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Bronisław Szlubowski (1855-1939)

Szlubowski Bronisław (1855-1939), h. 
Korwin, ziemianin, właściciel majątku z sie-
dzibą w Radzyniu Podlaskim, działacz spo-
łeczny i polityczny. 

Ur. 7 X 1855 r. w Radzyniu, na chrzcie 
otrzymał imiona: Bronisław Feliks Ma-
ria Franciszek Antoni Wojciech Józef. Syn 
Stanisława Floriana Szlubowskiego, wła-
ściciela majątku radzyńskiego i Bogumiły 
Bronisławy, c. Wojciecha Korwin Prendow-
skiego, znanego z gospodarności dziedzica 
dóbr Czyżowa Szlacheckiego i Zawichostu 
oraz Kolety Łabęckiej. Br. miał dwoje star-
szego rodzeństwa Henryka (ur. 1852 r.) 
i Marię (ur. 1853 r.) oraz siostrę bliźniaczkę 
Konstancję. M. zmarła przy urodzeniu bliź-
niaków, miała 24 l. 

Herb rodziny - Ślepowron, zwany rów-
nież Korwin, przedstawia w polu błękitnym 
podrywającego się do lotu, trzymającego w dziobie złoty pierścień czarnego kruka 
na srebrnej podkowie z krzyżem kawalerskim złotym. Najwcześniejsze źródłowe 
informacje o rodzie pochodzą z pocz. XVII w. Gniazdem rodzinnym Szlubowskich. 
było Szlubowo w z. ciechanowskiej. W XIX w. rodową siedzibę stanowił maj. Opole 
w pow. włodawskim. W 1834 r. dziad Br. – Antoni, s. Józefa, zakupił dobra Radzyń 
w pow. radzyńskim. Transakcja niniejsza ustawiła Antoniego – sędziego pokoju 
pow. włodawskiego - w szeregu największych właścicieli ziemskich pow. radzyń-
skiego. Synowie Antoniego – Stanisław Florian i Józef – pełnili funkcje sędziów 
pokoju, byli członkami Tow. Roln., wchodzili w skład Rady Opiekuńczej szpit. Św. 
Kunegundy w Radzyniu. W 1869 r. radzyńska linia Szlubowskich otrzymała tytuł 
hr. nadany im przez papieża Piusa IX.

Ojciec Br. – Stanisław Florian - zm. w Radzyniu 22 IV 1895 r. w wieku 81 l. 
Jeszcze za jego życia Henryk i Br. otrzymali część z radzyńskich włości. Br. został 
właścicielem dóbr Chomejowa Wola, zwanych też Olszewnicą, a Henryk – dobra 
Białka i Kostunin. Ostatecznego działu rodzinnego dokonano w 1896 r. Siostry 
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Konstancja i Maria zrzekły się swoich praw do maj. Radzyń na rzecz Br. Powo-
dem, dla którego głównym spadkobiercą został najmłodszy s., a nie najstarszy, była 
prawdopodobnie choroba Hen. U kresu życia ubezwłasnowolniony, wydaje się, że 
tylko przez krótki okres czasu samodzielnie zarządzał swoją schedą. Zm. 27 V 1927 
r. mając 75 lat.

W 1892 r. Br. poślubił Zofię Chłapowską (ur. 15 V 1869 r.) pochodzącą z Wiel-
kopolski z rodu Chłapowskich z Kopaszewa. Zofia była c. Anny i Kazimierza, 
a wnuczką gen. Dezyderego Chłapowskiego z Turwi, prekursora nowoczesnego 
roln. Ślub odbył się 26 IV 1892 r. w Kopaszewie. Krótko potem Br. uległ poważ-
nej chorobie, jej wynikiem był postępujący paraliż. Szlubowscy nie mieli dzieci. 
U kresu życia na spadkobierców wybrali synów Bronisławy z książąt Woronieckich 
Doria Dernałowicz – siostrzenicy Br. Akt przysposobienia Adama i Stanisława spo-
rządzono w 1938 r.

Pomimo choroby, Bronisław sprawy maj. prowadził doskonale. Dobra składa-
jące się z czterech folwarków i funkcjonujących tu zakładów przemysłowych: go-
rzelni, cegielni, tartaku, młyna i miejsc eksploatacji torfu w opinii współczesnych 
były bardzo dobrze zarządzane. Br. był człowiekiem bardzo oczytanym, niezwykle 
inteligentnym, zaangażowanym w życie polityczne.

W okresie zaborów, w latach wzmożonej rusyfikacji tak, jak inni ziemianie włą-
czył się aktywnie, w działalność mającą na celu obronę polskości i wiary oraz pracę 
społeczną. Jednym z przejawów walki Polaków z nasilającą się po powstaniu stycz-
niowym rusyfikacją były starania podejmowane w celu ochrony bądź tworzenia 
polskiej szk. elementarnej. Postawa Br. była w tym przypadku zdecydowana. Wy-
cofał fundusze na utrzymanie szk. w mieście z chwilą wprowadzenia nauczania 
w jęz. ros. Zabronił pracownikom ze swoich dóbr posyłać do niej dzieci. Sam zor-
ganizował naukę dla nich w maj. Władze zaborcze próbowały wyegzekwować od 
Szlubowskiego fundusze na szk. w sądzie.

Głośną sprawą, w która zaangażowany był osobiście właściciel Radzynia była 
walka w obronie kościoła w Opolu, dawnym maj. Szlubowskich. Przodkowie Br. 
ufundowali tam kościół, który pełnił rolę rodowej kaplicy grobowej. W czasie, kie-
dy stawiano kaplicę miejscowa par. łacińska posiadała stary kościół par. Początko-
wo była tam również świątynia unicka, ta jednak ze względu na wiek uległa znisz-
czeniu. Wobec takiej sytuacji ówczesny administrator diec. lubelskiej – bp Wojciech 
Skarszewski, przekazał unitom w użytkowanie świątynię par. w Opolu. Katolicy 
natomiast otrzymali zgodę od Szlubowskich na odprawianie mszy w kaplicy ro-
dzinnej, która zaczęła funkcjonować jako kościół p.w. Zwiastowania NMP. Wciąż 
jednak składano tam prochy zm. z rodziny fundatorów. W okresie prześladowań 
unitów, w 1890 r. zniesiono par. opolską, jej z. przekazano par. prawosł. Ufundo-
wana przez Szlubowskich kaplica stała pusta. Podziemia ograbiono, zbezczeszczo-
no pochowane tam ciała. Przez lata, mimo wielu starań miejscowej ludności, nic się 
nie zmieniło. Dopiero ukaz tolerancyjny z 1905 r. dał nową nadzieję na odzyskanie 
świątyni. Wysłano do Petersburga prośbę o jej odzyskanie, jednak wobec braku od-
powiedzi przystąpiono do jej okupacji. Na skutek decyzji gub. siedleckiego w 1907 
r. kościół oddano duchowieństwu prawosł. Cerkiew przystąpiła do jej ostatecznego 
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zajęcia, a dla podkreślenia tego faktu 4 XII 1907 r. dokonano jej poświęcenia. Walkę 
o kościół podjęli, obok parafian także potomkowie jej dawnych właścicieli – Br. Szlu-
bowski oraz hrabina Wielhorska z Rzymu. Wobec bezskuteczności działań sprawę 
poddano pod obrady parlamentu rosyjskiego. Interpelacja przygotowana przez Koło 
Polskie w Dumie Państwowej podpisana została przez 38 posłów, a omawiana była 
w 1910 r. Obrońcy kościoła w Opolu przegrali walkę w ostatecznym głosowaniu. 
Kościół pozostał w rękach prawosł., do 1918 r. pełnił rolę cerkwi. Rekompensatą było 
zezwolenie władz na budowę nowej świątyni. Historię świątyni w Opolu oraz walkę 
o nią opisał sam Br. w książce „O kościół w Opolu” wydanej w 1910 r.

W okresie zaborów w maj. radzyńskim Br. organizował spotkania – zjazdy zie-
mian i chłopów, podczas których rozmawiano o pracy w obronie polskości i wiary. 
W czasie wizyty duszpasterskiej biskupa Jaczewskiego w Radzyniu w 1905 r., Szlu-
bowscy zorganizowali uroczystą oprawę tego wydarzenia. Kilkanaście lat później 
w 1918 r. Br. był również wśród witających bp H. Przeździeckiego - ordynariusza 
wskrzeszonej diec. podczas przyjazdu do Siedlec. 

Działalność na polu politycznym, obywatelskim uzupełniała aktywność Szlu-
bowskiego na polu społecznym. Przybierała ona różne formy i często wykraczała 
poza zakres zwykłej pomocy. Jednym z przejawów pracy dla miejscowej ludności 
było zakładanie przy dworach ochronek.  Ochronka działała m.in. w Radzyniu, przy 
folwarku Gubernia. Szlubowscy anonimowo wspierali również zdolną młodzież 
z teren maj.

Szlubowski włączył się również w działalność organizacji rolniczych. W 1909 r., 
wzorem innych miejscowości w powiecie powstało kółko rolnicze. W 1910 r. liczyło 
69 czł. Jej prezesem był początkowo Br., w latach późniejszych Adam Żarski – admi-
nistrator dóbr radzyńskich. Właściciel maj. radzyńskiego niejednokrotnie figurował 
jako wspierający finansowo działalność nie tylko miejscowego kółka rolniczego, ale 
i CTR. Za główne zadania kółek uważano podnoszenie poziomu kultury rolnej we 
wsiach położonych niedaleko centrum dóbr. Było to możliwe dzięki sukcesywnie 
kupowanym narzędziom, wprowadzaniu nawozów sztucznych oraz prowadzeniu 
edukacji rolnej. KR w Radzyniu kupowało narzędzia i sprzęt rolniczy, nawozy, or-
ganizowało również kursy i pogadanki dotyczące nowych metod upraw i nawoże-
nia. W celu umożliwienia włościanom dostępu do nauki, założono gospodarstwo 
doświadczalne. 

Radzyńskie KR w 1913 r. zorganizowało wystawę. W komitecie zasiadali Br. Szlu-
bowski, jego małżonka Zofia, książę Czetweryński oraz inni ziemianie i czł. stowa-
rzyszenia. Relacje z wystawy zamieściła gazeta „Wieś i dwór”. Prezentowano na niej 
produkty rolne i zwierzęta hodowlane z okolicznych maj. i gospodarstw, maszyny 
rolnicze z radzyńskiej fabryki Laskowskich, warsztaty tkackie i wyroby podopiecz-
nych Koła Zjednoczonych Ziemianek w Radzyniu pod kierownictwem Z. Sz. W trak-
cie trwania wystawy radzyńskie Tow. Miłośników Sceny i Muzyki prezentowało 
swój dorobek. Z dbałością o rozwój oświaty rolniczej w pow. radzyńskim związana 
była również fundacja folwarku Kąty. Wydzielony z obszaru należącego do dóbr ra-
dzyńskich przeznaczony był przez Br. na cele kult.-oświat., prawdopodobnie na szk. 
roln.
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Politycznie Br. Sz. przez wiele lat związany był z narodową demokracją.  Zaan-
gażowany był również w działalność Związku Ziemian. W latach 1918-1920 należał 
do grona członków Kom. Rewizyjnej tej organizacji. Zaangażowanie polityczne Br. 
przejawiało się również w działalności wydawniczej. Jej wynikiem był ukazujący 
się w Warszawie w latach 1914-1915 dziennik „Głos. Dziennik Polityczny” oma-
wiający bieżące wydarzenia w kraju i na świecie. Bronisławowi przypisuje się rów-
nież autorstwo pracy, która ukazała się pod pseudonimem „Korwin”. Tekst pt „Jak 
w obecnej chwili przedstawia się sprawa polska? Kilka uwag na czasie” prezento-
wał poglądy polityczne autora na temat kształtu niepodległej Polski.

W historię Radzynia Br. Szlubowski zapisał się przekazaniem pałacu na rzecz 
Państwa. Stosowne dokumenty podpisano w Warszawie 29 V 1920 r.  Rezydencja 
została przekazana Ministerstwu Spraw Wojskowych na cele związane z wojsko-
wością.

Działalność Br. wspierała ż. Zofia. Tak, jak w innych majątkach, również w Ra-
dzyniu zorganizowano Koło Zjednoczonych Ziemianek (od 1907 Tow. Zjednoczo-
nych Ziemianek), które prowadziło działalność oświat. i społ. wśród kobiet wiej-
skich. Kołem radzyńskim kierowała Z. Szlubowska. Pod opieką ż. Br. znajdowała 
się czytelnia prowadzona w maj., w której udostępniano miejscowej ludności ele-
mentarze, ilustrowane czasopisma, poradniki rolnicze, beletrystykę. Czytelnię od-
kryły władze ros. w 1907 r. Wypożyczalnię książek w maj. radzyńskim prowadzo-
no również po odzyskaniu niepodległości. Pod szczególną opieką Z. Szlubowskiej 
znalazł się również powstały w 1921 r. przy parafii radzyńskiej sierociniec zwany 
„Domem Św. Józefa”. Dziećmi opiekowały się ss. Albertynki. Przełożoną zakładu 
była s. Longina, personel stanowiły natomiast cztery wychowawczynie oraz pielę-
gniarka. Pobyt w przytułku był bezpłatny.

Schorowany Br., zm. w Warszawie 19 XII 1939 r. Pogrzeb, który odbył się w wo-
jennych warunkach i skromnej oprawie, zgromadził przedstawicieli ziemiaństwa. 
Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele p.w. Św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu i tam też, w podziemiach, spoczęły jego szczątki. Zgodnie z testa-
mentem miejscem pochówku miał być Radzyń. Maj. radzyński otrzymać mieli 
Adam i Stanisław Doria-Dernałowicze. Majątek Olszewnica (Wola Chomejowa) 
odziedziczyła Zofia. Dawna właścicielka Radzynia podczas wojny przebywała 
w Warszawie. Była tam na pewno w trakcie walk powstańczych w 1944 r. Po wojnie 
zamieszkała w Krakowie. Dożyła wieku 92 l. Zm. 14 XII 1961 r.
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