni jednak uznania Ludwiki bądź nie 
zyskiwali pełnej akceptacji Aleksandra Ostrowskiego, co w połączeniu  
z brakiem zdecydowania córki skutkowało odmową wobec matrymonial-
nych zabiegów. Stanu wolnego byli też dwaj starsi bracia hrabianki – Jan 
Leon oraz Józef. 

L. Ostrowska wspierała ponadto szereg organizacji edukacyjnych, 
opiekuńczych i dobroczynnych, udzielała finansowego i materialnego 
wsparcia instytucjom kościelnym, fundowała stypendia niezamożnym 
klerykom, wspomagała działalność zakonów. Pomoc tę świadczyła także  
w trudnych latach wojny światowej oraz w okresie powojennym. Owa 
postawa zjednała jej wielki szacunek w środowisku ziemiańskim, wśród 
duchowieństwa, także w środowisku lokalnym – u miejscowych chłopów. 

Dziedziczka Maluszyna zmarła w marcu 1926 r., pozostawiając po 
sobie pamięć osoby zaradnej, skutecznej w działaniu oraz życzliwej wo-
bec bliźnich, zawsze gotowej do niesienia pomocy potrzebującym. Wraz 
z jej śmiercią dobra Ostrowskich przeszły na własność blisko spokrew-
nionych Potockich z linii chrząstowskiej. 

W ciągu swojego życia Ludwika Ostrowska, podobnie jak jej mat-
ka, prowadziła pamiętnik – dzienniczek, w którym opisywała różne wy-
darzenia rodzinne oraz notowała własne uwagi i refleksje. Domowej kro-
niki nie prowadziła jednakże w sposób systematyczny – w narracji wy-
stępuje wiele przerw i pominięć. Tekst ten zaprezentowano w dwóch czę-
ściach, uwzględniając okres powstania notatek oraz przerwę między nimi. 
Pierwszą część tworzą zapiski jeszcze młodej, zaledwie 18-letniej panny, 
dokumentujące życie rodzinne w pałacu Ostrowskich. Druga część to opis 
pierwszych miesięcy Wielkiej Wojny widzianej z perspektywy maluszyń-
skiego dworu. Zapiski te stanowią interesujące uzupełnienie historycz-
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nych opracowań i pozwalają spojrzeć na dziejące się wówczas wydarze-
nia przez pryzmat realiów małej, wiejskiej miejscowości. 

Z kolei Notatki z wojny światowej, spisane przez Anielę Belinową, 
ukazują obraz wydarzeń wojennych widzianych z perspektywy dworu  
w Strzelcach Wielkich, w pobliżu Radomska. Pierwsze zapiski w dzien-
niku datowane są na 28 lipca 1914 r., natomiast ostatnie uwagi opatrzone 
są datą 14 grudnia 1914 r., mamy zatem do czynienia z zapisem wrażeń  
z pierwszych miesięcy wojny toczonej na południowo-zachodnim odcin-
ku frontu wschodniego. 

Podobnie jak w przypadku przedstawionych fragmentów pamiętni-
ków L. Ostrowskiej, forma zapisków sporządzonych przez A. Belinową 
bliższa jest notatkom charakterystycznym dla formy dziennika, czy też 
raczej kroniki, aniżeli uwagom pamiętnikarskim, naznaczonym perspek-
tywą mijającego czasu, kształtowanym przez wspomnienia, echa prze-
szłości, obraz przywoływany z pamięci i ujmowany przez pryzmat reflek-
sji. Z tego względu, zważywszy na kontekst aktualności dokonywanych 
wpisów, publikowany materiał zyskuje walory źródła historycznego. Jest 
ono tym bardziej cenne, im większy jest udział obserwacji dotyczących 
nie tylko osobistych doznań i spraw rodzinnych, ale też szerszego tła spo-
łecznego, albowiem dzięki nim możemy bliżej poznać, niemal fizycznie 
odczuć atmosferę minionych dni, poznać wpływ strategicznych decyzji, 
podejmowanych przez sztaby walczących wojsk, na życie codzienne 
mieszkańców objętych działaniami wojennymi, ujrzeć podejmowane 
przez lokalną społeczność próby ocalenia podstaw egzystencji czy też 
zasad organizujących życie społeczne – pomimo niesprzyjających, nie-
rzadko dramatycznych okoliczności. 

Gdy rozpoczynamy lekturę dziennika A. Belinowej, w pierwszych 
zapisanych notatkach zwraca uwagę brak wyraźnych symptomów nad-
chodzącego konfliktu. Mieszkańcy ziemi radomszczańskiej nie wiedzą, że 
wojna toczy się już w Afryce, że Rosjanie rozpoczęli ofensywę w Pru-
sach, i że Niemcy lada moment rozpoczną kontruderzenie. Co prawda 
niepokój autorki wzbudzają doniesienia prasowe (już nieaktualne), wska-
zujące na zaostrzanie się politycznych animozji, wzrost napięcia między 
europejskimi monarchiami i państwami. Doniesieniom tym towarzyszą 
zasłyszane opinie, także listy nadsyłane przez rodzinę i przyjaciół, wyra-
żające przekonanie, że konflikty zostaną przezwyciężone na drodze dy-
plomatycznej – wojna zdaje się nieprawdopodobna, dominuje ufność  
w niezmienność politycznego europejskiego porządku, choć pojawiają się 
też postawy naznaczone obawami i ostrożnością. Karty dziennika ukazują 
zatem nie tylko atmosferę niejako w przededniu wojny, ale też opóźnienie 
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informacyjne i lawinowy rozwój wypadków. Ostatni dzień lipca przynosi 
już wezwanie do mobilizacji – nagły i niespodziewany pobór wzbudza 
prawdziwą rozpacz wśród miejscowej społeczności, rodzi lęk, niemalże 
panikę, a historia nabiera żywego tempa. 

Dalsze notatki dokumentują wydarzenia poddane logice wojny, uj-
mują widziane fakty, ale też pogłoski czy relacje osób przybywających do 
dworu w Strzelcach Wielkich. W toku lektury postrzegamy zmienność 
sytuacji, wojskowe patrole, przemarsze kolumn i taborów; zapisywane 
słowa cechuje emocjonalne napięcie związane z niepewnością dalszych 
losów. Możemy ponadto dostrzec spontaniczne próby społecznej samoor-
ganizacji – tworzenia straży obywatelskiej czy ogniowej, próby kontynu-
acji prac polowych, później zaś nieskrywane obawy wynikające z rozwo-
ju sytuacji oraz swoiste zniecierpliwienie mieszkańców dworu przedłuża-
jącą się obecnością wojska w folwarku i okolicy. Inną cechą charaktery-
styczną spisanych uwag jest stała troska o los najbliższych, także sąsia-
dów i znajomych. Przez karty dziennika przewijają się uwagi dotyczące 
rekwizycji, pogarszającej się sytuacji materialnej, postępowania żołnie-
rzy. Widzimy postawy dowódców kwaterujących w dworskiej rezydencji, 
ich niepewność związaną z przebiegiem konfliktu. Możemy też odczuć 
początkową nieufność mieszkańców Strzelec Wielkich wobec przybywa-
jących Niemców i Austriaków, podsycaną przez doniesienia o ich brutal-
ności czy bezwzględności oraz zniszczeniach, stratach bądź ofiarach wy-
nikłych wskutek operacji wojskowych. Z większą sympatią witani są Ro-
sjanie – obecni na tamtych terenach wskutek chwilowej zmiany sytuacji 
na froncie. Postawę wobec wojsk rosyjskich można zapewne tłumaczyć 
wrażeniem powrotu do normalności bądź faktem służby wielu Polaków  
w wojsku carskim; nierzadkie są wyrażenia: „nasze wojsko”, „nasza ar-
mia” (co ujmuje np. notatka zapisana pod datą 21 września 1914 r.). Na-
tomiast polityczne odezwy lub obietnice przyjmowane są z nieufnością, 
niewiarą w szczerość intencji – czy to władz rosyjskich, czy niemieckich. 
Podobnie też raczej ambiwalentne odczucia wzbudza informacja o two-
rzeniu legionów polskich w Galicji, u boku armii austriackiej. Zapis pod 
datą 25 sierpnia 1914 r. dokumentuje związaną z tym rozbieżność ocen  
w polskim społeczeństwie. Z kolei autorka dziennika – choć nie wyraża 
bezpośrednio pełnej refleksji dotyczącej owych informacji, wydaje się 
być przerażona możliwością bratobójczej walki Polaków obecnych po 
obu stronach frontu. (Tę samą wymowę mają uwagi zanotowane przez  
L. Ostrowską). 

Dalsza lektura wskazuje, że w wojennych okolicznościach istotne 
stają się przede wszystkim wiadomości o losie członków rodziny, działa-
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nia związane z próbą ratowania dobytku i utrzymaniem funkcjonalności 
folwarku. Dominuje przeświadczenie, że wojna wkrótce się skończy  
i rzeczywistość powróci na dawne tory, a równocześnie doskwiera brak 
wiarygodnych, sprawdzonych informacji. Wszystkie te uwagi naznaczone 
są czynnikiem emocjonalności, stają się świadectwem okrucieństwa woj-
ny i bezradności ludzi wplątanych wbrew swej woli w tryby politycznych, 
dziejowych wydarzeń. Obok tego pojawiają się zapisy w dzienniku uka-
zujące społeczną aktywność nacechowaną filantropią, czego wyrazem 
organizacja darmowych stołówek w stolicy czy większych miastach. Au-
torka dziennika skrupulatnie też odnotowuje wzrost cen żywności, pro-
blemy akwizycyjne, stopniowe pogarszanie się warunków życia. Inną 
grupę uwag tworzą notatki dotyczące zachowania przybywających żołnie-
rzy, z ulgą witany jest brak represji ze strony niemieckich okupantów, 
nierzadkie są ponadto przejawy ludzkiej życzliwości, a nawet współczu-
cia wobec żołnierskiej doli. Końcowe zapisy w dzienniku dokumentują 
niemal przyjacielskie gesty Niemców i Austriaków, ich podziękowania za 
miłą gościnę. Dziennik kończy się opisem przygotowań do przyjęcia ko-
lejnych oficerów sztabowych. Niestety, zachowane zapiski urywają się na 
wpisie datowanym na dzień 14 grudnia 1914 r. Można zatem przypusz-
czać, że dalsze notatki nie zachowały się do dzisiejszych czasów. 

Ukazanie w jednym tomie dwóch różnych pamiętnikarskich tek-
stów pozwala dostrzec m.in. charakterystyczną cechę dawnej kultury 
ziemiańskiej – bliskość rodzinnych relacji i związków sąsiedzkich. Nato-
miast zestawienie opisów sytuacji wojennej, określającej warunki życia 
społeczności w Maluszynie i Strzelcach Wielkich, nie tylko tworzy oka-
zję do bliższego poznania realiów czasu wojny w rejonie radomszczań-
skim, ale też dostrzeżenia podobieństw reakcji czy odczuć autorek obu 
prezentowanych narracji – zarówno L. Ostrowska, jak i A. Belinowa 
zwracają uwagę na te same szczegóły, opisują zbliżone okoliczności, za-
chowania czy postawy mieszkańców.   

 Lektura dzienników pozwala dostrzec także pewne różnice w sto-
sunku ich autorek do stacjonujących żołnierzy i oficerów – różnice będą-
ce efektem nie tyle odmienności zapatrywań na toczące się wydarzenia, 
czy też politycznych ocen, ile zróżnicowania pozycji społecznej i osobo-
wości, rzutujących wszak na formy ekspresji i przyjmowane postawy. 
Pomimo owych odrębności, oba publikowane teksty cechuje zbieżność 
widoczna w opisach dynamiki sytuacji wojennej, emocjonalności towa-
rzyszącej wydarzeniom czy reakcji miejscowej ludności. W obu przypad-
kach mamy zatem do czynienia z przekazem niezwykle wiarygodnym, 
cennym poznawczo i wartościowym – wziąwszy pod uwagę kryteria hi-
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storiograficzne. Prócz tego, lektura publikowanych pamiętników może 
stać się źródłem czytelniczej i estetycznej satysfakcji, albowiem język 
używany przez autorki naznaczony jest wysoką kulturą literacką, co 
sprawia, że pomimo prywatnego, osobistego charakteru owych zapisów 
narracja jest żywa, a opisy barwne i zrozumiałe, w umiejętny sposób uka-
zujące dramaturgię wydarzeń i autentyczność przeżyć.   
  



 

Abstract 

 
 
udwika Ostrowska, born on 5th September in 1851 in Maluszyn 
as the sixth, the youngest offspring to a family of count Ale-

ksander Ostrowski, the Korab coat of arms (1810–1896) and countess 
Helena Morstin de domo, the Leliwa coat of arms (1815–1892), is the 
author of the first of the presented journals. 

Ludwika’s upbringing closely related and influenced by her family 
background is one of the main factors responsible for her attitude towards 
life in her adulthood. Having a happy childhood filled with warm and 
cosy atmosphere of her family house, being well formed by her devoted 
mother Helena, governesses and form mistresses, Ludwika gradually 
takes over the duties of the lady of the house becoming responsible for the 
household and the garden. She also becomes involved in the social issues 
and charity events organized by the hereditary landowners association. 

The Aleksander and Helena Ostrowski family was a member of the 
Polish landed gentry that presented a high cultural and social status. 
Therefore, their main goal was to provide their offsprings with the highest 
quality education to guarantee them prosperous future. In the 19th century 
it was a common practice that female progeny was taught at home. Ex-
ceptionally, they were sent to boarding schools, both elementary primary 
or middle. Being well educated at home, a young lady could easily con-
tinue her studies independently in various areas of knowledge such as 
history, philosophy or social science. Ludwika used her proficiency at 
botany and chemistry to be successful in gardening and keeping the or-
chard, while her numeracy and economic and legal knowledge were quite 
useful to take important decisions concerning the manor house of the Os-
trowski family. 

Ludwika, being a knowledgeable and well-brought up in the en-
lightened family patriot, was very eager to actively participate in any en-
deavour undertaken to improve social situation of the country. She also 
tried her abilities as a writer and publicist, was involved in many discus-
sions and debates held by the landed gentry associations on programme 
matters or the applied methods.  

The letters found at home, journalistic articles or samples of Lud-
wika’s writings present her as an intelligent, educated and well-lettered 

L 
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person. Her early photographs depict her as an attractive, beautiful girl 
who later becomes an interesting woman with noble, delicate features and 
wise look. Despite her beautiful appearance and intellectual and artistic 
virtues Ludwika had never set up a family of her own. It does not mean 
that she was no object of courtship though. On the contrary, there were 
quite a few young men trying to attract Ludwika. However, she was not 
easily persuaded. What is more, her father, Aleksander, was not that eager 
to accept the proposals to her daughter. Ludwika’s two older brothers, Jan 
Leon and Józef remained single as well. 

Ludwika Ostrowska supported quite a number of educational and 
charity organizations, financially and substantially helped ecclesiastical 
institutions, funded scholarships for impecunious clerical students, and 
donated various catholic orders. This aid was continued even during the 
difficult war years and after. Owing to such attitude, Ludwika gained re-
spect among landed gentry, the clergy and her neighbours. Also, among 
the local peasantry she was highly regarded. The Maluszyn heritress died 
in March 1926 but remained in the memories as a resourceful, effective 
and beneficial in her doings towards the fellow human beings, always 
ready to lend a helping hand those in need a woman. 

After her death, the Maluszyn demesne became the property of the 
closely related to the Ostrowski family Potocki family of Chrząstów. 

During all her life, Ludwika Ostrowska, just like her mother Hele-
na, kept a diary where she described everyday family matters, included 
her personal observations, reflections and comments. However, she was 
not that systematic and methodical in her writings. Thus, we can observe 
certain pauses and gaps in the narration. The text has been divided and 
presented in two parts, according to the time when the notes were created. 
The first part is devoted to the jottings of eighteen-year-old Ludwika de-
scribing life of the Ostrowski family in the stately home of Maluszyn. The 
second part refers to the descriptions of the difficult first months of the 
Great War observed from the perspective of the Maluszyn demesne. They 
serve as a very interesting addition to the historic coverage of the Great 
War and allow the readers to look at this time from a different perspec-
tive, perspective of a small village. 

Alina Belina’s Notes on The First World War depict the war daily 
life seen from the perspective of an inhabitant of Strzelce Wielkie manor 
house, next to Radomsko. The first entries date on 28th July 1914, and the 
last one are dated on 14th December 1914. They refer to the very first few 
months of the war on the south-west part of the Eastern Front. 
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Similarly to the presented in this publication notes, Alina Belina’s 
form of records resembles more a war journal or a chronicle rather than 
diary entries full of elapsing time perspective, shaped by memories, ech-
oes of the past or a picture that is based on what is more like afterthought. 
Due to this characteristics and the topicality of the entries, this material 
can be regarded as a valuable historical source. The more observations 
related to both personal and domestic matters as well as social ones, the 
more precious it proves to be. Thanks to it the reader can enter the fore-
gone world, feel the atmosphere of these days and understand how the 
strategic decisions of the fighting armies’ headquarters influenced every-
day life of the citizens under the warfare. Also, it helps behold the at-
tempts of the local communities to stay alive, to survive no matter what 
the war brings and it shows the rules of social behaviour that these people 
apply in these dramatic circumstances. 

Aniela Belina’s journal starts with words which show little signs of 
forthcoming war conflict. The inhabitants of the villages in close proximi-
ty of Radomsko do not know much about the war in Africa that is already 
a fact. Also, they do not realize that the Russian Army started its assault 
on Prussia and that German Army is about to counterattack. Although the 
author of the journal seems to be on alert due to alarming headlines on 
political animosities and easily noticed tension between European monar-
chies and countries, Alina Belina receives comforting letters, the authors 
of which express their hopes that all the problems can be solved diplomat-
ically – war seems to be unlikely to happen and European political order 
is believed to be strong enough to prevail. 

Journal’s pages present the atmosphere before the upcoming days of 
war as well as lack of breaking news on current affairs and rapid changes 
in political situation of the involved in the conflict countries. The last day 
of July brings a sudden and unexpected Military Service monition, which 
arouses real distress among the members of the local community, leads to 
anxiety, even panic. Unfortunately, the next days bring even more worry-
ing news. The war is already a fact. 

Subsequent entries document war-related activities, describe real 
events as well as rumours and varied accounts of guests staying temporar-
ily in Strzelce Wielkie manor house. In the course of the reading we can 
observe real vicissitudes, military patrols and marching units. The lan-
guage shows emotional involvement and tension of the author related to 
the thread of forthcoming days, weeks and months. We can also observe 
spontaneous attempts of the community to organize themselves – they 
create civic fire brigade, try to continue their farm works. On the other 
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hand, the journal shows manor house inhabitants’ concern about the up-
coming events and their restiveness about the presence of the army in the 
manor and surroundings. 

Another topic discussed in the entries is a deep concern about the 
immediate family, neighbours and friends. Next aspect of war time de-
scribed in the journal is goods requisition, deteriorating financial and ma-
terial standing, behaviour of the soldiers. We can learn about the com-
manding officers staying in the manor house and their demeanor, their 
uncertainty about the future of the conflict. Alina Belina also describes 
initial distrust and suspicion of the citizens of Strzelce Wielkie towards 
German and Austrian soldiers which has been magnified by reports on 
their brutality, ruthlessness and pounding they make, loses and death cas-
ualties of the war operation. Russian Army that temporarily enters the 
territory is welcomed with more leaning. It may be due to the impression 
of coming back to previous order, or the fact that many Poles used to do 
their military service in the czarist army. Although one may encounter 
phrases like ‘our soldiers’ or ‘our army’ (record on 21st September 1914), 
political proclamations and promises of Russian and German authorities 
are reluctantly received as they seem to be insincere. Also, Polish society 
is ambivalent about creating Polish Legions as a part of Austrian Army. 
Record on 25th August 1914 shows discrepancy on this matter among 
Polish citizens. The author of the journal seems to be deeply moved and 
dismayed by the possible internecine battles of the Poles.It seems worth 
mentioning that the same tone we can observe in the Ludwika Ostrow-
ska’s entries. 

The records of the journal provide the reader with conclusion that in 
time of war nothing gains more importance than survival of the family 
members, preserving goods and keeping the manor working. On one 
hand, the author believes that the war will be over soon. On the other, 
lack of reliable information assails helpless, facing cruelty of war time 
against their will innocent people.  

Together with war records, the reader can find in the journal infor-
mation about charity and philanthropy in the capital city or other big cit-
ies. The author of the journal meticulously studies and presents the price 
hikes, especially in the food market, deterioration of living conditions and 
problems with food distribution. She also focuses the reader’s attention on 
behaviour of the soldiers. Lack of repressions and quite common signs of 
kindness are received with relief. It leads to sympathy of the Polish citi-
zens towards German soldiers.  
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Final lines of the journal are devoted to almost friendly overtures 
made by the Germans and Austrian soldiers in acknowledgements for 
Polish hospitality. The journal records end on 14th December 1914, when 
the preparations to receive a new group of soldiers are being done. It can 
be assumed that following records have been lost. 

Thanks to the fact that both journals are published in the same vol-
ume the readers can observe characteristic for the landed gentry feature  
– closeness between family members and importance of having good 
neighbourly relationships. Entries referring to the Great War, providing 
the readers with detailed descriptions of the everyday life of the commu-
nity of Maluszyn and Strzelce Wielkie, allow to have a closer look at the 
situation of the Radomsko area and shows similarity in perceiving the 
time of war by the authors, their emotions and behaviour. Both Ludwika 
Ostrowska and Alina Belina point out the same details, describe parallel 
circumstances, inhabitants’ behaviour and their attitudes. 

The reading of the dairies displays also a few differences in the au-
thors’ perception of the sojourning soldiers and officers. They are not due 
to the dissimilarity between their views on the ongoing war or their politi-
cal beliefs, but are caused by different class positions and personalities of 
Ostrowska and Belina. Nevertheless, both texts appear to be in close in 
the descriptions of the War, emotions accompanying these difficult days 
and reactions of the local people to the complexity of that time. Both are 
strikingly credible and authentic, valuable cognitively, especially if re-
garded via prism of the historiographic criteria. Also, the journals can 
give the reader undoubted aesthetic pleasure as the language employed by 
the authors is of the highest literary rate. Although the character of the 
writings seems to be private, vivid narration, flowery language, clear de-
scriptions and genuine emotions allow the readers fully appreciate the 
readings of the journals. 
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Belina Tadeusz 175–176, 178–195, 
197–199, 203, 204, 227 
Belina Zofia 182, 185 
Belina Żelisław 185, 190, 198, 203 
Belina-Kowalska Aniela 10, 186, 
233 

Belmont 189 
Benoe 76, 77, 119 
Bernek Ignacy 129 
Bhemer 94 
Biesiekierscy 200, 202, 204 
Biesiekierska Anna Maria (z d. 
Kozłowska) 183 
Biesiekierska 198, 200 
Biesiekierski Andrzej 183–186 
Biesiekierski Jerzy 183, 186, 198, 
200, 204 
Bogdański Józef 92 
Bogusław (Bogusławski) Michał 
181 
Bończa Tomaszewski N. 187, 233 
Borch Karol  67 
Borch Ludwika (z d. Plater-
Zyberk) 67 
Borch 57, 67 
Borkowska Elżbieta  41 
Bortnowski W. 10, 233 
Bougaud Louis Victor Emile 64 
Bougaud Louis Victor Emile 64, 
234 
Branicka Julia (z d. Potocka) 167 
Branicka Julia (z d. Branicka) 123, 
159, 162 
Branicki Władysław Michał 167  
Bremer Fryderyka 93 
Bremer Fryderyka 93, 232 
Bronio, zob. Morstin Bronisław 
Byszewska Jadwiga (z d. Ostrow-
ska) 59, 78, 82, 83, 132, 156, 225, 
226 
Byszewski Władysław Jan 82, 156 
Bzowska Maria 119, 131, 132, 159 
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C 
Chrzanowska Aneza 184, 186 187 
Cieplikowscy 77, 119, 232 
Cioka, zob. Witkiewicz Eugenia 
Cybulscy 199 
Cybulski 194 
Czaplicki Stefan 85 
Czapski 79, 85 
Czarniecka Urszula 71 
Czarnecki 166 
Czermińscy 184 
Czermińska Klaudia (z d. Brocho-
wicz-Donimirska) 184 
Czermiński Artur 184 
Czermiński Ludwik 184 
Czetwertyńska Maria (z d. Broel-
Plater) 169 
Czetwertyński Stanisław 169 
D 
Daniłowski 189 
Dankl 16 
Darowska Marcelina (z d. Koto-
wicz) 75, 81 
Daszkiewicz Klotylda 78, 81, 87, 
107, 109, 110 
Daszyńska J. 10, 235 
de Beauharnais Hortensja 93 
de la Chevallerie 150 
Dembińscy 167 
Dembińska Amelia 94 
Dembińska Helena (z d. Wodzic-
ka) 94 
Dembińska Teresa 94 
Dembiński Henryk 94, 167 
Dembiński Juliusz 94, 167 
Dembiński Ludwik 94 
Dembiński Stefan 94 
Deotyma, zob. Łuszczewska Ja-
dwiga 

Dębińska Zofia (z d. Tyszkiewicz-
Łohojska) 167 
Diepenbrock von Melchior 93  
Dowborówna Janina 186 
Dzierzbicka Zofia 38 
Dzierzbowska Marcjanna 180, 183 
Dziunia, zob. Byszewska Jadwiga 
E 
Epsztein T. 23, 24, 25, 233 
F 
Falkenpold von Heinrich Kummer 
12 
Feorster 132 
Florkiewicz Barbara (z d. Kule-
szyńska) 87 
Florkiewicz Franciszek 87 
Florkiewicz Władysław 87 
Franciszek Józef I 202 
Funia Grodziecka, zob. Grodziecka 
Stefania  
G 
Gadomscy 109 
Gadomska Bogumiła 109 
Gadomska Natalia 109, 124, 166, 
226 
Gębarski Stefan 186 
Gębarski Stefan 186, 232 
Glinka Maria Augusta (z d. Okęc-
ka) 167 
Glinka Mikołaj 167 
Glinka Zofia (z d. Wodzińska) 167 
Glinka Zygmunt 167 
Głazek Jan 129 
Goernig 198 
Goethe von Johan Wolfgang 129 
Gogolewski 198 
Gołembowscy 58 
Gołembowska Alojza (z d. Zbierz-
chowska) 58 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Gołembowska Anna 178, 179, 181, 
195 
Gołembowska Katarzyna 178, 181, 
189, 191, 197  
Gołembowska Paulina (z d. 
Szczucka) 195 
Gołembowska Ksawera (z d. Kar-
śnicka) 195 
Gołembowski Bolesław 195 
Gołembowski Jan Nepomucen 58 
Gołembowski Wacław 195 
Górnik Jan 119 
Górski L. 59, 232 
Grabczewscy 124, 126 
Grabler 200, 202 
Grodziecka Stefania 178 
Grodziecki Bolesław 178 
Gruszecki Władysław 73 
Gucio, Guciuś, Guciul, zob. Au-
gust Stanisław Potocki 
Gucio, zob. August Ostrowski 
Guliński Stanisław 182 
Gworys W. 135, 169, 235 
H 
Haciunia, zob. Potocka Helena 
Hahn Ida 92, 93 
Halina 38 
Helcia, zob. Morstin Helena 
Hacia, zob. Potocka Helena 
Helenka, zob. Potocka Helena Ka-
rolina 
Helenka, zob. Ostrowska Helena 
Henryk, zob. Potocki Henryk 
Henryk, zob. Morstin Henryk 
Henryk, zob. Potocki Henryk  
Stefan 
Herbaczyński W. 186, 233 
Hiecho 187 
Hohensee-Ciszewska H. 135, 234  

Hohenzollern Eberhardyna Krysty-
na 95 
Hohenzollernowie 149 
Humbbt 166 
Hutten Czapski Emeryk Zachariasz 
79 
Hutten Czapski Karol 79 
Hutten-Czapska Fabiana (z d. 
Obuchowicz) 79 
I 
Ignacy, zob. Wilski Ignacy  
Iza, zob. Potocka Izabela  
J  
Jadzia, Jadwineczka, zob. Belina 
Jadwiga 
Jakubowski Antoni 119 
Jałowieccy 175 
Jałowiecka Aniela (z d. Witkie-
wicz) 10, 11, 12, 16, 17, 51, 175, 
182, 183, 185–187, 191, 198, 204, 
213, 215 
Jałowiecka Anna (z d. Bury) 185 
Jałowiecki Antoni 185 
Jałowiecki Bolesław 183, 185, 187 
Jałowiecki Mieczysław 7, 187, 233 
Janka, zob. Dowborówna Janina 
Jankowski Walek 177 
Jarocki 194 
Jaś, zob. Ziarkowski Jan 
Jaś, Jańcio, zob. Ostrowski Jan 
Leon 
Jaworski J. 93 
Jerzy, zob. Biesiekierski Jerzy  
Józefka 200 
Józek 103, 195 
Józia, zob. Morstin Józefa  
Józio, Józieczek, zob. Ostrowski 
Józef 
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K 
Kamienieccy 145 
Kamieniecka Aniela (z d. Boska) 
125 
Kamieniecka Teresa (z d. Mosz-
czeńska) 125, 142, 145, 148 
Kamieniecka Zofia 145 
Kamieniecki Adam 145 
Kamieniecki Andrzej 145 
Kamieniecki Cezary 125, 145 
Kamieniecki Władysław 125 145 
Kapuścińska-Kmiecik N. 9, 52, 57, 
234 
Kargol T. 25 
Karnicka Henryka (z d. Jaksa-
Bąkowska) 80 
Karnicki Roman 80 
Karolek, zob. Potocki Karol 
Karśnicka Maria (z d. Orzechow-
ska) 188, 189 
Karśnicka Zuzanna (z d. Wituska) 
188 
Karśnicka Zofia (z d. Karczewska) 
188, 189 
Karśnicki Ksawery Franciszek 189 
Karśnicki Ignacy Józef 189 
Karśnicki Ignacy 188, 189 
Kazio, zob. Morstin Kazimierz 
Bruno 
Kazusek S. 59, 235 
Ketteler Wilhelm Emanuel 93 
Kisielewscy 77, 108  
Kisielewska Magdalena (z d. Be-
noe) 76 
Kisielewski Seweryn 76 
Kita J. 9, 21, 23–26, 42, 57, 62, 67, 
68, 75, 93, 234 
Klaczko Julian 88  
Klaudia Brochowicz-Donimirska 
184 

Knoblauch 129 
Kobierzycka Bronisława (z d. Dro-
szewska) 184 
Kobierzycka Elzbieta (z d. Wężyk) 
184 
Kobierzycki Antoni Michał 184 
Kobierzycki Antoni 184 
Kobusiewicz Aleksander Zenon 
197 
Kobyłeccy 12, 178, 179, 180–184 
Kobyłecka Leonia (z d. Siemień-
ska) 177, 179, 180, 182–184, 188  
Kobyłecki Stanisław 175, 177, 
179, 182, 183,187, 188, 193 
Koniecpolscy 78 
Koniecpolski Ignacy 130 
Konradowa, zob. Ostrowska Stefa-
nia Antonina 
Kopera Ł. 122, 235 
Koprukowniak A. 25 
Korolkow 16  
Korsak Julian 63 
Korsak Rajmund  63 
Korzeniowska W. 23, 61, 234 
Kostrzewska E. 25, 60, 168, 234 
Koszelew 144 
Kotlińscy 184 
Kowcz 202 
Kozarska Maria (z d. Belina) 178, 
183, 190 
Kozarski Tadeusz 175, 178, 190 
Krajeński 57 
Kryński Stanisław 182 
Kulesza Adam Ignacy 65 
Kulesza Aleksander 65, 225 
Kulesza Petronela (z d. Bierzyń-
ska) 65 
Kulesza Emilia (z d. Rogozińska) 
65 
Kulesza 105 
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Kulski Julian 92 
Kwaśniewski Lucjan 180, 182, 199 
L 
Landau 202 
Leonka, zob. Kobyłecka Leonia 
Leopold I 203 
Leosia 80  
Leoś, Leosiątko, zob. Skórzewski 
Leon 
Leś E. 25, 234 
Lewald Fanny 93 
Lezius M. 10, 234 
Lipkowski Józef, 183  
Litzmann von Karl 10  
Lours 186, 186 
Lubieniecka Jadwiga (z d. Łem-
picka) 83 
Lubieniecki Hipolit 83 
Lubomirscy 16, 37 
Lubomirska Dorota 164, 227 
Lubomirska Natalia Maria 135, 
181 
Lubomirski Stefan Andrzej 181 
Ludwiś, zob. Morstin Ludwik Hie-
ronim 
Lula, zob. Ostrowska Ludwika (z 
d. Ronikier) 
Lula, zob. Morstin Ludwika 
Ł 
Łada-Zawistowski Leon 178 
Łaniecki 178 
Łaszczyńscy 87 
Łaszkiewicz H., 24, 168, 233–236 
Łągiewka K. 63, 234 
Łosik J. 23, 61, 234 
Łoziński J.Z. 135, 234 
Łuszczewska Jadwiga 99 
M  
Maciaszczyk Józef 129 
Maciej 70 

Maćkowiak 166 
Majzner Robert 234 
Makulscy 180, 189 
Makulski Leopold 180 
Makulski Tomasz 180 
Makulska Marianna (z d. Gogo-
lewska) 180 
Makulska Stefania (z d. Masłow-
ska) 180 
Mama, Mameczka, zob. Ostrowska 
Helena (z d. Morstin) 
Mania, zob. Morstin Maria Kry-
styna 
Mania, zob. Skórzewska Maria  
Mańdzia, zob. Morstin Maria Anna 
(z d. Rawita-Ostrowska) 
Maria, Marynia, Marysia, zob. 
Potocka Maria (z d. Ostrowska) 
Marian 40 
Marian, zob. Potocki Marian 
Marietta, zob. Maria Potocka (z d. 
Wielopolska) 
Marynia, zob. Skórkowska Maria 
Marynia, zob. Skórzewska Maria 
(z d. Morstin) 
Marysia, zob. Ostrowska Maria 
Antonina 
Marysia, zob. Potocka Maria (z d. 
Niezabytowska) 
Marysia, zob. Potocka Maria Helena 
Mączyński T. 60, 234 
Mendelssohn Jakub Ludwik 73 
Mertz Stanisław 151, 155, 157, 
158 
Meyendorff Elżbieta 79 
Mickiewicz Adam Bernard 63 
Michalska Bronisława Tekla (z d. 
Karpińska) 135 
Michalska Emilia (z d. Reszke) 
135 
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Michalski Adam 135 
Michalski Józef 135 
Michał, zob. Ostrowski Michał 
Rajmund 
Michałowski Roman 83 
Michaś, zob. Ostrowski Michał 
Mikołaj 
Mijka, zob. Kozarska Maria 
Mika 201 
Mikołaj Mikołajewicz Romanow 
16, 181 
Miszczenko 134 
Moes Aleksander Juliusz 153 
Moes Chrystian August 153 
Moes Janina (z d. Miączyńska) 153 
Moes Konstacja (z d. Boese) 153 
Morsin Tadeusz Tymoteusz  62, 80 
Morstin Alfred Józef 83,165, 226, 
227 
Morstin Amelia (z d. Lubieniecka) 
83, 85, 94, 165, 226 
Morstin Andrzej 165, 227 
Morstin Bronisław 85 
Morstin Eustachy 66 
Morstin Filip Jakub 82 
Morstin Henryk, 80 
Morstin Helena 81, 82, 106, 109, 
110 
Morstin Jan 82 
Morstin Jerzy 165, 227 
Morstin Józefa 66, 69, 76  
Morstin Julia Serafina (z d. Ur-
mowska) 66, 85 
Morstin Julian 82 
Morstin Kazimierz Bruno 66, 225 
Morstin Ludwik Felicjan Kajetan 
57–59, 61, 72, 79, 80, 98 
Morstin Ludwik Hieronim 83, 165, 
226, 227 

Morstin Ludwik Władysław 83, 
165, 226 
Morstin Ludwika 19, 59, 61, 62 
Morstin Maria (z d. Rawita-
Ostrowska) 57, 58, 59, 61, 70, 71, 
72, 74, 80, 81, 84, 85 
Morstin Maria (z d. Reichman)  85 
Morstin Maria Anna (z d. Rawita-
Ostrowska) 57, 79, 81, 109 
Morstin Maria Anna (z d. Kokosz-
ka-Michałowska) 81 
Morstin Maria Julia (z d. Klemen-
sowska) 66 
Morstin Maria Krystyna 66, 69, 70, 
110, 225 
Morstin Marianna (z d. Kozyrska) 
82 
Morstin Marianna Tekla (z d. Gra-
biańska) 82 
Morstin Roman, 80, 165, 227 
Morstin Sabina Brygida (z d. Kar-
nicka) 80, 83, 225, 226 
Morstin Tadeusz Tymoteusz 62, 
80, 225 
Morstin Tadeusz Marian 80, 225 
Morstin Władysław Teodor 57, 79, 
81, 106, 108 
Morstin Władysław 57, 225, 226 
Morstinowie/Morsztynowie 57, 59, 
60–63, 65–72, 75–77, 79, 80, 82 
– 84, 86, 90, 91, 96, 99,101, 106 
–109, 119, 120,121, 123, 125, 132, 
136, 140, 147,152, 157, 159, 160 
–165,169, 170, 213, 217 
Moszczeńska Maria Kleofa (z d. 
Milewska) 142 
Moszczeński Bolesław 142 
Mowszowicz J. 61, 236 
Mrozowski Józef 138 
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Muszyńska J. 59, 235 
N 
Napoleon III 93 
Natalka, zob. Gadomska Natalia  
Neugebauer 133 
Niemojewska Helena (z d. Wo-
dzicka) 120 
Niemojewska Julia (z d. Kokoszka-
Michałowska) 83 
Niemojewska Katarzyna (z d. ks. 
Golicyn) 120 
Niemojewska Marianna Zofia (z d. 
Mortin) 83 
Niemojewski Adolf 83  
Niemojewski Edward 120 
Niemojewski Stanisław 120, 226 
Nowak Adam 182 
Nowak Stanisław 129, 232 
Nowak Tomasz A. 7, 58, 234, 236 
Nowicki Ignacy 186 
Nusia, zob. Ostrowska Maria An-
tonina 
O 
Ocipiński Wincenty 71 
Oczkowski S. 14, 17 
Odyniec Antoni 63 
Oettingen U. 25, 46, 168, 234 
Okęcka Marta Maria (z d. Czorba) 
143 
Okęcki Władysław Józef 143 
Olaczek R. 61, 236 
Ostrowscy 8, 14, 21–25, 26, 27, 34, 
57–59, 61, 63, 65–72, 75–77, 79, 
80, 82–84, 86, 90, 91, 93, 94, 96, 
99, 101, 106–109, 120–123, 125, 
132, 136, 140, 147, 148, 152, 157, 
159, 160–165, 167–170, 204 
Ostrowska Anna (z d. Morstin) 119 
Ostrowska Antonina 58, 59, 76, 
225 

Ostrowska Helena (z d. Morstin) 8, 
19, 21, 22, 23, 57–64, 68, 71–74, 
76, 78–81, 84, 88, 89, 91, 92, 94, 
95, 97, 98, 100,101, 103–106, 110–
112, 119, 131, 132, 148, 163, 211, 
217, 218, 225 
Ostrowska Helena 131, 132, 146 
Ostrowska Helena 19, 232 
Ostrowska Jadwiga, zob. Jadwiga 
Byszewska 
Ostrowska Józefa (z d. Potocka) 59 
Ostrowska Ludwika (z d. Ronikier) 
123, 135, 136 
Ostrowska Ludwika Aleksandra 
Józefa 8, 9, 10–12, 16, 17, 19–21, 
24–26, 28–36, 38–45, 47, 49, 51–
53, 55, 57, 59, 60–68, 71, 74, 75, 
80–85, 89, 95, 98, 108, 113, 115, 
117, 129, 135, 136, 155–157, 159, 
164–166, 170, 171, 205, 206, 211–
215, 217, 218, 225, 226, 231 
Ostrowska Maria Antonina (z d. 
Byszewska) 119, 131, 156, 157, 
159   
Ostrowska Maria, zob. Potocka 
Maria  
Ostrowska Maria (z d. Walewska) 
77, 108, 119, 171, 225 
Ostrowska Maria Antonina 156, 
157, 158, 226 
Ostrowska Stefania Antonina (z d. 
Kisielewska) 76, 107, 108, 232 
Ostrowska Wiktoria Aleksandra  (z 
d. Gołembowska) 58, 59, 82, 112, 
123, 225 
Ostrowska Wiktoria, zob. Wiktoria 
Wąsowicz 
Ostrowska Zofia (z d. Jankowska) 
119 
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Ostrowski Aleksander 8, 19, 21, 
22, 24, 57, 59–63, 65, 66, 68, 73, 
74, 78, 79, 85, 92–99, 101–103, 
109, 111, 142, 163, 211, 212, 217, 
218, 225 
Ostrowski August 21, 63, 66, 70, 
71, 74, 79, 85, 89, 92, 93, 98, 101–
103, 107, 156, 225, 231 
Ostrowski Ignacy 58, 59, 82, 112, 
232 
Ostrowski Jan Leon 21, 24, 27, 29, 
43, 49, 62, 70, 73, 74, 79, 85, 92, 
95, 101, 103, 105, 127–129, 131, 
133, 138, 139, 144, 146, 150, 152, 
155, 156, 163, 171, 225, 231 
Ostrowski Józef  23, 24, 42–44, 
61–63, 69, 70, 72, 73, 78, 85, 90–
92, 104, 105, 107, 109, 111–113, 
119, 126, 129, 130, 132, 134, 151, 
161, 163, 168, 225 
Ostrowski K. 105  
Ostrowski Konrad 76 
Ostrowski Michał Mikołaj 119, 156 
Ostrowski Michał Rajmund 107, 
119, 120, 125, 131, 155, 157, 158, 
160, 170, 226 
Ostrowski Michał Włodzimierz 77, 
108, 119, 171, 225, 226, 232 
Ostrowski Stanisław 112 
Ostrowski Stefan 107, 171, 225, 
226 
Ostrowski Tadeusz 59, 123, 133 
–135, 143, 155, 171, 225, 226 
Ostrowski Tomasz 59, 74 
Ostrowski Władysław Tomasz 84, 
226 
Ostrowski Wojciech 59 
P 
Pach J i K. 197, 235 
Palusówna Stanisława 32 

Papa, zob. Ostrowski Aleksander  
Paskiewicz 131 
Paul 202 
Paweł, zob. Potocki Paweł  
Paweł, zob. Skórzewski Paweł 
Pfalz 203 
Pflug 201,  
Pielas J. 59, 237 
Piłsudski Józef 17, 135, 199  
Popiel 16, 181 
Potoccy 8, 21, 25, 51, 57, 59–63, 
65, 66, 68–72, 75–77, 79, 80, 82–
84, 86, 90, 91, 96, 99, 101, 106–
109, 120, 121, 123, 125, 130, 132, 
136, 140, 147, 152, 157, 159, 160, 
162, 163, 164, 165 
Potocka Alberta 125, 152, 164, 
226, 227 
Potocka Helena 68, 69, 91, 101, 
110, 121, 156, 169, 225, 226 
Potocka Helena Karolina (z d. ks. 
Sułkowska) 60, 90 
Potocka Izabela (z d. Borch) 57, 
67, 85, 86, 87, 88, 91, 100, 101, 
110, 111, 225, 226 
Potocka Joanna 163 
Potocka Julia (z d. Branicka) 162, 
226, 227 
Potocka Julia (z d. Głogowska) 90 
Potocka Józefa 59 
Potocka Ludwika Mechtylda (z d. 
Rawita-Ostrowska) 94, 95 
Potocka Maria (z d. Ostrowska) 21, 
49, 61, 62, 67, 68 –71, 74, 75, 80, 
81, 83, 85–95, 100, 102, 107, 109 
–111, 121, 145, 157, 160–163, 226, 
231  
Potocka Maria/Marietta (z d. Wie-
lopolska) 90, 125, 152, 155, 160, 
163, 164, 166, 226 



Indeks osobowy 251 

Potocka Maria (z. d. Niezabytow-
ska) 90, 107, 160, 226 
Potocka Maria Teresa (z d. Witold-
Aleksandrowicz) 74 
Potocka Maria 60, 160, 170 
Potocki Marian 110 
Potocka Taida 60, 61, 80, 97, 95, 
107, 160, 170  
Potocka 86 
Potocki Antoni 57, 67, 100 
Potocki August Stanisław 68, 69, 
71, 74, 84, 86, 92, 125, 156, 163, 
164, 167, 170, 225, 226, 231 
Potocki Henryk Stefan, 123, 159, 
162, 164, 226, 227 
Potocki Henryk, 60, 90, 95, 96, 
162, 164, 167, 226 
Potocki Karol 67 
Potocki Michał 94, 95, 96 
Potocki Paweł 164, 227 
Potocki Rodryg 90, 94, 103, 107, 
123, 226 
Potocki Stanisław Jan Władysław 
62, 68, 74, 79, 85, 100, 102, 111, 
152, 170, 227  
Potocki Stanisław Jan Zygmunt 9, 
10, 110, 152, 163, 164, 170, 227, 
231 
Potocki Stefan (Stefanek) 159, 226 
Potocki Stefan 90, 94 
Potocki Tomasz Aleksander 57, 
62, 67, 68, 74, 75 
Potocki Tomasz 67, 68, 100, 101 
Potocki Władysław Michał 57, 91, 
101 
Potocki Władysław 164 
Przeniosło M. 25, 32, 34, 46, 48, 
168, 235 
R 
Raczyńska Stefania 169, 170 

Raczyński Karol 169 
Raczyński Roger 169 
Rathel 139, 156 
Rawita-Ostrowska Apolonia (z d. 
Halka-Ledóchowska) 59 
Rawita-Ostrowska Józefa (z d. 
Morska) 105 
Rawita-Ostrowska Zofia (z d. Ko-
koszka-Michałowska) 81 
Rawita-Ostrowski Jan 105 
Rawita-Ostrowski Krystyn 105 
Rawita-Ostrowski Roman  84 
Rawita-Ostrowski Tadeusz Jan 81 
Rawita-Ostrowski Władysław To-
masz 84 
Reymont Władysław Stanisław 
187 
Riesner 133 
Rodryg, zob. Potocki Rodryg   
Rogójski Stefan Józef 166 
Roman, zob. Morstin Roman 
Romanek E. 41 Ronikier Maria (z 
d. Lubomirska) 135 
Ronikier Roman 135 
Rurykowicze 7 
Rydówna Anna 41 
Rzepniewska D. 23, 35, 235 
S 
Sabinka, zob. Morstin Sabina Bry-
gida 
Sadowy 197 
Salza von Anton 14 
Samsonow Aleksander 184 
Saniecki 190 
Sapieha Adam Stefan 168 
Schmitt Henryk 88, 95 
Sehende płk 203 
Siemieńska Adamina (z d. Mar-
kowska) 180 
Siemieńska Anna 96  
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Siemieńska Ewa (z d. Siemieńska) 
165 
Siemieńska Franciszka (z d. Dem-
bińska) 71, 138 
Siemieńska Helena (z d. Okęcka) 
123, 170 
Siemieńska Leonila Leontyna (z d. 
Goetzendorf -Grabowska) 123 
Siemieńska Maria (z d. Sumimir-
ska) 180, 182, 188 
Siemieńska Wanda Melania (z d. 
Skórzewska) 180 
Siemieńska Stefania (z d. Sulimir-
ska) 165, 188 
Siemieńska Teresa (z d. Skórkow-
ska) 60, 61, 71, 75, 80, 83, 90, 109, 
170, 225 
Siemieńska Zofia (z d. Okęcka) 
123, 170 
Siemieńska Zofia 36, 38, 143 
Siemieńska Zofia ( z d. Wielowiej-
ska) 188 
Siemieńska Zuzana (z d. Bilewicz) 
96 
Siemieński Gustaw 180, 182 
Siemieński Jacek 165 
Siemieński Jan Nepomucen 71, 
123, 143, 170 
Siemieński Jan ks. 138, 156 
Siemieński Karol 60, 71, 90, 225 
Siemieński Leon Stanisław 96, 188 
Siemieński Leonard 165 
Siemieński Tadeusz 188, 190 
Siemieński Wacław 175, 180, 182, 
188 
Siemieński Wincenty 123 
Sikora F. 60, 235 
Sikorska 143 
Sikorski 165 

Siostra Gertruda, zob. Maria Skó-
rzewska 
Skarbek Bolesław 145 
Skarbek Jadwiga (z d. Nasierow-
ska) 145 
Skarbek Janina (z d. Michalska) 
145 
Skarbek Karol 145. 
Skarbkowie 145, 148 
Skórkowska Antonina 84, 101 
Skórkowska Maria 58, 61, 101 
Skórkowska Urszula (z d. Morstin) 
64, 72, 101, 225 
Skórkowski Kazimierz 60, 64, 72, 
101, 225 
Skórkowski Stanisław 64, 65, 225 
Skórzewscy 76, 99 
Skórzewska Maria (z d. Morstin) 
58, 72, 75, 98, 99, 108, 226 
Skórzewska Maria 72, 75, 225  
Skórzewska Tekla (z d. Ostrowska) 
58, 76, 82, 102, 107, 108, 112, 225 
Skórzewski Bolesław 58, 76, 98, 
225 
Skórzewski Leon Jan 58, 75, 98, 
108, 226 
Skórzewski Leon 98, 99, 108, 226 
Skórzewski Paweł 108, 226 
Snarski Bonawentura 17 
Soczołowska 124 
Sowa R. 61, 236 
Spor 191 
Staś, Stasiu, zob. Kobyłecki Stani-
sław 
Staliński Franciszek 57, 119, 233  
Staś, zob. Potocki Stanisław Jan 
Władysław 
Staś, zob. Potocki Stanisław Jan 
Zygmunt 
 

http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=goetzendorf+grabowska+z+grabowa+h.+zbi+wicz
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Staś, zob. Skórkowski Stanisław 
Stefanek, zob. Potocki Stefan 
Stiller Tekla 29, 30, 225 
Strońscy 167 
Strzelecki 199 
Studnicka-Mariańczyk K. 8, 19, 22, 
57, 59, 103, 113, 122, 135, 169, 
171, 204, 235, 236  
Sudalski 145  
Sulikowska Gabriela (z d. Kule-
szyńska) 86, 184 
Sulikowska Julia Wanda (z d. Kru-
kowiecka) 184 
Sulikowski Adam 184 
Sulikowski Karol 184 
Sulimirski Kornel Kazimierz 180 
Sułkowska Ewa (z d. Kicka) 60 
Sułkowski Antoni Paweł 60 
Szeffer 16 
Szprynger Maria (z d. Dobrzańska) 
197 
Szprynger Wanda (z d. Dębska) 
197 
Szprynger Bronisław 197  
Szprynger Konrad 197 
Szpryngerowie 197, 198, 199 
Szuścik U. 23, 61, 234 
Szwarc A. 23, 26, 234 
Szwed R.W. 59, 235 
Szweycer Eufemia (z d. Suska) 181 
Szweycer Maria Begina (z d. Ko-
żuchowska) 181 
Szweycer Janusz Wincenty 181 
Szweycer Michał 181 
Szweycerowie 16, 181 
Szymańska 145 
Szymański Stanisław 33 
Szymański, 119, 132, 141 
Św. Monika 64 
Św. Wojciech 156 

T 
Tadek, Tadeusz, zob. Belina Tade-
usz 
Tadeusz, zob. Morstin Tadeusz 
Tymoteusz 
Tadzio, zob. Ostrowski Tadeusz 
Tadzio, zob. Siemieński Tadeusz 
Tainia, zob. Potocka Taida  
Talikowski S. 187, 236 
Tania Rodrygowa, zob. Potocka 
Taida 
Tarnowscy z Dzikowa 167 
Tarnowscy z Końskich 167, 168 
Tarnowska Anna (z d. Branicka) 
167, 168 
Tarnowska Gabriela 168 
Tarnowska Zofia (z d. Zamoyska) 
168 
Tarnowski Jan Dzierżysław 168 
Tarnowski Juliusz Gabriel 168 
Tarnowski Juliusz 167, 168, 170, 
227 
Tarnowski Władysław 169, 227 
Tekla, Tecia, Teciunia, zob. Skó-
rzewska Tekla 
Teichman 66 
Temalska K. Teresa, Terenia, zob. 
Siemieńska  Teresa 
Tołstoj 138, 142 
Tomuń, Tomunio, zob. Potocki 
Tomasz 
Tosia, Teonusia, zob. Skórkowska 
Antonina 
Turbin 186 
Tuszyński 58 
Tymowscy 14, 95, 123 
Tymowska Adelina (z d. Förster) 
142 
Tymowska Izabela (z d. Skarżyń-
ska) 123 

http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=forster
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Tymowska Irena 38 
Tymowska Karolina 142 
Tymowska Zofia 38 
Tymowski Kazimierza 123 
Tymowski Seweryn Jan 142 
U 
Ulik mjr 203 
Urszula, Unia, zob. Skórkowska 
Urszula 
Urbanek H. 61, 236 
W 
Wacek, zob. Siemieński Wacław 
Wage 201 
Walaszczyk K., 51, 175 
Walewski Józef 108 
Wańkowicz Julia 187  
Wapiński R. 187, 236 
Warneńska M. 187, 236 
Wąsowicz Marian 156 
Wąsowicz Stanisław 156, 169 
Wąsowicz Wiktoria (z d. Ostrow-
ska) 59, 82, 156 
Wdowiszewski Z.148, 236 
Wereszczyńscy 179 
Wereszczyńska Jadwiga (z d. Ko-
byłecka) 179 
Wereszczyński Stefan 179 
Wielka Teresa 93 
Wielopolska Albertyna Leopoldy-
na (z d. Montenuovo) 152 
Wielopolski Zygmunt 152 
Wierzbicka Zofia 186 
Wikcia, zob. Wąsowicz Wiktoria  
Wilhelm II 149 
Wilska Albina (z d. Sokolnicka) 
184 
Wilska Zofia (z d. Sulikowska) 184 
Wilski Ignacy Antoni 184 
Wilski Ignacy 184, 186 

Wincenty, zob. Ocipiński Wincen-
ty 
Wiseman Nicholas 93 
Wisłouch Ludwika 28, 29 
Wiśniewski 119 
Witkiewicz Eugenia 181, 182, 183, 
188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 203, 204, 204 
Witkiewicz Elwira (z d. Szemiot) 
181, 185 
Witkiewicz Anna Maria (z d. Ło-
pacińska) 185 
Witkiewicz Ignacy 181, 185  
Witkiewicz Jan 185 
Właduń, zob. Władysław Żukow-
ski 
Władysław, Władzio, zob. Morstin 
Władysław 
Władzio, zob. Potocki Władysław 
Włodarczyk W. 21  
Wodzicka Taida Karolina (z d. 
Sułkowska) 90, 94 
Wodzicka Teresa (z d. Potocka) 90 
Wodzicki Henryk 94 
Wodzicki Roman 90, 94 
Wodzińskie 197 
Woolf 201 
Woyrscha von Remus 12 
Wyględowski M. 130, 236 
Wzdulska Michalina (z d. Sko-
czyńska) 183 
Wzdulska Jadwiga (z d. Krąkow-
ska) 183 
Wzdulski Andrzej 183 
Wzdulski Teodor Konstanty 183 
Y 
Yonge Ch.M. 65 
Z 
Zajączkowski S.M. 7, 236 

http://wielcy.pl/wgm/minakowski?m=N;v=montenuovo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DCharlotte%2BM.%2BYonge,%2BThe%2Bheir%2Bof%2BRedclyffe,%2B1853.%26rlz%3D1C1RNKA_enPL496PL501%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1366%26bih%3D640&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Mary_Yonge&usg=ALkJrhjVSGqLgjkR53PnxRuCS-zq93YneQ
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Zakrzewski Andrzej J.  7, 8, 19, 22, 
23, 57, 63, 103, 113, 119, 122, 129, 
130, 171, 204, 232, 235, 236 
Zamoyscy 157, 167 
Zamoyska Maria Anna (z d. Po-
tocka) 181 
Zamoyska Róża (z d. Potocka), 
157 
Zamoyska Zofia (z d. Czetwertyń-
ska) 157 
Zamoyski Stanisław 157 
Zamoyski Tomasz Franciszek 181 
Zamoyski Władysław 157  
Zaręba Jan 180 
Zaroszyc D. 181, 197, 236 
Zawadzka Teresa Marcjana (z d. 
Ziółkowska) 183 
Zawadzka Teresa Zofia 183 
Zawadzki Adolf Władysław 183 
Zawadzki Mateusz 183 
Zawadzki Stanisław Lucjan 183 
Zawilski P. 9, 236 
Zawistowski H.J. 32, 236 
Ziarkowski Jan 177, 180, 194  

Zielińska 29 
Ziółkowska Julia (z d. Bujakie-
wicz) 180 
Ziółkowska Marcjanna (z d. 
Dzierzbowska) 180  
Ziółkowski Marcin 180 
Ziółkowski Stanisław Julian 180, 
183, 189 
Zofia, zob. Zofia Kamieniecka 
Zofia, Zosia, zob. Belina Zofia 
Zoft 202 
Zyberk-Plater Maria 164 
Ż 
Żarnowska A. 23, 26, 234 
Żarski 184 
Żeliński Mieczysław 186 
Żeliś, zob. Belina Żelisław 
Żeromski 189 
Żukowscy 175, 194 
Żukowska Jadwiga (z d. Jałowiec-
ka) 181, 183 
Żukowski Władysław 175, 178, 
181, 183 
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