
KiedyMichałSzweycer,
właścicielRzeczycy,obiecywał
przedponadstulaty,
żeufundujewitraże
wmiejscowymkościele,
nieprzypuszczał,żenieudasię
tegopragnieniaspełnićani
jemu,anisynom.Zrobił
todopierojegoprawnuk
Stanisław.Niecałymiesiąc
temuwitraż,przedstawiający
św.Michała,pojawiłsięwoknie
kościołaśw.Katarzyny
wRzeczycy.
–piszeAnnaGronczewska

S
tanisław Szweycer,
rocznik 1944, to pra-
wnukMichała, byłego
właściciela Rzeczycy,
dwutysięcznej wioski
koło TomaszowaMa-

zowieckiego, słynącejm.in. z tego, że
naprzełomie siedemnastego iosiem-
nastegowiekuproboszczembył tupa-
miętnikarz ks. Jędrzej Kitowicz. Dziś
Stanisław Szweycer jest dyrektorem
wbiurzedrogownictwa ikomunikacji
warszawskiego ratusza, ale od lat ba-
dahistorię rodziny, tak jakkiedyś jego
ojciecTomasz,awcześniejdziadek Ja-
nusz.
Szweycerowieswojąhistoriąmogli-

byobdzielićkilka rodzin.Tradycja ro-
dzinnamówi, żedoPolskiprzybyli ra-
zem z Sasami. Pierwsza wzmianka
otymrodzienapolskichziemiachpo-
chodzi z 1700 roku. Wiadomo, że
poprzybyciudoPolskiSzweycerowie
osiedlili się, Olbrachcicach. Brakuje
tylkowyjaśnień, o któreOlbrachcice
chodzi.WPolsce jest bowiemsiedem
miejscowości o tej nazwie. Stanisław
Szweycer skłania siędoOlbracickoło
Płocka.
– Jeden z moich pradziadów miał

stanowiskoziemskie, awiększość ro-
dzinyosiedliła się stosunkowonieda-
leko Płocka – wyjaśnia Stanisław
Szweycer.

Fotograf Mickiewicza
Z Rzeczycą rodzina Szweycerów

związałasiępoprzezWincentego.Tra-
fił tamokoło 1859 roku, przedwybu-
chemPowstaniaStyczniowego.Wcze-
śniej miał majątek w Olszowej koło
Ujazdu, która znajdowała się wtedy
w powiecie rawskim. Potemdokupił
jeszcze sąsiedzkie majątki w Barto-
szówce i Luboczy.W sumie należało
doniegopięć tysięcyhektarówziemi.
Połowę stanowiły lasy, a resztę pola
uprawne.BratemWincentegobyłMi-
chałSzweycer, jednaznajciekawszych
postaciwhistorii rodziny.
– ImięMichałbyłobardzopopular-

newnaszej rodzinie–mówiStanisław
Szweycer. –Wkażdympokoleniu jest
u nas jakiś Michał, a czasem nawet
dwóch.
MichałSzweycerurodził sięw1808

rokuwGlinnikukołoTomaszowaMa-
zowieckiego, tamdziś stacjonuje 25.
Brygada Kawalerii Powietrznej. Stu-
diował prawonaUniwersytecieWar-
szawskim.
–Udałomi sięnawetdotrzećdo je-

go indeksu – zaznacza Stanisław
Szweycer.
Jednak Michał studiów nie skoń-

czył. Jako student rozpoczął działal-
nośćwkonspiracyjnychorganizacjach
niepodległościowych. Ich spotkania
odbywały się między innymi w ka-

wiarni„Honoratka”przyul.Miodowej
wWarszawie. Tuż przedwybuchem
PowstaniaListopadowego,po jednym
ztakichnielegalnychspotkań,Michał
Szweycer został aresztowany przez
carskąpolicję.Znalazł sięwwięzieniu
ukarmelitów.Powybuchupowstania
został oswobodzony i został adiutan-
tem generała Józefa Dwernickiego.
Za bohaterstwo podczas bitwy
podOstrołękąodznaczonogoZłotym
KrzyżemVirtuti Militari. Po upadku
powstania musiał uciekać z Polski
i znalazł schronieniewe Francji. Pra-
cowałwParyżu jakogeodeta.
–Wyznaczał szlakidrogowe ikole-

jowe–opowiadaStanisławSzweycer.
– Był znany z tego, że przemierzył ca-
łą Francjęnapiechotę.
W ParyżuMichał Szweycer przy-

jaźnił się z AdamemMickiewiczem,
znał Kamila Cypriana Norwida.
Do jego przyjaciół należeli też Sewe-
ryn Goszczyński i Teofil Lenarto-
wicz. Szweycer był jednymz tzw. to-
wiańczyków, znanym jako brat Mi-
chał. Nie wiadomo czy poznał
Mickiewicza poprzez to towarzy-
stwo, czy też znajomość rozpoczęła
się wcześniej.
– Już po śmierciMichała Szweyce-

ra,znasząrodzinąkorespondowałsyn
AdamaMickiewicza–mówiStanisław
Szweycer. – Przesłane przez niego li-

sty i innerodzinnepamiątki spaliłysię
wczasie PowstaniaWarszawskiego.

Śmierć za światło
Michał Szweycer był jednym

zpierwszych polskich fotografów. To
onuwieczniłnazdjęciachAdamaMic-
kiewicza iCyprianaNorwida.Zrobio-
neprzezniegofotografiepoetówznaj-
dująsięwewszystkichszkolnychpod-
ręcznikach.
Michał nie mógł wrócić do cesar-

stwarosyjskiego,boczekał tamnanie-
gowyrokśmierci.Alebezproblemów
jeździł do zaboru austriackiego, spo-
tykając się z rodzinąwKrakowie. Brat
Wincentydostarczałmum.in.pienią-
dze na utrzymanie. W czasie jednej
z takichwizytwKrakowieMichał za-
uważył, że śledzi go niewysoki czło-
wiek.Wpewnymmomencieodwrócił
się, przycisnął go do ściany i zapytał,
dlaczegozanimchodzi. Szweycerbył
wysokim,wysportowanymmężczy-
zną. Taki atak zrobił więc wrażenie
na niewysokim człowieku. Przerażo-
ny zaczął tłumaczyć, że jest artystą
i przygotowuje się domalowania no-
wegoobrazu.Zafascynowałagotwarz
Michała i chciał, by mu pozował
do obrazu. Artystą tymokazał się Jan
Matejko. Twarz Michała Szweycera
ma Piotr Skarga na płótnie „Kazanie
Skargi”.
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Powszechnie

znane

fotografie

Mickiewicza

i Norwida to

dziełoMichała

Szweycera

Rzeczyca,rok1913.Drugiz lewejMichałSzweycer,któremuniedanebyłoufundowaćwitrażadlamiejscowegokośc
poświęceniawitraży,któreodbyłosię28październikategoroku.

SagaroduS

A
R

C
H

IW
U

M
R

O
D

Z
IN

N
E



św.MichałaArchaniołaorazśw.Eufe-
mięwśród lwów. Została ona podob-
nowrzucona do jaskini z lwami, a te
nie chciały jej zjeść.
Przez tewszystkie latawmieszka-

niu Stanisława Szweycera na ścianie
wisiały projektywitraży i przypomi-
nałymuorodzinnejobietnicy.Wkoń-
cupostanowił ją zrealizować.
– Pojechałemwięc z najmłodszym

synemMichałemdoRzeczycy, by zo-
baczyć, jakwielkie sąoknawkościele
– opowiada. –Niewiedziałem, że ks.
Henryk Linarcik, obecny proboszcz
rzeczyckiejparafii, robiakurat remont
kościoła. Zadeklarowałem, że ufun-
duję witraż przedstawiający św. Mi-
chała.
28październikaodbyła sięuroczy-

stość poświęcenia nowego witraża.
Stanisław Szweycer znówprzyjechał
do Rzeczycy. Dawnymajątek Szwey-
cerowrozparcelowanowczasie refor-
myrolnej.Wmiejscu,gdzieznajdował

się ich rzeczycki dwór, wiele latmie-
ściłasięspółdzielniaprodukcyjna.Te-
raz na jego fundamentach postawio-
no budynek,w którymprodukuje się
pasztety.Zostały jeszczeszczątkipar-
ku i zabudowań gospodarczych.
Wparkuwybudowanobloki.
– Najbardziej żal parku, tam moi

pradziadkowie sadzili drzewa po na-
rodzinachkolejnegopotomka–mówi
z żalemStanisławSzweycer.
Od 15 lat ubiega się bezskutecznie

o odzyskanie dworuwOstrowie koło
Łasku, w którym po wojnie umiesz-
czono szkołę ogrodniczą.
–Udałonamsięodzyskać tylkokil-

kadziałek leśnychwŁasku-Kolumnie
–dodaje.
Stanisław Szweycer mieszka dziś

wWarszawie, tampowojnie znalazła
się większa część jego rodziny. Jego
najstarszy syn Andrzej zajmuje się
ekonomikąrolną ipracujewminister-
stwie rolnictwa. CórkaHalszka skoń-
czyła turystykę ipróbujesił jakopilot-
kawycieczek.
NajmłodszyMichał studiuje nauki

polityczne, a w życiu też zajmuje się
polityką. Jest radnymPlatformyOby-
watelskiejwPiasecznie.Miesiąc temu
wziąłślub. JegożonązostałaAnnaMa-
ria Jarnuszkiewicz,wnuczkahrabiego
JuliuszaOstrowskiego,doktóregoro-
dziny należał Ujazd i TomaszówMa-
zowiecki.
Rodzinnaobietnicasprzedwieków

została częściowo spełniona. Został
jeszcze projektwitraża przedstawia-
jącego św. Eufemię. Stanisław śmieje
się,że tozadaniezostawiadlakolejne-
gopokolenia SzweycerówA

–PorównywaliśmyzdjęcieMichała
z obrazem i są nawet podobni – przy-
znaje StanisławSzweycer.
ŚmierćMichałaSzweycerabyła tak

niezwykła jak jego życie. W Paryżu
mieszkał z innym weteranem z Po-
wstania Listopadowego, generałem
AdolfemRozwadowskim.Był rok1871.
Wojska rządowe tłumiły zrywKomu-
nyParyskiej.WcałymParyżuobowią-
zywałzakazpaleniaświateł.Szweycer
iRozwadowskinaspirytusowympal-
niku podgrzewali wodę na herbatę.
Niezaciemnili okien.Do ichmieszka-
niawpadli żołnierze.Oskarżyli ich, że
dająsygnaływrogom.Nieprzyjmowa-
li żadnych tłumaczeń.Wyprowadzili
ichprzeddomirozstrzelali.Był26ma-
ja. Ich śmierć w wierszu „Dwaj To-
wiańczycy”opisałTeofilLenartowicz,
choć przez pomyłkę Szweycera na-
zwał Ludwikiem.

Witraże patronów
Rok po śmierciMichała Szweyce-

ra Rzeczycę objął jego bratanek, też
Michał, synWincentego. Początko-
wo majątkiem zarządzał z bratem
Bronisławem, ale spłacił go i został
jedynym dziedzicem. Michał był
współzałożycielem stowarzyszenia
producentów spirytusu. Zbudował
m.in. gorzelnię. Działał w Towarzy-
stwie Rolniczym i był prezesem To-

warzystwa Piotrkowskiego. Przez
długie lata był też radcą Dyrekcji
Głównej TowarzystwaKredytowego
Ziemskiego. W czasie gdy był dzie-
dzicem, w Rzeczycy rozpoczęto bu-
dowę nowego kościoła. Stary, drew-
niany miał zostać zastąpiony przez
murowany. Michał Szweycer poma-
gał w jegowznoszeniu ówczesnemu
proboszczowi rzeczyckiej parafii ks.
Mieczysławowi Skarżyńskiemu.
W rodzinnych dokumentach zacho-
wały się zapiski informujące ile de-
sek, cegieł, piasku przekazywali
Szweycerowie na budowę kościoła.
Kiedywreszcie stanęła nowa świąty-
nia, Michał postanowił ufundować
witraże.Mieli nanichwidnieć patro-
ni jego i jego żony Eufemii. Ale nie
zdążył tego zrobić. Plany pokrzyżo-
wała pierwsza wojna światowa.
Dziedzic Rzeczycy umarł tuż po jej
zakończeniu,w 1919 roku. Pochowa-
ny został na warszawskich Powąz-
kach.

Student
po siedemdziesiątce
Przed śmiercią majątek podzielił

międzytrzechsynów.Rzeczycęotrzy-
mał najstarszy – Janusz, średniemu
Bronisławowi przypadł Kuflew koło
Mińska Mazowieckiego, a najmłod-
szemu,kolejnemuMichałowiwrodzi-

nie–dobra łaskie iOstrówkołoŁasku.
Jednak JanuszbyłdziedzicemRzeczy-
cytylkodopierwszejwojnyświatowej.
Zamienił się na majątki z najmłod-
szymbratemMichałem i razem z ro-
dziną przeniósł się do Łasku.Miasto
Łask znajdowało się pośrodku dóbr
Szweycerów.WŁaskumieli swójdwór.
Ale gdy się do niego przeprowadzili,
Janusz Szweycer zaczął remontować
dworek w pobliskim Ostrowie i tam
zamieszkał.Wprzewodnikachmoż-
na przeczytać, że projektował go Ro-
muald Gutt, architekt, którego dzie-
łem jestm. inbudynekGUS-uwWar-
szawie. Dworek ustawiony jest
frontem„wedługnieba izwyczajupol-
skiego za pięć dwunasta”. Widnieje
na nimnapis: „Ci, cow tymdomuby-
wają, co namżyczą, niechaj samima-
ją”. Obok data: 1918. Był tam kiedyś
piękny zegar słoneczny z napisem
„Horas non numero nisi serenas” (li-
czę tylko godziny szczęśliwe) i her-
bem.W1917rokuwmajątkuSzweyce-
rów odbywały się szkolenia legioni-
stów.
–Dziadek Januszbyłniezwyklecie-

kawą postacią – mówi Stanisław
Szweycer. – Jeszcze przed pierwszą
wojną organizował w Rzeczycy de-
monstracje patriotyczne.
Jedną tak opisał w swoim pamięt-

niku: „Po sumie, w kościele w Krze-

mienicy wychodzimy na plac
przed kościołem, muzyka zagrała
„Boże coś Polskę” stawiają stół,
na którywchodzi Kurowski stelmach
i zaczyna przemowę. Obok stanęła
straż ogniowa ochotnicza z Rawy,
która zaproszona na tęmanifestację
również przybyła. W połowie prze-
mowy wpada ksiądz miejscowy, ks.
Gustowski – proboszcz i gromkim
głosemwoła: Ludzie uciekajcie, roz-
chodźcie się, bo Kozaki jadą!.W jed-
nej chwili robi się popłoch, Jaśkow-
skiwsadza żonę, będącąprzynadziei
do karety czterokonnej, która rusza
galopem niepotrzebnie. Chłop też
krzyczy niepotrzebnie: O, panowie
uciekają!. Baby piszczą, rozbiegają
się.Mój oddalał stoi patrzącnamnie.
Krzyczę głośnokomendę: Formuj się
w szereg, na prawo patrz, przenieść
sztandar na prawe skrzydło.Muzyka
także na prawe skrzydłomarsz! Gdy
się towmig dokonało, cały tłum sta-
nął jak mur za naszymi plecami. Pa-
nikę opanowałem.Kątemdonas sta-
nęła sformowana straż ogniowa
ochotnicza zRawyzdośćmarsowym
obliczem (podobnomieliwszyscy re-
wolwery, o czymnawet niewiedzia-
łem).Mymieliśmy tylko indycze pió-
ra przy białych rogatywkach, a ja
przy bekieszywielką czapę baranko-
wą z szerokim denkiem u góry, sie-
radzką modą rozciętą u boku”. Po-
tem Janusz walczył z bolszewikami
w 1920 roku. Jego dwóch synów
– Stanisław i Zbigniew – zginęło
w czasie kampanii wrześniowej,
trzeci Antoni całą wojnę spędził
w oflagu.
–Wsumie dziadekmiał siedmioro

dzieci –dodaje StanisławSzweycer.
PowojniedziadekJanuszznalazłsię

w Poznaniu.Miał 78 lat, kiedy został
magistremhistorii naUniwersytecie
Poznańskim.Gdyzapisywałsięnastu-
dia, w podaniu podał: Jestem sierotą,
nautrzymaniupaństwa...
–W rodzinie śmieją się, że babcia

bardzosiędenerwowała,bododziad-
kaciągleprzychodziłymłodestudent-
ki, by uczyć się z nim do egzaminu
–wspominaStanisławSzweycer.
Dziadek Januszumarłw1959 roku.

Zgodniezeswojąostatniąwolą,został
pochowanynacmentarzuwŁasku. Je-
go pogrzeb przekształcił sięwmani-
festację patriotyczną. Przyszłowiele
osób, które znały go jako dziedzica
Ostrowa i dóbr łaskich.

Witraże i pasztet
na rodzinnych
fundamentach
StanisławSzweyceroddzieckasłu-

chał opowieści o historii rodu, ale nie
mógłzobaczyćrodzinnychmajątków.
Oglądał je tylko z okien pociągu, gdy
akurat tamtędy przejeżdżał. Gdy
powojnie jegostryjAndrzej,bratojca,
pojechał do Łasku, aresztowano go
imiesiąc spędziłwwięzieniu.
– Do Rzeczycy i Łasku mogliśmy

swobodnie jeździć dopiero w latach
sześćdziesiątych, mieliśmy tam ro-
dzinne groby – twierdzi Stanisław
Szweycer.
Cały czas w rodzinie Szweycerów

pamiętano o witrażach pradziadka
Michała. Jegowolęchciał zrealizować
Janusz.
–W 1950 roku dziadek Janusz za-

mówiłuZofiiLeśniakprojektydwóch
witraży–opowiadaStanisławSzwey-
cer. – Przedstawiały one patronów
mojego pradziadka i prababci, awięc
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Dziadek

Januszmiał

78 lat,kiedy

został

magistrem

historii

cioła.UgóryzprawejkolejnyMichałSzweycer,ostatnidziedzicRzeczycy.Zprawej:StanisławSzweycerpodczas

zweycerów
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