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Jarosław Durka
Uniwersytet Opolski

Srłru lsŁAw AIBnECHT Rłnztwtrł
(I9I4-I97 6)

- ARYSTOKRATA, POLITYĘ FINANSISTA IDZIAŁACZ
SPOŁECZNY

Ksiązę Stanisław Albrecht Radziwiłł, przedstawiciel wybitrrej rodziny
arystokratycznej, urodził się w 2I tipca 1914 roku w Szpanowie na Wołyniul.
Był najmłodszym synem Janusza Radziwiłła (ur. l880 r. - zm. 1967 r.) i Anny
z Lubomirskich Radziwiłłowej (ur. 1882 r. - zm. 1947 r.). Ojciec Stanisława
odegrał dużą rolę w kształtowaniu zrębów polskiej dyplomacji w odradzającyrn
się państwie polskim w 1918 roku i był znaczącą postacią życia politycznego
w II Rzeczypospolitej. Był ordyrratem ołyckirn, posiadał majątek w Nieborowie
i pałac w Warszawie przy ul Bielańskiej. Jarrusz Radziwiłł od 4 kwietnia do 23
października 1918 roku był dyrektorem Departamentu Stanu, odpowiednika
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ale z ograniczonymi kompetencjami z racji
braku suwerenności) w rządzie Rady Regencyjrrej w Warszawiez. Zasługi księcia
polegały m.ilr. na organizowaniu kadr i tworzeniu placówek zagranicznych.
Janusz Radziwiłł stał się słynny ze swoich negocjacji, jakie prowadził z przy-
wódcami Niemiec i Austro-Węgier w sprawie korony polskiej3. W korrsekwencji
tych działań dyplomatycznyclr na kilka lat stał się politykiem niepopularnyfft,
odsunął się od wielkiego życia politycznego i zajął się administrowaniem
ordyrracji ołyckiej na Wołyniu. Od 1928 roku był posłem, a następnie senatorem
II Rzeczypospolitej, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagraniczlryclr,
jednym z przywódcórv Bezpartyjl]ego Bloku Współpracy z Rządern. Oprócz
dzińalności politycznej ksiązę był niezwykle aktywny na polu gospodarczym,

M. Paszkiervicz, Rąd:iviłł Stąnisłąlt, Albrecht, [lv:} Polski Słovnik Biografic:łry, red. E. Rostwo-
rolvski Wrocłarv-Warszar.va-Krakólv 1987, t. XXX. s.37ż-373; N4. M. Potocka, Z nloichu,spontnień
(Pamięlnik), London l983, s. 250.
Muzeurn rv Niebororvie, zbiory biblioteczne - rękopisy, rkps 182, Noutinacja Jantts:a Rąd:iv,iłła
Dyl,eklorent Departamełttu Spralr PoliĄ,c:łT,ch : 1 IL' ]91B r,; ibidenr, Zv,olnienie Janus:a
Rąd:ilriłła:e stanoll,iską Dl,rektot,a Departanlełltlł Stanu - 23 X ]9IB r,. Arclrirłtlnr Akt Norvych
rv Warszarvie, Gabinet Cyrt,ilny Rady Regellcfnej, sygn. 243. k. ż, Nominacja Janus:a Rad:ilt,iłła
Dlł,ektorenl Departantetlttt Sprav Polifuc:trych:1]Il I91B r.: ibidern. k.6. Zrolniełlie Janus:a
Rad:ilriłła :e slanolriska Dyrektorą Departatltelltu Stantt : 23 X l9lB r.

J. Dtrrka, Rokolrałlict Jttttus-a Rad:iy,iłła: dy,orami cesarskimi v,sprallie polskiej l, l9IB r.,

-Zeszyty Historyczte-' Parvz 2005. rrr 151. s. 3-23.
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a także społecznym, będąc prezesem wielu waznych towarzystw. Znany był ze
swojej działalności dobroczynnej. Jako człowiek głęboko religijny, bardzo
angużawał się w życie Kościoła katolickiego. Zostń baliwem Związku Polskich
kawalerów Maltańskicha.

Jedną z inicjatyw Janusza Radziwiłła było utworzenie w Pszczynie przy
tarntejszym Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego interrratu dla
synów arystokracji polskiej. Opiekunem i wychowawcą całej grupy chłopców
był, zatrudniany przez Radziwiłłów, Wacław Iwanowski. W internacie tym
przebywali wszyscy synowie Janusza Radziwiłła: Edmund (ur. 1906 r. - zm.

l97l r.), Ferdynand (ur. 191l r. - zm. I9ż9 r.) i Stanisław, który uczył się
w Pszczynie od |g24 roku, aż do egzaminu maturalnego w 1933 roku'. Po zdaniu

egzaminu dojrzałości Stanisław Radziwiłł najprawdopodobniej odbył słuzbę

wojskową w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu'. Następnie
rozpoczął studia w Polsce, a poźniej w Szwajcarii, gdzie wstąpił na Uniwersytet
Katolicki we Fryburgu na wydziń nauk humanistycznych. Studiował filozofię
i lristorię. W 1937 roku po napisaniu rozprawy na temat mniejszości ukraińskiej
w Polsce uzyskał dyplom ukończenia uniwersytetu. Karierę zawodowąrozpoczął,
w lJrzędzie wojewódzkim w stanisławowie, gdzie objął dział narodowościowy7.
Napisana na studiach rozprawa i doświadczenia rodzinne (majątki na Wołyniu)
dawały mu pełne kwalifikacje do tej posady. W Polsce według spisu powszech-
nego z 1931 roku mieszkało 3,ż5 mln Ukraińców, d w wojewodztwie stanisła-

wowskim stanowili oni uż 680ń ogołu ludności. W Urzędzie Wojewódz-kim
ceniono j"go ,,sumienność, punktualność, zapał i zdolności (...) choć z początku

fwspółpracownicy] b.[ardzo] nieufnie się >do Radziwiłła<< odnosili"8. Janusz

Radziwiłł, który przebywał w sanatorium w Morszynie Zdroju i miał się spotkać
z synem, pisał: ,,Stasia zobaczę w piątek i już cieszę się na tę wizytę, tym
b.fardziej], że jest w świetnej formie pełen animuszu i wiary w swoją
przyszłość"9. Kiedy 9 lipca t939 roku odwiedził go w Stanisławowie, napisał:

Mieszkanie milutkie i nie zbyt gorące jak na ten dzień strasznie

upalny. Obok fotela na stoliku Photo wiadomej osoby na nartach, a pod

szkłem w tej samej ramce wycięta z jakiejś gazety głowa Staszka!!

W Stanisław.fowie] jedliśmy śniaclanie, a potem razem ruszyliśmy cudną

drogą w dolinę Prutu do Jaremczy, gdzie odbywĄ się konkursy

Szerzej zob.: J- Durka, Janus: Rad:iwiłł, Biog,afia polio,g7rl (1880,1967), Warszalrya ż0ll,
s.47-251.
H. Nocoń" Intem.atv Ps:c:ynie i jego ylychgu,ankoluie l923-1939,Pszczyna 2010, s. 41,53,23ż.
Podobrrie jak funi arystokratyczni absolrvenci pszczyliskiego gimrrazjunr. Zob.: R. .Tarocki, Ostatni
ordllną\. Z Jąllem Zamoyskim spotkania i ro:mowy, Warszawa 1996, s. 106,29-31, Tak b}'ło.

NiedenrcAłatyc:ne u;spontnienia Eustachego Sapiehy, Warszawa l999, s. 29-31; H. Nocoń,
Internąt... 

" 
op. cit., s, 59.

N4. Paszkiewicz, Rad:ńt;iłł..., op. cit." s. 37ż,_D. DuBois, Lee Rad:ill,ill, IIl cienitł siostly, Warszarva

|997 , s. l0l; J. .Iakuborvicz, Sagi rod6v polskich,I-ublirr żOa), s.257.
Archiwurrr Główne Akt DarłłryQli w Warszarł,ie, Archirvurn Radzirviłłórv z Niebororva,
Korespondencja, Seria I, sygn. 25. rr l37, list Jąnus:a Rad:iy,iłła do :otly Anłly : Lrńomirskicll
: 30 V] l939 r.
Ibidenl, rrr 135. list Jaruts:a Rad:iv,ilła do:otry Aruty: Lttbomirskicll: 5 't''II l939 r.
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hip.fpiczne] 6. p.[ułku] uł,[anów] i Dak-u stanisławowskiegol0. Oficerki
skakali koło nas - musiałem wręczac nagrody (...). Wracając zatrzy-
maliśmy się (..,) u jakiegoś wielkiego specjalisty na pstrąga. Odwiozłem
Stasia, a o 11-tej byłem szczęśliwie w domul1.

Obaj rrie rnogli wiedziec., że to jedrro z ostatnich spotkari ojca z synem
przed wieloletrrią rozłąką, jaką spowodował wybuclr II wojrry światowej.
Rodzina Stanisława Radziwiłła się rozproszyła. Jego starszy brat Edmurrd
i ojciec Janusz Radziwiłł ze swoitni rrajbliższymi pozostali w Polsce. Znaleźli się
w radzieckiej strefie okupacyjnej, zostali aresźowani. Janusz Radziwiłł
w więzieniu tra Łubiance był przesłuchir,vany przez Ławrientija Berię. W końcu
Radziwiłłów zr.volniono dzięki wstawierrr-rictwu dworu włoskiego. Ksiązę Janusz
po powrocie do Warszawy współorganizował Radę Główną Opiekuńczą.
Aktywnie pomagał działaczom polskiego podziemia niepodległościowego,
ktorzy zaaprobowali jego pornysł wyjazdu do Berlina, aby interwerriować
u Hennanna Góringa w sprawie aresztowanych profesorów krakowskich. Ze
względu na związki rodzinrre z Hohenzollernami i znajomość z Góringiem
jeszcze z czasów przedwojennych, uzyskał od władz niernieckich pozwolenie na
taki wyjazd. Z kolei brat Stanisława, Edmund, admirristrorvał majątkiem
w Niebororvie i działał w Batalionach Chłopskich, a następrrie w Armii Kra-
jowej. Przyjrnował w Lasach Skierrriewicko-Nieborowskich alianckie ztzuty,
a działaczv podziernia zatrudniał jako pracowników rnajątku. Podczas powstania
warszawskiego Niemcy aresztowali Jar-rusza Radzirviłła i uwięzili w Moabicie.
Po uwolnierriu powrócił do Polski. Tutaj Janusz i Edrnund Radziwiłłowie zostali
potrownie aresztowany przez słuzby radziecki e i wraz z rodzillą zllowu wywie-
zięni na Łubiankę, a rrastępnie do obozu w Kmsnogorsku. Tam zmarła matka
Stanisłar,va, Attna z Lubomirskich Radziwiłłowa. Janusz i Edrnund z rodziną
powrócili do Polski w 1947 roktu Ksiązę Janusz rriernal od razu trafił w ręce
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego" Zostń uwięziony na kilka
tygodni. Przesłuchiwała go dyrektorka Depaftamentu V Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego Julia Brystygie.owa''.

Siostra Star-risława, Krystyna (ur. 1908 r. - zrn. 2003 r.) rnieszkała w Mad-
rycie. Jej nąż Jozef Alfred Potocki przed wojną był pracowrrikiem polskiclr
placówek dyplomatycznych w Lizbonie i w Madrycie, a po wojnie reprezentował
tarn Rząd RP na uchodźstwiel3.

l0 Chodzi o 6 Pułk Ułanólv Kaniorvskich i 6 Dl,rtizjorr AĄlerii Konnej inr. gen. Ronrana Sołtyka,

,, które stac.jottorłały rv garnizonie Stanisłarł,órv.
" Architvunr Glórvne Akt Darvnyclr w Warszarvie, Arclrirvunr Radzirviłłów z Niebororva"

KoreSpolrdencja, Seria I, sygn. 25,nr 133,1ist Jtlllus:a Rąd:iviłła do :olt|,, Anny: Lubomirskicll: ]0
|,'lI l939 r.

': J. Durka, Jątttts: Rąc]:ill,iłł.. , op, cit., s, ż71-325,|3 M. N,{. Potocka. Z moich ltspomnieti.., op. cit., s.385: J. Łobodorvski. Itr/spontnienia Jąntts:a
Rąd:ńriłlcł. ..Kultura'' (Paryz) 1967. nr ll. s. 98l Relacjct l:abelli : Rad:i. iłłólt, Rad:ilriłłolrej.
[tv:] ]r{. N4iller. ,1n,stokracjct Warszau,a l998. s. 78. I.|ład:e RP na obc:1:!nig podc:as Il tr,ljn1,
śrialolre1 l939-]9ł5.red. Z. Błaz1,llski. Lolldrn 199-1. s. 8l1-8l3.

63



Emigracja i losy Polaków na obczyźnie

Stanisław Albrecht Radziwiłł w kampanii wrześniowej walczyłjako oficer
kawalerii, a następnie przez Węgry i Jugosławię przedostał się do Francji. R ąd
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie powierzył mu ważną funkcję

w Szwajcarii. Od 1 lutego W4a roku był tam attache Delegacji RP, z tytułem
II sekretarza Poselstwa przy Lidze Narodów w Genewie14, a od 1 października
1940 roku był chargć d'affaires Delegacji IU)l5 i delegatem Polskiego
Czetwonego Krzyża przy centrali Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
W tym charakterze organizował międzynarodową pomoc Polakom lv Gene-
ralnym Gubernatorstwie i tym, ktorzy znaleźIi się w niewoli niemiecki.j'u.
Ponadto, I4 marca tego roku, ksiązę zostń przyjęty i mianowany (wraz

z wyjątkowo dużą grupą kilkunastu osób) na kawalera honoru i dewocji
w Związku Polskich Kawalerów Maltaliskich. Związkiem kierował wtedy ojciec
Stanisława, Janusz Radziwiłł. W tym czasie do tego ekskluzywnego zakonu
przyjęto matkę Stanisława - Annę z Lubomirskich, a także starszego brata -
Edmundal7.

W dniu 10 kwietnia 1940 roku we Freiburgu w Szwajcarii Stanisław
Radziwiłł poślubił Rose de Morrlóon (ur. 28.12.1914 r. - zm. 1996 r.), Szwaj-
carkę, którą poznał jeszcze w czasie swoich studiów, a która teraz zaangażowała
się w działania Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom
Wojnyl8.

Pomoc udzielana Polakom przez księcia i szefa genewskiej placówki
konsulamej Kazimierza Trębickiego nie zawsze była zgodna ze szwajcarskim
prawem. Z dniem l wrześni a 1940 roku zlikwidowano Konsulat Generalny RP
w Genewie, bowiem policja szwajcarska wykryła czynną pomoc obu dyplo-
matów przy przekraczaniu granicy z Francją zbiegłym z obozów internowania
Polakom. W tym celu wykorzystywano samochód konsulatu, a liczba udanych
ucieczek polskich wojskowych wynosiła w 1940 roku 389 osób. Ponadto okazńo
się, ze zlikwidowana placówka polska dysponowała aparatem do deszyfrowania
depesz innych państw19.

Chociaż Radziwiłł przebywał w Szwajcarii do 1945 roku, to najwaz-

niejszą misję dyplomatyczną otrzymał 17 kwietrria 1943 roku. Stanisław
Radziwiłł, jako delegat PCK, tego dnia o godzinie 16.30 złożył na ręce przedsta-

wiciela kierownictwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Pau|a Rueggera

14 M. Paszkiewicz, Rad:hyiłł..., op. cit., s.372: D. DuBois, Lee Rad:iwill... , op. cit." s. l12.
1-5 Wład:e RP na obclljlię podc:as II v,ojłry śt,iatoll,ej..., op. cit., s. 8l4.
16 M. Paszkiewicz, Rad:ht:iłł..., op. cit,, s. 37ż; J. Jakuborvicz, Sagi rodólu..., op. cit,, s. 257,

D. DuBois, Lee Rad:iy,ill... , op. cit., s. l 12,T, Zielińska, Poc:et polskich rodóy, arystokraĘc:nych,
Warszarva 7997, s.347.l7 T. W. Lange,Zakon 

^łaltańskiw 
Drugiej R:ec:ypospotitej 1919-1939,Poznań2000, s. 70-7l.

18 M. Paszkiewicz, Rad:iy,iłł..., op. cit., s. 37ż;.I. Jakuborvicz, Sagi rodów..., op. cit., s. ż57,.

D. DuBois, Lee Rąd:huill...,op. cit., s. 1l2.l9 W. Michorvicz, Organi:acja polskiej służby dltplomaĘ,c:nej w okresie II ł,ojlly śt;iatoll,ej,

|lv:) LIistoria dyplonlacji polskiej" t, V" 1939-1945, red. W. Miclrorł'jcz, Warszaiva l999, s. 86:

J. Kozęriski, Od klęski Francji do ag,esji Niemiec na Zlt,iq:ek Soviecki,|w:] Historia dyplomacji...,
op. cit., s. l79: H. Batowski, Z d:iej6l, fll:plomacji polskiej na obc:yźnie (:l,r:esień I939 - lipiec
l91]). Krakórr.Wrocłarv l9B.ł. s. 145-146.
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notę Rządu RP na uchodźstwie z prośbą o zbadanie sprawy katyńskiej przez

wysłanie na miejsce ekshumacji pomordowanych oficerów polskich delegacji
składającej się z przedstawicieli państw neutralnych. Ruegger zobowiązał się
zorganizowaó taką misję szwajcarsko-portugalsko-szwedzką w ciągu trzech dni.
Podobną prośbę złożyli tez Niem cy. Z kolei strona sowiecka naciskała, aby taka
komisja zaczęła działac dopiero po uzyskarriu zgody wszystkich stron

zainteresowanych, czyli także ZSRR2O. Ostatecznie sprawa katyńska stała się
pretekstern do zerwania stosunków dyplomatycznych przez ZSRR z Rządem RP
na uchodźstwie.

Małzeństwo Stanisława i Rose szybko się rozpadło. Ksiązę Stanisław
zostawił ją dla Chorwatki Grace Kolirr (ur. 11.01.1923 r.), córki bogatego arTna-

tora, która tak jak on była uciekinierką w Szwajcarii. W 1945 roku uzyskano
rozwód, a w l958 roku anulację aktu ślubr". Po wojnie, w 1946 roku Stanisław
Radziwiłł wraz z Grace Kolin wyjechali do Londynu i tam ż maja tego roku się
pobrali. 8 sierpnia 1947 roku urodził się im syn - Jan Stanisław.

Majątki radziwiłłowskie znajdujące się w Polsce Ludowej i po ustaleniu
nowej granicy także w Związku Radzieckim zostńy rodzinie odebrane.

Stanisław Radziwiłł, aby się utrzymać, musiał znalęźć doclrodowe zajęcie. Był
wtedy w Londynie ,,zbyt przerażony, by tęsknić"2Ż. Przebywająca u jego boku
Grace była świetnie wyksźałcona, znńa wiele języków i w znaczny sposób

ułatwiła start księciu Stanisławowi. Radziwiłłowie kupili dom w Nassau na

Wyspaclr Bahama, które były kolonią brytyjską. Tam uzyskali obywatelstwo
brytyjskie, ale w związku z tym Stanisław oficjalnie utracił prawo do tytułu
księcia. Ten ostatni fakt budziłjego irytację, poniewaz upierał się, aby właśnie

tak go tytułować. Na Wyspach Balrama Radziwiłł poznał Feliksa Fenstona,

przedsiębiorcę zajmującego się lrandlem trieruclromościami. Rozpoczęta wtedy
współpraca (Fenston miał pieniądze i faclrową wiedzę, a Radziwiłł wspaniałe
rrazwisko i kontakty w świecie arystokracji) zaowocowała zbudowaniem
prawdzirvej fortuny". Kriąrę, odnosząc kolejrre sukcesy w sferze swojej działa!-
ności finansowej, nie zapomniał o wspomaganiu organizacji społecznych. Do
jego największych zasług należń współudział w zńożęniu Instytutu Historycz-
nego im. Gen. Sikorskiego, przekształconego później w Instytut Polski i Muzeum
im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Stanisław Radziwiłł przez wiele
lat pozostarvał człorrkiem jego Rady i Zarządu. Dążył do zapewrrienia tej

instytucj i trwałych podstaw finansow ych'o .

Aktywność biznesową i społeczną Radziwiłłowie łączyli z bogatym

życiem towarzyskirn. Ksiązę Stanisław i jego żona Grace bardzo często spotykali

]0 W. Materski, Zenl,anie stosunkóv polsko-soll;ieckich, flu:l Historia d_vplamacji... , op. cit., s. 376.
2| M. Paszkiervicz, Rad:ilt,iłł..., op. cit., s. 372,. J. Jakuborvicz, Sagi rodóv,..,, op. cit., s. ż57-258.

D. DuBois. Lee Rad:ilrill,. ,op. cit., s. l|2-113.2Ż D. DrrBois, Lee Rąd:ititl...,op. cit., s. l0l.23 lbidenl. s. 101-1l3; J..Takuborvicz. Sagi rodól,..., op. cit." s.258; T. Zieliriska. Poc:et..., op. cit.,
s. 347.2+ S, Górz_vliski. J. Grala" W. Piriliorvski. V. Llrbaniak"I', Zieliriska. Rad:iviłłolt,ie herbu'|rąb1,,
\Ą/arszatl,a 1996, s. 43: M. Paszkie.licz. Rad:iy,ilł..., op, cit., s.372.
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się z waznymi postaciami ze świata polityki, biznesu, przedstawicielarni
arystokracji. Podczas pobytu w posiadłości lorda Antony'ego Larnbtona spotkali
amerykańskiego dyplomatę Michaela Canfielda wraz z żoną Carolirre Lee
Bouvier (ur. 3.03 .1933 r.), która była siostrą Jacqueline Kerrnedyz'. Ta nowa
znaj omość spowodowała kryzys w mńżeństwi e Radziwiłłów. Ostat ecznię książę
Stanisław rozwiódł się z Grace w 1958 roku.

Tymczasem od 1947 roku w Polsce przebywali ojciec Starrisława, Janusz
i starszy brat Edmund. Obaj zdecydowali się na pozostanie w kraju. Janusz
Radziwiłł po zwolnieniu z więzienia zaczął w rniarę spokojrre życie i czynlł
wysiłki narzecz odnowieniawięzi rodzirrnych. Po latach rozłąki mógł nawiązaó
kontakt z osobami mu bliskimi. Ieździł do Krakowa i odwiedzał tam swoją
siostrę Agę, jak rrazywano Marię Małgorzatę z Radziwiłłów Potocką. Wysłał tez
listy do Madrytu, do cór,ki Krystyny i rrajprawdopodobniej do Londynu, do syna
Stanisława. Relacjonował w nich pobyt w Związku Radzieckim. Opisał podroż
w głąb ZSRR, pobyt w Kmsnogorsku, a przede wszystkim podzielił się swoim
smutkiem po śmierci żony. Niestety, nie jest nam wiadomo, jaką drogą uttzy-
mywał kontakty ze Stanisławem. Czy zawsze była to korespondencja bezpoś-
rednia? A jeśli tak, to jak częsta. Niemniej mozna przypuszczać, ze tematyka
poruszana w listach była podobna. Przede wszystkim była w rrich obecna silna
tęsknota za bliskimi:

Czy i kiedy się zobaczymy? Marzyłbym o tym. Ale czy i kiedy to
osiągalne? Na razie wracam do Warszawy, gdzie Edm.[undowie] znależIi
pracę i jakie takie utrzymanie. Chcę im pomóc i mam nadzieję, że
zdobędę środki na to. Potem zobaczymy. (...) Wszyscy tu [w Krakowie]
i w Warszawie, nawet zupełnie obcy, są rozczulaiący i uczynrri dla mnie,
nadęr spodziewanię26.

W tym czasie, tak jak wszystkim Polakom, pozostawało mu znierzyć się
z rzeczywistością lat stalinizmu. W Warszawie ksiązę zamieszkał w małyrn
dwupokojowym mieszkaniu na Mokotowie przy ulicy Bałuckiego. Takie lokum
nie mogło mu zastąpic utraconych rezydencji w Ołyce, Nieborowie i oczywiście
spalonego do samych piwnic w czasie powstania warszawskiego pałacu przy ul.
Bielański ej27 . Zaraz po przyjeździe do Polski Janusz Radziwiłł wystąpił o zwrot
rzeczy prywatnyclr i kosźorvności pozostałyclr w jego dawrrych majątkach. Jego
wrriosek rozpatrywano na posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR i postano-
wiotto, że ,,przedmioty, które posiadają wartość muzealną [rralezy] skonfiskować
narzecz Państwa, wszystkie inne - zwrócić"28. Pomimo tego Radziwiłł do końca

25

26
D. DuBois. Lee Rad:hlill.., , op. cit,, s. l0l; .T. Jakubowicz, Sagi rodóy,..., op. cit., s. 258-259,
Zbiory prylvatne rodziriy księcia .Ianusza Radzirviłła [dalej: Zbiory rodzinrre]. list Jąłttłs:a
Rad:ilriłła do Krl:s4l14,: Rad:ilyiłlów Potockiej : 22 X 1947 r.
Na probleny zienrian pozostałyclr rv Polsce po II rvojnie śrviatort,ej wskazuje: A. Łoś, Sh,l 4,cia
:iemiańsńua polskiego po II lrojłlie śtiatovej, Lubliri 2008.
Protokół nr l posied:enia Bitu,a Poli6,c:nego : dłlią 3 sĘ-c:nia 194B r.. |lv.l Prorokob,posied:eń
BiLu"a Polią,c:nego KC PPR l917-19łB. flr:l DokulttenĄ, do d:iejólr PRL, red^ A. Paczkorvski,
Warszarva 200ż" z. l5. s. l57.
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życia nie odzyskał osobistych dokumentów, świadectw szkolnych i prywatnej
korespondencji, w tym także dokumentów sylra Stanisława. Oficjalrrie stwier-
dzotto, ze jest to mienie podworskie i w całości stanowi własność państwa -
zgodnie z zasadami reformy rolnej. Januszowi Radzilviłłowi pozostałajedynie,
zdeponowana w muzeach, kolekcja dzieł sztuki, ze sprzedaży któryclr się
utrzyrnywał. Księciu Januszowi nie udało się uzyskac zgody na ekshumację
zrvłok żony, spoczywającej na terenie ZSRR. Fakt terr musiał być niezwykle
bolesnym ciosem dla całej rodziny. Poźniej nigdy rrie udało się odnaleźć jej
grobu, który zaginął29 .

Wiadomo, ze JanuszRadziwiłł otrzymywał tez pomoc materialną od syna
Starrisława30. Jedrrak brakuje dokładrrych inforrnacji, jak szeroka ona była.
W ponurej rzeczywistości Polski Ludowej juz od samego początku brak było na
ryrrku niektórych towarów. Koniecznością stały się więc przesyłanę z Zachodu
paczki do rodzin. Najczęściej zawierały one zywność i odzież, ale właśnie takiclr
podstawowych produktów rv Polsce brakowało. Wśród zawatlości paczek książę
szczególnie cenił przysyłaną mu przez córkę z Madrytu kawę31. Przesyłki
przyclrodziły też od syrra Stanisława, co bardzo cieszyło mieszkającego w Polsce
ojca. Janusz Radziwiłł bardzo interesował się jego losem. Prócz paczek ksiązę
otrzymywał teZ listy i sam starał się dość regularnie na nie odpowiadać. Brak
mozlirvości innej formy kontaktu z rodziną na Zachodzie powodował u niego
poczucie olbrzymie go żalu. Strasznie tęskniłJ2. W listopa dzie 1954 roku pisał do
córki:

Listy Wasze sa zawsze dla nas niezmiernie wielką radością, i zawsze
wyłvołują uczucia gorącej wdzięczności. Wiem, że może i pisać nie

łatrvo jak już 14 lat nas rozdziela i poniewaz żyjemy w tak róznych
warunkach (...), ale pomimo tego pozostaje cała jasnośó wspólnych nam
przywiązań, rvspólnyclr trosk, zmartwień i być moze nawet jakieś resztki
wspólnych nadziei!33.

Janusz Radziwiłł bardzo obawiał się wszelkich zawirowań w życiu
osobistyrn Stanisława. Ta obawa mogła byc związana z jego przykrymi doświad-
czerriami ze swoim starszym bratem Miclrałem Radziwiłłem (ur. 1870 r. - zm.
1954 r.), ostatnim ordyrratem przygodzickim, który w okresie 20-1ecia między-
wojerrrrego był znanym skandalistą.

29 t919 lipiec 2I, IVąrs:qlra, - Notalką : cl:iennika ambasadora ZSRR v IĄ/ars:ąlt,ie l|riktora
Lebiedieł,a o pr:ebiegtł ro:lllo1l,y : preł;flgn\em RP Bolesłalrem Bierutenl doĘ,c:qcej ultolnienia
,Ądama Bienia : ZSRR, spotkania lVładylql,ą LYolskiego : pr}|ilnsem Stefanem Wys:yłiskiln i irtnyclt
spr$v,flvl Polska v dokumenlaclt: ał,cllilróu,roq,jskich 1919-1953, [rv:] Dokuntenql do d:iejó:ll
PRL,red. A. Paczkorvski. Warszarva 2000. z. 12, s. 49,30 Rehcja I:abelli : Rąd:ńt,iłłól, Rąd:i,u,iłłolrej,|w] M. N,{iller, .4n:.stoh,acjtl,.., op. cit., s. l99-200.3l Zbiory rodzinne, lishl Janttę-a Ratl:ilriłła do Krystlltv: Rad:itlilłóv, PotockieJ : 12 III l95] r.
i 7 XII 195l r.32 Zbior_vrodzinlre" lis4,Janus:a Racl:i:riłlaclo Kr};sh;tyl: Racl:htiłłoy,Potockiej: l2IIl l95t r.

]] l.btorv rodzlnIre" lisł Jcltttts:a Rąd:iviłła do Kn,sĄltl,: Rad:itiłłóy, Polockiej: 25 ,\'I l951 r.
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Jego kolej nę małżeństwa kończyły się rozwodami, porzucona kochanka Mary
Atkinson popełniła samobójstwo, a tuż przed wojną księciu groziła sprawa
sądowa o bigamię3a.

W 1958 roku przed 78-1etnim ojcem Stanisława Radziwiłła zaczęła
pojawiać się szansa wyjazdu na Zachód i odwie dzenia rodziny35. Pod koniec lat
50. atmosfera polityczna sprzyjała obywatelom polskim w staraniach o uzyskanie
zęzwo\enia na wyjazd na Zachód3Ó. Radziwiłłowi przede wszystkim chodziło
o spotkanie z synem Stanisławem, jak teZ z corką i cńąjej rodzin ą mieszkającą
w Madrycie. O wyjeździe pisano juz w styczniu37. Jednak dopiero w następnych
miesiącach stał się on realny. Jeszcze w sierprriu, w niezwykle smutnym liście,
stary ksiązę zalił się córce, że:

Michał Radzirviłł zlviązŃ się wtedy z poznaną we Włoszech Zydówką z Drolrobycza, piękrrą

rozwódką Judytą (Jeanette) Suclrestow. Ksiązę chciał się z nią ożęnic, Ze względu na róznicę religii
i pochodzenie społeczne narzeczonej nrusiało to budzić sprzecirv innych członkólv arystokratycznej
rodzirry Radzirviłłów. Ponadto prawnicy nie byli przekonani, czy tlzyskany we Francji rozlł,ód
z poprzednią żoną mógł być w Polsce uzlawany (ze rvzględu na brak umo\ły międzynarodotvej
w tej kwestii). Co ciekawe, ksiązę Michał minro wszystko ozęnił się rłtedy po raz kolejny, ale już
nie z Jeanette Suchestorv, tylko z Br5Ąyjką Harriet Stervard Dar,łson. Co rvięcej, Janusz i Michał
toczyli spór o podział rrrajątków odziędziczorryclr po ojcu. Księcia Miclrała usunięto teżzę Związku
Polskiclr Kawalerów Maltariskiclr * oficjalnie za brak uregulorvanyclr składeĘ a nieoficjalrrie za
niemoralny styl zycia, Ponadto, po wkroczeniu do Polski armii niernieckiej, rł,e rvrzęśniu 1939 roku,
Michał Radzirviłł zamanifestował srł,oje przywiązanie do państwowości niemieckiej. Nie udało rnu
się jednak uchronić majątku w Przygodzicaclr od przejęcia przez lvładze okupacyjne. Odnrówiono
mu tęz wpisania na volkslistę , czego się donagał. Wszystko to spor.vodorvało, że starszy brat księcia
Janusza był bardzo zle postrzegally w rodzirrię. Jego śnierć budziła rvspółczucie i zal sporvodowany
świadonrością tylu popełniorryclr życiowyclr błędórv. Zob.: Muzeum rv Nieborowie, Zbiory biblio-
tęcznę - rękopisy, rkps 182, b.p., Uclnrała Cylvilnego Sqdu Apelaq,jnego y, Po:naniu v, sprav,ie
ordynacji rod:innej Rad:iy,iłłóy, na Przygod:icach: 10IX 1936; I4lielkopolski Mąhara&a,.,Kttrier
Poznański", nr 521 z14.I1.1937, s. 15' W, Kossak, LisĘ do żołty i pr:yjaciół 1883-I942, Krakórv
1985, t. II (lata 1908-191ż), s. 385-386, List Wojciecha Kossaka do :ony : Iż2.10.) 1926,
K. M. Radziwiłł, Paniętłliki. Odfeudali:mu do socjali:ntu be:pośrednio, Warszaważ000, s. 39-40;
S. Mackiewicz, Dolll Rad:iviłłólu, Warszarva 1990, tablica genealogiczna (wkładka);

R, dell'Ornbra, Ksiqżę ]v[ichał Rad:iwiłł o §t)yłtx :amiar:e o:enku z p, Judytq Suchestolu,

,,Ilustrorvany Kurier Polski" Bydgoszcz, 19.12.1937, s. 5. Angielscy operator:y filmolvi łlakręcq
obra: o romansie ks. Michała Radzisuiłła : p. Suchestolu, ,Gazeta Ostrzeszorvska" ff 16

z 25.0ż.1939, s. ż; Pielęgniarka księcia M. Rad:iuilła popełniła sanlobójshvo, ,,Gazeta Ostrze-
szolvska" nr 102 z 2ż.l2. 1937 r., s, ż; J. Durka, Perypetie małżełiskie ostatłliego ordl,ną\ą
pr:ygod:ickiego księcia Michała Rad:ńt,iłła,,,Roczlik Kaliski" ż006, t. XXXII, s, 203-210; idem,

Janusz Rad:fuiłł..., s. ż52-27 0.

Wynikało to z prowadzonycll przez Polskę dzińań na arenie rniędzyrrarodorvej. Chodziło
o zaakceptotł,anie przezl<raje Pal$u Póhrocnoatlantyckiego, zaproponowanego przez nrinistra sprarv
zagranicztlyclr Adarrra Rapackiego, planu rozbrojenia. Na Starynr Kontynencie przekotryrvano do

tzrv. ,.pokojowej koegzystencji". Proponorvano strł,orzenie streĘ bezatomowej na obszarzę Polski,
NRD, RFN, apóżniej nawet,tv Częchosłorvacji. Chciano udorvodtrić niezaleznośc polskiej polityki
zagranicznej od ZSRR, w którą oczyrł,iście słusznie na Zachodzie porvątpiewatlo, ClTociaz plarr

iv następnych latach rv obliczu zaostrzęnia stosunków na linii USA - ZSRR stracił na polityczrrej
atrakcyjności i rrie został zrealizowany. Zob: M. Pasztor, A,[ięd:y Paryżem, Il/ars:awq i Moskll'q.
Stosułlki pol,sko-francLtskie v latach. 195ł-l969, Torui 2003, s. 134-162.
Tę otu,aftośc Polski naZacllod, rviększą w tamtytn czasie niz w jakirnkolrviek innynr kraju bloku
konrrtnistycz1"lęgo, dostrzegali dyplonraci anrerykatiscy, [rv:] J. Tyszkielłicz, Ohl,arte okno y, ,.:ela:-
nej klrOlnie". Politl,ftą administracji pre:},denta Eisenhoy;era tobec Polski (paźd:iernik l956-
sĘc:eń I96l), Acta Universitatis Wratislaviensis, HistoriaCLXlV, Wroclarv 2003,s.l47.
Zbiory rodzintre, list Jallus:a Rąd:iviłła do Kn,sĘ,ry,: Rad:ititłóv Połockiej : 28 I I95B r.37
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20 lat rozłąki nie mogĘ zapewne minąć bez śladu. Pisujemy do siebie

rzadko - ja - Ty i przede wszystkim Staś. Dostaję od Was od czasu do

czasu listy miłe i pełne przyviązania i pamięci... ale praktycznie prawie
bez wiadomości o Waszynt życiu - Waszych radościach i troskach -
zapewne jest tak samo i rra odwrót! Jednym zdaniem życie nas

rozłączyło! To zaper,vne nieuniknione, ale tyn. nie mniej na przykład
rv ,obecnych warunkach pociąga za sobą konsekrvencje w danym

wypadku przykre i nawet bolesne38.

Miał tu na myśli irrformację o kryzysie w rnałzeństwie syna Starrisława
i Grace. IJważał, że gdyby mógł być bliżej syna, udałoby rnu się lTlu pomóc
swym doświadczeniem i ojcowską miłością. Wyrażał ,,najgłębszą troskę o Stasia,
o Jego szczęscie i spokój i o to by nie nastąpił znowu krok nieprzemyślany"3g.

Ksiązę Stanisław Radziwiłł wyrńnie starał się ponróc ojcu w uzyskaniu
paszpotlu. Było ztym związanyclr sporo utrudnień natury biurokratycznej. Kiedy
wreszcie 22 wrzesllia 1958 roku Janusz Radziwiłł otrzymał od córki zaproszenie,
które miało otworzyć mu drogę do starań o wydanie paszportu i otrzylnanie
wizyaa,trzebaje jednak było wysłać do Polski ponowrrie . Książę tłumaczył:

(...) odsyłam Ci >>Zaproszenie<<, bo musi być na nim (polski tekst)

zaświadczony Twój podpis przezjakąś >Władzę<, obojętnie jaką byleby
była pieczątka. Tu juz uzyskałem pozwolenie na opłatę podrózy (do

Londynu [...]) tv krajor,vej walucie, co mi bardzo ułatwia sytuację pod

względern finansowym. Sam jednak projekt jest zupełnie zależny od

Stasia lrawęt pod rvzględem formalnym, bo bez jego >zaproszenia<

odpowiedrrio zaświadczonego i wizy angielsk.fiej] paszpoftu i tak nie
dostanę. To co ode nrnie zalężało tu już zrobiłenr, Stasia adresu obecnie
rv ogóle nie posiadam ani od niego żadnej wiadomości nie rnamo'.

W listopadzię ta długo oczekirvarra podróz była już w pełni zaplanowana. Ojciec
Stanisława Radziwiłła posiadał wizę arrgielską, francuską, włoską i hiszpańską.

Nadzieja zobaczenia Was - pisał do rodzin;, - i poznania Waszych
dzieci kochanyclr jest już §lko wielką radością i emocją! Choć będzie to
naturalnie i pozegnanie w naszych obecr,ych rvarunkach zyciowych!a2.

Janusz Radziwiłł w grudrriu l958 rgku odebrał paszporla'. W liście adresowanym
do Józefa Potockiego. męża Krystyrry. irrforlnor,vał:

38

39

.ł0

Zbiory rodzinne, list Jctttus:ą Rąd-ńrilła do ŃysĘ,łly : Rad:ily iłłóv Potockiej : B I/]]I 1 95B r.
Ibident.
Zbior"v rodzinne, list Jcttltts:ą Rad:ńriłla do Kl,s11,111:: Rad:iviłłoy, Ptlfuckiej:2 IX l95B r.; Kopia
:apros:enia na poby,t v, ]ładĄ,cie od Kry,sqny, : Rad:itilłóu, Polockiej dla Jąnłts:ą Rad:iy,iłlą : 22
IX l95B r.

Zbiorv rodzintle, list Janus:a Rad:fuilłą do Kn,sĄ,ttl,: Rąd:iy,iłłólr Potockiej: 30 I.Y l95B r.

Zbior_v rodzilrlle. list Jantłs:ct Racl:iviłla do KrysĄ,ny: Rctd:ilrilłólt Potockiej : lB XI l95B r.
Zbiorl,rodzilrne, list Jctntts:a Rad:ńrlłłą do Jo:efa Potockiego:9,\'II 1958 r.
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(...) przyznano mi paszport na Angl.[ię], Francję, Hiszpanię i Włochy.

Jutro ten dokument odbieram. Wizy równiez juz mam t...] i zamawiam

sobie miejsce na samolot, który powinien mnie dostarczyó 9 stycznia

o 2.30 popołudniu do Londynu o ile oczywiście Staś by nie wolał bym tę
jardę odłożył; nie sądzę jednak bo zastosowałem się ściśle do terminu,

który mi w ostatnim liście zaproponował sam. Lecę samolotem polskim

>Convair<<aa. Spotkanie ze Stasiem sprawia mi duze emocje i wciąz się
modlę o to, bym się zachowŃ takjak mi sumienie dyktuje, a zarazem

bym go niczym nie zraził!! Moze mnie Pan Bóg natchnięlas.

Jak widac, książę niezwykle mocno przeżywał spotkanie z synem. Po wielu
latach rniał go wreszcie zobaczyć. Ten jednak rozwodził się z Grace Kolin i to
niezmienrie maftwiło księcia. Janusz Radziwiłł rzeczywiście w styczniu znalazł
się w Londynie, ale rozmowa z synem musiała być trudna, gdyż po spotkaniu
napisał: ,,Po tnoim spokojnym trybie życiaw Warszawie, Londyn dosyć męczący
i fizycznie, a przede wszystkim moralnie"a6. Księę, jako człowiek na wskroś
religijny, w gestii moralności był dla pozostałej w kraju arystokracji autorytetem.
Dlatego tez bólem napawał go kolejny rozwód najrnłodszego syna. Mozna
powiedzieó, że skala tego problemu była dla księcia ogromna i często pojawiała
się w jego prywatrrej korespondencji z córkąKrystyną Potockąa7.

Tymczasem Stanisław Radziwiłł po rozwodzie z Grace Kolin w dniu 19

marca 1959 roku w Fairfax w Virginii ożenił się z Caroline Lee Bouvier. Ojciec
pogodził się z tym. Janusz Radziwiłł zarowno wobec jego drugiĄ i trzeciej żony
odnosił się uprzejmie, z zachowaniern jednak pewnej ..r..*yo'. Stanisław
Radziwiłł poprzez swoje kolejne małzeństwo zostń szwagrem Jolrna
F. Kennedy'ego, teraz senatora, a poźniej prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Połączyła ich przyjaźń (zaprzyjaźnił się także z bratem Johna, Robertern).

Radziwiłł został ojcem chrzestnym dziecka Kerrnedych, Johrra junioraag. Senator

Kennedy szczyciŁ się tą przyjaźnią przed spotykanymi Polakami. Uczynił to
między innymi podczas rozmowy ze Stefanem Korbońskim i Józefeln Lipskim.
Stefan Korboński wspominał :

(...) po omówieniu aktualnych zagadnień, zadał on (Kennedy) na końcu

pytanie raczej prywatnej natury: - )A czy znacie, panowie, mego szwa-

gra Stasia Radziwiłła?< >Ś< na kclricu imierria nie zabrzmiało tak nriękko,

jak w ustach warszawiaka i miało raczej ostry akcent kresowy, ale daleko

44 Sanrolot Convair CY-ż40 - produkcji anrerykaliskiej. Polskie Linię l-otniczę .|OT" rv lataclr l957-
1966 posiadały pięć takich naszyn. Londyn dołączył do rniast docelorłych. obsługirvanych przez
.,LOT" rv dniu l krviehria l958 roku. Zob.: http:llrvrłrv.lotnictwocy.vilne.republika,pl/lot.html

[dostęp: 9.03.201l];http://pl,rł,ikipędia.orgirviki/Convair_CY-240 [dostęp:9.03.20l1].'ł5 Zbiory rodzinne, list Janus:a Rad:iuliłła do Jó:e.fa Potockiego.4Ó Zbiory rodzinne, list Janus:ą Rąd:hłiłła do Jó:efa Potockiego: 24 I l959 r.47 Zbior7, rodzinne, listy.Iarułs:a Rad:ńt;ilła do Kl,styny: Rad:ńl,iłłol, Potockiej z 28 I l95B r., 23 lI,'
195B r.. B I/11I 1958 r., 2 IX I95B r.,2 ]I l959 r., 27 II 196l r. i z 2] VIl 196l r.

'+8 D. DuBois. Lee Rad:iv,ilt....op. cit,. s. i20, l25.
'łq M. Paszkiervicz. Rad:ht,iłł..., op. cit., s.372-373

70



Iaro sław Durka, Stanisław Albrecht Radziwiłł,..

mu było do twardęgo ))s(, jakimi Anglosasi zastępują tę zmiękczoną
spółgłoskę. Ambasador Lipski znał osobę, której pytanie dotyczyło, więc
wdał się w wesołą, ozywioną pogawędkę na jego temat, do której

dorzuciłern kilka informacji o moich spotkaniach w podziemiu, w domu
marszałka (Macieja) Rataja i w Hotelu Europejskim, z ojcem, księciem
Januszem. Po znalezieniu tego łącznika między dwoma światami -
polskim i amerykańskim - atmosfera rozmowy znacznie się ociepliła
i nabrała przyjaznych, ludzkiclr akcentów. Wyszliśmy z niej z amba-
sadorem Lipskim pod wrazeniem głębokiego zainteresowania się
sprawami polskimi ze strony polityka, który odwiedził Polskę nie tylko
w roku 1955, ale równiez w roku lg3g, więc widziń ją jeszcze

niepodległą50.

W 1960 roku ksiązę Stanisław aktywnie włączył się w kampanię
prezydencką szwagta z sukcesem starając się pozyskać dla niego głosy Polonii
amerykańskiej (zwłaszcza w Chicago)5l. Doradzał Kennedy'emu i publicznie
występował. Stef'an Korboński uwaznie obserwował tę kampanię:

Przemówienia demokraĘcznego kandydata na prezydenta cała sa|a

słuchała w ciszy i skupieniu, zdradzającym dużę zainteresowanie. Wszak
mówił człowiek, który zaparę tygodni mógł zostać prezydentem Stanów
Zjednoczonych. PrzerywĄ je jedynie wybuchy oklasków, gdy padło
jakieś silniejsze zdanię lub konkluzja. Senator nie cz5Ąał przemówienia,
jak przy innych okazjach, kiedy go sĘszałem, ani też nię posługiwał się
żadnymi notatkami, a mówił impromptu, bardzo żywo, płynnie i z prze-

konaniem, w sposób który Anrerykanie nazywają >off the cuffs< - ,,jak

z rękawa<<. Dopiero zmierzając ku koricowi, wydobył z kieszeni małą
kartkę papieru i wśród zdwojonej uwagi paru tysięcy sfuchaczy odcz5Ąał

program swej polityki w sprawie Polski i wschodniej Europy,
zawierający się w siedmiu punktach:

l. Znowęlizowanie >Battle Act<, by móc swobodniej udzielać
pomocy ekonomicznej tym krajom ujarzmionym, którym to moze
dopomóc do pokojowego, stopniowego uwalniania się od zalęż-
ności od sowietów,

2. Nieuzrranie nigdy i w zadnych warunkach, a szczególnie przy
okazji spotkań na szczycie lub w traktatach, sowieckiego panowa-

nia nad wschodnią Europą.

3. Wzmocnienie więzów ekonomicznych i kulturalnych pomiędzy
Polską i Stanami Zjednoczonymi przez wymianę handlową, przez
zachęcenie do irrwestycji anrerykariskiego kapitału i techniki w Pol-
sce, a także ptzez otwarcie drzwi dla uciekinierów spod rządów
terroru i tyranii.

50 S. Korboliski. lI/ imieniu Potski l,Iralc:qcej. Warszart,a |999, s. 637 .

" M. Paszkielvicz, Rąd:ilt,iłł..., op. cit.. s. 373.
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4. Zwiększenie wymiany studentów, profesorów i techników, by dać
moznoŚĆ większej liczbie Polaków obejrzenia błogosławieństw,
jakie sprowadza wolność, i pomóc im w budowaniu nięzależnego ,
gospodarstwa narodowego.

5. Przywrócenie właściwego oblicza Polsce jako krajowi należącemu
do europejskiej rodziny narodów, zwięanemu z nią od stuleci
tr ady cją wolności i niepodległości.

6. Zlikwidowanie polskich obaw przed zachodęm, szczególnie przed
Niemcami, przez zajęcie jasnego stanowiska, że spory pomiędzy
zachodem i wschodem winny być załatwione przez pokojowe
negocjacje i że nigdy narody wschodniej Europy rrie zostaną
ponownie siłą pozbawione ich terytoriów i dóbr.

7. użycie funduszy amerykańskich, zamrożonych w polsce, na
budowę biblioteki narodowej , dzielnicy mieszkalnej, nowych szkół
i na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawię.

Po zakończeniu swego przemówienia i przeczekaniu burzliwej owacji,
senator Kennedy uciszył znów salę gestem i dodał:

- >A teraz wam przedstawiam mego szwagra) Stanisława Radzirviłła,
który do was powie kilka słów<.

Na trybunę wystąpił młody człowiek i zaczął mówić po polsku , ? ja',

wpatrując się w jego rysy, szukałem podobieństwa z ojcem i je
znalazłęm52.

W opinii Korbońskiego program Kennedy'ego znacznie rożnił się od
stosowanej dotąd republikańskiej polityki wyzwalania, która mówiła o wyzwo-
leniu krajów Europy Wschodniej przy uzyciu przez Starry Zjednoczorre i świat
zachodni wszelkich środków pokojowych. Kraje Zachodu mińy być więc
aktywrre politycznie, natomiast ujarzmione kraje Wschodu miały pozostawać
bierne. Kennedy postanowił to zmienić i przewidywał pomoc Stanów Zjedno-
czonych w stopniowym i samodzielnym wyzwalaniu się tyclr krajów. Państwa
Europy Wsclrodniej miały wykazac się inicjatywą i czynnie zmierzać do
wolnoŚci, natomiast zadanięm Stanów Zjednoczonych było im w tyn pomagać.
Według Korbońskiego powstała ,,doktryna samowyzwalania się od wewnątrz",
a opisując uroczystości inauguracji prezydentury Kennedy'"go, pisał ,,polityka
tego kraju wobec Polski i wschodniej Europy wchodzi razem ztym człowiekiern
na nową drogę. Czy rzeczywiście okaże się ona nowa i co zniej wyniknie?"53.

Poniewaz John F. Kennedy pokorrał Richarda Nixona niewielką przewagą
głosów, rodzina Kennedych uważała, że swoje zwycięstwo zawdzięcza właśnie
Radziwiłłowi i Polonii. W Londynie na biurku Stanisława miała stać fotografia
prezydenta Kennedy'ego z dedykacją ,,Dzięki Tobie wygraliśmy". W dowód
wdzięczności otrzymał też od prezydenta porlret Luizy Radziw-iłł z Holren-

Ibiderrr, s. 638-639,
Ibideln, s, 639-640,
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zollernów, która była praprababką księciasa. Musiało to niezwykle go ucieszyć,
gdyż był znany z tego, ze kolekcjorrował dzieła sztuki, szczególnie polonica
i radziwilianas5. Radziwiłł informował później prezydenta o sprawach nurtu-
jących Polonię5Ó. Pozostał aktywny politycznie. Ksiązę Stanisław ze swoją żoną
Caroline często towarzyszyli parze prezydenckiej podczas oficjalnych spotkań,
wspólnie też wypoczywali. Stali się ludźmi rozpoznawanyrni w rnediach.
Jacqueline Kennedy wydała też oficjalny bal na ich cześć, zapraszając najwuż-
niejsze osoby zmiędzynarodowej elity politycznej i finansowej.5 czerwca l961
roku prezydent Kenrredy, wracając z konferencjt z przywódcą ZSRR Nikitą
Chruszczowem, przyjechał do Londynu, aby trzymać do chrztu córkę Radzi-
wiłłów Annę Krystynę. Matką chrzestną została siostra Starrisława, Krystyna
Potocka z Radziwiłłów57. Polskie słuzby specjalnie z Departamentu I Minis-
terstwa Spraw Wewrrętrznych bacznie wtedy obserwujące poczynania przedsta-
wicieli polskiej ernigracji, odnotowńy; ,,5 VI l961 r. [Władysław] Anders został
zaproszony w Londynie na przyjęcie, wydane z okazji chrńu córki S. Radziwiłła,
na którym byli obecni prezydent Kennedy"i premier fHarold] Macmillan"s8.

W katedrze Westminster w Londynie obecni byli przedstawiciele rządu
Wielkiej Brytanii, korpus dyplomatyczny, katolicki prymas Wielkiej Brytanii
kardynał Wiliam Godfrey i wielu innych gości, czyniąc to wydarzenie bardzo
medialnyrn. Następnego dnia, kiedy królowa bry.tyjska Elzbieta II i Filip
ks. Edynburga wydali bankiet na cześc prezydenta USA i jego żony, towarzy-
szyli im Radziwiłłowie. Zostali oni wymienieni w oficjalnym komunikacie jako

,,książę" i ,,księzna"s9, choci aż, takjak napisano wcześniej, Starrisław utracił ten
tytuł w Anglii wraz z przyjęciern obywatelstwa brytyjskiego. Teraz musiało go to
usatysfakcjonować.

W lutym 1962 roku Stanisława Radziwiłła odwiedził w Londynie schoro-
wany ojciec, który ponownie wybrał się do rodziny na Zachodzie. Stary ksiązę
obserwował zmiany w nastrojach polskiej emigracji, śledził tarntejszą prasę.

Zauważył, że żywe niegdyś antagonizmy panujące między Polakami w Anglii
teraz,,nieco zbladły"60. Następnie odwiedził rodzinę w Madrycie. Opuścił Hisz-
panię dopiero w maju 1963 rokuÓl. Do Polski wracał przezParyż i Brukselę62.
W następnych latach juz się nie wybierał w dalekie podróze, ale dalej z wielkim
zainteresowaniem śledził losy dzieci i wrruków, ktorzy kolejno wclrodzili
w dorosł e życie63. Ksiązę rradal otrzymywał regularne wsparcie finansowe od

5'ł J. Jakuborvi cz, Sagi rodów..., op. cit,, s, ż58-ż59.55 M. Paszkiewicz, Rad:il,iłł..,, op. cit., s.37ż-373.5Ó 
J, Jakubowi cz, Sagi rodóv,,., op. cit., s.257 ,57 Ibidem, s. 259; S. Mackiervicz, Dolll Rad:iwiłłólt,... 

" 
op. cit., s. ż36.58 Polską emigracja poliy,c:na, Infornrutor (reprirrt)- Warszarva 2004, s. l03.59 

J. Jakubowi cz, Sagi rodóu, ..., op. cit,, s. 26l.60 Arclrirłum PAN rv Warszarvie, Materiały Witolda Katnienieckiego, k. l0, list Jaruts:a Rad:iuliłła do
I,Vitolda Kalnienieckiego: l5 II l962 r.
J. Jakuborvicz, Sagi rodóv,..., op. cit,, s, l84.
Zbiory rodzinne, listy Janus:ą Rąd:iviłła do KnsĄ,lll,: Rad:iy,iłłóly Potockiej - 21 V l963 r,, l5 VI
l963 r., 17 I'I l963 r..20 VI l963 r. i 2B Y'I l963 r.: J. Jakuborvicz.Sagi rodóy,..., op. cit., s. 184,
Zbiory rodzilrne, lisĄ,Janus,ą Rad:hriłla do Kr1:3|1,14l: Rąd:iviłłóv,Potockiej:22 I I961r. i itl.

6l
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63
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syna Stanisława. W Polsce mógł liczyc na pomoc i opiekę drugiego z synów -
Edmunda i całej jego rodzinyu'.

W 1964 roku Janusz Radziwiłł, mający już 84 1*a, był bardzo scho-

rowany. Podkreślał,.że niejest w Polsce osamotniony:

Przy mnie mam Edmunda, jego zonę i uroazą córkę! Wszyscy oni

otaczają mnie troskliwą opieką i codziennie dają mi wymowne dowody

przyviązania!65. Często tez wspominał swojego syna Stanisława: Staś tak

daleko, taki inny od brata i tak zaabsorbowany światem - j.go troskarni

i interesami, a zapewne i radościami, którylni zapewne dysponuje - i on

na swój sposób stale opiekuje się mną dostarczając bardzo regularnie

i mnie i bratu środki, które nam życie materialne ułatwiają!66.

Będąc u szczytu kariery, ksiązę Stanisław Radziwiłł posiadał piękne

rezydencje w Londyrrie, mieszkał na 4 Buckingham Place, a także posiadłość

wiejską w Henley-on-Thames, posiadń tez 11-pokojowy apartament w Nowym
Jorku przy Piątej Alei. Do słuzby w tych nieruchomościach zatrudniał przede

wszystkim Polaków67.
Do jego przyjacioł należńo wiele znanych osobistości, m. in. Arystoteles

Onassis, który uczynił Stanisława Radziwiłła członkiem rady nadzorczei
kupionych linii lotniczych Olimpic AirwaysÓ8. Pasją księcia, zresztą tradycyjną
w rodzinieÓ9, były polowania. Stanisław Radziwiłł jeździł do Afryki na

organizowane tam safari7o. Jego siostrzenica Isabelle d'Ornano wspominała, że

,,Staś lubił safari i wyjezdżń na nie co roku, często sam. Nie był wielkim łowcą,
ale lubił tę atmosferę, aĘkańską noc i dzunglę"". Nadal prowadził życie na

najwyższym poziomie towarzyskim. Maria ze Zdziechowskich Sapiezyna
wspominała, że w Londynie Stanisław Radzilviłł słabo funkcjonował
w świadomości tamtejszej Polonii:

(...) nikt [go] nie widywał, bo przebywał w zupełnie innym świecie -
w śr,viecie wielkiego biznesu, arystokracji, polowań (...). Był snobem,

słuzba mówiła do niego Your Highness (wasza wysokość). Ale
wiedzieliśmy, że był zawsze hojny na cele społeczne i nie odmawiń
nikomu znajdującemu się w potrzebie7z.

6+ Zbiory rodzinne" lisą, Sąrrur-o Rad:ill,iłła do Kr_v-sĘny: Rad:ilyiłłólu Potockiej : ]0 XII ]964 r.
65 lbidern.66 Zbiory rodzinne" list Jąnus:a Rad:ilyiłła do Klls4;111l: Rad:iv,iłłólł Potockiej : I0 Xil I961r.
67 .I. Jakubowicz, Sagi rodów..,, op. cit., s. ż6ż. Jeórak nie zarvsze tak było. W spisie adresórł,

przedstarvicieli Polorrii zlat 1958-1959 figuruje: 15 Chester st., Lorrdon S.W.1. Zob,: Skorolrid:
nalt,isk łqc:nie : adł,esalni,..Rocznik Polonii", London 1958-1959,t. X, s. 363.

(l8

69

7a

7l

7Z

7,t

D, DuBois, Lee Rad:iv,ill..,, op, cit,, s. 155- 1 5 6; .T. .Takuborvicz, Sagi rodów ... , op. cit., s. Ż6Ż.

J. Fałat, Palniętniki, Katorvice 1987, s. 139-163.IM. M. Potocka, Z moich v,spomnieit..., op. cit.,

s. 93-97; J. Durka, Jallrłs: Rad:iy,iłł..., op. cit., s. 15-16, 25,102.193.201,2ż8,231-232.
M. Paszkielvicz. Rad:ill,iłł...,op. cit., s. 373: T. Zieliriska. Poc:et..., op. cit." s.34'7.
Za: D. DuBois. Lee Rad:ił,ill..., op. cit.. s.227.
M, SapiezyrrazęZdzjechorvskich, lloje życie, moj c:as. ll/spomnienia, Krakólv2008, s. 39,1.
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Jednak nie wszyscy podzielali opinię o snobizmie księcia. Diana DuBois,
autorka ksiązki o Lee Radziwiłł, twierdziła że:

Staś Radz iwiłł zapewne zachowywał się jak król, ale nie był snobem.

. Przryjaciele opisuja go jako człorł,ieka mającego wielkie polskie serce

i wspaniałe ludzkie ciepło, jako kogoś, kto czQsto zaśmiewał się do łez,

które spŁywały mu po policzkach i kto ku zakłopotaniu swych brytyj-
skich kolegów lubił spacerować znimi ulicą pod rękę'3.

Z kolei Isabella d' Ornano wspominała:

Życie towarzyskie Stasia było jedną sprawą, ale miał tez głębokie

serce i wspaniałe wyczucie ludzi i wartości. Dokładnie wiedział, co jest

dobre, a co złe. Miał cechy, które czyniĘ go autentycznym w świecie,
w jakim żył, ajaki potrafi być bardzo powierzchowny. Był też cudowny
dla swoich krewnych w Polsce. Rozumiał, że przeszli tak rviele, Przeży|i
dzięki niemu. Był wspaniałą osoborvością; kimś kogo się nie zapomina.

Ale umiał takżę być okropnie szorstki, kiedy mu to odpowiadało i wielu
ludzi go nie lubiło, poniewaz całkowicie ich od siebie odsuwał, jeśli mu

się nie podobali lub uwazał, że są powierzchowni. Potrafił byc wręcz
brtltalny7a.

Ksiązę bardzo przeżył śmierć swojego szwagra, Jolrna F. Kennedy'ego,
który zgilląŁ 22 listopada 1963 roku w rvyniku_ słyrrnego zamachu. Podczas
ostatniego pozegnania do trumny włożył różaniec75.

Stanisław Radziwiłł kontynuował działalność polityczrrą i społeczną.
Został wiceprezesem zńożonego w 1966 rok3 Anglo-Polish Conservative
Society propagującego warlości konserwaty*ne'u. Obecnie tradycje te konty-
nuuje Conservative Friends of Poland77. Waznym przedsięwzięciem było ufun-
dowanie w latach 19]1-1972 roku kościoła p.w. św. Anny w Fawley Cour1
w Anglii, w8 projektu arclritekta Władysława Jarosra". Kościół powstał jako
mauzoleum rodzinrre i dla uparniętnienia rnatki Stanisława Radziwiłła, Anny
z Lubomirskich Radziwiłłowej, której grob zaginął w Związku Radzieckinr po II
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D. DuBois, Lee Rad:iv,ill...,s. ll4.
Ibidenr, s. 1 14-1 15.

J. Jakuborvicz. Sagi rodóll,. ., op. cit,, s.ż62-263.
M. Paszkiervicz, Rad:ill,iłł..,, op. cit., s. 372.
B. Zirnrriak, Która partia dla imigranlóly, ..Polish Express" z ż0.04.2009 r.,ltttp'llpolislrexpress.
po1 acy, co. trk/inc/print.php?t_vp:ań&id:3 67 0, [dostęp: 2ż.02.20 1ż].
Podczas II rł,ojny ślviatorvej rv rezl,dencji Farvley Court zorgatrizorvano tajrrą kwaterę słynrrej

forrnacji.,cichocienrn.vclr". W l953 roku zazebrane rvśród Polonii pierriądze ks. Józef Jarzęborvski
ze Zgrotnadzeria Księzy Marianórv założył tam Kolegiunr Bożego Miłosierdzia - szkołę
z internatem dla polskich chłopców. Z jego inicjatyriy po\Ą,stało tam także llllrzellln polonikórv
i biblioteka. W tyrn czasie utt1,orzono rorvniez Torvarzystrvo Przylaciół Farvley Court, które
organizorvało nriędzy innymi rvsparcie filratrsorve dla ośrodka. prorł,adząc zbiórki pienięzne, akcje
charltatyrvne i inne. Kościół po$§tał w 1972 roku. Zob, J. IVlłynarski, Polskośc na spł,:eda:,.,T'he
Polish Obser,r.,er"' z26.07.2011 r,,lrttp://rllvrv.thepolishobsen,er.co.ttVy-rv-uVnasze-sprawyll819-
polsko-na-sprzeda.htnrl. [dostęp: 21.0ż.2012]. M. Paszkierricz. Rad:ilriłł..., op. cit.. s. 373,
T. Zieliliska, Poc:et..,. ilp. cit.. s.3z17.
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wojnie światowej'n. Kiedy w 1g7l roku zmań Edmund Radzirviłł, Stanisław
wraz z rodzinąpojechał na jego pogrzeb do Warszawy80"

W tym czasie małzeństwo Stanisława i Lee zaczęło przeżywać powazrry
kryzys. Ksiązę bardzo mocno przeżył odejście żony, którą filocno koclrał.
Rozbicie rodziny stało się dla niego faktem trudnym do zaakceptowania. Zawarto
ulTlowę, ze syn Antoni (ur. l959 r. - zm. 1999 r.) zostanie z ojcem, a córka Anna
Krystyna, nazywana w rodzinie Tiną (ur. 1960 r.)8' będzie wyclrowywana przez
matkę82. Ostatecznie, rozwód rrastąpił w l974 roku.

W 1973 roku przed księciem pojawiły się powazne kłopoty finarrsowe. ,

W wyrriku kryzysu światowego gwahownie spadło zainteresowanie inwes-
tycjami. Ksiązę stracił 25 nrln dolarów i był blisko bankructwa83.

Stanisław Radziwiłł zmarł ż7 czerwca 1976 roku na zawał serca w Lon-
dynie podczas pobytu u swoich przyjacioł. Na uroczystości pogrzebowe władze
PRL wyp oży czyły z muzeum sztandar żałobny Radziwiłłów8a. Zostń pochowany
w ufundowanym przez siebie kościele p.w. św. Anny rv Fawley Cour1. Obecrrie
niejsce to jest obiektem skandalu związanego zę sprzedażą kościoła przez Zgro-
madzenie Księzy Marianów i protestami przedstawicieli polskiej emigracji85.
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