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uwagæ zasùuguje fakt zwiàzków z partyzantkà dziaùajàcà
po upadku powstania listopadowego. Za udzielenie pomocy oddziaùowi Artura Zawiszy skazano go wyrokiem sàdu
wojskowego na rok twierdzy w Zamoúciu. Jednak zostaù
uùaskawiony w 1834 roku z okazji odsùoniæcia w Petersburgu pomnika cara Aleksandra I. Wkrótce (jak wiemy) zostaù
chrzestnym Artura Sumiñskiego. Byù mæýem siostry jego
babci, co odnotowano z ówczesnym uproszczeniem, iý byù
dziadkiem. Chrzeúniak po nim otrzymaù swoje trzecie imiæ.
Imiæ to miaù Podoski po swoim stryju, który w latach 17671777 byù prymasem Polski (chociaý niezbyt dobrze przez
historiæ ocenianym). Mamy tu przykùad, jak niegdyú tradycja rodzinna byùa ùàczona z dziedziczeniem imion.
Sami Sumiñscy herbu Leszczyc pochodzà z Sumina w
Epitafium Józefy Je¿ewskiej w koœciele w Roœciszewie ziemi dobrzyñskiej (14 km na póùnocny zachód od Lipna).
Naleýeli do znaczniejszych rodzin tej ziemi. Peùnili róýne
(i kilka okolicznych wiosek) zadbaù o jego rozwój. Wystaraù
urzædy ziemskie w czasach staropolskich. Dziadkiem Artusiæ nawet o prawa miejskie dla Roúciszewa, aczkolwiek
ra byù Piotr Sumiñski (ur. przed 1751 – zm. 3 XII 1801).
miasta zaùoýyã siæ nie udaùo. Wczeúniej byù podczaszym
Znamy doúã dobrze jego karieræ urzædniczà. Byù podczazawkrzeñskim, a nastæpnie stolnikiem pùockim. W 1753
szym rypiñskim, a nastæpnie dobrzyñskim, potem starostà
roku zostaù puùkownikiem regimentu konnego. Natomiast
Benedykt Józef byù od 1764 roku generaùem wojsk koronnych. Jako dziedzic Roúciszewa i rozlegùych dóbr byù fundatorem nowego koúcioùa parafialnego wybudowanego w
miejsce starego wzniesionego jeszcze w úredniowieczu
przez Roúciszewskich, który juý popadaù w ruinæ.
Z takimi odlegùymi tradycjami patriotycznymi oraz nawiàzujàcymi do dawnej przeszùoúci mogùa siæ kojarzyã postaã Józefy, wdowy po generale, otoczonej wyjàtkowà atencjà i szacunkiem. Józefa Genowefa zmarùa 15 lipca 1836
roku doýywajàc lat 99 (jak podano w akcie zgonu), czy tylko
90 (jak napisano na tablicy). Zostaùa pochowana na cmentarzu przykoúcielnym. Jednakowoý wydarzyùy siæ okolicznoúci nietypowe. Ksiàdz miaù sen nakazujàcy mu, aby
zmarùà ekshumowaã i pochowaã pod progiem koúcioùa.
Gdy sen powtórzyù siæ, przeniesiono starà dziedziczkæ w
wyznaczone miejsce. Upamiætnia jà umieszczona w kruchcie koúcioùa tablica. Jej treúã warto uwaýnie przeczytaã:
„Wzorowo peùniã obowiàzki Córki i Maùýonki starannie w
bojaêni Boga chowaã potomstwo ksztaùcàc je do posùug krajowych; z szczerà troskliwoúcià zajmowaã siæ ulepszeniem
stanu wùoúcian; w skromném ukryciu wspieraã radà i
uczynkiem nieszczæúliwych; czuùém sercem cieszyã strapionych; ýycie strawiã dopeùnieniu powinnoúci wiary i
cnoty; tak czyniùy Matrony Polskie, tak ýyùa IÓZEFA
GENOWEFA u: 1746 r: Córka IGNACEGO ZBOIÑSKIEGO
Kasztel: Dobrzyñ: i HELENY DZIEWANOWSKIEJ Kasztel:
Pùock: Wdowa po BENEDYKCIE JEÝEWSKIM Generale
Wojsk Saskich z: 1836r: ktorej nieodýaùowanéj pamiæci
Artur i Julia z Piwnickich Sumiñscy
poúwiæciùa gùaz ten ku nauce nastæpców osierociaùa Córka
KATARZYNA DZIEÙOWSKA.” Malutki chrzeúniak miaù
wówczas dopiero dwa lata.
bobrownickim, dalej kolejno kasztelanem kowalskim,
Gabriel Podoski herbu Junosza (ur. 1770 – zm. 20 VIII
kruszwickim i brzeskim, w koñcu wojewodà inowrocùaw1841 w Rusinowie) pochodziù z rodziny majàcej swoje
skim (1790-1801). Byù zatem ostatnim urzædnikiem noszàgniazdo w Podosiu na Mazowszu, w ziemi ciechanowskiej.
cym ten staropolski tytuù. Posiadaù liczne dobra w ziemi
W 1802 roku po ojcu odziedziczyù rozlegùe dobra Starorydobrzyñskiej: Zbójno, Zbójenko, Piotrkowo, Frankowo,
pin z kilkunastoma wioskami (wyceniane wówczas na 800
Rudusk, Wielgie i prawdopodobnie Sokoùowo. Zostaù
tysiæcy zùotych polskich). 5 listopada 1804 roku poúlubiù w
pochowany w klasztorze oo. bernardynów w Skæpem.
Roúciszewie Józefæ Karnkowskà. Z jego przeszùoúci na
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