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Warsaw Enterprise Institute rozpoczyna cykl publikacji, które 

mają przybliżyć sylwetki polskich ziemian, zasłużonych dla 

rozwoju przemysłu i gospodarki. Na szczególną uwagę 

zasługują oczywiście ci, którzy wdrażali pionierskie projekty 

w czasie zaborów, przyczyniając się tym samym do 

wzmocnienia polskości. Warto jednak przypomnieć sylwetki 

zasłużonych (a dzisiaj bardzo często znanych tylko 

bibliotecznym szperaczom) z ostatnich lat istnienia Pierwszej 

Rzeczypospolitej i z Dwudziestolecia Międzywojennego. 

Zaczynamy od Prota Potockiego – bankiera, inwestora, 

którego wielkie przedsięwzięcia padły pod ciosem kryzysu. 

Antoni Prot Potocki herbu Pilawa żył zaledwie 40 lat, ale jego 

krótkie życie było niezwykle barwne. Przyszedł na świat w 1761 roku w Guzowie jako syn 

Jana i Pauli z Szembeków Potockiej. Już jako kilkunastoletni młodzieniec musiał zmierzyć 

się z wyzwaniami ekonomii – mając lat szesnaście porządkował swoje sprawy majątkowe, 

m.in. przejmując dobra od dotychczasowych opiekunów. Pomagał mu przy tym człowiek, 

który w następnych latach będzie jego powiernikiem i finansowym doradcą – ksiądz Michał 

Ossowski. 

W początku lat osiemdziesiątych w kręgu Stanisława Augusta narodził się pomysł 

powołania Kompanii Handlowej Polskiej, która miała zajmować się handlem nad Morzem 

Czarnym. Potocki w 1785 roku został (mając lat 24!) faktycznym szefem przedsiębiorstwa 

i przejął na siebie jego kapitał. A miał z czego łożyć: po ojcu odziedziczył ulokowany 

w holenderskich bankach kapitał w wysokości 6 mln złp. Zakupił kilka okrętów, które 

miały stać się podstawą polskiej floty handlowej na Morzu Czarnym (co prawda pływającej 

pod rosyjską banderą). W krymskim Chersoniu założył kantor handlowo-bankowy. 

Wybuch wojny rosyjsko-tureckiej w 1787 roku przeszkodził działalności floty, ale Potocki, 

jak rasowy przedsiębiorca, natychmiast przestawił się na zaopatrywanie rosyjskiej floty 

wojennej. Za swoje zasługi monarcha udekorował go Orderem Świętego Stanisława 

i Orderem Orła Białego. 

W dobie Sejmu Wielkiego Potocki włączył się w pośrednictwo przy negocjowaniu dla Polski 

pożyczek w Holandii i w Genui. Sam ze swego banku wyasygnował Skarbowi 

5 mln złp na poczet negocjowanej pożyczki genueńskiej. Nie doszła ona do skutku, ale 

Potoccki straty uniknął dzięki temu, że udało się pożyczy dla Rzeczypospolitej środki 

w Holandii, z których to pieniędzy zwrócono mu jego wierzytelność. 

Prot Potocki – dzieje potęgi i upadku 
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Potocki stworzył prawdziwą, jak dzisiaj byśmy to określili, grupę kapitałową, inwestująca 

w handel i przemysł. W Warszawie otworzył magazyn handlowy i kantor bankowy. Był 

udziałowcem kilku dużych przedsiębiorstw, w tym Kompanii Manufaktur Grodzieńskich 

i Kompanii Solnej Beusta. W swoich dobrach otwierał zakłady przemysłowe: hutę fajansów 

w Cudnowie, fabrykę perkali w Łysobykach, w Machnówce produkowano odzież, nadto 

powozy i meble. Bez przesady można stwierdzić, że Potocki był jednym z największych 

przedsiębiorców za panowania ostatniego władcy Rzeczypospolitej. A na pewno 

największym wśród arystokracji. 

W 1791 roku Prot Potocki został wojewodą kijowskim. Jak dużą estymą cieszył się 

na ziemiach ukraińskich może świadczyć to, że „papiery Prota” ceniono tam na równi 

z gotówką. Był zwolennikiem reformy majowej i obozu królewskiego. Widział jednak, 

że wspierana przez Moskwę Konfederacja Targowicka staje się coraz silniejsza i osłabia 

w Europie zaufanie do trwałości polskich zmian. Wiosną 1792 roku Holendrzy wycofali się 

z negocjowanej przez niego kolejnej pożyczki dla państwa. Potocki w końcu został zjednany 

przez Szczęsnego Potockiego dla Targowicy. Najmniej chlubnym epizodem jego życia jest 

wyjazd we wrześniu tego roku, po wojnie polsko-rosyjskiej, do Petersburga 

z dziękczynną deklaracją dla Katarzyny II za zdławienie reform Sejmu Czteroletniego. 

Swój pobyt w rosyjskiej stolicy Potocki wykorzystał dla rozmów o wznowieniu 

i rozszerzeniu przedsięwzięcia związanego z handlem czarnomorskim. 

Katastrofę przyniósł luty 1793 roku, kiedy nastąpiła fala bankructw największych polskich 

banków (ich właściciele notabene stali się szlachtą w czasie Sejmu Czteroletniego, jak 

np. Tepper). Potockiego zaczęli szturmować wierzyciele. W kwietniu wojewoda zwrócił się 

do Generalności Konfederacji Targowickiej z prośbą o zawieszenie procesów przeciwko 

niemu, argumentując, że jest w stanie załatwić spory w drodze układów. Konfederacja 

zawiesiła procesy, ale jednocześnie wyznaczyła komisję, która miała ustalić faktyczną 

wartość jego majątku. Niestety dla Potockiego, niedługo później, jesienią 1793 roku sejm 

grodzieński powołał Komisję do Rozsądzenia Sprawy Upadłych Krajowych Banków, która 

skupiła się na faktycznych wyliczeniach, a nie na zapewnieniach słownych. Komisja zajęła 

na poczet długów warszawski dom bankowy Prota Potockiego i fabrykę w Łysobykach.  

Ostatnie lata życia upłynęły pod znakiem działalności komisji państw zaborczych, 

zajmujących się likwidacją wierzytelności. Sam Potocki bywał to w Lipsku, to w Peters-

burgu. Nawet data jego śmierci (1801) jest dość niepewna.  

Dlaczego finansista i przemysłowiec, działający z tak wielkim rozmachem, w ciągu kilku 

miesięcy stał się bankrutem? Kryzys finansowy początku 1793 roku na pewno był jednym, 

ale nie jedynym z powodów. Zapewne jest sporo prawdy w opinii Stanisława Augusta, 

cytowanej w artykule Zofii Zielińskiej w Polskim słowniku biograficznym, że Potocki 
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negocjował wielkie sumy, przewyższające znacznie wartość jego majątku, a od zdeponowa-

nych wkładów płacił wysokie procenty. W każdym razie rozmach jego przedsięwzięć i lata 

chwały mocno kontrastują z ostatnimi latami życia, o których wiemy bardzo niewiele.  

Szkoda, że tak ciekawa postać nie doczekała się monografii. 

 

Marcin Rosołowski 
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W pierwszych latach Królestwa Kongresowego dwudziesto-

letni młodzieniec wraz z równie młodymi towarzyszami 

zatrząsnął prasowym rynkiem warszawskim. Stworzył – 

istniejący, co prawda, tylko kilka lat, pierwszy polski 

koncern prasowy. Odmłodził warszawską prasę i, co było 

wówczas rewelacją i rewolucją, zaczął płacić autorom 

honoraria. 

Pius Kiciński herbu Rogala, publicysta, poeta i polityk, dał 

się poznać jako aktywny uczestnik Sejmu Wielkiego, 

zwolennik obozu reform. W nagrodę w 1792 roku otrzymał 

godność senatorską – został kasztelanem połanieckim. 

 Na krótko, bowiem, nie podzielając pragmatyzmu wielu 

zwolenników trzeciomajowej reformy, po przystąpieniu 

Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej złożył urząd i wyjechał do swoich dóbr 

w Galicji. Na usilne namowy monarchy wrócił jednak do Polski i podjął pracę w królewskim 

gabinecie. Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej, a po jej upadku powrócił do Galicji. 

Co charakterystyczne, nie był prześladowany przez Austriaków, a przecież wielu z tych, 

którzy czynnie działali przy insurekcji, trafiło do austriackich więzień. Ba, w 1806 roku 

otrzymał tytuł hrabiego galicyjskiego, zatwierdzony potem w Królestwie Polskim w 1818 

roku. 

W Galicji właśnie, w Lachowicach pod Stryjem, prawdopodobnie w 1797 roku, na świat 

przyszedł jego syn, Bruno. Jako ośmiolatek został oddany na edukację do słynnej 

wiedeńskiej akademii Teresianum, potem kontynuował naukę z kolegium pijarskim 

w Warszawie. Jako siedemnastolatek, przebywając we Lwowie, zainicjował swoje pierwsze 

czasopismo – miesięcznik „Pamiętnik Lwowski”, który zaczął wychodzić już po jego 

powrocie do Warszawy, gdzie podjął naukę w Szkole Prawa i Administracji. Podróżował 

też z ministrami do Petersburga i uzyskał w nagrodę status wicereferendarza przy Radzie 

Stanu. Poza urzędowymi pracami i nauką oddawał się twórczości poetyckiej, dzisiaj już 

zapomnianej, poza jednym wyjątkiem. Jego przekład Przemian Owidiusza jest cytowany 

i wznawiany po dziś dzień. 

W 1817 roku Kiciński powziął zamiar wydawania w Warszawie tygodnika. Już sam pomysł 

nowej inicjatywy prasowej wywołał spory szum. Trzeba bowiem wiedzieć, że w stolicy 

Kongresówki ukazywały się dwa razy w tygodniu dwie nudno redagowane, podobne 

do siebie jak krople wody gazety, poważny miesięcznik „Pamiętnik Warszawski”, fachowa 

Bruno Kiciński – twórca pierwszego koncernu prasowego 
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„Gazeta Wiejska”. Brakowało periodyku poświęconego literaturze i rozrywce. „Tygodnik 

Polski i Zagraniczny”, bo taki tytuł Kiciński wybrał dla swojego czasopisma, zaczął 

wychodzić od początku 1818 roku i był pismem, jakiego Warszawa dotąd nie widziała. 

Redagowany żywym językiem, nie stroniący od szyderstw i złośliwości wobec „starej 

prasy”, zajmujący się głównie literaturą, ale też historią i teatrem. Szybko zyskał setki 

prenumeratorów, a rychło, wskutek krytyki Joachima Lelewela, skrócił tytuł 

do „Tygodnika Polskiego”. Sam wydawca hojnie zasilał łamy pisma swoimi poezjami, 

podpisywanymi często kryptonimem B. H. K., czyli: Bruno hrabia Kiciński. Dla swojego 

przedsięwzięcia Kiciński uruchomił drukarnię. 

Najbliższymi współpracownikami hrabiego, redaktorami i autorami „Tygodnika” byli 

równie młodzi Teodor Morawski i Józef Brykczyński. W tym samym gronie po kilku 

miesiącach Kiciński postanowił uruchomić drugi tytuł – pierwszy, nie licząc efemerycznej 

„Gazety Rządowej” z 1794 r., warszawski dziennik. „Gazeta Codzienna Narodowa i Obca” 

swoim tytułem nawiązywała do organu patriotów z czasów Sejmu Wielkiego. Jej pierwszy 

numer ukazał się 1 października 1818 r. Zawierała głównie tłumaczenia z gazet 

zagranicznych, co w przypadku ówczesnych gazet było normą, ale także recenzje 

i publicystykę jasno opowiadającą się po stronie liberalizmu. W tym czasie w Królestwie 

Polskim panowała jeszcze wolność słowa, zaręczona przez konstytucję. Kiciński i jego 

dziennikarze z tej wolności korzystali na tyle ochoczo, że pismo osiągnęło ogromny jak 

na owe czasy nakład 1600 egzemplarzy (konkurencyjna „Gazeta Warszawska” 

sprzedawała się w kilkuset egzemplarzach), a jego autorzy przyciągnęli uwagę władz. Kres 

istnieniu „Gazety” położył incydent, związany z aktorką faworyzowaną przez wielkiego 

księcia Konstantego. Ponieważ wyszła na scenę z cukierkiem w ustach, publiczność 

ją wygwizdała. Z polecenia Konstantego policja ukarała sprawców tumultu, co na łamach 

pisma zostało skrytykowane. Przez kolejne dni publikowano listy solidaryzujące się 

z redakcją, aż… do drukarni wkroczyła policja i ją opieczętowała. W Królestwie, ewidentnie 

łamiąc konstytucję, wprowadzono cenzurę prewencyjną dla prasy. W odpowiedzi Kiciński 

i spółka przystąpili do wydawania ukazującej się rzekomo w nieregularnych tomikach 

„Kroniki Drugiej Połowy Roku 1819”. Kolejnym ruchem administracji było rozszerzenie 

cenzury na wszystkie druki. 

Bruno Kiciński, tocząc cały czas boje z cenzurą, zaczął wydawać – najpierw trzy, potem 

pięć razy w tygodniu – kolejną gazetę, „Orła Białego”. Sumiennie informował na jej łamach, 

ile słów cenzura wykreśliła mu z kolejnych numerów. Po kilkunastu miesiącach dał jednak 

za wygraną. Zrezygnował z niemożliwego w warunkach ostrej cenzury wydawania pisma 

politycznego i z końcem roku 1820 ogłosił prenumeratę na nowy dziennik. Tym razem 

poświęcony sprawom miejskim. I tak oto 1 stycznia 1821 roku wyszedł pierwszy numer 
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„Kuriera Warszawskiego”, który przez ponad sto lat był niezwykle popularnym pismem, 

wręcz symbolem stolicy. Co ciekawe, przez pierwsze swoje lata ten dziennik wychodził 

zaledwie na dwóch stronach malutkiego formatu, a jego lektura zajmowała kilkanaście 

minut.  

Jednak to nie Kiciński był twórcą sukcesu „Kuriera Warszawskiego”. W połowie 1821 roku 

sprzedał tytuł (i drukarnię) aktorowi i dramaturgowi Ludwikowi Dmuszewskiemu, który 

prowadził pismo przez kolejne ćwierćwiecze. Sam wycofał się do majątku Grochów pod 

Warszawą. 

„Tygodnik Polski” ukazywał się do 1820 roku, po czym przekształcił się w „Wandę”, która 

nie doścignęła w popularności swojego poprzednika. W 1822 roku Kiciński próbował 

jeszcze sił z „Pamiętnikiem Zagranicznym”, który okazał się przedsięwzięciem zupełnie 

nieudanym. 

Kiciński, z dala od prasy, zmarł w 1844 roku w Ojrzeniu niedaleko Ciechanowa. Jego 

zasługą pozostaje przetarcie szlaku nowoczesnym przedsięwzięciom prasowym. Pokazał, 

że odpowiednio prowadzone pisma mogą być dochodowym przedsięwzięciem. Stosował 

nowoczesną reklamę, umiał walczyć o czytelników, nie szczędził pieniędzy na dobrych 

współpracowników. Uwierzył, że Królestwo Polskie rzeczywiście będzie liberalnym 

państwem i to pokrzyżowało jego plany. Na kolejne koncerny prasowe przyszło trochę 

poczekać. 

 

Marcin Rosołowski 
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Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki nie pasuje 

do czarno-białych schematów, zgodnie z którymi 

ci źli z caratem współpracowali, a ci dobrzy chwytali 

za broń, gdy tylko nadarzyła się okazja. Twórca 

„cudu gospodarczego” Królestwa Polskiego służył lo-

jalnie krajowi, ale po wybuchu powstania listopa-

dowego, dostrzegając nieuchronność tragicznego 

końca zrywu, zdecydował się pozostać w Rosji.  

 

Petersburskie wykształcenie 

Lubeccy herbu Druck to stara ruska rodzina 

kniaziowska, która jednak nie osiągnęła potęgi 

i fortuny takich rodów, jak Czartoryscy, Wiśniowiec-

cy czy Czetwertyńscy. Franciszek Ksawery 

przyszedł na świat w 1779 roku w majątku Pohost 

w województwie brzeskim litewskim; był synem kasztelana pińskiego Franciszka 

i Genowefy z Olizarów-Wołczkiewiczów herbu Chorągwie. Jako siedmioletni chłopiec wraz 

z bratem Hieronimem został oddany do korpusu kadetów w Petersburgu. Rodzinna 

tradycja głosiła, że stało się tak na żądanie wszechmocnego księcia Potiomkina, ale zdrowy 

rozsądek każe przypuszczać, że kasztelan, orientując się doskonale, skąd wieją wiatry, 

chciał po prostu zapewnić potomkom dobry start w dojrzałe życie… Drucki-Lubecki mury 

korpusu opuścił w 1797 roku, wynosząc szereg znajomości i doskonałą znajomość języka 

rosyjskiego. Do roku 1800, kiedy to odszedł z armii z powodów zdrowotnych, służył jako 

rosyjski oficer. Walczył nawet we Włoszech z wojskami Bonapartego. 

Jego polityczna kariera (nie licząc wcześniejszej aktywności w guberni grodzieńskiej) 

rozpoczęła się w roku 1813, kiedy wszedł w skład Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa 

Warszawskiego – jako zwolennik opcji prorosyjskiej. Podobnie, jak książę Adam Jerzy 

Czartoryski i wielu wybitnych Polaków jego epoki wiązał nadzieje na wskrzeszenie 

państwa polskiego z osobą liberalnego (jak wówczas się zdawało) cesarza Aleksandra I. 

 

Mądry etatysta 

Pierwszym ministrem skarbu Królestwa Polskiego był Tadeusz Matuszewicz. Przygotował 

on projekt naprawy odziedziczonych po Księstwie Warszawskim finansów publicznych, 

jednak nie wszedł on w życie – nie spodobał się rosyjskim dostojnikom. Matuszewicza 

Książę Drucki-Lubecki, czyli patriota gospodarczy 
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na stanowisku zastąpił człowiek, który doprowadził państwowe finanse 

do ruiny – Jan Węgleński. Kajetan Koźmian określił go jako osobnika, który „bez 

znakomitych talentów, bez odznaczających zdolności, szczególną miał trafność, a z nią 

talent podobania się tym, którzy go bliżej znali, lubiony był w Radzie Stanu, 

a przyganiany w publiczności”.  Tenże Koźmian w swoich pamiętnikach cytuje Józefa 

Czartoryskiego, który znał Węgleńskiego jeszcze jako rządcę majątku Potockich: „Jeżeli 

pan Węgleński tak zarządzi skarbem publicznym, jak zarządził interes sami zięcia mojego 

i jego brata, że dotąd oba niewiedzą co mają i czy mają, skarb się wkrótce bankrutem 

ujrzy”. Ta przepowiednia niestety sprawdziła się co do joty. Węgleński w ogóle nie panował 

nad wydatkami, a swoją energię poświęcał przede wszystkim utrzymaniu się 

na stanowisku i wyrabianiu sobie niezbędnych w tym celu znajomości. Nie zapominał 

o swojej rodzinie: jego brat otrzymał tekę ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego. 

W rezultacie państwu realnie zagroziło bankructwo: skarb państwa świecił pustkami, 

wpływy z podatków były znikome, nie stworzono warunków dla rozwoju przemysłu.  

Sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że budowane pieczołowicie kontakty nie pomogły 

Węgleńskiemu. Nowym ministrem skarbu został książę Drucki-Lubecki. Najpierw zajął 

się analizą przyczyn istniejących problemów. Uznał, że niekorzystnie na gospodarkę 

i finanse wpływają: fatalnie ułożona polityka handlowa z Prusami, zbyt mała ilość 

pieniądza w obiegu, wielkie zadłużenie majątków ziemskich i hulający przemyt. W jego 

opinii jedynie silne, protekcjonistyczne państwo może tym problemom zaradzić. 

Przykładając współczesną miarę, Lubeckiemu na pewno bliżej by dziś było do PiS, niż 

do gospodarczych liberałów… 

 

Cud gospodarczy Lubeckiego 

Jednym z problemów budżetu, za rozwiązanie których bezzwłocznie zabrał się minister, 

były tzw. sumy bajońskie. Po upadku Rzeczypospolitej ziemianie, zachęcani przez rząd 

pruski, zaciągnęli spore zobowiązania w towarzystwach kredytowych. Kiedy w 1807 roku 

powołano Księstwo Warszawskie, te wierzytelności zostały odkupione od Napoleona przez 

rząd państwa. I tak w aktywach budżetowych odnotowano tę pozycję, lecz ściągalność 

zobowiązań w praktyce nie istniała – administracja się do tego nie kwapiła, 

a i Węgleński nie zmienił tego stanu rzeczy. Drucki-Lubecki przystąpił do energicznej 

egzekucji, stosując metodę kija – czyli groźby wojskowego kwaterunku do momentu spłaty 

długu – i marchewki, czyli takiego porozumienia ws. spłaty, które nie zrujnuje dłużnika. 

Innym krokiem było zwiększenie podatków pośrednich i rozbudowa monopoli 

państwowych. Mało wolnorynkowe, ale skuteczne. Książę rozbudował m.in. monopol 

na sól i wyroby tytoniowe i wspierał poszukiwanie soli. Dzięki temu nie tylko udało się 
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zlikwidować budżetowy deficyt, lecz również uzyskać sporą nadwyżkę, przeznaczaną 

na inwestycje. Drucki-Lubecki postawił na wzmocnienie celnej ochrony Królestwa przy 

jednoczesnym wzmocnieniu stosunków gospodarczych z Rosją, co, nawiasem mówiąc, 

doprowadziło do wojny celnej z Prusami. Oczywiście, miało to również swoją drugą stronę 

– uzależnienie państwa od potężnego sąsiada nie tylko w sferze politycznej, lecz 

i ekonomicznej. To była cena za gospodarczy sukces Kongresówki. Zresztą minister mógł 

swoje reformy realizować dzięki wsparciu Aleksandra. 

Druckiemu-Lubeckiemu swoje powstanie zawdzięczają dwie instytucje, które wpisały się 

bardzo mocno w gospodarcze dzieje Polski. Pierwsza to Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, 

które miało udzielać pożyczek ziemianom – ale pożyczek rozsądnych, których efektem 

miała być modernizacja majątków, a nie ich zadłużanie. Druga to Bank Polski, powołany 

w roku 1828 z kapitałem 30 mln złp. Był to pierwszy polski bank narodowy i bank 

emisyjny.  

Nieocenione są zasługi księcia w rozwoju przemysłu w Królestwie. Ambicją tego polityka 

było włączenie zacofanego Królestwa Polskiego w europejski wyścig industrializacji. Może 

nie aż tak ambitnie, by małe państwo doścignęło Wielką Brytanię, ale by zyskało pokaźny 

potencjał przemysłowy. Wszystko to, oczywiście, pod egidą opiekuńczego rządu. 

Na inwestycje w huty i kopalnie wyłożono kilkadziesiąt mln złp. Bez wątpienia 

Lubeckiemu początki przemysłowego rozwoju zawdzięcza nie tylko Łódź, lecz i Święto-

krzyskie. 

 

Lojalność – czy właściwa? 

Powstanie listopadowe minister przyjął, eufemistycznie mówiąc, bez entuzjazmu – 

realistycznie. Nie miał wątpliwości, że powstanie przeciwko konstytucyjnemu monarsze 

i w konsekwencji wojna małego kraju z potężnym imperium musi zakończyć się katastrofą. 

W grudniu 1830 r. wraz z Janem Jezierskim udał się oficjalnie do Petersburga, z petycją 

do Mikołaja I. Petycją, która była zbiorem pobożnych życzeń, zawierała bowiem żądanie 

wycofania wojsk rosyjskich z granic Królestwa Polskiego i przyłączenia do tegoż państwa 

ziem litewsko-ruskich. Po odrzuceniu petycji Jezierski wrócił do Warszawy. 

Co charakterystyczne: po tym, jak przekazał relację o odrzuceniu petycji i ostrych słowach 

cara, wzywających Polaków do poddania i zdania się na jego łaskę, a także po zgodnym 

z prawdą poinformowaniu o potędze wojsk rosyjskich – o mało nie został zlinczowany przez 

tłum. 

Drucki-Lubecki do Warszawy już nie wrócił. Pozostał w mieście swojej młodości, 

Petersburgu. W 1832 roku powołano go do Rady Państwa, najwyższego organu doradczego 

i legislacyjnego rosyjskich władców. Zmarł w rosyjskiej stolicy w 1846 roku. 
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Trzecia Rzeczpospolita nie wie, co z tą postacią począć. O ile po odzyskaniu niepodległości 

nie wahano się nazwać jego imieniem ulicy w Warszawie (dzisiaj nie istnieje), to obecnie 

książę Drucki-Lubecki nie patronuje ulicom, placom ani publicznym gmachom. Jedynie 

Narodowy Bank Polski uczcił go specjalną monetą w 180. rocznicę utworzenia Banku 

Polskiego. A przecież to postać, która zasługuje na takie samo uznanie, jak Stanisław 

Staszic – nie na to, by wstydliwie ją przemilczać z powodu politycznych wyborów. 

Jakkolwiek byśmy nie oceniali jego lojalności wobec cara, to nie można mu odmówić miana 

wielkiego patrioty. Patrioty gospodarczego avant la lettre. 

 

Marcin Rosołowski 
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Potomek wielkopolskiej rodziny, która wydała wielu 

wybitnych przedstawicieli – mężów stanu, dostoj-

ników kościelnych i wojskowych. Ale także 

finansistów i mężów stanu, wśród których Henryk był 

bodaj najjaśniejszą gwiazdą. Błyskotliwa kariera 

Łubieńskiego gwałtownie się zakończyła, jednak 

smutny finał nie przekreślił wszystkich zasług 

hrabiego. Ani, dodajmy gwoli sprawiedliwości, 

te zasługi nie rozgrzeszyły jego przewin. 

 

Współtwórca bankowości i przemysłu w Królestwie 

Polskim 

Łubieńscy herbu Pomian pochodzą z Łubnej pod 

Kaliszem. W Wielkopolsce i w województwie sieradz-

kim posiadali liczne majątki ziemskie. Pozycja rodu 

bardzo umocniła się w osiemnastym stuleciu. Dość wspomnieć, że z tej rodziny pochodził 

prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński (1703-67). 

Wybitną – i to na wielu polach – postacią był generał Feliks Łubieński (1758-1848), który 

w 1798 roku otrzymał tytuł hrabiego pruskiego. Dwukrotnie żonaty, z drugą małżonką, 

Teklą z Bielińskich, miał siedmioro synów i trzy córki. Wiele osób spośród jego potomstwa 

pięknie zapisało się w dziejach, także w dziejach polskiej gospodarki. Z Henrykiem 

na czele. 

Henryk Łubieński przyszedł na świat w Pradze w 1793 roku. W wieku 25 lat objął majątek 

w Kazimierzy Wielkiej, gdzie postanowił zbudować cukrownię. Pamiętajmy, że produkcja 

cukru z buraków była wówczas stosunkowo nowym odkryciem i to odkryciem 

rewolucyjnym. Co prawda pomysłu nie udało mu się zrealizować, ale wcielił go w życie jego 

bratanek, Kazimierz. Henryk w 1826 roku ukończył studia prawnicze na Królewskim 

Uniwersytecie Warszawskim. Trzy lata później objął stanowisko prezesa nowopowołanego 

Banku Polskiego, instytucji będącej istotnym elementem uporządkowania polityki 

gospodarczej Królestwa Polskiego. Był współtwórcą tej instytucji. Nie tylko tej, bowiem 

w powołanym w czasach Królestwa Towarzystwie Kredytowym Ziemskim Łubieński 

opracował  organizację wewnętrzną Towarzystwa oraz manipulację rachunkowości. Był 

także członkiem władz Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Zbożowych. To także Łubieński 

Henryk Łubieński – piękna kariera ze smutnym finałem 
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był jednym z założycieli Towarzystwa Wyrobów Lnianych, które otworzyło słynne zakłady 

w Żyrardowie. 

We władzach Banku Łubieński pozostawał zresztą i po powstaniu listopadowym, w latach 

1832-42 pełniąc funkcję jego wiceprezesa. Zainicjował powołanie w Dąbrowie Górniczej 

Huty Bankowej, oddanej do użytku w 1840 roku. Przedsiębiorstwo to istnieje po dziś dzień, 

obecnie wchodzi w skład grupy „Alchemia”. Było to możliwe m.in. dzięki powierzeniu przez 

Radę Administracyjną Królestwa Polskiego władzom Banku Dyrekcji Górnictwa 

Rządowego. 

 

Przemysł i handel pod własną firmą 

W odróżnieniu od księcia Druckiego-Lubeckiego (o którym pisaliśmy niedawno), swoją 

energię Łubieński pożytkował nie tylko w sprawach publicznych. Rzucił się w wir 

poważnych inwestycji przemysłowych w swoich licznych majątkach. W mazowieckim 

Guzowie w 1829 roku założył cukrownię, a dziesięć lat później – cukrownię w Częstocicach. 

W 1840 roku w Lubartowie powstała z inicjatywy hrabiego wytwórnia fajansu, która 

funkcjonowała dziesięć lat. Z kolei w Firleju na Lubelszczyźnie stworzył pierwszą w tym 

regionie topielnię stali, produkującą maszyny i narzędzia rolnicze.  

Zatrzymajmy się na chwilę przy Guzowie. Dobra te Henryk Łubieński odkupił 

od rodzeństwa w 1827 r. Gospodarowanie majątkiem powierzył bratu Janowi. 

Natychmiast po przejęciu majątku postanowił tam założyć cukrownię – a zaledwie rok 

wcześniej powstała pierwsza w Królestwie cukrownia, w Częstocicach. Zakład w Guzowie 

powstał w latach 1827-31. Hrabia Henryk interesował się cały czas jej działalnością i był 

jej znakomitym administratorem. W larach 60. dziewiętnastego wieku cukrownia przeszła 

w ręce rodziny Sobańskich. 

Tuż przed wybuchem powstania listopadowego wraz z bratem Tomaszem otworzył wielki 

dom handlowy pod firmą Bracia Łubieńscy i Spółka. Jego siedzibą był nieistniejący już 

Pałac Łubieńskich przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Zadaniem Domu było zastąpienie 

nieistniejącego Towarzystwa Kredytowego dla zachodnich prowincji rosyjskiego imperium. 

Spółka udzielała kredytów ziemianom i handlowcom. Przedsiębiorstwo rozwinęło 

działalność w czasie powstania listopadowego – m.in. importowano sprzęt dla żołnierzy 

i surowce dla wojska. W styczniu 1831 roku zainicjował on pożyczkę wewnętrzną, 

rozpisaną przez Rząd Narodowy. 

 

Upadek z wysokiej pozycji 

Jak doceniana musiała być działalność hrabiego nawet przez władze rosyjskie, skoro 

po upadku zrywu narodowego nie tylko nie musiał udać się na emigrację, ale pozostał 
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na stanowisku zarządczym w Banku Polskim. Wspomniany Dom Handlowy, dzięki oparciu 

w Banku Polskim, zyskał mocną pozycję – którą stracił po upadku hrabiego, o czym 

za chwilę. W latach popowstaniowych do karty wielkich zasług Łubieńskiego dochodzi 

jeszcze jedna: w 1835 roku wystąpił z inicjatywą budowy kolei łączącą Warszawę 

z Zagłębiem Dąbrowskim. Szlak miał się łączyć z linią kolejową przez Kraków do Wiednia. 

Cztery lata później powstało Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 

a w listopadzie 1844 roku otworzono pierwszy odcinek kolei, z Warszawy do Pruszkowa. 

Henryk Łubieński był jedną z najważniejszych osób decydujących o gospodarce 

w Królestwie Polskim – w bardzo trudnych warunkach po klęsce powstania listopadowego 

i ograniczeniu autonomii Kongresówki. Wysoka pozycja to, rzecz jasna, wielu wrogów. 

W 1842 roku hrabia został aresztowany pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszów 

Banku Polskiego poprzez użycie ich na cele prywatne. Został usunięty z władz Banku. 

Po trwającym sześć lat śledztwie skazano go na cztery lata więzienia, z których rok 

odsiedział w twierdzy w Zamościu (kara twierdzy, w odróżnieniu od pospolitego więzienia, 

uważana była za karę niehańbiącą), a trzy pozostałe lata przebywał na przymusowym 

zesłaniu w Rosji. Warto podkreślić, że na pokrycie strat poniesionych przez Bank zajęto 

również majątek krewnych hrabiego, majątki zaś w Królestwie Polskim Henryka 

Łubieńskiego zajęto na pokrycie różnych należności wobec Banku. Zajęto m.in. dobra 

lubartowskie i ostrowieckie, a część długu obciążyła majątek w Guzowie. Do działalności 

gospodarczej hrabia, rzecz jasna, już nie powrócił. 

Czy Łubieński padł ofiarą pułapki, czy też zarzuty były słuszne? Udokumentowano m.in. 

fakt kilkakrotnego pożyczania środków z Banku Polskiego przez Towarzystwo Wyrobów 

Lnianych pod zastaw tych samych aktywów. A szefowie Banku byli jednocześnie filarami 

żyrardowskiej spółki. Konflikt interesów jest, przynajmniej z dzisiejszego punktu 

widzenia, oczywisty. Łubieński nie był typem egoistycznego rekina finansjery, przecież 

bardzo angażował się w przedsięwzięcia publiczne. Można postawić tezę, że padł ofiarą 

skłonności do ryzyka. Inwestowanie, zwłaszcza agresywne, często przypomina ruletkę, 

i to z bardzo wysoką stawką. Jeżeli nawet był to „aferzysta”, to zdecydowanie w znaczeniu 

z jego epoki – czyli człowiek interesu. I to niezwykły. Grał wysoko i przegrał, tak jak 

sportretowany już w niniejszym cyklu Prot Potocki. Bez wątpienia zyskała na tym polska 

gospodarka, która Łubieńskiemu zawdzięczała bardzo wiele. Co nie znaczy, że cel, który 

sobie obrał, uświęcił podejmowane środki. 

 

Marcin Rosołowski 
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Senator-wojewoda Królestwa Polskiego, generał 

powstańczy i dowódca Gwardii Narodowej, wielki 

zwolennik równouprawnienia Żydów – i niezwykle 

utalentowany inwestor. Gdyby nie historyczne 

perturbacje i zamiłowanie do polityki, hrabia Ostrowski 

miałby szansę wejść do annałów polskiej gospodarki jako 

jedna z ważniejszych postaci dziewiętnastego stulecia. 

Polityk i żołnierz 

Antoni Ostrowski urodził się w 1782 roku w Warszawie. 

Był najstarszym synem Tomasza Adama Ostrowskiego, 

szambelana Stanisława Augusta, obdarzonego w 1798 

roku tytułem hrabiego pruskiego oraz Apolonii 

z Ledóchowskich. Jako dwunastolatek brał udział 

w obronie szańców powstańczej Warszawy. Studiował 

w Lipsku, a po zakończeniu nauki otrzymał od ojca majątek Ujazd. W 1805 roku pojął 

za żonę szesnastoletnią Józefę Morską, słynącą z nieprzeciętnej urody. 

W czasach Księstwa Warszawskiego Ostrowski piastował stanowisko radcy rządowego 

w Komisji Spraw Wewnętrznych, był też posłem na Sejm z powiatu brzezińskiego. Jako 

podporucznik brał udział w wojnie z Austriakami w 1809 roku. Walczył również 

w kampanii 1812-14, a jak sam twierdził, był świadkiem śmierci księcia Poniatowskiego 

w nurtach Elstery. Po upadku Napoleona poparł ideę wskrzeszenia państwa polskiego pod 

berłem cara Aleksandra. Tak, jak książę Adam Jerzy Czartoryski pielęgnował nadzieje 

(płonne, jak rychło się okazało), na powiększenie małego Królestwa Polskiego o ziemie 

litewsko-ruskie. Rychło, rozczarowany sytuacją w państwie, związał się z opozycją 

liberalną. Wielką popularność zyskał sobie w 1828 roku, kiedy to głosował przeciwko 

wnioskom aktu oskarżenia wobec działaczy Towarzystwa Patriotycznego, postawionych 

przed Sądem Sejmowym. Dla porównania, bezwzględnie lojalny wobec cara Wincenty 

Krasiński jako jedyny sędzia opowiedział się za karą śmierci dla oskarżonych. 

Kilka miesięcy przed wybuchem powstania listopadowego udał się wraz z rodziną w podróż 

po Europie. Do Warszawy wrócił w Wigilię Bożego Narodzenia 1830 roku. W styczniu roku 

następnego Józef Chłopicki awansował hrabiego do stopnia generała i powierzył 

mu dowództwo Gwardii Narodowej. Ostrowski wszedł również w skład Senatu. Jeszcze 

w ostatnich tygodniach był stanowczo przeciwny kapitulacji powstania. Po upadku zrywu 

udał się na emigrację do Francji. Za zdradę został skazany zaocznie przez Rosjan 

Antoni Ostrowski – założyciel Tomaszowa Mazowieckiego 
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na śmierć. W odróżnieniu od licznych rzesz emigrantów miał zapewnioną materialną 

niezależność – już wcześniej zapobiegliwie ulokował za granicą część swego kapitału. 

Nabył nawet posiadłość w okolicy Tours. Zmarł tamże w 1845 roku. Pozostawił liczne 

potomstwo: z pierwszą małżonką, wspomnianą Józefą, pięcioro, a z drugą, Antoniną 

z Michałowskich, aż dziesięcioro dzieci. 

 

Utalentowany przemysłowiec 

W poświęconym Ostrowskiego artykule „Polskiego Słownika Biograficznego” czytamy, 

że w zakresie gospodarowania w swych dobrach hrabia „wykazał nieprzeciętne zdolności 

i ogromną inicjatywę”. Po otrzymaniu od ojca dóbr Ujazd rozpoczął w nich oczynszowanie 

chłopów. Dostrzegał, że przyszłość majątków leży w ich uprzemysłowieniu. Do tego zaś 

konieczne było sprowadzanie specjalistów z uprzemysłowionych krajów. W dobrach założył 

osadę przemysłową, nazwaną na cześć ojca Tomaszowem. Wcześniej w tym miejscu 

znajdowała się niewielka osada, zwana Kuźnicami Tomaszowskimi. W 1824 roku założył 

spółkę właścicieli wełny pod firmą Kompania Fabryczno-Handlowa Tomaszowska. Jej 

członkowie musieli oddawać surowiec do należących do Ostrowskiego zakładów. Cztery 

lata później Tomaszów liczył 3,7 tys. mieszkańców, a funkcjonowały w nim dwie 

nowoczesne przędzalnie, wyposażone w świetne i wydajne maszyny. Ostrowski ufundował 

szkoły dla istniejących w Tomaszowie gmin wyznaniowych katolickiej, ewangelickiej 

i mojżeszowej, lokował również pocztę. Przed wybuchem powstania listopadowego roczną 

wartość produkcji tomaszowskiej szacowano na 5 mln złp. 

O tym, jak istotne były zakłady w Tomaszowie dla gospodarki i rządowych zamówień 

Królestwa Polskiego świadczy następujący fakt. Po odważnym głosowaniu w sprawie 

członków Towarzystwa Patriotycznego (o czym wyżej) Antoni Ostrowski popadł w niełaskę 

u wielkiego księcia Konstantego. Przez kilka miesięcy Konstanty wzbraniał mu wyjazdu 

z Warszawy. Groził również wstrzymaniem zamówień na sukno dla armii, ale gróźb tych 

nie zrealizował. Trudno byłoby o towar tej jakości i tej ceny.  

Swoje inwestycje hrabia opisał w wydanej po niemiecku broszurze. W lipcu 1830 roku 

osada otrzymała prawa miejskie i zmieniła nazwę na Tomaszów Mazowiecki.  

Upadek powstania i wiążący się z cofnięciem przez Rosjan specjalnych ceł dla wyrobów 

z Królestwa uderzył także w Tomaszów. W 1844 stał się on miastem rządowym. Kilka 

dekad później miasto przeżyło drugą świetność, stając się jednym z ważniejszych ośrodków 

włókienniczych regionu łódzkiego. Do dzisiaj zresztą zachowuje status ważnego ośrodka 

przemysłowego. 

 

Marcin Rosołowski 
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Gdy mówimy o zasłużonym dla kraju – i dla jego gospodarki – 

Andrzeju Zamoyskim, myślimy najczęściej o Andrzeju Arturze 

Zamoyskim, twórcy Towarzystwa Rolniczego w Królestwie 

Polskim i adwersarzu margrabiego Wielopolskiego. Docenić 

i przypomnieć należy starania innego Andrzeja, mianowicie 

kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Hieronima 

Zamoyskiego, którego nazwisko wiąże się ze słynnym kodek-

sem praw. 

Przyszły kanclerz wielki koronny przyszedł na świat 

najpewniej w 1717 roku, z małżeństwa Michała i Anny 

z Działyńskich. Rodzice postanowili syna gruntownie 

wykształcić – nie tylko w kolegiach Towarzystwa Jezusowego 

we Lwowie i w Toruniu, ale również na uczelniach niemieckich i francuskich. W 1757 roku 

wszedł w poczet senatorów, obejmując urząd wojewody inowrocławskiego. W czasie 

bezkrólewia po śmierci ostatniego Sasa rzucił się w wir polityki. Już wówczas miał 

poważanie jako osoba o wielkiej wiedzy, a przede wszystkim niezwykle uczciwa (co i dzisiaj 

w polityce nie jest bynajmniej częste). Zamoyski stał się jednym z przywódców Familii 

i aktywnym promotorem rozwiązań prawnych, które miały wydobyć Rzeczpospolitą 

z zapaści. Już w roku objęcia przez Stanisława Augusta tronu otrzymał godność kanclerza 

wielkiego koronnego. Złożył go w proteście przeciwko uprowadzeniu w 1767 roku przez 

Rosjan senatorów i odtąd tytułował się „ekskanclerzem”. 

W 1769 roku pojął za żonę wdowę po swym bratanku, Konstancję z Czartoryskich 

Zamoyską. Po I sejmie rozbiorowym wszedł w skład Komisji Edukacji Narodowej, a kiedy 

w 1776 roku Sejm podjął uchwałę o kodyfikacji praw, to właśnie Andrzejowi Zamoyskiemu 

powierzono kierowanie tym zadaniem. W 1780 roku cesarzowa Maria Teresa przyznała 

mu tytuł hrabiego. Zmarł w roku 1792 w Zamościu. 

Dlaczego ten prawy polityk i niewątpliwy patriota należy do pocztu arystokratów, 

zasłużonych dla polskiej gospodarki? Dzięki swoim ideom, które – choć nie zrealizowane 

z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych – przetarły drogę ku reformom korzystnym dla 

gospodarki w ostatnich latach Rzeczypospolitej i później, w czasach Księstwa 

Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zamoyski widział, że drogą do wyjścia państwa 

z zapaści są nie tylko reformy administracji czy Sejmu. Szczególny nacisk kładł 

na uzdrowienie stosunków gospodarczych, w tym na stworzenie odpowiednich warunków 

do rozwoju przemysłu i handlu. Te widział m.in. w poprawie sytuacji miast i mieszczań-

Andrzej Hieronim Zamoyski – reformator bez sukcesu 
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stwa, co zostało częściowo zrealizowane w dobie Sejmu Wielkiego. Rzecz jasna, że te zdro-

worozsądkowe plany wzbudziły uzasadnione obawy Rosji. Wspomniane porwanie 

najwyższych polskich dygnitarzy, którzy po prostu bezceremonialnie zostali wywiezieni 

do Rosji i uwięzieni tam na pewien czas, było właśnie elementem blokowanie reform. 

Zlecona przez sejm w 1776 roku kodyfikacja praw była kolejną szansą na reformę państwa 

i gospodarki. W zaledwie półtora roku od rozpoczęcia prac z druku wyszedł projekt „Zbioru 

prac sądowych”. Andrzej Zamoyski oczywiście nie opracowywał go sam; w gronie 

osobistości, które dołożyły swoje cegiełki do projektu, byli m.in. Joachim Litawor 

Chreptowicz, Michał Węgrzecki i Józef Wybicki.  

„Zbiór” nie był prostą kodyfikacją istniejących praw, ale propozycją rewolucyjnej w swej 

istocie zmiany. Ustanawiał jednolite zasady obrotu gospodarczego, porządkował prawo 

zobowiązań. Wprowadzono w projekcie nowej rodzaje umów, w tym umowę spółki akcyjnej. 

Wyodrębniono też osobną procedurę cywilną przed sądami. Kodeks uwalniał z poddaństwa 

część chłopów i wprowadzał relacje włościan z dziedzicami oparte o kontrakty, a nie 

nieograniczoną władzę patrymonialną. Spory wynikające z tych kontraktów miały 

rozpatrywać sądy powszechne. 

„Zbiór praw sądowych” pozostał jedynie pomnikiem dobrych chęci, bowiem na sejmie 

w 1780 roku został odrzucony. Sojusz w celu zablokowania reform zawarli ambasador 

rosyjski i nuncjusz apostolski. Intencji pierwszego wyjaśniać nie trzeba, drugi widział 

zagrożenie zarówno w ograniczeniu przywilejów duchowieństwa, jak i w zagwarantowaniu 

praw innowierców. Jednak nie tylko wpływy zewnętrzne były przyczyną katastrofy 

inicjatywy, bo wśród samej szlachty kodeks budził wielkie kontrowersje. 

Sam Zamoyski – dziesiąty ordynat na Zamościu – idee zawarte w projektach wcielał 

w życie w swoich dobrach. Przekazywał chłopom ziemię w dzierżawę na podstawie umowy, 

tworzył samorządy gminne i kasy pożyczkowe. Tworzył również szkoły, kształcące 

chłopskie dzieci w zakresie rzemiosł. Inwestował w zakłady przemysłowe – huty, cegielnie, 

farbiarnie i papiernie. Dzięki własnej flotylli eksportował zboże poprzez porty bałtyckie. 

Rok 2017, kiedy to przypadała trzechsetna rocznica urodzin kanclerza, został ogłoszony 

rokiem Andrzeja Zamoyskiego. Na pamięć, hołd bez wątpienia zasłużył. 

 

Marcin Rosołowski 
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Zawód bankowca kojarzy się raczej z solidnym 

mieszczańskim pochodzeniem, niż z ziemiańskimi 

korzeniami. A jednak jeden z wybitniejszych polskich 

przedstawicieli tego fachu pierwszej połowy zeszłego 

stulecia był ziemianinem z krwi i kości.  

Karłowscy herbu Prawdzic nie byli rodziną senatorską 

ani arystokratyczną. Mogli się za to pochwalić wieloma 

przedstawicielami przelewającymi krew za ojczyznę. 

Augustyn, major królewskiego pułku nadwornego, 

walczył w powstaniu kościuszkowskim. Aleksander 

Karłowski jako ochotnik walczył w latach 1848-49 

na Węgrzech, brał także udział w powstaniu 

styczniowym. 

Stanisław Karłowski urodził się w 1879 roku w Grąbko-

wie pod Rawiczem. Był synem Leona i Józefy z Budziszewskich. Rodzice zadbali o jego 

zagraniczną edukację: w 1902 roku ukończył Akademię Handlową w Antwerpii, następnie 

odbył praktyki w kilku europejskich bankach (m.in. w Londynie). Po powrocie na ziemie 

polskie rozpoczął pracę w Banku Krajowym we Lwowie – jako rewident Kas Stefczyka. 

W 1906 roku powierzono mu kierowanie krakowskim oddziałem instytucji. W 1910 roku 

w życiu Karłowskiego nastąpiły dwa ważne wydarzenia: po pierwsze, objął kierownictwo 

lwowskiego Banku Przemysłowego, po drugie – pojął za żonę Różę Ponińską (zmarła 

niestety po ośmiu latach).  

W 1917 roku Stanisław Karłowski został dyrektorem warszawskiego Banku Handlowego. 

Na tym stanowisku pozostawał do stycznia roku 1920. Po odzyskaniu niepodległości był 

jednym z twórców Związku Banków Polskich i jego prezesem. Jego aktywność nie 

ograniczała się bynajmniej tylko do bankowości. Karłowski aktywnie włączył się w proces 

podnoszenia z ruin wyniszczonej polskiej gospodarki. W latach 1919-20 doradzał 

ministrowi skarbu w sprawie reformy walutowej. Jako pełnomocnik rządu w latach 1924-

25 negocjował traktat handlowy z Rzeszą Niemiecką, który niestety nie doszedł do skutku. 

Oprócz tego piastował wysokie funkcje we władzach spółek, organizacji i instytucji 

gospodarczych, m.in. „Lewiatana”, koncernu energetycznego „Siła i Światło” (którego 

współzałożycielem był notabene książę Maciej Radziwiłł), Radzie Naczelnej Organizacji 

Ziemiańskich, Naczelnej Organizacji Hodowli Koni… Długo by wymieniać. Jeśli chodzi 

o jego aktywność bankową w dwudziestoleciu międzywojennym, to Karłowski zakładał 

Stanisław Karłowski – finansista i państwowiec 
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Bank Cukrownictwa (którego był wiceprezesem) i kierował Bankiem Związku Spółek 

Zarobkowych. 

Choć rodzina Karłowskich zaliczała się do średniozamożnego ziemiaństwa, to Stanisław, 

dzięki pokaźny środkom finansowym, mógł sobie pozwolić na duże inwestycje. 

W pierwszych latach istnienia niepodległej Polski nabył majątek Szelejewo, gdzie hodował 

konie i bydło oraz stworzył pierwsze w kraju gospodarstwo ekologiczne, w którym stosował 

biodynamiczne metody uprawy. Mógł się poszczycić licznymi nagrodami,, zdobywanymi 

na wystawach rolniczych. W 1923 roku reaktywował działalność uzdrowiska w Horyńcu-

Zdroju (wszedł w jego posiadanie dzięki małżeństwu z Ponińską). 

Po przewrocie majowym, choć niechętnie, zaangażował się w politykę. Start w wyborach 

do Sejmu proponowano mu w roku 1928, ale wówczas odmówił. Jednak dwa lata później 

został senatorem z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

Jako niezwykle zdolny finansista i gospodarz, a zarazem wielki patriota i państwowiec, 

z miejsca trafił na niemiecką listę proskrypcyjną. Był niebezpieczny dla planów 

germanizacji Wielkopolski. Aresztowany w październiku 1939 roku, został 21 tegoż 

miesiąca rozstrzelany w publicznej egzekucji na rynku w Gostyniu. Nie pomógł fakt, 

ż drugą żoną Karłowskiego była Paulina Englisch von Popparich. Jego majątek państwo 

niemieckie przejęło, czyli, nazywając rzecz po imieniu, ukradło. 

Syn Stanisława, Zygmunt Karłowski, dołączył do grona przedstawicieli rodziny 

walczących za Polskę. Był żołnierzem Armii Krajowej, a w 1944 roku został aresztowany 

przez Gestapo i zakatowany podczas przesłuchania. Jego małżonkę Niemcy rozstrzelali. 

 

Marcin Rosołowski 

  

http://www.wei.org.pl/
mailto:OFFICE@WEI.ORG.PL


 

 

 
 

RADA PROGRAMOWA: PROF. WOJCIECH BIEŃKOWSKI (UCZELNIA ŁAZARSKIEGO),  DR. PRZEMYSŁAW GRAJEWSKI  VEL ŻURAWSKI (UNIWERSYTET ŁÓDZKI),                 

DR. HAB. JAN KŁOS (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI), PROF. DOMINIKA MAISON (UNIWERSYTET WARSZAWSKI),  PROF. WITOLD KWAŚNICKI (UNIWERSYTET 

WROCŁAWSKI), MARCIN PIASECKI  (GREMI MEDIA), PROF. ZBIGNIEW RAU  (UNIWERSYTET ŁÓDZKI), PROF. BOGDAN SZLACHTA (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI), 
 

RADA FUNDACJI: ROBERT GWIAZDOWSKI, PREZES, CZŁONKOWIE: TOMASZ PRUSZCZYŃSKI, MARIUSZ PAWLAK 

 
ZARZĄD: TOMASZ WRÓBLEWSKI, PREZES,  CEZARY KAŹMIERCZAK, CZŁONEK ZARZĄDU 

  

WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE,  FUNDACJA ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW 

  UL. NOWY ŚWIAT 33,   00-029,  WARSZAWA 

WWW.WEI.ORG.PL   ::  OFFICE@WEI.ORG.PL  :: TEL: 22-826-08-31 

 

 

 

Mazowiecka rodzina Ostaszewskich herbu Ostoja może 

poszczycić się udokumentowanymi przodkami z pierwszej 

połowy XV wieku. W końcu osiemnastego stulecia 

niektórzy przedstawiciele rodu przenieśli się na Ruś 

Czerwoną. Tam doszli do znacznych majątków. Dziś kilka 

słów o Stanisławie Ostaszewskim – wynalazcy i przemys-

łowcu, niestety prawie zupełnie zapomnianym. 

Stanisław Ostaszewski urodził się w majątku Wzdów 

w ziemi sanockiej w 1862 roku, jako syn Teofila (1807-89) 

i Emmy z Załuskich herbu Junosza. Jego ojciec, majętny 

ziemianin, był również aktywnym uczestnikiem życia 

politycznego Galicji. Wspierał powstańców listopadowych, 

zaangażował się w Wiosnę Ludów, a po powstaniu 

styczniowym ukrywał zbiegów z zaboru rosyjskiego, za co trafił za kraty. Bardzo dbał 

o nowoczesną i efektywną gospodarkę w swoich majątkach ziemskich, opowiadał się 

za zniesieniem pańszczyzny (co było naturalną konsekwencją takiego podejścia). 

Z trzech synów Teofila każdy wyrósł na ciekawą i oryginalną postać. Adam, który po ojcu 

odziedziczył Wzdów, to pionier awiacji i znany swego czasu ekscentryk-erudyta, 

a Kazimierz – profesjonalny hodowca koni, jeden z najwybitniejszych w dziejach polskiej 

hippiki. 

Wracając do Stanisława – w ramach spadku po ojcu dostała mu się Klimkówka, licząca 

ok. 500 hektarów. Majątek uporządkowany i dobrze zarządzany. Ostaszewski postawił 

na rozwój przemysłu, słusznie widząc w tym przyszłościową alternatywę dla tradycyjnego 

rolnictwa. Uruchomił eksperymentalną produkcję węgla aktywnego – podobno pierwszą 

na świecie. Laikom warto przypomnieć, że węgiel aktywny odegrał kolosalną rolę 

w przemyśle i ważną w medycynie – m.in. jako składnik pochłaniaczy gazów i jako 

katalizator w procesach chemicznych. Innym zakładem, uruchomionym w dobrach była 

fabryka nawozów sztucznych. 

W Klimkówce powstała także, jedna z pierwszych w Galicji, kopalnia ropy naftowej, 

wybudowana do spółki z kanadyjskim przemysłowcem Williamem Henrym McGarveyem. 

Pokłady ropy odkryto tu w 1884 roku. Kopalnia miała początkowo 12 szybów, a pracę przy 

wydobyciu znalazło ok. 100 mieszkańców majątku. Rozwijała się dalej, funkcjonując 

w II Rzeczypospolitej jako własność należącej do Ostaszewskich spółki Kopalnie Nafty 

„Ostoja”. Po wojnie zakład upaństwowiono; ropa jest wydobywana do dzisiaj. Nawiasem 

Stanisław Ostaszewski – nafciarz i przemysłowiec galicyjski 
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mówiąc – majątek po przejęciu przez państwo komunistyczne został zdewastowany 

i po dawnej prosperity nie pozostał ślad… 

Stanisław Ostaszewski był chemikiem-pasjonatem, ale jednocześnie miał solidne 

przygotowanie do zarządzania majątkiem w postaci studiów na niemieckim uniwersytecie 

w Halle. Warto dodać, że miał spore osiągnięcia w rolnictwie, a także w hodowli koni 

(tu jednak pozostawał w cieniu brata Kazimierza). 

Zmarł w 1915 roku w Klimkówce. Z żony Anieli z Sękowskich pozostawił syna Józefa oraz 

córki: Marię, Zofię i Izabelę. 

 

Marcin Rosołowski 
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W 1825 roku Henryk Lubomirski, właściciel dóbr 

przeworskich w Galicji, utworzył z nich ordynację. Jej 

podstawę stanowiło kilkanaście folwarków i liczne 

zakłady przemysłowe. Kolejni ordynaci przeworscy – 

Jerzy Henryk i ostatni, Andrzej, bardzo dbali właśnie 

o rozwój i unowocześnianie przemysłu w swoich dobrach. 

Dzisiaj, niestety, po ufundowanych przez nich zakładach 

istnieje tylko wspomnienie. Bodaj jako ostatnią zamknięto 

już w czasach III Rzeczypospolitej cukrownię. 

 

Batalia o cukier 

Wnuk Henryka i ostatni ordynat, Andrzej, zasługuje 

na osobne wspomnienie z kilku względów. Nie tylko z po-

wodu zasług dla przemysłu i gospodarki, ale również 

ze względu na ofiarny wkład w budowę niepodległej 

Polski. Książę Lubomirski należy do tych postaci, które 

o silną, niezależną Rzeczpospolitą walczyły nie na polach bitew, ale przy konferencyjnych 

stołach.  

Andrzej Lubomirski urodził się w Przeworsku 22 lipca 1862 roku. Był absolwentem 

krakowskiego gimnazjum Świętej Anny, a następnie Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie 

obronił doktorat z prawa. Jego ojciec umarł, gdy książę miał dziesięć lat.  

Po osiągnięciu pełnoletności i objęciu administracji nad ordynacją, Andrzej Lubomirski 

postawił na kontynuowanie dzieła ojca i dziada – budowę najnowocześniejszego majątku 

w zaborze austriackim i jednego z najnowocześniejszych na ziemiach polskich. W 1895 

roku wybudował w Przeworsku wielką cukrownię – jeden z niewielu tego rodzaju 

galicyjskich zakładów, które sprostały konkurencji czeskiej i niemieckiej. Na przełomie 

stuleci rynkiem cukrowniczym zawładnął kartel, który z powodzeniem niszczył niezależne 

zakłady. Sposób był prosty: ceny dumpingowe. Jak więc udało się przetrwać cukrowni 

założonej przez ordynata? Kluczowy okazał się patriotyzm gospodarczy polskich 

mieszkańców Galicji. Polska prasa, politycy i społecznicy konkurencję polskiej cukrowni 

z niepolskim kartelem potraktowali jako walkę o polskość. Hasło, by kupować tylko polski 

cukier, mimo wyższych cen, wypaliło. Co więcej, pomogło w kolejnych latach rozwinąć się 

innym cukrowniom zakładanym przez Polaków, m.in. w Chodorowie. Lubomirski, w celu 

dowozu surowca do zakładu, w latach 1900-1904 zbudował specjalną kolej wąskotorową. 

Dzisiaj, jako Przeworska Kolej Dojazdowa, stanowi atrakcję turystyczną. 

 

Patriotyzm gospodarczy 

W dobrach przeworskich książę fundował i rozwijał również inne zakłady, m.in. fabrykę 

likierów i wódek, fabrykę serów, cegielnie, tartaki, stolarnie. Wspierał uprawę roślin 

przemysłowych i przemysł przetwórczy. Wszystko to pod hasłem gospodarczego 

Andrzej Lubomirski – ostatni ordynat przeworski 
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wzmacniania polskiego żywiołu w Galicji i budowy skutecznej konkurencji wobec 

niemieckich firm. Zresztą Lubomirski współzakładał i przez długie lata przewodniczył 

Centralnemu Związkowi Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego, który aktywnie wspierał 

polskie inwestycje i walczył o optymalne warunki dla ich rozwoju. Lubomirski i inni 

działacze Związku zdawali sobie sprawę, że gospodarka oparta o małe zakłady 

rzemieślnicze i rozdrobnioną własność ziemską nie ma najmniejszych szans w starciu 

z konkurentami. Dzięki Związkowi udało się w ostatnich latach przed wybuchem I wojny 

światowej uzyskać większe dotacje władz Galicji na fundusz przemysłowy i preferencje 

podatkowe dla zakładów krajowych. Bardzo ważna dla rozwoju polskiego przemysłu była 

przeprowadzona w 1909 roku reforma taryf kolejowych, obniżająca koszty transportu dla 

przemysłu. W 1904 roku ordynat stanął na czele Ligi Pomocy Przemysłowej. 

Książę Andrzej był czynnym politykiem. W latach 1907-18 posłował do austriackiego 

parlamentu – Rady Państwa – z ramienia konserwatystów. Należał do grona przywódców 

tzw. frakcji Podolaków w Kole Polskim. Był wielkim przeciwnikiem autonomii Ukraińców 

w Galicji, blokował m.in. tworzenie szkół średnich z ukraińskim językiem wykładowym. 

Mimo tego, że socjaliści (m.in. Ignacy Daszyński) twierdzili, że książę należał 

do „najzajadlejszych konserwatystów”, to obca mu była ocena interesu publicznego 

w kategoriach jednej grupy. Opowiadał się na przykład za parcelacją wielkich majątków 

ziemskich we wschodniej Galicji, by wzmocnić żywioł polski w przyszłym państwie, 

tworząc średniej wielkości gospodarstwa. 

 

Śmierć na emigracji 

Ostatnim wybitnym aktem publicznej działalności księcia był udział w delegacji polskiej 

na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. – jako eksperta gospodarczego. W dwudziesto-

leciu międzywojennym ordynat wycofał się z polityki i publicznej aktywności, a skupił 

na inwestycjach. Zakładał kolejne cukrownie, był akcjonariuszem wielu zakładów 

przemysłowych, nie tylko zresztą galicyjskich, bo zainwestował np. w fabrykę wyrobów 

gumowych w Bydgoszczy. Okupację niemiecką przetrwał w Przeworsku, ale po wkroczeniu 

komunistów, nie mając złudzeń co do zamiarów nowej władzy, wyemigrował z Polski. 

Zmarł w Brazylii w 1953 roku. Kwitnącą ordynację przejęło państwo – i wkrótce z dobrze 

niegdyś prosperujących, nowoczesnych zakładów niewiele zostało. Zburzenie zabudowań 

dawnej cukrowni w 2008 roku można uznać za symboliczne pogrzebanie wszelkich śladów 

po przeworskim imperium przemysłowym. 

 

Marcin Rosołowski 
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W tej biografii jest wszystko: wielki biznes, który ma narodo-

wość. Praca organiczna realizowana skutecznie i ofiarnie. 

Walka o tożsamość w kontrze do opresji, konspiracja, 

narażanie życia oraz uhonorowanie po śmierci.  

Kresy były pograniczem, obszarem ostrej konkurencji 

ekonomicznej i kulturowej, która wymagała nie tyko talentów 

organizacyjnych ale i osobistej odwagi. Nie było to łatwe 

reprezentując naród bez państwa, jakim wówczas byli Polacy, 

pozostający w mniejszości i narażeni na szykany władz 

carskich.  

W takich warunkach wkraczał w życie Antoni Czerwiński. 

Urodził się 27 maja 1870 roku w majątku rodzinnym 

w Tadeuszówce w powiecie czechryńskim na terytorium dzisiejszej środkowej Ukrainy. 

Jego dom – jak każdy dwór kresowy - był żywym pomnikiem Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów, gdzie patriotyzm przechodził z ojca na syna. Ojciec Antoniego - uczestnik 

Powstania Styczniowego – był więźniem cytadeli kijowskiej.  

Antoni odebrał typowe dla ziemian swej epoki staranne wychowanie i wykształcenie: uczył 

się w Kijowie, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne, następnie wydział przyrodniczy 

i filozoficzny na tamtejszym uniwersytecie. Następnie rozpoczął pracę w przemyśle 

chemicznym, który wówczas uchodził za awangardę wysokich technologii. Dobrze 

i „kresowo” się ożenił: z Celiną Kulczykowską, córką właściciela majątku Politanki 

na Podolu.  

Wkrótce rodzinny majątek Czerwińskich upomniał się o swoje. Antoni powrócił 

do Tadeuszówki i zajął się prowadzeniem interesu u boku ojca. Nie było to łatwe. W tym 

okresie polskie majątki walczyły z presją ekonomiczną inspirowaną przez carat, 

co w połączeniu z zakazem nabywania ziemi przez Polaków, można określić jako politykę 

ekonomicznej czystki etnicznej.  

Antoni Czerwiński rozumiał, że zachowanie polskości musi polegać na zasobach 

kapitałowych i instytucjach. Rozwijał w tym celu założone przez swego ojca towarzystwo 

akcyjne pod nazwą Południowo-Rosyjskie Towarzystwo Handlu Towarami Aptekarskimi, 

które rozrosło się w wielką sieć handlową o czysto polskim charakterze i zatrudniającą 

wyłącznie Polaków. Na fali rewolucji 1905 r. został prezesem konspiracyjnego Polskiego 

Komitetu Wyborczego w Kijowie. 

Antoni Czerwiński – finansista i społecznik na kresach Kresów 
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„Pracowity, sumienny z „otwartą głową”, nadzwyczaj skromny w swoich osobistych 

wymaganiach, (…) Antoni Czerwiński w niedługim czasie wszedł również do całego 

szeregu przedsiębiorstw przemysłowych i finansowych i na tych stanowiskach wytrwale 

bronił zawsze polskiego stanu posiadania. (…) Dysponując osobiście dużymi zasobami 

pieniężnymi, nigdy nie odmawiał swego udziału w ratowaniu zagrożonych polskich 

placówek ziemiańskich. To też niejeden majątek polski na Rusi zawdzięcza mu, że dotrwał 

w polskich rękach, do czasu, kiedy Polacy uzyskali na nowo prawo i nabywania ziemi 

i przeszedł znów w polskie ręce, a niejedna rodzina ziemiańska zawdzięczała mu, iż zdołała 

się utrzymać przy zagrożonej subhastą (licytacją komorniczą – przyp. WK) ojcowiźnie ! (…) 

Wszystkie prawie przedsiębiorstwa, gdzie miał głos ś. p. Antoni Czerwiński, były 

do ostatnich chwil przed rewolucją bolszewicką ostoją pracy polskiego inteligenta na Rusi.” 

– pisał Kurier Warszawski w 1932 r.  

Antoni Czerwiński działał jak nowoczesny wszechstronny lider, wiedział, że skuteczność 

zapewni mu także oddziaływanie poprzez media. Został jednym z założycieli 

i współwydawcą polskiego „Dziennika Kijowskiego”, powstałego w r. 1906, przy wielkim 

wsparciu innego wybitnego ziemianina, Włodzimierza hr. Grocholskiego. Gazeta stanowiła 

pierwsze na Rusi (jak wówczas nazywano Ukrainę) pismo polskie od czasu Powstania 

Styczniowego. 

W 1911 r. roku szerokim echem odbiła się sprawa aresztowania Cypriana 

Krzyżanowskiego za utrzymywanie w swoim majątku szkółki polskiej. „Dziennik 

Kijowski” opublikował wówczas ostry tekst potępiający carskie władze. Te odpowiedziały 

represjami: Antoni Czerwiński wraz z bliskim współpracownikiem Tomaszem 

Michałowskim zostali na rozkaz generał-gubernatora Trepowa osadzeni w więzieniu 

kijowskim na Łukianówce, gdzie przesiedzieli parę miesięcy.  

Jak donosił Kurier Warszawski „w uznaniu zasług i pracy na niwie społecznej oraz 

osobistych zalet charakteru, Antoni Czerwiński przez szereg lat piastował godność prezesa 

Polskiego Klubu „Ognisko" w Kijowie”. Instytucja ta - jak byśmy dziś powiedzieli - pełniła 

połączoną rolę domu kultury, instytucji finansowej i think-tanku. „Koncentrowało się tam 

nie tylko polskie życie towarzyskie (…), ale w znacznej mierze w ogóle społeczne 

i kulturalne interesy Polaków na Rusi.” - wyjaśniała warszawska gazeta. Antoni 

Czerwiński wchodził również w skład Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi, który 

był reprezentacją polityczną polskiego narodu na Rusi”  

Komitet był autonomiczną władzą administracyjną dla społeczeństwa polskiego, 

zamieszkałego w ówczesnych pięciu guberniach: wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej, 

czernihowskiej i połtawskiej. Dość wspomnieć, że działalność w takiej organizacji w latach 
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I wojny światowej i w przededniu rewolucji bolszewickiej wymagała odwagi i siły 

charakteru.  

Jako ziemianin tradycyjnie wychodził poza aspekt menedżerski – aktywnie wspierał 

również artystów, czego wyrazem była prezesura Towarzystwa Popierania Sztuki. 

Zakładał również w Kijowie i na Ukrainie liczne szkoły polskie. 

Po katastrofie bolszewickiej, w której stracił cały znaczny majątek odcięty Traktatem 

Ryskim, Antoni Czerwiński przybył do II Rzeczpospolitej, gdzie jako doświadczony rolnik 

i finansista pracował do śmierci w instytucjach Banku Rolnego. Zmarł w Warszawie 

24 IX 1932 w wieku zaledwie 62 lat. „Za jego takt, za jego rozum i umiar, szanowali też 

go zarówno swoi, jak i obcy.” - napisała w epitafium prasa warszawska. 

 

Wojciech Kwilecki, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 
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Historia zapamiętała najlepiej Witolda – genialnego 

kompozytora muzyki współczesnej. Jednak rodzina 

Lutosławskich wydała więcej wybitnych postaci. 

Podwaliny pod XIX i XX-wieczną świetność rodu stworzył 

dziadek Witolda, Franciszek Dionizy – rzutki 

przedsiębiorca i ziemianin, który potrafił pogodzić rozwój 

majętności rodzinnej z korzyściami dla całego 

społeczeństwa. Na dodatek warzył piwo, którego sława 

przekroczyła granice kraju. 

Urodził się w roku Powstania Listopadowego, w dość 

zamożnym majątku Drozdowo koło Łomży. Młodość 

Franciszka była typowa dla syna szanowanej rodziny 

ziemiańskiej. Mimo, że od dzieciństwa chciał zostać 

rolnikiem, ojciec skierował go najpierw do Warszawy, aby „obeznał się z administracją 

kraju, prawami i urządzeniami, a dopiero potem teorią agronomii”. Takie podejście 

do edukacji, jakże współczesne, stanowiło normę w XIX-wiecznym świecie ziemiańskim. 

Obok kształcenia w prawie, administracji, zarządzaniu i językach obcych, odbierał 

Franciszek – co dziś raczej nieczęste – lekcje ogłady towarzyskiej, fechtunku oraz gry 

na fortepianie i skrzypcach. Przyszły dziedzic musiał mieć jak najszersze horyzonty. 

Po etapie wprowadzającym w życie społeczno-gospodarcze, rozpoczął Franciszek Dionizy 

Lutosławski studia rolnicze w podwarszawskim wówczas Instytucie Agronomicznym 

w Marymoncie. Kolejne lata to praktyki we wzorcowym majątku Aleksandra Ostrowskiego 

w Maluszynie koło Radomska oraz studyjne podróże zagraniczne do Wielkiej Brytanii 

i Francji, gdzie wizytował jedne z najdoskonalszych gospodarstw swojej epoki. Dwukrotnie, 

w wieku 26 oraz 30 lat, odwiedzał także paryskie wystawy rolnicze. Owocem wojaży było 

polskie wydanie, z inicjatywy Franciszka, tłumaczeń dwóch podręczników rolnictwa 

poprzedzone wstępem fundatora.  

Pod koniec lat 50-tych XIX wieku rozpoczął zarządzanie w dobrach rodzinnych, gdzie mógł 

swoje staranne wykształcenie wdrożyć w praktyce. Otaczające majątek nadnarwiańskie 

łąki dostarczały paszy wysokiej jakości – Franciszek postawił więc na hodowlę bydła 

mlecznego. W tym celu sprowadził specjalistów mleczarstwa z Niemiec oraz specjalną rasę 

krów z pruskiego wówczas Elbląga. W 1959 w Łomży stanęła nowoczesna mleczarnia, 

do której dwa razy dziennie dostarczano świeże mleko. Na jej terenie znajdował się sklep 

nabiałowy, sprzedający także lokalne owoce i warzywa. Było to podejście do handlu 

wyprzedzające swoją epokę.  

Franciszek Dionizy Lutosławski – ponadczasowy biznesmen, patriota i piwowar 
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Franciszek Dionizy nie poprzestał na mleczarstwie, wykonując krok absolutnie 

nowoczesny według dzisiejszych standardów: wiedząc, że okolica słynie z krystalicznej 

czystej wody i dobrego surowca, założył w 1864 roku własny browar. Doskonali fachowcy, 

wyselekcjonowane składniki i przemyślana strategia sprzedaży szybko przyniosły efekty. 

W 1867 roku piwo Drozdowskie otrzymało brązowy medal na wystawie rolniczej 

w Warszawie, w 1873 roku na międzynarodowej wystawie w Wiedniu zaś w roku 1874 

ponownie w Warszawie uzyskało złote medale, co dawało „wejście” na rynki Królestwa 

Polskiego oraz zagraniczne. Tegoż roku na wystawie międzynarodowej w Wiedniu piwo 

to otrzymało medal „za zasługę”. 

Produkcja szybko rosła a wraz z nią – sława piwa drozdowskiego. W r. 1876 przy produkcji 

wartości 132 000 rubli, piwo Drozdowo otrzymało wielki medal na wystawie przemysłowej 

w Filadelfii w USA a w r. 1878 pierwszą nagrodę w Paryżu. Właściciel zachęcony 

powodzeniem, w latach 1877-1879 zainwestował w nowy browar parowy wykorzystujący 

najnowsze niemieckie technologie z fabryki maszyn „Germania” w Chemnitz. Sercem 

zakładu była machina parowa o potężnej wówczas mocy 25 koni mechanicznych, 

z możliwością wyrobu rocznego 600 000 garncy. Z browarem połączony był młyn i tartak 

parowy. Najbardziej cenione było piwo marcowe, sprzedawane w charakterystycznie 

grawerowanych stożkowatych butelkach. Można z pewnością założyć, że piwo z Drozdowa 

byłoby cenione także dziś, AD 2018.  

Browar przyniósł znaczne dochody, wynosząc rodzinę Lutosławskich do finansowej elity 

regionu. Franciszek ufundował we wsi nowy kościół parafialny oraz rozbudował dwór 

w Drozdowie. Jak każdy ziemianin, poza biznesem angażował się również społecznie. Był 

korespondentem Towarzystwa Rolniczego Okręgu Łomżyńskiego i członkiem Delegacji 

Nadzorczej Towarzystwa, które prowadziło przy łomżyńskim klasztorze Benedyktynek 

ochronkę dla dziewcząt. Udzielał się jako autorytet w dziedzinie mleczarstwa, promując 

rozwój bydła rasy polskiej.  

W burzliwym i tragicznym roku 1863 r. Franciszek Dionizy Lutosławski włączył się 

w konspirację, będąc jednym z najbardziej prominentnych przedstawicieli stronnictwa 

„białych” w Łomżyńskiem, które postulowało dążenie do autonomii poprzez pracę 

organiczną. W grudniu 1863 r. został aresztowany przez władze carskie. Agent Ochrany 

scharakteryzował go w sposób następujący: „Franciszek Lutosławski, właściciel Drozdowa. 

Pierwszy patriota i buntownik. Dostarcza (…) aprowizacji do lasu rewolucjonistom”. 

Po pewnym czasie został wypuszczony, by powrócić do więzienia w 1865 r. Uwalnianie 

z carskiej „turmy” wiązało się za każdym razem z wielkimi kosztami.  

Franciszek Lutosławski uważany był za wzorzec aktywnego ziemianina-przemysłowca 

swojej epoki. Jego życie spinały klamrą dwa powstania. Przeszedł płynnie od tradycji 
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romantycznej do pozytywistycznej rozumiejąc, że tylko praca u podstaw i pomnażanie 

majątku narodowego mogą zapobiec wynarodowieniu. Fortunę pozostawioną po rodzicach 

pomnożył wielokrotnie.  

Z dwoma żonami doczekał się sześciu wybitnych synów, z których każdy zasługuje 

na osobną biografię. U kresu życia starał się zapobiec rozproszeniu majątku rodzinnego. 

Synom zalecał, aby poprzestali na stałej pensji 2000 rubli rocznie dla żonatych i 1000 rubli 

dla kawalerów. Odszedł otoczony powszechnym szacunkiem w 1891 roku. Dziś, z dawnej 

świetności browaru w Drozdowie, pozostały tylko ogromne piwnice zamieszkałe przez 

nietoperze. 

 

Wojciech Kwilecki, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie1  

                                                 
1 Autor korzystał z książki Marcina Schirmera „Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę”, Warszawa 2018 oraz 

danych z portalu http://historialomzy.pl. 
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W 2017 roku Narodowy Bank Polski wypuścił serię 

monet kolekcjonerskich „Wielcy polscy ekonomiści”. 

Znalazł się wśród nich człowiek, którego przeciętny Polak 

kojarzy z astronomią. Tymczasem toruński uczony prócz 

gwiazd zajmował się kwestiami o wiele bardziej 

przyziemnymi – w tym teorią pieniądza. 

W 1517 roku Kopernik sporządził pierwszą wersję 

łacińskiej rozprawie o monecie, która swojej drugiej 

wersji (Modus cudendi monedam), przygotowanej 

na żądanie króla Zygmunta Starego, doczekała się dwa 

lata później. W 1522 roku na generalnym sejmiku 

pruskim w Grudziądzu publicznie przedstawił swój 

traktat. Co ważne, dopiero w 1816 roku rozprawę 

ogłoszono drukiem. W tym dziele zawierają się jego 

poglądy na pieniądz, uwzględniane i rozwijane przez 

ekonomistów następnych stuleci. W 1528 Kopernik ukończył następną rozprawę z tego 

obszaru, poświęconą sposobowi bicia monety (De monede cudende ratio). 

Kopernik, jak wielu jemu współczesnych ekonomistów, był zwolennikiem 

monetarystycznej teorii pieniądza, czyli uważał, że wartość nominalna pieniądza powinna 

odpowiadać wartości kruszcu, z którego jest wykonany. Wyciągał z tego logiczny wniosek, 

że ceny towarów są odzwierciedleniem zawartości kruszcu w pieniądzu, zatem 

niedopuszczalną praktyką jest zmniejszanie jego zawartości. A dodajmy, że była to częsta 

praktyka władców, którzy chcieli doraźnie ratować nadwątlony skarbiec. Autor rozprawy 

podkreślał, że zyski osiągnięte w ten sposób nigdy nie zrównoważą strat związanych 

z pozostawaniem przez długie lata gorszego pieniądza w obiegu. Analogia ze współczesnym 

dodrukowywaniem pieniądza papierowego sama się nasuwa: Kopernik słusznie 

podkreślał, że psucie monety powoduje wzrost cen i napędza inflację. 

Według Mikołaja Kopernika polityka monetarna ma bezpośredni wpływ na losy państw. 

Jego zdaniem, silne i kwitnące kraje mają dobry, cieszący się zaufaniem pieniądz, 

natomiast kraje, które tolerują praktykę psucia monety, upadają i giną. Rzemieślnicy 

i kupcy wolą, rzecz jasna, działać w tych państwach, w których system monetarny jest 

stabilny, a ich zyski nie są zagrożone. Opowiadał się za ścisłą kontrolą władcy nad emisją 

pieniądza, w tym nad liczbą działających mennic. Przypomnijmy, że w owym czasie nie 

istniało coś takiego, jak akceptowalność danej waluty tylko na terenie kraju, który 

ją emitował. Złote i srebrne monety były używane w całej Europie, niezależnie od tego, 

gdzie je wybito. Oczywiście niektóre ceniono wyżej, niektóre, właśnie ze względu 

na zaniżoną wartość kruszcu, mniej. 

Dlaczego wielki astronom zainteresował się kwestią pieniądza? Zapewne zdecydowały 

o tym jego doświadczenia jako administratora dóbr kapituły warmińskiej. To właśnie 

w latach, kiedy pełnił tę funkcję, powstawały kolejne wersje jego rozpraw. Kwestię złego 

Mikołaj Kopernik – skuteczny rzecznik reformy monetarnej 
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i dobrego pieniądza znał więc z praktyki. Dlatego opowiadał się za unifikacją systemu 

pieniężnego polsko-litewskiego państwa, w tym włączenia do tego systemu Prus 

Królewskich. Można powiedzieć, że miał swój wkład w decyzję sejmiku generalnego Prus 

Królewskich, które w 1528 r. zdecydowały o przyjęciu w tej prowincji polskiej stopy 

menniczej. Kopernik brał udział w posiedzeniach sejmiku i gorąco popierał wprowadzenie 

w życie reformy. 

Jego aktywność jako promotora reformy pieniężnej cieszyła się uznaniem dworu, ale 

ściągnęła na niego niechęć miast pruskich, które pozbawione zostały przychodów z bicia 

monety. Odnotowano, że w 1531 roku kukłę Kopernika niesiono w Elblągu podczas 

karnawałowego pochodu. 

Na koniec kilka słów o Koperniku jako administratorze kapituły. Starał się wprowadzać 

nowatorskie na ówczesne stosunki rozwiązania. Wprowadzał czynsze zamiast uciążliwych 

dla chłopów robocizn, starał się zachęcać do osadnictwa nowych gospodarzy, m.in. przez 

udzielanie ulg i wyposażanie gospodarstw w narzędzia i inwentarz. Dla spustoszonej 

w licznych wojnach Warmii była to ekonomiczna konieczność. Dość powiedzieć, 

że w 1521 r., tuż po zakończeniu wojny polsko-krzyżackiej, 43% ziemi ornej leżało odłogiem. 

 

Marcin Rosołowski 
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Nazwisko tego Frankończyka, krakowskiego drukarza 

nie bez powodu wydaje się znajome. Był on bowiem 

protoplastą rodu, który przez następne kilka wieków 

na trwałe zapisał się najpierw w historii Krakowa, 

a potem także całej Polski. Zarówno generał Józef 

Haller, jak i zamordowany przez NKWD w Charkowie 

jego stryjeczny brat, generał Stanisław Haller byli 

potomkami Jana. 

Urodzony w 1467 roku w mieście Rothenburg, przybył 

do Krakowa w wieku lat piętnastu i zapisał się 

na Akademię Krakowską. To dowód, jakim prestiżem 

cieszyła się i polska uczelnia, i królewska stolica. Nie 

wiadomo, jak dokładnie potoczyły się studenckie losy 

Hallera, w każdym razie nie uzyskał on żadnego tytułu 

naukowego. Zdaje się, że od studiów wolał interesy. 

Handlował, czym się dało – sprowadzanymi z Węgier 

wołami, winem, miedzią i cyną. Przez pierwszą dekadę swojego pobytu w Krakowie musiał 

zgromadzić niemały majątek, skoro w 1491 roku ożenił się z Barbarą Kunosch, córką 

zamożnego kuśnierza. 

Na przełomie piętnastego i szesnastego wieku Haller postanowił rozszerzyć swoją 

aktywność o obszar, który wówczas na ziemiach polskich był wybitnie nowatorski – czyli 

działalność wydawniczą. Pierwsze krakowskie druki ukazały się co prawda w latach 

70. piętnastego stulecia, ale miasto wciąż nie miało dużej, stałej drukarni. Kraków, jako 

ośrodek naukowy i miasto ludzi zamożnych, sympatyzujących z humanistycznymi 

prądami, dawał szansę na powodzenie działalności wydawniczej. Haller podczas swoich 

podróży do Niemiec nawiązał kontakt z tamtejszymi wydawcami, poznał również szczegóły 

tego fachu. W 1494 roku rozpoczął działalność nakładową, a w 1501 roku sprowadził 

do Krakowa z Metzu drukarza Kaspra Hochfedera, który w 1505 roku, jako jego wspólnik, 

rozpoczął drukowanie książek pod szyldem Hallera. Wkrótce zresztą wspólnik został 

spłacony, a Haller stał się wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa. 

Niezwykle ważne było uzyskanie przez Jana Hallera królewskiego przywileju, 

gwarantującego wyłączność na wydawanie druków urzędowych, datowanego na 30 

września 1505 roku. W epoce, kiedy z roku na rok, także w Polsce, rosło znaczenie druku 

jako narzędzia administracji, taki przywilej gwarantował stałe dochody. Kilka miesięcy 

później, w styczniu 1506 roku, Haller wydał zbiór statutów i przywilejów obowiązujących 

w Królestwie Polskim. Od nazwiska twórcy zbioru, prymasa Jana Łaskiego, zwany jest 

on potocznie Statutem Łaskiego. Prawdopodobny nakład tej publikacji to około 150 

egzemplarzy. Co ciekawe, w zbiorze znajduje się najstarszy drukowany tekst Bogurodzicy 

Jan Haller – majątek dzięki „czarnej sztuce” 
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– oczywiście w języku polskim. Księga powstała na zlecenie Sejmu w Radomiu w 1505 

roku. Tempo prac, zważywszy ówczesne realia techniczne, jest więc imponujące. 

Wśród druków wydawanych przez Hallera wiele jest ksiąg liturgicznych, druków 

muzycznych treści kościelnej, podręczników, drobnych druków – wydawano przede 

wszystkim to, co mogło znaleźć masowego odbiorcę. A do tej kategorii zaliczało się 

duchowieństwo i uczeni oraz zamożniejsi studenci. Ale Haller wydawał również prace 

Erazma z Rotterdamu i dzieła Cycerona. Miał również opublikować pierwszą książkę 

w języku polskim, Historię umęczenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Według części 

badaczy jest to jednak dzieło innego krakowskiego drukarza czasów zygmuntowskich, 

Floriana Unglera. 

W 1510 roku Haller nabył młyn papierniczy w podkrakowskim Czerwonym Prądniku. 

Zawarł także umowę z dwoma introligatorami, na mocy której zapewnił sobie oprawę 

wszystkich drukowanych książek. Drukarnię rozwinął w wielkie, nowoczesne 

przedsiębiorstwo wydawnicze. Nic dziwnego, że na działalności tej zbił majątek. Oblicza 

się, że przed dwadzieścia lat spod pras Hallera wyszło około 260 druków. 

Haller był protoplastą słynnej rodziny, ale nie dał początku drukarskiej dynastii, których 

w owym czasie nie brakowało ani w Polsce (Szarfenbergerowie), ani w Europie (weneccy 

Manutiusowie). Synowie Hallera nie mieli serca do książek. Drukarnia została 

zlikwidowana, a majątek znacznie uszczuplony. 

 

Marcin Rosołowski 

 

 

Na zdjęciu karta dzieła Mikołaja Kopernika z oficyny Jana Hallera 
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Żywy jest stereotyp dumnego magnata, który ma 

w pogardzie zarządzanie majątkiem, a za to chętnie 

go zadłuża i trwoni pieniądze. Otóż kasztelan Lubomirski 

był zaprzeczeniem tego stereotypu. Dbał o to, by jego 

majątek stale się pomnażał, a gdyby żył dzisiaj, miałby 

wielkie szanse na znalezienie się w czołówce polskich 

biznesmenów, choć raczej tych, którzy nie cieszą się 

powszechną estymą. 

Niewiele wiemy o jego najmłodszych latach: na pewno 

w latach 1559-60 kształcił się na uniwersytecie w Lipsku. 

Od najmłodszych lat zajmował się sprawami 

majątkowymi, nie stroniąc od procesów z krewnymi. Około 

1580 roku był właścicielem czterech wsi i działów w dwóch 

innych wsiach – oto skromne początki wielkiej fortuny 

Lubomirskich. W 1581 roku kupił od Stefana Batorego 

urząd żupnika krakowskiego, wiążący się z zarządzaniem 

kopalniami soli, a więc z bardzo intratnym biznesem. 

Wydzierżawił Lednicę koło Wieliczki, gdzie wybudował 

prywatny szyb solny. Kolejny szyb po 1607 roku powstał we wsi Siercza; był on 

eksploatowany przez kolejne pokolenia Lubomirskich. Formalnie żupnikiem krakowskim 

pozostawał do 1592 roku, ale ponieważ skarb królewski zaciągnął u niego spore pożyczki, 

więc tytułem ich spłaty Lubomirski nadal eksploatował kopalnie, a szyb w Lednicy 

wymienił na dobra ziemskie dopiero po 1607 roku. 

Sebastian Lubomirski dbał o swój majątek, lecz w ogóle nie przejmował się majątkiem 

państwowym. Rabunkowa gospodarka w kopalniach przyczyniła się do ich dewastacji, złe 

traktowanie górników wywoływało bunty. W dodatku żupnik nie uznawał królewskich 

przywilejów, dających różnym osobom prawo uczestniczenia w dochodach z żup. Po prostu 

nie płacił, czego skutkiem były niekończące się procesy. 

Innym źródłem dochodów Lubomirskiego były pożyczki na wysoki procent, czyli, mówiąc 

bez ogródek – lichwa. W tej dziedzinie był równie bezwzględny. Dłużnik, który miał 

problemy ze spłatą, musiał liczyć się z szybkim procesem (a Lubomirski umiał zyskać 

przychylność sądu) i zajęciem majątku. Jak widać, ani lichwiarski procent, ani opinia 

człowieka o twardym sercu nie odstraszała pożyczających, bowiem wśród korzystających 

z usług Lubomirskiego znajdujemy króla, senatorów, niemal wszystkich członków rodu 

Lubomirskich, magnatów i ziemian małopolskich. 

Dosłownie z roku na rok rósł majątek Lubomirskiego, powiększając się o kolejne dobra 

zajęte za niespłacone pożyczki oraz o wsie kupione za gotówkę. Na przykład w 1593 roku 

nabył on od rodu Barzych zamek w Wiśniczu wraz z kilkunastoma wsiami. W roku 1605 

Sebastian Lubomirski – majątek dzięki soli i pożyczkom 
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w posiadaniu Lubomirskiego znajdowało się około 80 wsi w Małopolsce i na Rusi, 

co stawiało go w rzędzie największych magnatów koronnych. 

Oczywiste, że razem z majątkiem (i sumami pieniędzy pożyczanych królowi oraz jego 

otoczeniu) rosła pozycja Sebastiana Lubomirskiego. Gromadził w swoich rękach kolejne 

starostwa (jeszcze w 1609 roku, cztery lata przed śmiercią, otrzymał starostwo 

sandomierskie), zaś w 1591 roku, jako pierwszy z rodu, otrzymał godność senatorską – 

został kasztelanem małogoskim, następnie bieckim, w końcu w roku 1603 wojnickim. 

W 1595 roku cesarz Rudolf II Habsburg obdarzył go tytułem hrabiego Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego. Był zręcznym politykiem: popierał Jana Zamoyskiego, ale i utrzymywał 

poprawne relacje z Zygmuntem III (któremu, naturalnie, nie szczędził pożyczek). Jako 

starosta spiski własnym sumptem łożył na bezpieczeństwo południowej granicy 

Rzeczypospolitej. 

Żeby nieco ocieplić wizerunek kasztelana, trzeba wspomnieć, że był osobą 

o zainteresowaniach humanistycznych. Lubił muzykę, a jego nadworna orkiestra słynęła 

z wysokiego poziomu, interesował się malarstwem. Był mecenasem Kościoła, fundując 

kościoły i kaplice tudzież darowując klasztorom wsie. Potrafił też na własny koszt wysyłać 

za granicę na kształcenie uboższych przedstawicieli rodzin szlacheckich. 

Był dwa razy żonaty – z Anną Pieniążkówną i Anną Branicką. Z drugą małżonką miał 

dwóch synów i aż sześć córek. Zmarł, schorowany, w 1613 roku w majątku Dobczyce. 

Pochowano go w kościele dominikańskim w Krakowie, gdzie ufundował kaplicę. 

 

Marcin Rosołowski 
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Przedrozbiorowy Gdańsk był prawdziwym tyglem, 

w którym mieszały się różne tradycje i różne kultury. 

Szczęścia próbowali tu przybysze z całej Europy – 

z różnym efektem. Możne gdańskie rody mogły się 

szczycić bardzo różnymi korzeniami. Rodzina 

Uphagenów pochodziła na przykład z Flandrii, 

z okolic Ypres. Około 1585 roku Arnold Uphagen, 

protestant, opuścił rodzinne strony z powodu 

prześladowań religijnych i przybył na Pomorze. 

Dwanaście lat później przyjął obywatelstwo miasta 

Gdańsk. Jego syn, Heinrich Uphagen był już 

zamożnym kupcem, z kolei wnuk, Jan Uphagen 

specjalizował się w złotnictwie i został nawet 

starszym cechu. 

Peter Uphagen, który przyszedł na świat 12 lutego 1704 roku w Gdańsku, był wnukiem 

Jana. Od najmłodszych lat kształcono go na kupca. Jako piętnastolatek został oddany pod 

opiekę gdańskiego kupca o szkockich korzeniach Johna Irwinga. Uczył się również języków 

obcych, w tym polskiego. W tej epoce niezbędnym elementem zdobywania wiedzy 

(i doświadczenia) dla potomków zamożnych rodzin były podróże. Młody Peter odbył więc 

w latach 1726-28 podróż po całej Europie, podczas której zdobywał i wiedzę, i kwalifikacje 

przydatne kupcowi – w Niemczech, Holandii, Francji i Anglii. Po powrocie założył spółkę 

armatorską z Wilhelmem Jakobem Paleske. Przedsiębiorstwo istniało czterdzieści lat. 

Kontakty rodziny i kontakty nawiązane podczas europejskich wojaży procentowały: 

armatorzy zawierali korzystne kontrakty z zagranicznymi kupcami. 

Dzięki talentowi kupieckiemu Peter Uphagen znacznie pomnożył rodzinny majątek. Był 

właścicielem kilku nieruchomości, w tym kamienicy przy Długim Targu, dworów w Strzyży 

i Świętej Studzience. Miarą jego zamożności jest zapis uczyniony w testamencie – każde 

z trojga dzieci otrzymało 600 tysięcy dukatów. Nie tylko nabywał domy, lecz także 

kolekcjonował dzieła sztuki. Szkoda, że nie mamy dokładnych informacji o jego zbiorach. 

Uphagen nie uchylał się od piastowania publicznych funkcji. Był przewodniczącym 

zarządu dwóch szpitali w Gdańsku, św. Elżbiety i Świętego Ducha. W 1758 roku został 

przełożonym gdańskiej gminy ewangelicko-reformowanej, a w 1770 roku otrzymał 

stanowisko przełożonego miejskiej artylerii. W 1750 roku został wybrany ławnikiem 

Głównego Miasta, jednak jego wyboru nie zatwierdził król August III. Osiem lat później 

został wybrany po raz drugi, tym razem skutecznie, a w 1762 roku wybrano go także 

do rady miejskiej, gdzie zajmował się sprawami budowlanymi i żeglugą. 

Rok przed śmiercią Uphagen ufundował w kościele św. Piotra i Pawła rodzinną kaplicę. 

Spoczął w niej już kilka miesięcy później, zmarł bowiem w styczniu 1775 roku. 

Peter Uphagen – gdańska dynastia rodem z Flandrii 
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Spośród dwóch synów Petera Uphagena (z żony Elżbiety Forret) najstarszy, Johann (1731-

1802), więcej miał serca do nauki i książek, niż do kupiectwa, chociaż za młodu 

praktykował w armatorskim przedsiębiorstwie ojca. Ogłosił kilka rozpraw historycznych, 

był członkiem towarzystw naukowych w Gdańsku, Londynie i Getyndze. Był też jednym 

z największych gdańskich bibliofilów – zebrał wartościowy księgozbiór liczący 15 tysięcy 

tomów. Sprawował liczne funkcje publiczne w Gdańsku, lecz mimo flandryjskich korzeni 

rodziny i przyjęcia przez nią niemieckiej kultury czuł się lojalnym obywatelem 

Rzeczypospolitej. Po zagarnięciu Gdańska przez Prusy wycofał się z pełnienia wszystkich 

urzędów. Młodszy syn, Karl Heinrich (1738-1804) zajmował się handlem zbożem. 

Potomkowie Uphagenów żyją do dziś w Niemczech. W czasie II wojny światowej i po niej 

musieli opuścić Gdańsk, miasto, którego losy współtworzyli, należąc przez wiele pokoleń 

do ścisłej elity patrycjuszowskiej. Dzieje i postawa Uphagenów pokazują również, 

że narodowościowy i językowy podział na Polaków i Niemców do końca XVIII wieku nijak 

się miał do lojalności wobec Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

Marcin Rosołowski 
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