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OPOWIEŒCI GENEALOGICZNE

Z czwartà ýonà Franciszkà z Hoùyñskich herbu Klamry 
miaù syna Antoniego Ignacego (ur. 13 VI 1783 – zm. 15 V 
1854), ojca Artura. Antoni zostaù juý nieêle zaprezentowany 
w akcie chrztu swojego syna. Naleýy dodaã, iý juý w cza-
sach Ksiæstwa Warszawskiego byù czùonkiem Rady Stanu. 
Po ojcu odziedziczyù rozlegùe dobra, które jeszcze powiæk-
szyù. W 1834 roku (w roku urodzenia syna!) wybudowaù 
drewniany paùac wedùug projektu Henryka Marconiego. 
Po okoùo dwudziestu latach budynek ten zamieniono oka-
zaùym murowanym. Moýemy go dzisiaj oglàdaã, niestety 
jest w zùym stanie. Antoni Sumiñski zostaù pochowany na 
cmentarzu w Oborach. Uýywaù tytuùu hrabiowskiego, któ-
ry nastæpnie zostaù potwierdzony w Saksonii i w Prusach.

Zofia, matka Artura, pochodziùa z Piwnickich herbu 
Lubicz majàcych swoje gniazdo w Piwnicach pod Toru-
niem. Ojciec Zofii, Stanisùaw (zm. 1840) peùniù szereg fun-
kcji w Królestwie Polskim. Przykùadowo w 1825 roku zostaù 
wybrany marszaùkiem Sejmu. Byù jednym z zaùoýycieli 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. 
Zofia poprzez swojà babkæ macierzystà byùa prawnuczkà 
wczeúniej przedstawionej generaùowej Jeýewskiej. Warto 
moýe dodaã, iý matka Zofii (a babka Artura) – Julianna 
pochodziùa z Karnkowskich herbu Junosza. Przyjæli oni 
nazwisko od swojej wioski Karnkowo (poùoýonej miædzy 
Skæpem i Lipnem). Zamieszkiwali tam nieprzerwanie od 
úredniowiecza (XV wieku) do 1939 roku. Zostali wówczas 
przez Niemców wypædzeni ze swojego majàtku, a po 1945 
roku „wùadza ludowa” nie pozwoliùa im powróciã. Liczne 
pamiàtki dotyczàce bogatych dziejów tejýe rodziny moýe-
my zobaczyã w ufundowanym niegdyú przez nich koúciele 
parafialnym w Karnkowie.

Wróãmy do postaci Artura Sumiñskiego. Po úmierci 
ojca zostaù wùaúcicielem Zbójna i Wielgiego. Braù udziaù w 
agitacji politycznej przed wybuchem powstania. W stycz-
niu 1863 roku sformowaù oddziaùy z wùasnej sùuýby folwa-
rcznej oraz okolicznej szlachty i chùopów (okoùo 300 osób). 
Poddaù je pod dowództwo Jana Waleriana Ostrowskiego. 
Zajæùy one 4 lutego 1863 roku Rypin, a 5 lutego Sierpc. Po 
rozbiciu powstañców pod Sierpcem i wziæciu do niewoli 
Ostrowskiego, Sumiñski dowodzàc resztà oddziaùu stoczyù 
w okolicach Skrwilna kilka potyczek z wojskami rosyjski-
mi. Nastæpnie z oddziaùem przeszedù w okolice Mùawy i po-
ùàczyù siæ z dziaùajàcymi tam powstañcami. Zostaù ranny w 
bitwie pod Rozwozinem. W czasie powstania wystæpowaù 
pod pseudonimem Ludwik Wronowski. Po powstaniu jego 
majàtki zostaùy skonfiskowane i wystawione na licytacjæ 
(Zbójno za 154 tysiàce rubli, Wielgie za 94 tysiàce rubli).

Artur Sumiñski przeniósù siæ do nowo nabytego majàt-
ku Ryñsk w zaborze pruskim, potem osiadù w Sùotwinie w 
Maùopolsce. W 1870 roku otrzymaù zezwolenie na uýy-
wanie tytuùu hrabiego od króla Saksonii, nastæpnie 
potwierdzone w 1876 roku w Prusach. Ýonà Artura byùa 
poúlubiona w 1859 roku w Kikole jego cioteczna siostra 
Julia Karolina Justyna Prakseda z Piwnickich, córka 
Eugeniusza, wùaúciciela Kikoùa, i Joanny ze Zboiñskich.

Z maùýeñstwa tego pochodziùo dwóch synów oraz licz-
ne córki. Stefan (ur. 1869 – zm. 1912), syn Artura, byù 
koniuszym na Poznañskie i Pomorze. Ýonà jego byùa Julia 

Borzewska, siostra Antoniego, który 16 sierpnia 1920 roku 
sam bohatersko przez ponad dziewiæã godzin, nie docze-
kawszy odsieczy, aý do úmierci broniù swojego majàtku w 
Ugoszczu przed bolszewikami. Artur Edward (ur. 1865 – 
zm. 1910), mùodszy syn Artura, ýonaty z Sabinà Oczosal-
skà, byù urzædnikiem Towarzystwa Kredytowo-Ziemskie-
go we Lwowie. Jego potomkowie mieszkajà miædzy innymi 
w Warszawie i w Kaliforni (USA). Spoúród córek Artura 
wymieñmy Zofiæ (ur. 1867 – zm. 1945), która wyszùa w 1889 
roku za Jana Albina barona Goetz-Okocimskiego, przemy-
sùowca, wùaúciciela miædzy innymi browaru Okocim.

Artur Sumiñski zmarù 19 listopada 1886 roku w Sùotwi-
nie i zostaù pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzes-
ku. Warto jeszcze pokazaã pamiàtkæ poúrednio ùàczàcà 
Artura Sumiñskiego z Sierpcem. Zostaù on chrzestnym 
Witolda Konstantego Tadeusza Adolfa Waúniewskiego 
herbu Boñcza urodzonego 11 marca 1856 roku w Woli 
Starej, syna Wùadysùawa dziedzica poùowy Sierpca i Marii z 
Piwnickich. Tenýe Witold Waúniewski bædàc juý studen-
tem medycyny w Warszawie zmarù 19 paêdziernika 1879 
roku. Jego nagrobek znajduje siæ za kaplicà na cmentarzu 
parafialnym w Sierpcu.

Dostrzegamy zatem róýne, zapomniane juý, zwiàzki 
Artura Sumiñskiego z okolicami Sierpca.   
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