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komediantem?" slowo ,,komediant" uznal za obeliywe. Jesieniq l?gb r.
zgronradzil wlasny zespdl; gral z nim w Warszawie, w poznaniu, a na_
wet rv Gdansku, uzyskal bowiem w ezasachzaboru pruskiego przywilej
na darvanie przedstarvieri polskich na obszarze prus poludnior,vy.t. eoguslaw.ski podaje, Le zespol Truskolaskiego byl gor4co przyjqty .,od
dobrych gdanszczan,ktorzy pierwszy raz majqc u siebie widowiska
w pol.skirn jqzyku, przy'chylnosei swoJej do narodu, ktorego niegdyi
czqstkEbyli, niezaprzeczonedali dowody".
Powr6cirvszy do warszawy, po kr6tkiel ehorobie, Truskolaski rryzstal
sig z tynr swiatem. w Dzielach d,ramatgeznyehBoguslarvskiegoznajdujemy taki jego konterfekt:
,,l3yl donosnej postarry, dosyi okrqglej tuszy, trvarzv mgskiej i znaczqcej. oczy nieco male, cho6 iyv,'e, nie odpowiadalv rvielkosci trvarzy,
co nlr.r teL rviele rvvrazu! osobliq'ie \i!' tragicznej mimice ujmowalo.
l\Iim'r to gnies, komiczny, ialtobliwosi' i sardoniczny smiech ivybornie
odda'"val.Poruszenia ciala mial iywe, zgrabne, a w polskim osohliu,ie
ubiorze hardzo prz.yjemne. GIos donoriny, nieco ostry, w tragicznych
rolach umiai dzin'nie lagodzic.caly sklad jego rvyobraial *mjalq i otwartq duszq. Przywi4zany nad wszystko do ojczystego ubi'ru, przez cale
iycie clrodzil po pr-rlsku,strojqc siq zaw'szeczysto, grt:torvnie. a narvet
i r:kazale: przymuszonv ubierac.siq na scone w r6ine zagraniczne kostrull;v, 2alo\val zalvsze,2e nie rnugl nosic rvqsow,najcelniejszej ozdoby
teg?.stluju. lV tlrmorvvm po2yc:iunieco srlr6wy, w t0u.arzystr.,,ie
byt zabar+'r:r'ri'r.
2artnbiiu,.vm,a niekied'; satl..rycznym.plzyjac.:cl l<ohiet,lub i ; r ' r ' t i i l < \ \ r t ) s { r l e f l i 'z} y e i a . [ . s z q d z i e n r i l e p t . z y j n ' r { r v l n r - . u l r i ; i l z j r x l n a f s r r b i , , , s r a r : r r t r t ' l < i z r ; s l l r r . . ' i l p o z f 1 r . : 1 1 jpgi ' ; l i v f l : r i r v y z i r i i l , s e L c l c h p r z y j a c i 6 l
i t"r-ch rvsz',-stkiclt, l.:lrilz.t' go znali."

Przv pocz4tku hatakumb, gdz.ic zachou'aly sig szczqtki starego
lrlLlr'u,'u1
globcu,'iecrodz,in.vSzv:nanorvskich.Wznoai siq nad
.l'budclrt''ario
nirn kamiellnv pornnik z herbem Slen,rrvrnn- wojcicki oraz wszystkie
przervodniki po Powqzkach okresla.j4go mylnie jako herb Korwin nalris zaSglosi:
.,Grob Szymanorvskich. MELCHIOR KORWIN SZYI\IANOWSKi,
sterr-rsta klonorvski.

Fundator

cmentarza

i

ko$ciols

powqzkowskicgo.

Z m a r l 1 7 9 ?r . "
Pomnik, jak stwierdza jedna z tablic na nim umieszczonych,w)'stau''ilv u' 184? r. ,,stroskanei n'dziqcznedzieei" $p. Teofila Korwin szymanln'skiegc;.radcy prokuratnrii generalnej Krolestn'a Polskiego, i jego

K+trw in'S;ilmgn0**.sr{i

z Magnuskich, anarlej I sierpnia l83tl r. Pon'rnik zostal
iqnr, 1{ar.ianr1.!rv l{itr4 r. utlrtorviony kosztern dozoru cmentarza Polvllzkor,r'.skiego.Napis
lril l)()rrniku zatviera nieicisloSci. I\[ylna jest clata itlielci l\Ielchiora.
Wedl rrq rvyjasnien ia Franciseka Korrvin Szytnanurv.skiego,autora u'stqpu
fir.ifz .';yczerprrj4co npracowanego komentarza d<:r k.srqiki Jiz<'i S;.r1?nu,roilslci. List.tl do sfcro$cirrry wgszogrod,zkiej (PlW l9?3]. hlelchior
Szvn:;rno\r'ski zinarl przed 1?95 rokiem, co poSrviadcza znajdui4c:1' siq
u' jeg,r posiadanru ,,dzial rodzinlly" z tego roku. O nasuu'ajalcych siti
u'utp.!iwosciach. ezy Melchior byl wylqcznyrn ofiarodarvcq ziemi pod
curent:trz, tli'la juZ mu$/a. Natomiast na pe\il'no nie byl fundatorem ko*r:i'rla ani natvet rvspolfundatoreul, gdy2 jego nazu'isko nie jest w og6le
rr'"r.rr.,enirmeri'-irod licznych osob. ktore skladaly poka2ne sumy na budertt t.ej swr4t]'ni.
K,'1'rr'in Szr.tnano$'scy sE starq rodzinq mazon'ieckq. Pieczqton'ali siq
pielrn:rtnie. jah podajq dan'nieisi heraldycy Paprocki i ()knlsl<i, herbettt
.lezit,r'i;r(1:r;'.eC;tau'ial
rtin'tric2 kruka), z,amienionvm z biegietn u iekorv
na herb Slepo\\'r()It. Podcbnie jak niekttire intte rudz'in.y*
1;rz.ez1oclzir1,-.
tegr, i:erbu uzyw.ajq przydnnrka Korwin (kruk po lacinte t:ntt t-ts),sllqelujqi poclrt;dzenreod krola wqgierskiego lVlaciejr Konlinn (1{{0-149t1),
s1.na .tAnosa i'Iunyadiego. Nazw'isko rvzigli od *'si Sz1'rnan1'w powiecle
.szcr:ucz)'nslirrn.ktorej dziedzicem byl Mikola j Sz1'tnanorvski, emarly
przeci 154.1 rukiem. Potem trsiedli takie w woie$rodztu'ie rawsktm.
Meji.hior Kont'in Szymanou.ski byl synem Krystyn5' z Wnlczynskich
i fuiichala, si.'rlusty wyszogrodzkiego. (Narviasem nto2na u'spotnniec, 2e
I\liclr.,t lrosi;rda swoje epitafium po }ewej stronie oltarzn rv.ko$ci6lku
poka;trtelitanskirn pod u'ezrvantem Niepokalanego Poczqcia Najsiv iqtsaej
I\farr Pann',' llr'/.1' przl-ttrlku dla stareorv' ,.Carita.c" na I(rakorvskim
tnieii
Pr.ze:l::'rir:l'.(rr.;
) Irfzvponrnijnrr.., 2e poza h'Ielchitlrenr Sz.vtlranrtr,t'scy
je.szczetlzech -{r'n(,w: lvlacieja, Kazit'tlierz-ai I)r'ztng.
Melchior ultxlzit siq tv 1?2-t r., s. 1758 otrz-ynral stat'o:;tn'oklcnolTL^zekl siq tej godnuskie. r,,' I77! zostal stulnikiern rvarsza*'skim.
sci u.'i?B{i. l{ial czter€ch s-vnon,:Walentego, Stanislan'a. Tecrfila i Antoniego. Stanisla*-, general zierni \{:arszarvskiej, zostal lorvnie2 pochrlu'aSz.1'wranoluskich spoczyu'ajq
nJ* rri Puirilzkach. W grobowcu Kort'in
Su'iadczil
umieszczon€ tanr tablte.
rodziny.
o
czym
licznr czlonkort.ie tej
,ledna z nich l:o*r*'iqcona jest pamiqci Jdzefa Szyrnanorvskiego. chuciai
nie ::.,slal prrhorvany na Powqzkach, jak mylnie podai4 Klementl'na
z Tar"skich Iluffmanowa i herbalz Niesieckiego w wYdaniu Bobrowicza,
iecz rr katal<untbach cntentarza Swiqtokrz.vskiego, co \\']'rainie prostuje
W6jcrcki.
Jozef Szytnanowski byl rr'nukietn Michala. a sJ-nem Macieja. kasztelana rarvskiegr:. i Ann5' z Lus'tczeu'skich. Urudzil siq rv roku l?{8. Wy'5 -.- C'-', rtlxrr
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,Sclacki

woJsk
warszawy arcyksigcia Fenlynaoda d'Este, gl6wnodowodzqcego
prezesem Trybunalu
austriackich. w rgio r. Borakowski obrany byl
r' zostal sedzia Sqdu
1S16
W
Ilandlowego departamentu warszawrlsiego.
r.'
Ix) 50 latach sluiNajwyisze! Instancli Krtlectwa Polskiqn. w 1824
Mieszkal we
by publicznel, ,,usu-nel siq jako erneryt w domoury zak4t"'
(policyrry 53)'
wlasnym domu na krgkow6kim Przednie'*iu nr 435
w6jcicki,
,,i€den
trrrierdzil
7,.ostaipochowany w katakunbach, lecz Jak
prochy
starca".
Dspis nie wskazuie w nieh mieJsca' gdzic slpoczqry
Magnuszewskiec6rka Boraknwd<iego Maria w5rs"le ?a Hiacwte
poetq uczesFrik
i
drasraturg
go. Ich synem byl Dorninit ilIngnusze*shi'
r.
1810 W domu dziadf,owstania tistopedowego. Urodzil aiq 21 cze'.o'ca
mial dla Eiebie maly pokoik o JedL p""y Krakowskim prreA*ie,i"iu
linym olnie wychodzqcym na podw6rze. Ilolegowal Ptzez trzy lata w
go
odwiedzal
ceum z Chopinern, a f,'r5rc* czqsto
- iak zanotowal kronikarz - eiadal do forpor"*
przymrocznej
,,w
przyletepianu i gral arulo. Uciszalo siq wszystko dokola. Starzec w
glym pokoju przyJuchiwal siq z zajqciem' mlody poeta obok napawal
melodiq, eo wlrylywala spod rqk Fryderyka. A nie gral nic
Jii
fan""i"e
nieznanego, naSczgiciei z ludowego tematu improwizowal cudorvne
'
tazje."
na
w
Gwo2dzcu
r"
lB{5
marca
27
Dominik Magnuszewski umarl
Ukrainie.

15 sierpnia 1831 roku lud warszawski, nastauriony wTogo do rzqdu,
domagaj4c siq rasadniczych zmian w kiemwnictwie, wszcz4l rozruchy
i wtargnql do Zamku. Osoby przetrzymywane tam w areszcie, pod niezbyt jasno sformulowenym przeciwko nirn zarzutem ,,o przygotowywanie spiaku w porozumieniu z dow$dztwem msyjskim", wywleczong na
ulbe i dokonano samosqdu- zginer wtedy migdzy innymi general
ANTONI SALACKL Zgin4l niewinnie. Historycy sq zdania" ie i;adnego

*:Hril"JtJl*

**

sie e marce r774r.we wni z'rowiea w obwo-

dzie przernys&im w GalicJL Shnbe woiskowq mzpocz4l Jako kadet 25
grudnia 1?82 r. Po sze$ciu latach, 2? listopada 1?88 r., zostal sierjlantem
w korpusie iniynierdnr koronrqrch woJsk Bzeczypospolitel, lE sierpnia
l?39 r. - kond.uktorem, 2S grudnia t3gd roku - pdponrcznilciem.
Walczyl pod Zielericarai i Dubienkg. 20 eierpnia l?92 r- awansoqral na
Y issulrcrucznika, 46,30 marca 1?94 r. nlianou/any byt kapttanem.
ll - CtDcotarz

powqztoqrtbl

Rok 1833

I(ierownictwo domu bankowego przejql po ojcu Antoni Edward
Fraenkel wsp6lnie ze swoim przyrodnim bratem Aleksandrem Karolem
Bernardem Laskim- Energiq i przedsiqbiorczoSci4 dor6wnywal zmar
lem ojcu, o ile go nawet nie przewyigzel. Jui w 1832 r. razem z J6z*'
fem Epsteinem uzyskal poZyczkq w wysokoSci 150 mlllon6w zlotyclr
dla Banku Polskiego, kt6ry dzialal w imieniu skarbu Kr6lestwa Polskiego. W 1839 r. przeprowadzil z sukcesem poiyczkq wewnqtrzn4W uznaniu zaslug otrzymuje 14 stycznia 1839 r. dziedziczne szlachect*'o
Kr6lestwa Polskiego z herbem wl,asnym: w polu czerwonym w prawo nad uko$nym pasem czarnym z trzema sze$ciopromiennymi gwiazdami
zlotymi - pot orla ezarnego uko3nie skrzydlem do gory, pod pasem
za$ - czapka skrzydlata Merkurego w lewo. Nad helmem w koronie
trzy strusie pi6ra. Labry czerwone podbite srebrem. Tarcze podtrzymuj4 dwa charty biale w obroiach, z odwr6conymi glowami. Godlo:
Sapienter et Audacter.
Rzutki benkier eieszy siq przychylno$eiq i laskawo$ciq cesarza Mikolaja I. 10 wrzeinia 1840 r. warszautska prasa donosi:
,,Najlar6nieJszy Pan polecil JO. feldmarszalkoqri ksigciu warszawskie'
mu namieshrikowi, aby w iego imieniu byl oJcern chrzestnym niedawno
rrrodzonego syna W. A. de Fraenkel (Frenkel), Iedcy t.o., tutejszego bankiera. Obrzgd chEtu Swigtego wezorai zostal dqetniony ine, JW. Ks.
biskupa Chmielewskiego. Matk4 chrzestnq byla JO. Ksiqina Teresa Jablonowska. Znajdowaty sie przy obrzedzie JO. Ksiqina warszawska
[Paskiewiczowaf i znakomite osoby. Niemowlq otrzymalo imiona: Mikolal Jan Edward."
tonq Fraenkla i matkq dziecka byla Berta z MorawskichAntoni Edward Fraenkel byl starszym Giddy Warszawskiei, czlonkiem Rady PrzemysloweJ Komisji Rz4doweJ $praw wewngtrznych
i Duchownych, kuratorem instytutu dla moralnie zaniedbanych dzieci
'W
1854 r. otrzymal tytul barona Cesarstwa RosyJskiego.
w Mokotowie.
Byl kawalerem order6w Sw. Stanislawa II hlasy i 3w. Wtodzimierza
IV klasy.
Po Smierci iony po6lubil Ateksandrq von Essen. Przeni6sl sie do Par5'ia, gdzie w nov/o powstajqcej rlniet$igiy Champa-Elysdes wybudowal
palac. Wielka uroda iony oraz slynna w calym Paryiu kuchnia 6ci4galX
dn jego salonu najlepsze towarzystwo.
Corki Samuel,a Leopolda Antoniego, a siostry Antoniego Edwarda
powychodzrly za mqi: Franciszka Marlanna w 1618 r. za Fr-Srderyka
Marcina Magnusa, baukiera \ry Berlinie; Joanna Adetajda Ludwika
w 1822 r. za Karola Gustawa Wolffa, dziedziea d6br Glueh6w; \tl'iktoria
Karolina Eugenia W 1831 r. za barona Karola von Kaskel, konsula

