












Tomasz Pruszak ur. się w 1724 r. w Żalnie, koło Tucholi. Był kasztelanem 
gdaoskim i senatorem Rzeczypospolitej.
W połowie lat pięddziesiątych XVIII w.  towarzyszył ks. Adamowi 
Czartoryskiemu jako opiekun, mentor w podróżach zagranicznych do 
Niemiec, Włoch, Francji i Anglii. Później poświęcił się   służbie wojskowej.  
Przed r. 1764 uzyskał stopieo podpułkownika dragonii. 
W 1772 r. po pierwszym rozbiorze Polski przeniósł się na stałe do 
Warszawy, gdzie miał pałac przy ul. Marszałkowskiej 141. Po śmierci ojca, 
w 1775 r. został mianowany kasztelanem gdaoskim. Brał udział w pracach 
sejmu 1776 r. Podpisał utworzoną wówczas prokrólewską konfederację.  
Za wiernośd królowi Stanisławowi Poniatowskiemu w 1776 r. otrzymał 
Order Świętego Stanisława, a potem Orła Białego.
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Pałac Tomasz   Pruszaka 
ul. Marszałkowska 141

Obiekt obecnie nie istnieje

W 1777 roku kasztelan Tomasz Pruszak nabył od Józefa Sołłohuba 
miasteczko Żychlin wraz z należącymi do niego folwarkami: Żychlin, 
Pasieka, i Budzyo.
W 1782 Ukooczył budowę kościoła murowanego pod wezwaniem 
św. Piotra i Pawła. Uroczysta jego konsekracja odbyła się 29 czerwca 
1782r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego ks. Poniatowskiego (brata 
króla). 
Uczestniczył w obradach Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792, a jego 
warszawski pałac na ul Marszałkowskiej był ważnym ośrodkiem 
politycznym tuż przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. 
Był zwolennikiem Konstytucji 3 Maja.
.
Tomasz Pruszak był wielkim patriotą. Poparł powstanie kościuszkowskie –
niestety nie mógł w nim uczestniczyd z powodu podeszłego wieku, wsparł 
jego oddziały sumą 504 zł – co na ówczesne czasy było dużą sumą.
Pod koniec XIX wieku Tomasz Pruszak dobiegał 80–ciu lat, niestety nie 
znalazł swojej wybranki i pozostał bezdzietny. Chcąc przekazad dwój 
majątek zaczął poszukiwania godnego spadkobiercy majątku
wśród najbliżej rodziny.
9 stycznia 1808 r. Tomasz Pruszak sprzedał oficjalnie swojemu bratankowi. 
Aleksandrowi Pruszakowi, miasto Żychlin wraz z folwarkami. 

Order Świętego Stanisława
i Order Orła Białego.

Józef Sołłohub Biskup Michał 
Jerzy  

Poniatowski  
16 maja 1808, trzynaście dni po podpisaniu aktu darowizny pałacu w Warszawie, schorowany Tomasz, 
ostatni kasztelan gdaoski, zmarł w swoim pałacu w Warszawie. Pochowany został w kościele parafialnym 
w Żychlinie, najprawdopodobniej w podziemiach kaplicy św. Walentego, gdzie mieścił się „grób familijny 
kolatorski”.

Jakim człowiekiem był Tomasz Pruszak?
Zacytuję wspomnienie Pana Franciszka Górecznego, nauczyciela historii z żychlioskiego liceum.
„„Poza tym Pruszak był właścicielem czterech pałaców: w Warszawie, w Sannikach, w Śleszynie i na 
Budzyniu. W każdym pałacu kaplica a przy niej kapelan. Około sześddziesięciu osób służby, własna 
orkiestra, która na balach, a często przy obiedzie i kolacji przygrywała. Dwóch pachołków, którzy 
w czasie podróży Pruszaków przy karocy jechali, za karocą podróżował wóz z kamerdynerem, lokajem, 
kucharzem i różnymi bagażami. Tomasz Pruszak był ambitny i surowy  w swych rozkazach, a w potrzebie 
dobroczyoca.
W czasie uroczystości nosił kontusz i karabelę przy boku. Pędząc karocą zaprzężoną w cztery konie 
wysiadał na rogu ulicy przy wyjeździe na rynek, gdzie pozdrawiał zgromadzonych Żydów i mieszczan, 
witał się ze szlachtą przez podanie ręki”.


