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Wydana przed laty (2016 r.) broszura „Przywrócić pamięć” poświęcona
żołnierzom pochodzącym z Michowa i okolic walczącym na różnych frontach
II wojny światowej cieszyła się dużym zainteresowaniem w szerokim kręgu
odbiorców. Natomiast obecne wydanie o tym samym tytule zostało głównie opracowane by przypomnieć członków rodziny Korwin Piotrowskich,
których prochy spoczywają w podziemiach kaplicy grobowej na cmentarzu
parafialnym w Michowie. Niektórzy z nich wpisali się w historię Michowa
i Rudzienka jako ich właściciele ziemscy. Byli to ludzie oddani Ojczyźnie,
przesiąknięci patriotyzmem i pobożnością. Na ścianach kaplicy do dnia
dzisiejszego widnieją tablice informujące o biografii i zasługach oraz liczne
epitafia poświęcone poszczególnym potomkom rodu.
Wspomniana kaplica to zabytek sakralny w stylu eklektycznym. Zbudowana jest z cegły. Wpisana do rejestru nieruchomych zabytków architektonicznych na terenie Gminy Michów nr A/23. Niestety wymaga już
gruntownej renowacji zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Warto poczynić
w tym kierunku starania by zachować ją dla potomnych jako część historii
Michowa.
Opracowała Janina Wicha
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Łukasz Remigiusz Pasim

Epitafia Korwin-Piotrowskich
w kaplicy cmentarnej w Michowie
Wstęp
Pierwotną formą „epitafium” określano rodzaj wypowiedzi zamieszczony w miejscu pochówku - dotyczący danych personalnych, daty zgonu, wieku, ale przede
wszystkim czynów, życiu i obyczajach zmarłego. Znaczenie epitafium z upływem
czasu zmieniało swoją formę, przybierając kształt „napisu nagrobnego”. Współczesny Słownik Wyrazów Obcych wskazuje, że epitafium [gr. epitaphios] to: 1) napis
nagrobny, 2) ozdobna tablica ku czci zmarłego, umieszczana głównie w kościołach,
3) literacki utwór żałobny (wiersz, pieśń itp.).1 Powyższe wyjaśnienia wskazywać
mogą na zmiany w pojmowaniu istoty treści płyt nagrobnych na przestrzeni kolejnych wieków. Przykłady zmian, zachodzących w formie treści i wyglądu epitafiów,
odnajduje się w Kaplicy Grobowej Korwin-Piotrowskich w Michowie.
Najstarsze epitafia Korwin-Piotrowskich w Michowie powstały w początku XIX
wieku. Przepełnione są wyrazami wdzięczności i tęsknoty za zmarłymi. Niejednokrotnie podkreślają oddanie zmarłego sprawie polskiej, pełniąc za życia zaszczytne
funkcje wojskowe. Nieodłącznym elementem jest wskazanie fundatora tablicy – głowy i opiekuna rodu. Zabytki z drugiej połowy XIX wieku swoją treścią prezentują
charakter skromnego „napisu nagrobnego”, ograniczonego do informacji o imieniu
zmarłego, dacie zgonu oraz wieku życia.
Wyjątkowe symbole i elementy alegoryczne zostały zamieszczone na płytach
nagrobnych Andrzeja Korwin-Piotrowskiego (zm. 1823 r.) - dekorację stanowi odtworzona broń, oraz Jana Korwin-Piotrowskiego (zm. 1822 r.) - przedmioty użytku
wojskowego oraz klepsydra ze skrzydłami, podkreślająca ulotność chwili i szybki
upływ czasu. Dla podkreślenia sprawowanych za życia funkcji, herby rodowe wojskowych przyozdobione są panopliami - motywami dekoracyjnymi skomponowanymi z elementów uzbrojenia, sztandarów i proporców.
Najokazalsze epitafium, należące do grupy dzieł sztuki sepulkralnej, dedykowano
Marii z Jankowskich Piotrowskiej (zm. 1850 r.) – fundatorce kaplicy cmentarnej. Płyta z białego marmuru została wkomponowana w kamienną płaskorzeźbę o kształcie
prostokąta. Po bokach znajdują się odwrócone płonące pochodnie, bezpośrednio nad
płytą herb rodowy Piotrowskich. Dzieło zwieńczono dekoracją roślinną z krzyżem.
Kaplica cmentarna Korwin-Piotrowskich w Michowie zbudowana została około
1859 roku. Składa się z dwóch pomieszczeń. W podziemiach obiektu znajduje się
krypta, w której znajdują się trumny. Uwagę zwracają trzy małe trumienki, w których zostały złożone dzieci. Brak epitafiów utrudnia zidentyfikowanie zmarłych
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Słownik Wyrazów Obcych, red. A. Popławska, E. Paprocka, M. Burzyński, Kraków 2005, s. 176.

potomków. Parter budynku zajmuje kaplica właściwa z ołtarzem przyściennym,
jednokondygnacyjnym, jednoosiowym. Antepedium z czarnego płótna, dekorowane
złotym monogramem IHS, w otoku o charakterze roślinnym. W ścianach kaplicy
znajduje się dwanaście epitafiów, poświęconych trzynastu osobom. Najstarsze z nich
poświęcone zostało Andrzejowi Piotrowskiemu zmarłemu w 1820 roku. Wskazuje
to, że po ukończeniu budowy kaplicy, rodzina Korwin-Piotrowskich sprowadziła do
Michowa szczątki przedstawicieli rodu, którzy dotychczas spoczywali w Warszawie.
Ślepowron, czyli Korwin
Alfred Znamierowski dowodził na istnienie 12 odmian herbu Ślepowron, który
używany był przez około 380 rodzin.2 Nazwą oboczną herbu, używaną równie często,
co Ślepowron była forma: Korwin. Wskazany przydomek pisany przed nazwiskiem
i oddzielony kreską, odróżniał rodziny o tym samym nazwisku, lecz różnym pochodzeniu. Andrzej Kulikowski, opierając się na wywodach Antoniego Małeckiego
sugerował, że herb Korwin powstał na początku XVI wieku ze Ślepowrona.3 Obydwa
posiadają identyczny klejnot – czarnego kruka ze złotym pierścieniem w dziobie.
Nazwa Korwin (Corvinus) jest przekładem na łacinę wyrazu kruk.

Herb Ślepowron			

Herb Korwin

XIX-wieczny heraldyk Seweryn Uruski, autor 15-tomowego Herbarza szlachty
polskiej, popełnił uchybienie przypisując Piotrowskim na ziemi michowskiej dwa
herby: Ślepowron, jak również Korwin.4 Pomyłka mogła wynikać z ograniczonego
dostępu do ksiąg stanu cywilnego. Jej skutkiem wybitny badacz szlachty, nieprawidłowo zidentyfikował nestora rodu – Stanisława Piotrowskiego, który w 1775 roku
otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego tytuł szlachecki i zatwierdzony mu herb Ślepowron. Potomkowie Stanisława zachowali tytuł, czego dowodem
jest świadectwo wylegitymowania się przed urzędem Heroldii Królestwa Polskiego
w 1838 r.5
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A. Znamierowski, Heraldyka i weksylologia, Warszawa 2017, s. 407.
A. Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005, s. 225.
S. Uruski, Herbarz szlachty polskiej, t. 14, s. 34-37.
Księga szlachty dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa Guberni lubelskiej Oddziału lubelskiego. APL, DSGL, syg. 130, p 5.
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Epitafia Korwin-Piotrowskich w Michowie nie
pozwalają na jednoznaczne
potwierdzenie właściwego
wizerunku herbu Ślepowron.
Przedstawione poniżej warianty mogą sugerować, że
Piotrowscy osiadli na ziemi
michowskiej nie znali obrazu
herbu im przypisanego lub
nie przywiązywali do niniejszego dostatecznej uwagi.
Najprawdopodobniejszym
jednak wydaje się, że powstałe różnice były wynikiem
niewiedzy rzemieślników,
którym zlecano wykonanie płyt nagrobnych.

Herb Ślepowron na epitafium Stanisława
Korwin-Piotrowskiego w Michowie (zm. 1845 r.)
W polu błękitnym tarczy, kruk z pierścieniem
złotym w dziobie, stojący na barku srebrnej
podkowy. W klejnocie, taki sam kruk
z pierścieniem, jak w tarczy.
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Herb Ślepowron na epitafium Andrzeja
Piotrowskiego w Michowie (zm. 1820 r.)
W polu purpurowym tarczy, kruk z pierścieniem
złotym w dziobie, stojący na podkowie barkiem
do góry postawionej. W środku podkowy złoty
kawalerski krzyż. W klejnocie, taki sam kruk
z pierścieniem, jak w tarczy.

Herb Ślepowron na epitafium Andrzeja
Piotrowskiego w Michowie (zm. 1820 r.)
W polu purpurowym tarczy, kruk z pierścieniem
złotym w dziobie, stojący na podkowie barkiem
do góry postawionej. W środku podkowy złoty
kawalerski krzyż. W klejnocie, taki sam kruk
z pierścieniem, jak w tarczy.

Pochowani w Kaplicy cmentarnej Korwin-Piotrowskich w Michowie
1. Andrzej Korwin-Piotrowski (ok. 1727-1820) – protoplasta rodu, sekretarz
królewski

TU LEŻY ANDRZĖJ PIOTROWSKIDNIA 4ᵒ MAJA ROKU 1820.
W 93ᴹ WIEKU ŻYCIA SWEGO ZMARŁY
DZIECI POZOSTAŁE NAJLEPSZEMU OJCU TĘ KŁADĄ PAMIĄTKĘ
I PROSZĄ PRZECHODNIA O WESTCHNIENIE DO BOGA.

Andrzej Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się około 1727 roku. Syn
Stanisława – sekretarza królewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego i Anny
z domu Lisowskiej. Żonaty z Marianną z domu Stanecka.6 Pułkownik wojsk koronnych, odznaczony Orderem Świętego Stanisława.7 Dziedzic dóbr ziemskich:
Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie), Nadarzyn (woj. mazowieckie) oraz Brzesko
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K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, t. 7, s. 313.
Orzeł Biały, red. B. Kiciński, T. Morawski, Warszawa 1820, t. 5, nr 10, s. 157.

7

(woj. małopolskie). W 1796 roku zwrócił się do Izabeli ks. Lubomirskiej o wydzierżawienie folwarku. W skutek starań otrzymał dominium michowskie z siedzibą
w Rudzienku wraz z folwarkami w Marcinowie i Dębinach. Po śmierci pierwszej
żony około 1786 roku, Andrzej zawarł powtórny związek małżeński z Karoliną z Jansenów.8 Zmarł dnia 4 maja 1820 r. w Warszawie przy ul. Długiej 586.9 Nabożeństwo
żałobne w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie sprawował arcybiskup metropolita warszawski, Prymas i Senator Królestwa
Polskiego – Szczepan Hołłowczyc.10 Ciało zmarłego zostało złożone w katakumbach
Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego (zw. kościół kapucynów) w Warszawie.

Akt zgonu Andrzeja Korwin-Piotrowskiego (ok. 1727-1820).
Warszawa, par. pw. Św. Jana Chrzciciela

Informacja o śmierci Andrzeja Korwin-Piotrowskiego z 1820 r.
w Dodatku do Gazety Warszawskiej.
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Karolina Jansen – córka Piotra i Marii z domu Kettling. Urodzona około 1786 roku w Warszawie, zmarła 10 sierpnia 1855 r. w Milejowie. Nekrolog, cyt.: We wsi Milejowie, Powiecie Krasnystawskim, w dniu 10 z.m., po krótkiej
lecz ciężkiej chorobie, na łonie przywiązanych Sióstr, dla odwiedzenia których przybyła z Warszawy, zakończyła
doczesne życie swoje, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, ś. p. Karolina z Jansenów Piotrowska, Obywatelka, wdowa
po ś.p. Andrzeju Korwin Piotrowskim, b. Pułkowniku dawnych W.P., i Dworzaninie Króla Stanisława-Augusta; w:
Kurjer Warszawski, Nr 233 (4 września), Warszawa 1855, s. 1198.
Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Księga zgonów 1826, akt nr 360, p. 22.
Dodatek do Gazety Warszawskiej, nr 49, Warszawa 1820, s. 1.

2. Michał Korwin-Piotrowski (ok. 1770-1825) - generał
August Korwin-Piotrowski (ok. 1810-1831)
TU LEŻĄ
MICHAŁ KORWIN PIOTROWSKI
GENERAŁ BRYGADY
W WOJSKU POLSKIM
14 GRUDNIA 1825 W 55 ZYCIA
SWEGO WIEKU,
i AUGUST KORWIN
PIOTROWSKI
SYN IEGO URODZONY
Z MAGDALENY GEMBART
MALZONKI
14 MAJA 1831 W 19 ZYCIA
WIEKU ZMARLI.
PRZYWIĄZANA FAMILJA
TĘ PAMIĄTKĘ SKLADA,
I PROSI PRZECHODNIA
O WESTCHNIENIE
DO BOGA

Michał Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się około 1771 roku. Wedle
źródeł miejscem przyjścia na świat była Falenica pod Warszawą lub nieznana miejscowość w województwie kijowskim. Ukończenie Akademii Szlacheckiego Korpusu
Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej (tzw. Szkoły Rycerskiej) w Warszawie,
pozwalało na bardzo duże możliwości awansu w wojsku.11 Osiągnąwszy rangę generała brygady wojska polskiego, zakończył służbę czynną.12 W 1807 roku wydał
drukiem instrukcję Krótki zbiór istotnieyszych wiadomości wojennych przez M...
K... P. W. P. Generała. Publikacja ukazała się w Warszawie, w języku polskim i zawierała szereg cennych wskazówek z zakresu taktyki wojennej. Michał Piotrowski
zawarł związek małżeński około 1810 roku z Magdaleną Gembart herbu Jastrzębiec
(odm. Łazęki), córką Kacpra - sędziego pokoju powiatu kaliskiego i dziedzica dób
Kamień z przyległościami oraz Ludwiki Walewskiej herbu Pierzchała. Owocem
małżeństwa był syn Kacper Michał Piotrowski, wzmiankowany w źródłach również,
jako August. Małżeństwo przetrwało jedyne siedem lat i zakończyło się rozwodem
cywilnym.13 Zmarł na żółtaczkę dnia 14 grudnia 1825 roku w Warszawie, przy ul.
Świętokrzyskiej 1334.14 Pochowany został w katakumbach Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego (zw. kościół kapucynów) w Warszawie.15
Karierę wojskową Michała Piotrowskiego przybliżył Witold Antoni Ciechanowicz, w oparciu o hasło encyklopedyczne Polskiego Słownika Biograficznego:16
„PIOTROWSKI MICHAŁ h. Ślepowron (1772-1825), generał w armii kościusz11
12
13
14
15
16

 . Stroynowski, Walory Szkoły Rycerskiej w opinii sejmowej, w: Rocznik Polsko-Ukraiński, t. 17, Częstochowa
A
2015, s. 14.
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905, s. 57.
Księga małżeństw parafii Dębe, rok 1817, nr aktu 1., Magdalena z Gembartów Piotrowska wyszła powtórnie za
mąż 17 grudnia 1817 roku. Małżonkiem był Jan Nepomucen Umiński herbu Cholewa – generał byłych wojsk
polskich, dziedzic wsi Smolice i Czeluścin w powiecie krotoszyńskim.
Księga zgonów parafii pw. Św. Krzyża w Warszawie 1821-1830, pag 109.
Gazeta Warszawska, nr 202, Warszawa 1825, s. 1.
W. Ciechanowicz, Herbarz Korwin-Piotrowskich, Sosnowiec 2014, suplement, s. 127-128. Patrz także: Polski
Słownik Biograficzny, hasło: Piotrowski Michał, J. Przeklasa, t. 27 s. 494-495.
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kowskiej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Pochodził z woj. Kijowskiego (wg akt Szkoły Rycerskiej; wg innych danych ur. 29.09. w Falenicy koło
Warszawy). W l. 1783-8 razem ze swoim młodszym bratem (ur. 1773), kształcił się
w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Potem obaj zaciągnęli się do I Brygady Kawalerii
Narodowej. Piotrowski otrzymał 5.04.1788 stopień chorążego, a w r. 1789 kupił
rangę porucznika. Odbył kampanię litewską 1792 r., biorąc udział w potyczce pod
Zadyszkami i w bitwie pod Krzemieniem (24.07.). Ranny w głowę od cięcia pałasza otrzymał za bitwę pod Krzemieniem Virtuti Militari. Od lata 1793 obaj bracia
Piotrowscy (Andrzej w randze chorążego) należeli do powstańczego spisu i mieli
decydujący wpływ na swego dowódcę gen. Antoniego Madalińskiego. Z chwilą
rozpoczęcia przemarszu brygady Madalińskiego z Ostrołęki pod Kraków (12.03.02.04.1794) Piotrowski został awansowany na wice-brygadiera. W dn. 14.03. na
czele trzech szwadronów zaatakował w Szreńsku półszwadron huzarów pruskich
ppłk F.Tümplinga (55 szabel); zabito lub zraniono wtedy 10 huzarów oraz wzięto do
niewoli dwóch oficerów i 30 żołnierzy. W nocy z 16/17.03 z trzema szwadronami brygady napadł na Wyszogród i złamał opór pruskiego oddziału piechoty, broniącego
dostęp do miasta, i otworzył brygadzie przeprawę na lewy brzeg Wisły. W Kielcach,
po połączeniu się z II batalionem regimentu 3 pieszego przeznaczony został do
odpierania ataków awangardy korpusów gen. A. J. Chruszczowa i F.P. Denisowa.
Po połączeniu się (02.04.) pod Luborzycą z korpusem Tadeusza Kościuszki został
w obozie pod Koniuszą mianowany wice-brygadierem (03.04.) i dowódcą straży
przedniej korpusu.
Uczestniczył w bitwie pod Racławicami (04.04.1794) w potyczkach pod Skalbmierzem i Połańcem oraz w bitwie pod Szczekocinami (06.04.1794), w czasie której
otrzymał kontuzję w prawą rękę zastrzelono pod nim dwa konie. W obozie pod
Pracką Wólką (03.04.) został mianowany generałem majorem w wojsku koronnym.
W czasie obrony Warszawy (13.07.-06.09.1794) dowodził korpusem drugiej linii,
zajmującym pozycje od baterii belwederskiej do szańca przy rogatkach Jerozolimskich, a składającym się z 11 batalionu regimentu 3 piechoty, dwóch batalionów
milicji sandomierskiej, municypalnego batalionu tysiąc-osobowego 4 cyrkułu Warszawy oraz 18 dział różnego kalibru. Po upadku powstania Piotrowski udał się na
emigrację do Wenecji.
Po ogłoszeniu amnestii dla powstańców Piotrowski wrócił do kraju w r. 1798, zamieszkał w Warszawie i zajął się pogłębianiem wiedzy wojskowej. W tym czasie napisał pod krypt. P.M. Generał, Krótki zbiór istotniejszych wiadomości wojennych...,
(Warszawa 1807). Do armii Księstwa Warszawskiego wstąpił w r. 1808 w stopniu
generała nadkompletowego. W r. 1809 został komendantem twierdzy Modlina, dowodził dwoma batalionami 3 i 8 p. piechoty oraz artylerią. Obronę prawobrzeżnej
Wisły utrudniali Piotrowskiemu niemieccy koloniści ze wsi Kazuń, którzy prowadzili dywersję na rzecz Austriaków. W potyczkach pod Czerwińskiem (19/20.05)
Wychodźcem i Żeraniem (27.05) udaremnił oddziałom austriackim cofającym się
spod Torunia przedostanie się na prawy brzeg Wisły, przez zatopienie 5 statków,
zdobycie 4 oraz wzięcie do niewoli 33 oficerów i 72 żołnierzy z pułku piechoty ks.
De Ligne. W czasie obrony Wisły doszło do konfliktu Piotrowskiego z gen. Józefem
Niemojewskim.
Po ustąpieniu wojsk austriackich z Warszawy Piotrowski został przeznaczony
do dywizji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i pod Kielcami objął dowództwo nad
brygadą składającą się z 3 i 4 pułków piechoty galicyjsko-francuskiego pułku jazdy
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powstania kaliskiego oraz kompanii artylerii pieszej. Brygadą tą dowodził do końca
kampanii 1809 r. Za kampanię tę otrzymał 01.01.1810 Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari. Rozkazem dziennym z 23.11. mianowany został dowódcą IV brygady
II dywizji z siedzibą w Kaliszu, składającej się z I pułku piechoty i 3 pułku jazdy
galicyjsko-francuskiej. W nowym podziale administracyjnym Księstwa Piotrowski
został przeznaczony na komendanta departamentu radomskiego (20.03.1810) z dowództwem nad pułkami 2 ułanów i 4 strzelców konnych; przeniesiony następnie
do Płocka (30.11.1811), objął komendę nad pułkami 8 ułanów 13 huzarów. Przed
rozpoczęciem kampanii na Moskwę dowodził 19 brygadą jazdy 17 dywizji gen. Dąbrowskiego. Z brygadą tą stacjonował w Łowiczu, a później na forpocztach w okolicy
Broku i Nura. Dn. 27.06 przeznaczony został na komendanta twierdzy Modlin i na
tym stanowisku pozostawał przez czas trwania kampanii 1812 r. Wskutek złamania
nogi opuścił Modlin i wraz z cofającym się z Rosji korpusem Reynera udał się do
Niemiec. Przez Głogów, Drezno przybył do Moguncji, gdzie poddany został leczeniu. Po skończonej kuracji skierowany do 13 korpusu Wielkiej Armii, objął komendę
nad brygadą piechoty francuskiej. W oblężonym Hamburgu przeznaczony został
na dowódcę IV dywizji piechoty 13 korpusu, sformowanej w czasie oblężenia. Odznaczył się 9.02.1814 w obronie Wilhelmsburga, odpierając dwukrotnie nocny atak
dywizji generałów rosyjskich: Markowa i P. A. Tołstoja. Za czyn ten przedstawiono
Piotrowskiego do odznaczenia Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej (przyznanym
28.08.1816). Po kapitulacji Hamburga powrócił do kraju na czele 17 i 19 pułków
ułanów oraz oddziału 7 i 8 pułku szwoleżerów. W armii Królestwa Polskiego przeszedł na reformę i skierowano go na pobyt do departamentu warszawskiego. Dnia
04.02.1816 umieszczony został między oficerami nie będącymi w służbie czynnej
z przykomenderowaniem do jazdy. Objął stanowisko dowódcy ogólnego zakładu zaciągowych. Z powodu złego stanu zdrowia nieomal rokrocznie wyjeżdżał na kuracje
do Karlsbadu.
Działał w masonerii, był starszym w loży „Prawdziwa Jedność” w wielkim
Wschodzie Narodowym Polskim (1821). Piotrowski zmarł 14.12.1825 w Warszawie.
Żonaty z Magdaleną z Gembartów (zm. 1831). Piotrowski miał z nią syna Kaspra
Michała (ur. 1811), uczestnika powstania listopadowego. Wdowa po nim wyszła za
mąż za gen. Jana Nepomucena Umińskiego.”
August Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się około 1810 roku w Kaliszu. Nadano mu imiona Kacper Michał. Po śmierci ojca w 1825 roku, małoletni
pozostał pod opieką swojego wuja Jana Nowakowskiego – szambelana dworu króla
Stanisława Augusta, posła na Sejm, zamieszkałego przy ulicy Długiej w Warszawie. August podążył śladami ojca, rozpoczynając karierę wojskową. Już w wieku
dwudziestu lat został czynnym uczestnikiem powstania listopadowego. Dnia 6
kwietnia 1831 r. będąc w stopniu podporucznika jazdy lubelskiej został mianowany
Kawalerem Krzyża Wojskowego Złotego.17 Zmarł przed końcem powstania, 15 maja
1831 roku w Warszawie, przy ul. Długiej 586. Akt zgonu zgłaszali Leon Nowakowski
– szambelan królewski oraz Ksawery Bronikowski, obywatel Miasta Warszawy.18

17 Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódców i sztabsoficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej, w tymże roku Krzyżem Wojskowym „Virtuti Militari:
ozdobionych, Lwów 1881, s. 111.
18 Księga zgonów parafii pw. Św. Krzyża w Warszawie – akt zgonu nr 615/1831.
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3. Adam Korwin-Piotrowski (1775-1852) – dziedzic na Rudzienku

TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI Ś:P:
ADAMA KORWIN
PIOTROWSKIEGO
ZMARŁEGO W 77 ROKU ŻYCIA
DNIA 15 STYCZNIA 1852 R:
ZOSTAWIŁ ON PO SOBIE,
NAJCHLUBNIEJSZĄ PAMIĘĆ,
BO PAMIĘĆ WDZIĘCZNOŚCI,
STAWSZY SIĘ DOBROCZYŃCĄ
NIETYLKO KREWNYCH,
ALE TEŻ PRZYJACIÓŁ
I SŁUŻĄCYCH.
Kładzie ten kamień,
na wieczne uczczenie cnoty
Synowiec Jego Andrzej,
On bowiem znalazł
w Nim drugiego Ojca.
Prosi o westchnienie do BOGA
o spokój Duszy,
swego Dobroczyńcy.

Adam Ignacy Ludwik Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się 19 grudnia
1775 roku w Warszawie.19 Był synem Andrzeja - pułkownika wojsk pancernych polskich i Marianny z domu Staneckiej. Rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Witosławski – oboźny polny koronny oraz Ludwika Byszewska. Po śmierci ojca odziedziczył
majątek michowski z przyległościami i osiadł na stałe w Rudzienku, gdzie zmarł 15
stycznia 1852 roku.20 Świadkami zgonu byli Grzegorz Piotrowski – pisarz dworski
w Rudzienku oraz Jan Ryszczyński – ekonom dworu w Rudzienku. Fundatorem
epitafium Adama był bratanek - Andrzej Aleksander Korwin Piotrowski. Zmarł
bezżennie.

19
20
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 sięgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie, Księga urodzeń 1744-1788 r., akt chrztu
K
nr 406/1775
Księga zgonów parafii w Michowie – akt zgonu numer 5/1852.

4. Jan Korwin-Piotrowski (1779-1822) – dziedzic na Rudzienku
W grobie Kościoła tego
spoczywaiącemu
Janowi Korwin Piotrowskiemu
uro. dnia 16ᵒ Maja 1779 zmar.
dnia 12ᵒ Grudnia 1822 r:
Człowiekowi naycnotliwszemu
rzadkiemu Przyiacielowi
dla swych ludzi dobroczynnemu
Panu
Brat z troskany nierozdzielny od
dziecinstwa
Nieboszczyka Towarzysz
Wdowod niewygasłego Żalu tę
pamiątkę Kładzie
dnia 24ᵍᵒ Lutego 1823 r.

Jan Nepomucen Franciszek Salezy Antoni Alojzy Korwin-Piotrowski herbu
Ślepowron urodził się 21 stycznia 1779 roku w Warszawie.21 Był synem Andrzeja
i Zofii z domu Staneckiej. Ze względu na słaby stan zdrowia został ochrzczony zaraz
po urodzeniu przez ojca ex aqua. Dopełnienie ceremonii nastąpiło w kościele pw.
Św. Andrzeja w Warszawie. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Jastrzębski i Joanna
Bagińska. Jan, podobnie jak rodzeństwo osiadł w majątku michowskim, we dworze
w Rudzienku, tytułując się Dziedzicem Dóbr Michowa. Zmarł dnia 13 grudnia 1822
roku, podczas tymczasowego pobytu w Puławach, w domu pod numerem 24.22 Akt
zgonu zgłaszał Andrzej Piotrowski – brat zmarłego i dziedzic dóbr Marcinowa oraz
Klemens Sobolewski – Zastępca Wójta Gminy Michów. Zmarł bezżennie.
5. Andrzej Korwin-Piotrowski (ok.1773-1823) – dziedzic w Marcinowie, sukcesor rodu

Tu lezy
Andrzey Korwin Piotrowski
dnia 2ᵍᵒ Maia 1823 Roku zmarły
przezywszy lat 50
Wdzięczność Żony i Dzieci
naylepszemu Oycu
tę Kładzie pamiątkę prosząc
o westchnienie
za Nim do Boga

21
22

Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie. Księga chrztów 1744-1788 r., pag. 229.
Akta zgonów parafii Rudno – akt zgonu nr 112/1822.
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Andrzej Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się około 1773 roku, jako
pierwszy syn Andrzeja i Zofii z domu Staneckiej. Major Wojsk Polskich. Wraz
z braćmi osiadł w majątku michowskim, przyjmując do administracji dwór w Marcinowie. Około 1800 roku, prawdopodobnie w Radzyniu Podlaskim, zawarł związek
małżeński z Marią Jankowską herbu Boleścic – córką Stanisława, późniejszego
Radcy Departamentu Podlaskiego i Marianny z domu Szaława, właścicieli części Ustrzeszy koło Radzynia Podlaskiego. Teść Andrzeja należał do najbardziej
wpływowych doradców Ignacego i Stanisława Potockich. W dowód współpracy „za
wierną służbę i przywiązanie” rodzina Jankowskich mogła liczyć na dodatkowe
uposażenie od jednego z najbardziej znanych polskich rodów. Maria Piotrowska,
żona Andrzeja otrzymała dożywotnie prowizje od sumy 30000 zł ze skarbu Stanisława Kostki Potockiego.23 Dziedzic Marcinowa zmarł dnia 2 maja 1823 roku
w swoich dobrach.24 Po jego śmierci majątek w Marcinowie współdziedziczyła żona
Maria wraz z dziećmi: Stanisławem, Andrzejem, Henrykiem (późniejszym oficerem
Powstania Listopadowego) oraz córkami: Emilią, Zofią i Anielą.
6. Maria Piotrowska z domu Jankowska (ok. 1777-1850) – fundatorka Kaplicy
Korwin Piotrowskich w Michowie
Ś. P.
MARYA Z JANKOWSKICH
PIOTROWSKA
FUNDATORKA TEJ KAPLICY
ŻONA ANDRZEJA KORWINA
PIOTROWSKIEGO,
OBYWATELA ZIEMSKIEGO,
MAJORA B. WOJSK POLSKICH
ZASNĘŁA W BOGU DNIA 27
STYCZNIA,
ROKU PAŃSKIEGO 1850.
POKÓJ JEJ DROGIM CIENIOM
A WIEKUISTA ŚWIATŁOŚĆ
W KRAINIE WIECZNOŚCI.

Maria Piotrowska z domu Jankowska herbu Boleścic – urodzona około 1777
roku w Radzyniu Podlaskim, córka Stanisława Jankowskiego – chorążego sanockiego, komisarza Ignacego Potockiego, od 1830 r. Radcy Departamentu Podlaskiego,
dziedzica dóbr Ustrzesz i Marianny z domu Szaława. Żona Andrzeja Korwin Piotrowskiego. Około 1845 roku opuściła majątek w Marcinowie.25 Zmarła dnia 27
stycznia 1850 roku w Starościnie w dobrach córki Emilii I-voto Jasińskiej, II-voto
Bożeniec-Jełowickiej.26 Akt zgonu zgłaszali Andrzej Korwin Piotrowski – syn zmarłej oraz Emilian Strzelecki herbu Oksza.
23
24
25
26
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 kta interesu z JP. [Marianną] z Jankowskich Piotrowską pobierania prowizji od sumy 30000 zł. AGAD, sygn.
A
342/0/2/118.
Księga zgonów parafii Rudno – akt zgonu nr 71/1823.
Akta zgonów parafii Michów – akt zgonu nr 24/1845.
Akta zgonów parafii Garbów – akt zgonu nr 25/1850.

7. Stanisław Korwin-Piotrowski (ok.1802-1845) – dziedzic Dębin z przyległościami

D. O. M.
Ś. P.
STANISŁAW KORWIN
PIOTROWSKI.
ZMARŁ DNIA 10 KWIETNIA
1845 R.
W WIEKU LAT 45.
ODWIEDZAJĄCY TĘ
KAPLICĘ RACZĄ ZMÓWIĆ
ZA JEGO DUSZĘ ZDROWAŚ
MARYA.

Stanisław Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się około 1802 roku. Był
synem Andrzeja i Marii z domu Jankowskiej. Po zawarciu związku małżeńskiego 29
listopada 1842 r. w Rudnie z Florentyną Strzelecką herbu Oksza osiadł w majątku
Dębiny. Małżonkowie wydali na świat dwóch synów: Andrzeja Wiktoryna Floriana
1843-1845 oraz Henryka 1845-1931 – pogrobowca, którego uznaje się za ostatniego
z rodu Korwin-Piotrowskich z ziemi michowskiej. Zmarł 10 kwietnia 1845 roku
w majątku dworskim swojego brata, w Rudzienku.27 Świadkami przy akcie zgonu
byli Leon Białachowski – Zastępca Wójta Gminy Michów oraz Grzegorz Piotrowski
– pisarz dworu w Rudzienku.
8. Florentyna Kąsinowska, 1 voto Piotrowska z domu Strzelecka (ok. 1824-1873)
D.O.M.
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
Ś.P.
FLORENTYNY
z STRZELECKIH
1ᴼvoto PIOTROWSKIEJ
2ᴼvoto KĄSINOWSKIEJ
WIELKICH CNÓT
I POBOŻNOŚCI
NIEWIASTY
ZMAR. DNIA 17 MAJA 1873
ROKU
W WIEKU LAT 52.
POKÓJ JEJ DUSZY.

Florentyna Hortensja Kąsinowska, I voto Piotrowska z domu Strzelecka herbu
Oksza urodziła się około 1825 roku w Łukawce. Była córką Anastazego – majora
27

Akta zgonów parafii Michów – akt zgonu nr 24/1845.
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byłych wojsk polskich i Julianny z domu Miaskowskiej herbu Bończa, dziedziców
Łukawki. Florentyna wyszła za mąż za Stanisława Korwin Piotrowskiego 29 listopada 1842 r. w Rudnie.28 Małżeństwo rozpadło się po trzech latach, z powodu przedwczesnej śmierci męża. Powtórne zamążpójście zawarła 19 września 1850 roku
w Kurowie z Władysławem Marianem Kąsinowskim herbu Nałęcz – dziedzica dóbr
Olchowca w powiecie chełmskim.29 Mąż porzucił majątek i osiadł wspólnie z Florentyną w Dębinach. Małżonkowie po niedługim czasie nabyli majątek w Podlodowie
w gminie Ułęż, gdzie się przeprowadzili. Dębiny wraz z Wielkolasem przypadły
Henrykowi Piotrowskiemu – synowi Florentyny z pierwszego małżeństwa. Córka
Anastazego i Julianny zmarła w Podlodowie dnia 17 maja 1873 roku. Kąsinowski
mając w zamiarze powtórny ożenek, pochował żonę przy boku pierwszego męża –
w Kaplicy Korwin Piotrowskich na cmentarzu parafialnym w Michowie.30
9. Henryk Korwin-Piotrowski (1845-1931) – ostatni z rodziny

Ś. † P.
HENRYK KORWIN PIOTROWSKI
OSTATNI Z RODZINY, SYN STANISŁAWA I FLORENTYNY ZE STRZELECKICH,
BYŁY WŁAŚCICIEL DÓBR DĘBIN I WIELKOLASU, UR. W DĘBINACH
W R. 1845. SKUTKIEM LOSOWYCH WYPADKÓW, BĘDĄC ZMUSZONY
DO ZLIKWIDOWANIA SWOJEGO MIENIA, UDAŁ SIĘ ZAGRANICE, GDZIE
PRZEZ LAT 30 PRACOWAŁ W FINANSACH FRANCUZKICH W PARYŻU.
POWRÓCIWSZY DO KRAJU, ZAMIESZKAŁ ŻYRZYN ZM. W R. 1931.
POKÓJ NIECH BĘDZIE DUSZY JEGO.

Henryk Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się 10 lipca 1845 roku
w Łukawce, jako pogrobowiec Stanisława Piotrowskiego. Dziecko Florentyny zostało ochrzczone z wody z powodu słabego stanu zdrowia.31 Dopełnienie ceremonii
chrztu nastąpiło 24 października 1849 roku w Michowie.32 Po powtórnym zamążpójściu matki, odziedziczył majątek w Dębinach z przyległościami. Prawdopodobnie
28
29
30
31
32
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Akta małżeństw parafii Rudno - akt małżeństwa nr 31/1842.
Akta małżeństw parafii Kurów - akt małżeństwa nr 19/1850.
Anastazy Strzelecki (1783-1848) – oficer Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, red. Ł.
Pasim, Michów 2020, s. 33.
Akta chrztów parafii w Michowie – akt chrztu nr 80/1845.
Akta chrztów parafii w Michowie – akt chrztu nr 109/1849.

w skutek represji po powstaniu styczniowym utracił mienie i opuścił kraj. Podobnie
do działań wielu polskich emigrantów udał się do Francji, gdzie pracował, jako
szeregowy urzędnik w Ministerstwie Finansów. Odnotowany, jako członek kasy
samopomogowej Instytucja „Czci i Chleba”, zrzeszającej polską emigrację we Francji.33 Po I wojnie światowej powrócił do Odrodzonej Polski i osiadł, jako rezydent
w Żyrzynie, w majątku Stanisława Wessla herbu Rogala i jego małżonki Zofii z domu
Roztworowskiej herbu Nałęcz. Do ostatnich dni trudnił się gospodarką leśną majątku żyrzyńskiego.34 Zmarł bezpotomnie 15 marca 1931 roku.35 Był ostatnim z rodu
Korwin-Piotrowskich, który majątki ziemskie michowskie pamiętał, jako dobra
dziedziczne swoich rodziców, wujostwa i dziadków.
10. Andrzej Korwin-Piotrowski (1809-1880) – sukcesor majątku antopolskiego

D. O. M.
ANDRZEJ KORWIN_
PIOTROWSKI
URODZONY DNIA 12 LUTEGO
1809
UMARŁ DNIA 15 WRZEŚNIA
1880.
PROSI O WESTCHNIENIE ZA
SPOKÓJ DUSZY.

Andrzej Aleksander Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się 12 lutego
1809 roku w Marcinowie. Był synem Andrzeja i Marianny z domu Jankowskiej.
Dnia 21 listopada 1843 roku w Radzyniu Podlaskim zawarł związek małżeński z Marianną Salomeą Joanną Teresą Korwin-Szlubowską - córką Antoniego Walentego
Piotra Korwin-Szlubowskiego herbu Ślepowron oraz Kunegundy Karskiej herbu
Boleścic – właścicieli Radzynia Podlaskiego oraz majątków: Kondulin, Mosty, Piechy i Antopol.36 Nowo zaślubiona, wstępując w związek małżeński, wniosła w posagu
majątek dworski w Antopolu, Piechach, Mostach i Kondulinie. Młodzi zamieszkali
początkowo w Warszawie, a następnie w majątku w Marcinowie. Około 1850 przesiedlili się do okazałej rezydencji w Bezwoli, którą współdziedziczyli w spadku po
śmierci stryja Leona Nowakowskiego z Warszawy. Śmierć kolejnego stryja – Adama
Korwin-Piotrowskiego w 1852 roku, zmusiła rodzinę do powrotu do Rudzienka,
celem administrowania rodowym majątkiem.
Żona Andrzeja Piotrowskiego – Marianna, udała się w 1856 roku w pielgrzymkę
do Częstochowy. W trakcie podróży jej zdrowie podupadło, czego skutkiem była
konieczność zakwaterowania się w Hotelu Drezdeńskim w Krakowie.37 Marianna
33
34
35
36
37

Stowarzyszenie Podatkowe Instytucya Czci i Chleba. Sprawozdanie za rok 1911, nr 55, Paryż 1912, s. 40.
 . Przegaliński, Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powA
staniu styczniowym., Lublin 2011, s. 19.
Akta zgonów parafii w Żyrzynie – akt zgonu nr 27/1931.
Akta małżeństw parafii Radzyń Podlaski – akt małżeństwa nr 80/1843.
Czas, [R.9], Nr 176, (1 sierpnia 1856), red. A. Kłobukowski, Przyjechali od 30 do 31 lipca, Kraków 1856, s. 4. Hotel
Drezdeński w XIX wieku mieścił się w obecnej Kamienicy Mennicy (Kamienica Margrabska), przy Rynku w Krakowie, na rogu ul. Floriańskiej.
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Piotrowska ze Szlubowskich zmarła 16 sierpnia 1856 r. w kamienicy hotelowej,
która wówczas mieściła się pod adresem ul. Rynek 499. Powodem śmierci wskazanym w źródłach metrykalnych był udar mózgu oraz padaczka. Wieść o śmierci
dziedziczki została przekazana do Antopola oraz Rudzienka drogą korespondencji,
przez Prokuratora Królewskiego.38
Kurier Warszawski zawiadomił o śmierci następującą treścią: Śmierć! ten nieodwołalny kres człowieka niestety zawcześnie, zniszczył szczęście Męża, osierocił
pięcioro drobnych dziatek, a cierpiącej ludzkości wydarł słowo pociechy i rękę
wsparcia. Znane mi było Twe życie, nigdy dość opłakiwana Marjo z Szlubowskich
Piotrowska; trzynasto-letnie pożycie z Mężem, któremuś była wzorem cnót chrześcijańskich a osłodą każdej chwili, dowodzą zasłużone od wszystkich co Cię znali
uwielbienia. Twe zawsze delikatne zdrowie i słabe siły, nie przeszkadzały Ci jednak
nieść osobiście do ubogiej chaty pociechę i pomoc.39 Zwłoki Marianny z Szlubowskich Piotrowskiej zostały sprowadzone z Krakowa do Radzynia Podlaskiego –
ceremonia pogrzebowa odbyła się 22 września 1856 roku.40 Pochowana została
w Kaplicy pw. Św. Anny w krypcie grobowej Korwin-Szlubowskich w Radzyniu.41
Pozostały wdowiec poświęcił swoje życie pomocy na rzecz miejscowej ludności,
angażując się między innymi w działalność Towarzystwa Rolniczego w Królestwie
Polskim (1861). Zgodnie z przekazem Alicji Rudniewskiej – ostatniej dziedziczki
majątku Antopol, Andrzej Piotrowski wspominany jest, jako niepoprawny romantyk i ryzykant. W dowód tego, włączył się do inwestowania w fabryki jedwabiu
w francuskim Lionie. Ryzykowny interes spowodował zadłużenie i utratę majątków
w Bezwoli, a następnie na ziemi michowskiej.42 Ostatnie lata swojego życia Andrzej
Piotrowski spędził w majątku Antopol, w otoczeniu dzieci. Córka Antonina, wnosząc
w posagu małżeńskim pobliskie Piechy, została żoną Henryka Zaleskiego herbu LisBzura. Bezdzietni synowie: Adam i Gustaw, wspólnie z ojcem zarządzali majątkiem
antopolskim. Andrzej zmarł 15 września 1880 roku w Antopolu.43 Jego epitafium
znajduje się w kaplicy grobowej Korwin-Piotrowskich w Michowie.

38
39
40
41
42
43
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 kta zgonów parafii Michów – akt zgonu nr 103/1856; doniesienie o akcie zgonu Kościoła pw. Panny Marii w KraA
kowie nr 74/1856 nadesłane przez Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym Guberni Lubelskiej.
Kurjer Warszawski, R.36, nr 223 (26 sierpnia 1856), Warszawa 1856, s. 1.
Akta zgonów parafii Radzyń Podlaski – akt zgonu 248/1856.
J. Zawada, Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim, w: Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. 9, Radzyń Podlaski 2011, s. 143.
E. Koziara, Antopol – Tokary: wskrzeszone wspomnienia, Radzyń Podlaski 2010, s. 16.
Akta zgonów parafii Opole – akt zgonu nr 11/1880.

Juliusz Kossak „Portret Andrzeja Korwin Piotrowskiego”, 1854 r.
Akwarela na tekturze. Wym. 40 x 34 cm w świetle.
Na odwrocie informacja: „Andrzej Korwin Piotrowski były właściciel majątków
Marcinowa Rudzienka i Michowa w powiecie Lubartowskim oraz Bezwoli Antopola
i Piechów w powiecie Włodawskim ur. w r: 1819 zmarł w r: 1880”
Obraz od 1945 r. figurował na liście strat wojennych. W 1999 r. został wystawiony
na sprzedaż przez dom aukcyjny w Warszawie. 25 października tego roku
ponowie skradziony. W 2007 r. roku akwarela powróciła do Muzeum Lubelskiego
w Lublinie.44
11. Adam Korwin-Piotrowski (1845-1918) – ostatni w Antopolu

Ś. † P.
ADAM KORWIN
PIOTROWSKI
SYN ANDRZEJA I MARYI ZE
SZLUBOWSKICH
UR. W RUDZIENKU 1844 R.
ZM. W ANTOPOLU 1918 R.
WIECZNY SPOCZYNEK RACZ
MU DAĆ PANIE!

44

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2019/07/CBU-1999-06-16-19-straty.pdf (dostęp z dnia 30.12.2021).
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Adam Jan Feliks Antoni Marian Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron urodził się
24 stycznia 1845 roku w Warszawie, przy ul. Długiej 586. Z powodu słabego stanu
zdrowia został ochrzczony w Warszawie z wody przez Andrzeja i Mariannę z domu
Szlubowską małżonków Piotrowskich. Dopełnienie chrztu nastąpiło 7 września
1845 r. w Michowie.45 Rodzicami chrzestni byli Adam Piotrowski - dziedzic dóbr
Michowa i Zofia Kuczewska z domu Piotrowska, a asyście Stanisława Wierzbickiego
i Emilii Jełowickiej z domu Piotrowskiej. Zmarł bezdzietnie dnia 18 listopada 1918
roku w Antopolu, dzieląc majątek ziemski z bratem i ojcem.46
12. Gustaw Korwin-Piotrowski (1849-1877)

Ś. † P.
GUSTAW KORWIN
PIOTROWSKI
SYN ANDRZEJA BYŁEGO
WŁASCICILA MARCINOWA
I RUDZIENKA I MARYI ZE
SZLUBOWSKICH
UR. W MARCINOWIE 1849 R.
ZM. W ANTOPOLU 1877 R.
PROSI O WESTCHNIENIE DO
BOGA.

Gustaw Antoni Jan Nepomucen Marian Korwin-Piotrowski herbu Ślepowron
drugi syn Andrzeja i Marii z domu Szlubowskiej, urodził się 21 lutego 1849 r. w majątku dworskim w Marcinowie.47 Zmarł przedwcześnie w majątku dziedzicznym
w Antopolu, będąc kawalerem, dnia 19 grudnia 1877 roku w wieku 28 lat.48

Pieczęć herbowa „Ślepowron” z XIX wieku
odnaleziona podczas prac rolniczych nieopodal tzw. traktu wojskowego, między
Łukawką a Dębinami.
45
46
47
48
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Akta chrztów parafii w Michowie – akt chrztu nr 101/1845.
Akta zgonów parafii w Opolu – akt zgonu nr 58/1918, pag. 36.
Akta chrztów parafii w Michowie – akt chrztu nr 112/1853.
Akta zgonów parafii w Opolu – akt zgonu nr 10/1877, pag. 4.

Antonina Zaleska z domu Korwin-Piotrowska (1850-1936),
córka Andrzeja Korwin-Piotrowskiego i Marii z Korwin-Szlubowskich.49

49

 . Rudniewska, Rodzina Zaleskich herbu Lis-Bzura z Antopola koło Parczewa w ziemi siedleckiej, w: Wiadomości
A
Ziemiańskie, nr 23, Warszawa 2005, s. 61.
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GENEALOGIA KORWIN-PIOTROWSKICH
związanych z ziemią michowską50
1. Stanisław Piotrowski – sekretarz królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego,
w nagrodę na zasług dla Rzeczypospolitej w 1775 roku otrzymał tytuł szlachecki
∞ Anna z domu Lisowska
1.1. Andrzej Piotrowski (*1727 nn - † 1820 Warszawa) ∞ Marianna z domu Stanecka
		

1.1.1. Andrzej Piotrowski (*1773 - † 1823 Marcinów) ∞ Maria z domu Jankowska h. Boleścic (* ok. 1777 Radzyń Podlaski - † 1850 Starościn)

			

1.1.1.1. Emilia Paulina Piotrowska (*1804 Sosnówka -†1852 Rudzienko) ∞ I voto: Rajmund Jasieński h. Dołęga – oficer wojska
polskiego, sędzia pokoju powiatu włodawskiego (* ok. 1798
- †1834 Staszów), II voto: Stanisław Bożeniec-Jełowicki h. wł.
– oficer powstania listopadowego (*ok. 1809 Warszawa - †1842
Radzyń Podlaski)

			

1.1.1.2. Zofia Piotrowska (*ok. 1803 - † 1889 Saint-Germain-En-Laye)
∞ Jan Kuczewski h. Poraj – członek Sejmu 1830-1831, prawnik,
wojskowy (* 1788 Warszawa - † 1849 Warszawa)

			

1.1.1.3. Henryk Ferdynand Piotrowski – porucznik wojsk polskich
pułku drugiego ułanów (*1802 Wielkolas - †1861 Warszawa) –
bezżenny

			

1.1.1.4. Aniela Piotrowska (* nn - † nn) ∞ Adolf Ignacy Bernard Szwykowski h. Ogończyk – kapitan byłych wojsk polskich (*ok. 1802
Ludwinów - † nn)

			

1.1.1.5. Jan Piotrowski (*1806 nn - †1838 Marcinów) – bezżenny

			

1.1.1.6. Stanisław Piotrowski – dziedzic Dębin z przyległościami (* ok.
1800 - † 1845 Rudzienko) ∞ Florentyna Hortensja Strzelecka
h. Oksza II voto: Kąsinowska (* ok. 1821 Łukawka - †1873
Podlodów)

				

1.1.1.6.1. Andrzej Wiktoryn Florian Piotrowski (*1843 Łukawka - †1845 Łukawka)

				

1.1.1.6.2. Henryk Piotrowski (*1845 Łukawka - † 1931 Żyrzyn) – bezżenny

			

1.1.1.7. Andrzej Aleksander Piotrowski (*ok. 1809 Marcinów - † 1880
Antopol) ∞ Marianna Salomea Joanna Teresa Korwin-Szlubowska h. Ślepowron (*1821 Antopol - † 1856 Kraków)

				

1.1.1.7.1. A
 ndrzej Marcin Jan Nepomucen Leon Florian Piotrowski (*1847 Marcinów - † nn)

				
50
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Czcionką pogrubioną zostały wskazane osoby posiadające epitafium w Kaplicy Korwin-Piotrowskich w Michowie.

				

1.1.1.7.2. Antonina Joanna Nepomucena Bronisława Maria
Piotrowska (*1850 Bezwola - † 1936 nn) ∞ Henryk
Zaleski h. Lis-Bzura (*1840 nn - † 1917 nn)

				

1.1.1.7.3. Natalia Joanna Nepomucena Kunegunda Konstancja
Maria Piotrowska (*1846 Marcinów - † nn) ∞ Adam
Zaleski h. Lis-Bzura

				

1.1.1.7.4. Gustaw Antoni Jan Nepomucen Marian Piotrowski
(*1849 Marcinów – † 1877 Antopol)

				

1.1.1.7.5. Zofia Joanna Maria Franciszka Teresa Piotrowska
(*1855 Rudzienko - † 1925 Kraków) – Siostra Zofia
od Jezusa, Karmelitanka Bosa w Krakowie

				

1.1.1.7.6. Adam Jan Feliks Antoni Marian Piotrowski (*1844
Warszawa – † 1918 Antopol)

		

1.1.2. Adam Ignacy Ludwik Piotrowski (*1775 Warszawa -†1852 Rudzienko)
- bezżenny

		

1.1.3. Jan Nepomucen Franciszek Salezy Antoni Alojzy Piotrowski (*1779
Warszawa - † 1822 Puławy) - bezżenny

		

1.1.4. Aniela Piotrowska (*1785 Warszawa - †1857 Warszawa) ∞ Leon Nowakowski h. wł. – szambelan królewski Stanisława Augusta (*ok. 1764
- †1843 Wiedeń)

		

1.1.5. Stanisław Benedykt Józef Piotrowski (*1777 Warszawa - † 1779 Warszawa)

1.2. Michał Piotrowski (*1770 nn - † 1825 Warszawa) ∞ Magdalena Gembart h.
Jastrzębiec (*1788 Kamień - † 1821 Smolice)
		

1.2.1. K
 acper Michał vel August Piotrowski (*ok.1810 Kalisz - † 1831 Warszawa)

Zainteresowanych zagadnieniem stanu majątkowego oraz prosperity dworów
rodu Korwin-Piotrowskich zachęcam do publikacji Pana Leszka Kozaka, Obszar
Gminy Abramów w dziejowym ujęciu, Abramów 2009, s. 67-70.
Opracowal: Łukasz Remigiusz Pasim
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„Naród, który nie zna swojej przeszłości
umiera i nie buduje przyszłości”
							

Jan Paweł II

Opracowała na podstawie broszury Przywrócić Pamięć
wydanie pierwsze 2016 r. Janina Wicha

Porucznik Kazimierz Łukomski urodził się 29
września 1905 roku w Michowie. Był synem Tadeusza i Rozalii z Majewskich.
W latach 1929 – 1930 odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie.
W 1933 roku Łukomski otrzymał nominację na
podporucznika rezerwy, a w dniu 31 sierpnia 1939
roku został zmobilizowany do 1 Pułku Lotnictwa
w Warszawie. Do niewoli dostał się w okolicach Zaleszczyk. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku.
W kwietniu 1940 roku został zamordowany w lesie
katyńskim. Spoczął w pierwszej mogile bratniej.
Ze wspomnień siostry Kazimierza Łukomskiego
„Kazik w grudniu przysłał do nas list z obozu
jenieckiego w Kozielsku pod Smoleńskiem. Natychmiast Mamusia i Hela wysłały listy do niego.
Gdy Niemcy wydobywali Polaków zamordowanych
w Katyniu umieszczono w gazetach polskich notatki z odczytanych legitymacji.
W tych żałobnych spisach przeczytaliśmy por. lot. Kazimierz Łukomski z Lublina.
Nr legitymacji urzędniczej, 2 listy. Rozpacz matki i żony była okropna. Tłumaczono
im, że to nieprawda, że to niemiecka propaganda, że Niemcy musieli w swe ręce
dostać papiery – dokumenty obozowe, a jeńcy zostali ewakuowani.
Mietek będąc w obozie jenieckim w Niemczech nawiązał kontakt z oficerami
z armii Andersa i na tych kilku linijkach kartki z Murnau napisał „Moi koledzy
szukają Kazika... bądźcie dobrej myśli”. Niestety była to okropna prawda i co gorzej
dotąd nie wyjaśniona.”
Ppor rez. Kazimierz Łukomski
(zginął w Katyniu)

Leszek Łukomski syn Kazimierza Łukomskiego
Helena Łukomska żona Kazimierza Łukomskiego
Katyń, 1992 r.
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Sierżant Stefan Wójtowicz urodził się we wsi Wypnicha w powiecie lubartowskim w rodzinie rolniczej
Stanisława i Weroniki z domu Pejta. Był najmłodszym
z czwórki rodzeństwa. Przed nim przyszli na świat
Aleksander, Natalia i Jan. Miał też przyrodnią młodszą
siostrę Matyldę.
Jak wielu z jego wieku chłopców zafascynował się
lotnictwem. Postanowił dostać się do bydgoskiej Szkoły
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. W 1936 roku
złożył podanie i niezbędne dokumenty, z zaliczeniem
egzaminów nie było problemów. 1 września 1936 roku
rozpoczął trzyletni okres szkolenia.
Po zakończeniu nauki jako pilot myśliwca starszy
szeregowy Stefan Wójtowicz otrzymał przydział do 1
Przedwojenny portret Stefana
Pułku Lotniczego w Warszawie. Wobec wielu prowoWójtowicza w pilotce
kacji ze strony niemieckiej Luftwaffe piloci polskich
myśliwców prowadzili nocne ćwiczenia. Nocą z 23 na
24 sierpnia 1939 roku rozpoczęto tajną mobilizację. Personel latający i naziemny
został ewakuowany na lotniska polowe.
Wraz z większością personelu 111 EM 18 września Wójtowicz opuścił Polskę.
Najpierw znalazł się w Rumunii skąd przedostał się do Francji. W maju 1940 roku
rozpoczął służbę w miejscowości Nantes. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do
Dywizjonu 303 startującego na lotnisku w Northolt k/ Londynu. Stoczył wiele potyczek z przeważającą liczbą niemieckich samolotów.
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Sierżant Wójtowicz
11 września 1940 roku
w kabinie Hurricane
wystartował do ostatniego
swego lotu. Walka, w której uczestniczył rozegrała
się nad terenami zabudowanymi w niewielkiej
odległości od Londynu.
Niestety w gorączce
walki ok. godziny 16.04
pojedynczy pocisk przebił
osłonę kabiny, a odłamek
trafił młodego, polskiego
pilota w czoło. Hurricane
bez sterowania runął
błyskawicznie w dół paląc
się i uderzając w ziemię
na wzgórzu opodal Westerham. Lokalna ludność
udała się na miejsce
tragedii, ale nikt nie mógł już pomóc. Śmierć sierżanta Wójtowicza choć dość niedokładnie opisał Arkady Fiedler w „Dywizjonie 303”.
17 września 1940 r. sierżant Wójtowicz spoczął na cmentarzu w Northwood.

Potomkowie sierż. S. Wójtowicza przy jego grobie na cmentarzu w Northwood.
Dowódca Dywizjonu 303 Witold Urbanowicz skierował do Naczelnego Wodza
gen. Władysława Sikorskiego wniosek o pośmiertne odznaczenie bohaterskiego
pilota Orderem Virtuti Militari. W dniu 17 września 1940 roku sierż. Wójtowicz
27

otrzymał to odznaczenie, a także inne wyróżnienia jak: Polowa Odznaka Pilota,
Odznaka 303 Dywizjonu.
19 czerwca br. w rocznicę urodzin sierż. Stefana Wójtowicza w pobliżu miejsca,
gdzie rozbił się pilotowany przez niego Hurricane odsłonięto pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenie z 11 września 1940 roku.
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Plutonowy-Stanisław Kupka urodził się
w 1912 roku w Michowie. Był jednym z czterech
synów Pawła i Weroniki z Tatarczaków. Najstarszy jego brat Aleksander urodzony w 1900 roku
został zwerbowany do wojska i zginął w 1917 roku
podczas I wojny światowej. Do tej pory miejsce
jego pochówku nie jest znane. Po śmierci rodziców Stanisław wychowywany był przez starszego
brata Władysława.
W 1938 roku Stanisław Kupka zawarł związek
małżeński z Leokadią Sienkiewicz z Ciotczy.
W 1939 roku wraz z bratem Władysławem
zostali powołani do wojska. Po kampanii wrześniowej wrócili do domu. Zbliżał się koniec wojny.
Wojska radzieckie przekroczyły granice przyszłej
Polski Ludowej na Bugu, by pod ich „dyktando”
tworzyć II Armię Wojska Polskiego.

Od lewej: Plutonowy Stanisław Kupka

Jesienią 1944 roku Stanisław Kupka został wcielony do tej armii. Odjeżdżając
z domu był pełen obaw czy powróci. Zostawiał żonę z małą 5 letnią córeczką
Irenką.
Niestety pragnienia powrotu do rodziny i ukochanej córeczki Irenki nie spełniły
29

się. Walcząc na Wale Pomorskim w okolicach Wałcza został ranny w tył głowy.
Po przewiezieniu do szpitala w Wałczu
21 marca 1945 roku zmarł. O miejscu pochówku rodzina nie wiedziała. Dopiero
po latach przypadkiem jeden z mieszkańców Michowa odnalazł na cmentarzu
w Wałczu grób Stanisława Kupki, o czym
powiadomił rodzinę. Były to lata 60-te
XX wieku.
Jedyna córka Irenka jak ją nazywał
wraz ze swoimi już dziećmi niezwłocznie
udała się na miejsce pochówku swego
ojca. Od tej pory co roku odwiedza jego
mogiłę. Bardzo chciałaby jeszcze poznać,
gdzie spoczywa starszy brat jej ojca
Aleksander.
Leopold Wątroba – sierżant radiomechanik
Urodził się 1 listopada 1917 roku
w Chersoniu na Ukrainie. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę wraz z rodzicami osiedlił się w Michowie, gdzie ukończył szkołę powszechną. Podobnie, jak
Stefan Wójtowicz w 1935 roku został przyjęty do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich w Bydgoszczy.
Brał czynny udział w kampanii 1939 roku w ramach Armii Kraków oraz w walkach pod Falaise. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Medalem
Lotniczym, Odznaką Grunwaldzką.
Ułan - Leon Targoński z 4 szwadronu 24 Pułku Ułanów z Kraśnika.
W/g dostępnych źródeł Leon Targoński zginął podczas walk prowadzonych 2

30

września 1939 roku pod miejscowością Wysoka k/ Jordanowa. Pośmiertnie został
przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecznych.
Zginął bohatersko jako żołnierz działonu broniąc pozycji przed atakiem niemieckich czołgów. Nazwisko Leona Targońskiego kojarzy się z Michowem oraz faktem,
że służył pod płk./gen. Maczkiem, którego później 1 Dywizja Pancerna tak bardzo
zasłużyła się w walkach we Francji, Belgii, Holandii aż w końcu wkroczyła do
głównej bazy niemieckiej w 1945 roku w Wilhmsharen.

Ludwik Targoński s. Władysława i Stanisławy, mieszkał w Michowie przy ulicy
Składowskiej. Był jednym z sześciorga dzieci. Do II Armii Wojska Polskiego został
powołany w wieku 18 lat. Zginął w czasie zaciętych walk o Kołobrzeg.

Henryk Studziński „Sosna”
Urodził się 12 stycznia 1912 roku w Michowie. Po wybuchu II wojny światowej
związał się z organizacją ZWZ późniejszą Armią Krajową. Brał udział w wielu akcjach sabotażowych i walkach partyzanckich na terenie powiatu lubartowskiego
i sąsiednich występując pod pseudonimem „Sosna”.
Współpracował z partyzantami Batalionów Chłopskich uczestnicząc między
innymi w akcji na Michów. Po wyzwoleniu, jak większość żołnierzy AK został osadzony w więzieniu w okolicy Kowar pracując w kopalni uranu.
31

Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w 1948 roku przeżywszy 35 lat. Spoczął na
cmentarzu parafialnym w Michowie.

Czesław Wronowski ps. „Grom”
Urodzony w Michowie pozostał w naszej pamięci jako kleeberczyk - partyzantkombatant - patriota. Pod Kockiem był uczestnikiem ostatniej bitwy wojsk II Rzeczypospolitej, a z chwilą powstania Armii Krajowej wstąpił w jej szeregi i walczył
do końca okupacji.
Latem 1944 roku z rozkazu lubartowskiego dowództwa AK był przewodnikiem
po ziemi lubartowskiej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. W dniu 13 lipca 1945
roku wyrokiem Sądu Wojskowego w Lublinie został skazany na karę śmierci, która
potem została zamieniona na 10 lat więzienia. Zmarł w 1999 roku, a jego zwłoki
spoczywają na cmentarzu we Wrocławiu.

ppor. rezerwy Wiktor Nastaj
W kwietniu 1945 roku brał czynny udział w forsowaniu Nysy, gdzie walczyły
pododziały II Armii Wojska Polskiego w ramach I frontu ukraińskiego. 28 listopada
1945 roku został skierowany do Podoficerskiej Szkoły w Bydgoszczy uzyskując
32

stopień kaprala. Po wielu latach awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na
stopień podporucznika rezerwy.
Nawiązując do słów „Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli wierni w jej
służbie” jako społeczeństwo Gminy Michów zobowiązani byliśmy przywrócić pamięć o tych ludziach, ich losach i ich rodzin na tle tragicznej pożogi wojennej. Stąd
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Michowa na miejscowym cmentarzu ufundowane zostały dwie tablice pamiątkowe. Jedna uwidacznia nazwiska powstańców
styczniowych, którzy zmarli na skutek odniesionych ran w potyczce pod Trzcińcem
gm. Michów. Są to: Jan Matyjek z Kąkolewnicy, Jan Zdzierski z Jakubowic Murowanych i Józef Zych z Parczewa. Na drugiej tablicy widnieją nazwiska żołnierzy
poległych na różnych frontach II wojny światowej i zamordowanych w obozach
śmierci: por. Stanisław Łukomski zamordowany w Katyniu, sierż. Stefan Wójtowicz
poległy w bitwie o Anglię, plut. Stanisław Kupka poległy w walkach o Wał Pomorski.
Są oni symbolami wszystkich innych poległych bohaterów.
Rodziny poległych i pomordowanych są wdzięczni za wskrzeszenie pamięci
o ich bliskich, którzy swoim przykładnym patriotyzmem zasłużyli sobie na skromne
miejsce pamięci na cmentarzu wśród swoich bliskich.
My potomni zaś powinniśmy powiedzieć ustami wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Poświęcenie miejsca pamięci przez księdza Jana Brodziaka
na cmentarzu w Michowie
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In Memoriam...

mjr Paweł Kornel Oksza-Strzelecki
(20 XII 1965 – 16 III 2021)
Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła
Kornela Strzeleckiego – męża, ojca, wielkiego patrioty, majora Wojska Polskiego,
niestrudzonego badacza dziejów własnej rodziny.
Będziemy pamiętać śp. Pawła jako dobrego i życzliwego człowieka. Jego
działalność dla społeczności miała zawsze na celu dobro drugiego człowieka
oraz pielęgnowanie patriotyzmu, tradycji i historii. Jego zaangażowanie na rzecz
utrzymania dziedzictwa po rodach Strzeleckich herbu Oksza oraz Miaskowskich
herbu Bończa na terenie gmin Baranów i Michów, zasługuje na pełne uznanie,
a podjęte przez Niego inicjatywy pozostaną z nami przez kolejne lata.
Pan Paweł Strzelecki pozostanie na zawsze w naszych sercach, jako godny
do naśladowania wzór na rzecz pracy społecznej oraz bezinteresowanej pomocy
bliźniemu.
Przyjaciele z Gmin
Baranów i Michów
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