


1386

Pierwsza wzmianka o osadzie      
Dobrzelin pochodzi 

z 1386 roku.



1386

W XIV i XV wieku 
właścicielami Dobrzelina 

byli  Słooscy herbu 
Doliwa

22. Herb – Luba.
43. Herb – Rola.  Klemens z Żychlina   

udziały w Dobrzelinie.



1394

Prucz Żychlina  Klemens herbu 

Rola, który pisał się chorąży 

większy łęczycki i miał udziały w 

okolicznych osadach...m.in.

w Dobrzelinie.

.



Elbląg 1410

Klemens – miał 

udział w 

Dobrzelinie.



1486
Wojciech z Dobrzelina – starosta sieradzki.

Zbigniew Oleśnicki herbu 
Dębno ( 1430 - 1493)  

arcybiskup gnieźnieoski  
prymas Polski.

W sobotę przed pierwszą niedzielą postu, Zbigniew 
Oleśnicki wyświęcił w kolegiacie łowickiej 105 akolitów, 
4 dyakonów .
I tu znów godne pamięci potomności staranie sie o 
powiększenie  liczby duchowieostwa prałatów, którzy 
młodzieży duchownej zabezpeczyli utrzymanie przez 
udzielenie prowizyi.

Ziemię łęczycką reprezentował 

Wojciech z Dobrzelina - chorąży łęczycki.



1486

Sieradzcy 
starostowie 

grodzcy.

Wojciech 
z Dobrzelina

1486 – 1489.

W XIV w. upowszechnił się urząd starosty grodowego.
Kazimierz Wielki dążąc do zwiększenia zdolności obronnej
Polski i zapewnienia bezpieczeostwa wewnątrz kraju zbudował
sied obiektów warownych. Ufortyfikował 23 miasta, wzniósł
53 grody - zamki. Starostowie grodowi zarządzali zamkami
i kompleksami dóbr, które do nich przylegały.
Stanowili zrąb administracji terenowej bezpośrednio związanej z królem. 



1486

W 1486 r. starosta sieradzki Wojciech z Dobrzelina z urzędu nakazał     

wwiązanie wyrzuconej z majątku przez pasierbicę, Marty, wdowy po 
rycerzu  z Rososzycy, w dobra zapisane jej przez męża". 
Wojciech wydał sprawiedliwy wyrok dla wdowy po szlachetnym rycerzu, 

który poległ w walce z Krzyżakami.

Pierwsza wzmianka o Rossoszycy
pochodzi z 1390 r.  

Rossoszyca – wieś w powiecie sieradzkim.



1480
Z Dobrzelina pochodził Mikołaj

kasztelan inowłodzki 



1536
Tomasz Sobocki h. Doliwa- kanclerz wielki koronny,   

odziedziczył  dobra w ziemi łęczyckiej.
Dn. 11 VI 1536  otrzymał przywilej na lokowanie miasta  we  wsi 

Dobrzelin i otrzymało ono  nazwę Nowy Dobrzelin.

Tomasz Sobocki zmarł na początku lutego 1547 w Krakowie.
Został pochowany w kościele paraf. w Sobocie. Brat  Tomasza  ufundował 
mu nagrobek z płytą z brązu,  przedstawiającą leżącą postad zmarłego
w zbroi, hełmie oraz kartusz herbowym.
Król  Zygmunta I mianował  Tomasza 15 V 1532  
wojskim łęczyckim.

Tomasz Sobocki – zaufany  
dyplomata, powiernik i rycerz 

króla Zygmunta  I



Tomasz Sobocki – kanclerz wielki koronny

dziedzic DOBRZELINA. 





Misje dyplomatyczne Tomasza Sobockiego – właściciela Dobrzelina.

król Węgier Jana Zapolyi Anna Mazowiecka.

Albrecht Hohenzollern

Hołd pruski Jana Matejki – przed królem klęczy 
Albrecht Hohenzollern.

Hetman Jan Tarnowski.
Paweł III papież. Sulejman I sułtan



1796 W drugiej połowie XVIII wieku Dobrzelin należał do Jana Edmunda 
Bratoszewskiego  herbu Sulima pochodzącego z Bartoszewic

w powiecie brzezioskim.

Z Łęczycy 13 sierpnia 1796.

W Dobrach dziedzicznych Dobrzelinie zwanych, po długiej chorobie, 
opatrzony Sakramentami SS.  zakooczył rok 71. wieku swego JP. Jan Edmund 

Bratoszewski,  cnotliwie wysłużony Obywatel,  Oyciec dzieciom naymilszy,  
poddanym swym łaskawy, przyjaciołom nigdy niezmienny.

Pochowany w Mieście Żychlinie, w Kościele Farnym przy wielu gościach
i  obrządkach do tego żałobnego obchodu stosuiących się.

Umiera Jan Edmund  Bratoszewski  
herbu Sulima  dziedzic Dobrzelina.

NEKROLOG.

13 sierpnia 1796 rok.



Podstawą jego majętności była wieś Dobrzelin.  Zaczynał karierę od skromnego urzędu 
pisarza sądu grodzkiego gostynioskiego .

1796 Jan Edmund Bratoszewski.

Posiadał   wykształcenie w zakresie łaciny
i podstaw prawa.
W 1764 r.  poseł na sejm.
Sędzia ziemski  do 1780 roku.      

Mianował go król spośród czterch 
kandydatów przedstawionych przez sejmik 
ziemski. 

W 1777 roku został Edmund  sędzią Trybunału Koronnego, 
najwyższego stanowego sądu szlacheckiego w Koronie .

Sześd lat później był już chorążym gostynioskim.
Obok innych funkcji honorowych, do jego uprawnieo 
należało występowanie z chorągwiami  ziemi podczas 
pogrzebów królewskich i wojen.



Po śmierci Edmunda  Bratoszewskiego  dobra 
dobrzelioskie - wieś Dobrzelin,  na pograniczu 
Mazowsza – oddziedziczył jego syn Rafał Bratoszewski.
Rafał Bratoszewski (1765 - 1824) - szlachcic polski, 

właściciel Dobrzelina założyciel miasta Aleksandrowa 
(obecnie Łódzkiego).

Herb Sulima 
Rafała 

Bratoszewskiego

Podstawą jego majątku była dziedziczna wieś Dobrzelin koło Żychlina.

1796.



1809 

Józef Łęski. (1760 - 1825).
Astronom,  matematyk, malarz i rytownik.

Brygadier Szkoły Rycerskiej Korpusu Kadetów
w Warszawie.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego.
Major inżynierii, adiutant Tadeusza Kościuszki.

Dyr. krakowskiego obserwatorium 
astronomicznego.

W 1809 roku w drodze z Warszawy do Paryża,
zawitał do dobrzelioskiego dworu  - adjutant

Tadeusza Kościuszki  - Józef Łęski.

Józef Łęski autor portretu 
Tadeusza Kościuszki 
z szablą, najczęściej 
wykorzystywanego

w medalierstwie



Panny  i dworek  alkierzowy – Józef Łęski  
adjutant  T. Kościuszki.

1809

Dobrzelin.   



Klasycystyczny dwór otoczony  pięciohektarowym parkiem, 
według projektu,  Henryka Marconiego. 

1818



1825

W 1820 roku W. Orsetti  poślubił 
Justynę Wodzyoską

herbu „Jastrzębiec” (1806-1849).
.

W 1825 r. dobra dobrzelioskie kupuje 
Władysław Orsetti ( 1800-1856) 

herbu „Złotokłos” 
potomek Guglielmo Orsettiego, 

bankiera pochodzenia włoskiego przybyłego 
do Polski z Lukki  w 1632.

Guglielmo Orsetti.

Córka Władysława i Justyny   
Maria ur. 1828 r. – wychodzi z mąż,
za Władysława hrabiego Łubieoskiego 
(1817-1880)  herbu ‘Pomian”.

Władysław Orsetti, porucznik Wojska Polskiego, uczestnik
Powstania Listopadowego  zmarł w 1856 roku
został  pochowany w Żychlinie.



Oporów, woj. łódzkie
Herby Orsettich 

"Pomian„ i „Złotokłos” 
z grobowca rodziny Orsettich 
na cmentarzu w Oporowie.

Guzik z herbem ‘Pomian”.

1825



Maria Łubieoska z d. Orsetti
Dziedziczka Dobrzelina.

Maria  Orsetti w posagu ślubnym  w 1849 r. 
otrzymuje od rodziców cześd Dobrzelina.

Resztę dóbr dobrzelioskich kupuje jej mąż 
Władysław hr. Łubieoski 

( syn Jana hr. gen. Łubieoskiego).

Młodzi małżonkowie decydują 
o rozbudowie  

Cukrowni Dobrzelin, 
założonej  przez 

Władysława Orsettiego.

1828 – 1903.

1828



Ojciec hr. Władysława 
Łubieoskiego.

Właściciela Dobrzelina.

Łubieoski Jan (1788–1878), generał pospolitego 
ruszenia, poseł na sejmy Ks. Warsz.     Po wkroczeniu 
wojsk francuskich na ziemie polskie 18-letni 
młodzieniec, obwołany generałem pospolitego 
ruszenia ziemi rawskiej, rozpoczął w styczniu 1807 
działalnośd na Pomorzu Zachodnim pod komendą 
gen. A. Kosioskiego.  
W początkach lutego 1807 r. zdobył szturmem 
Szczecinek .
Gen. J. H. Dąbrowski donosił  ks. Józefowi 
Poniatowskiemu o «męstwie i duchu ochoczym 
rycerzy  rawskich pod komendą gen. Łubieoskiego.

Łubieoski Jan (1788–1878). 1807  Powstanie wielkopolskie.



1828
Władysław Orsetti gości w dworku dobrzelioskim znamienitego gościa.

Józef Tymowski (1791 - 1871) – urzędnik 
administracji Królestwa Polskiego, zwolennik ugody 
z Rosją. Od 1820 naczelny dyrektor kancelarii w 
Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego,  sekretarz 
Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego , 
od 1856 członek rosyjskiej Rady Paostwa. 

Członek Rządu Tymczasowego  Królestwa Polskiego (1831-1832)
po upadku powstania listopadowego.

Odznaczony Orderem Świętego 
Stanisława II klasy z nadania 

Aleksandra I Romanowa

Cesarza Rosji.



Działo sie w mieście Żychlin tysiąc osiemset dwudziestego ósmego...
Stawił się Wielmożny Pan Władysław Orsetti dziedzic wsi Dobrzelin, oraz  świadek Jaśnie Wielmożny Józef 
Tymowski Radca Stanu Jego Cesarskiej Mości Orderu Świętego Stanisława,  Kawaler i  okazali nam dziecię płci 
żeoskiej urodzone w Dobrzelinie, z Jego Małżonki  Justyny z Wodzioskich. Nadano Jej imiona Marjanna,  Ludwika, 
Katarzyna, Paulina, Izabella.

Ojcem  chrzestnym  był  Jaśnie  Wielmożny Józef Tymowski.

ŻYCHLIN



1831 Upadek  Powstania Listopadowego.

27 III 1832 r. został zlikwidowany Rząd Tymczasowy, dokument podpisał car
i reaktywował Radę Administracyjną.

Posiedzenie otworzył Iwan Paskiewicz - namiestnik Królestwa Polskiego, a następnie odczytano 

dokument w języku rosyjskim, później polskim przez radcę stanu Józefa Tymowskiego. 
Manifest Mikołaja I.

Królestwo Polskie zostaje przyłączone „na zawsze” do Cesarstwa, jako

„nierozdzielna częśd Imperium”.

Mikołaj I
Car Rosji.



Konfiskata dóbr dobrzelioskich po upadku Powstania Listopadowego.

1863



1834. Kartka z historii ….   Wiktor Tylski, oficer 
Powstania Listopadowego,  członek 

Sprzysiężenia Piotra Wysockiego, odznaczony  
Złotym Krzyżem 

Orderu Virtuti Militari. 

Został skazany na karę śmierci… zgodnośd
dokumentów sądowych podpisał  

Sekretarz Stanu przy Radzie 
Administracyjnej 

Józef Tymowski… ojciec chrzestny Marii 
Łubieoskiej z d. Orsetti – późniejszej 

dziedziczki Dobrzelina.

.

LISTA IMIENNA WINOWAJCÓW.

Sąd Kryminalny, postanowieniem
z 13 lutego 1832 r. w Warszawie.
Winowajcy na karę śmierci przez 

powieszenie na  szubiennicy

ur. w Żychlinie.



Zaraz w następnym roku po wprowadzeniu w życie ustawy
założono w Królestwie Polskiem sześd fabryk cukru, min. w Dobrzelinie .
Cukrownia w Dobrzelinie, założona wcześniej  przez Władysława  Orsettiego 
była małym warsztatem,  stosującym macerację i gotowanie na ogniu.
Po 1848 roku, rozbudował ją hr. W. Łubieoski.  

1848



1849 Umiera dziedziczka Dobrzelina.
Justyna z Wodzyoskich  ORSETTI.

zm. 9 VIII 1849 w Dobrzelinie w pow. Gostyoski.

Dnia 9 go bm. skooczyła żywot doczesny w Dobrzelinie,  śp. Justyna z Wodzyoskich 
Orsetti,  po długiej słabości, w ciągu której  była najtkliwszym wzorem cnót 

chrześcijaoskich.
Zgon ten przedwczesny pozostawia w nieutulonym sieroctwie koło Rodziny.  Ale i po 

za obrębem tego ogniska, gdzie jaśniało ciągle ożywcze światło tej pięknej duszy, 
strata Jej niejedną łzę wyciśnie.



1859

W układzie naszych gospodarstw 
ważne stanowisko zajmuje rządca 

majątku.

Towarzystwo Rolnicze nagradza za przyczynienie się do 
podwyższenia produkcji krajowej.
Dobry zarządca staje na straży doli

Pracujących i troskliwości o byt mieszkaoców.

Białowiejski, zarządca folwarku 
Dobrzelin  pobierał nauki w kraju,
przechodził szczeble administracji 

gospodarskiej
i doszedł doświadczeniem do wysokiej 

znajomości rolnictwa.



1863 rok…  Dobrzelin. 

...epizod z Powstania Styczniowego

Administratorem majątku  Dobrzelin w   
1863 r. był  Józef Nadolski  - jego  wnuczką 
maleoka  Marysia - późniejsza…. … Maria  
Nadolska  Hołubska ,  która zapisała dla 
nas historię  z Dobrzelina  w 1863 roku..

1932ks. Józef Krzyżanowski 

(1924 – 1935).



W  tym  dwutygodniku   należącym do  
ubogiej    Parafii i Kościoła p.w.  św. Barbary  
ukazał  się cykl wspomnieo  małej Marii ,  
która  pozostawiła dla nas  historię burzliwych  
i tragicznych dni z 1863 roku , które   miały 
miejsce w Dobrzelinie .
Daremnie szukad  tej historii w książkach.
Wydarzenia sprzed 150 lat  są  opisane  w 
cieniutkich i pożółkłych  zeszycikach .
……” nasza „ historia  leży w bardzo odległej 
od nas  Parafii  koło Sosnowca.

Przenieśmy się teraz w okolice Kutna, 
do dużego majątku hr. Łubieoskich. 

Majątek ten doskonale 
zagospodarowany posiadał gorzelnię, 

dużą cukrownię, piękny pałac
z oficynami i ogrodem, doskonałe 

budynki gospodarcze  z dużym 
personelem gospodarczym 

i fabrycznym.

1863



1863
Dziadek będąc starszym człowiekiem nie miał dośd sił i 
zdrowia, aby iśd do partji,  ale w powstaniu brał bardzo 
czynny udział. Jako urzędnik  z ramienia tajnego Rządu 
Narodowego w Warszawie,   dostarczał dowódcom 
wiadomości o ruchu Moskali, przygotowywał 
nadciągającym oddziałom noclegi .
Dziadek zajmował się przygotowaniem ludzi i terenu do 
jego wybuchu w czym pomagali mu Mieczysław 
Chrząstowski, urzędnik cukrowni w Dobrzelinie 
i Zawadzki, późniejszy dowódca oddziału u Syrewicza.

1863



Świeży, czerwcowy poranek roku Paoskiego 1863 zalewał ziemię potokami słooca.   
Na bocznym ganku dobrzelioskiego dworu stał pan Józef Nadolski i patrzał  w stronę 
wsi, gdzie pomiędzy dwoma rzędami chat bielał trakt do Pniewa.
W ciszę poranku wmieszał się daleki turkot... z pomiędzy chat wyłaniał się szereg 
ładownych wozów,  ciągnęły pod dwór.
I cóż Mikołaju - spytał pan Józef - nie zwróciliście niczyjej uwagi?
E nie, jaśnie panie!
Wszystko poszło jak z płatka.
Do dobrzelioskiego dworu... przyjechała broo powstaoców styczniowych.



W imię Ojca i Syna! ... Czy mi się w oczach dmi?!...          Wiatraki!!!
Z wiatrakami w stronie Żychlina działo się coś niezwykłego.
Dziadek miał zorganizowaną  sygnalizację,  zawsze był uprzedzony skąd idą Moskale.

Co robid? Jezu s Maria!  Co robid?!
Wozy w podwórze! Żywo! Skrzynie ustawid w tej starej pralni co stoi na uboczu.
Tymczasem  dzwoniąc strzemionami i brzęcząc szablą,  przymaszerował przed dom 
oddział dragonów.                           

Rewizja! – rozkazał pułkownik dragonów.

1863



Zaczęły sie bardzo systematyczne poszukiwania. 
Przewrócono pałac od piwnic do strychu, budynki 
gospodarcze i fabryczne...  rewizja doszła do gorzelni.
Nic nie znaleziono!
Pułkownik dosiadł konia.. szwadron sformował czwórki...
Adjutant podjechał kłusem  do pułkownika.
Wasze wysokorodje... deska wyłamana!!!
Podważone bagnetami wieko odskoczyło i z głębi 
błysnęły srebrne guzy mundurów .

Zakotłowało sie przed pałacem...

1863



Arestawat!!! ...
krzyczał pułkownik i obstawid wszystkie budynki.
Rozbid wszystkie skrzynie i spisad ile broni i jaka.
Przed pałacem zbita  służba czekała swojego losu.

1863



„Przybywszy do Dobrzelina, zostałem uwiadomiony, iż Syrewicz wyruszył  ku Oporowu.
Wysłałem  za nim  rozkaz przybycia do Dobrzelina.

Stawił  się po upływie  pół godziny. W chwili jego nadejścia doniosły pikiety moje, 
iż nieprzyjaciel zbliża sie od strony Żychlina".

płk  Edmund Callier.

płk E. Callier.

1863



W 1866 roku, właścicielem cukrowni staje się spółka udziałowa na czele 
której stoi Jan Gotlib Bloch.

1866



1870



1874 Osadę fabryczną  i folwark Dobrzelin kupuje
Dobrzelioskie Towarzystwo Fabryk Cukru.

Herb nadany 22 listopada 
1883 Janowi  Blochowi 

rzeczywistemu radcy stanu, 
przez cesarza Aleksandra III

Jan Bloch

Główny udziałowiec
Jan Bloch.

Cesarz Aleksander III
Romanow.



Jan   Bloch (  1836 - 1902) – polski bankier i przedsiębiorca, "król 
kolei żelaznych" – twórca linii kolejowych w Rosji, w tym "Drogi 
Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej". Kupował i modernizował 
cukrownie, m.in."Dobrzelin" 
w kutnowskiem.

1874



Jan Bloch in Poland

Pierwszy polski kandydat do pokojowej 
nagrody Nobla

1836 - 1902
Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie.

Peter van den Dungen.
Jan Bloch i inauguracyjna Pokojowa 

Nagroda Nobla (1901 r.)

UWAGA na dzieo 30 IX 2012: Komitet 
Nagrody Nobla ujawnia nazwiska osób 
nominowanych dopiero po upływie 55 lat. 
Stąd też dane do roku 1957 są 
potwierdzone przez Komitet.



1881

Mazowiecka wieś paoszczyźniana  - XIX wiek.



Układy zaś nasze z robotnikami niestałymi,  
np. z kopiarzami, zagrodnikami, komornikami, 

mają  na celu, abyśmy ich mieli pod ręką 
gotowych  do pracy w porze nagłych robót, 
w innych zaś porach robota paoszczyźniana 

przy pomocy parobków dworskich wystarcza.

1885 



1902

Po śmierci Jana Blocha 
w 1902 roku dobra 
dobrzelioskie odziedziczyła 
żona Emilia  Julia Bloch 
(z d. Kronenberg),  wraz 
z córkami: 
Marią Kościelską
Aleksandrą Weyssenhoff
Emilią Hołyoską 
Janiną Kostanecką 

Emilia Julia Bloch 
z d. Kronenberg żona Jana Blocha.



Aleksandra Emilia  Bloch 
baronowa Weyssenhoff

Maria Kościelska z domu Bloch.Dziedziczki Dobrzelina.

1902



Emila Hołyoska, dziedziczka Dobrzelina  – córka J. Blocha.
Z mężem  Ksawerym  Hołyoskim.

1902



Elżbieta  Hołyoska  (wnuczka J. Blocha) (1897 - 1956).   ur. W Żychlinie



DWÓR W DOBRZELINIE  1921 rok.



Cukrownią  i dworem Dobrzelin zarządza Gerhard Kahl.

Gerhard Kahl Fabrikdirektor der Zuckerfabrik Dobrzelin,
Kreis Kutno

1939 – 1945.

Ludwig Fischer

Niemiecki zbrodniarz wojenny, 
gubernator dystryktu warszawskiego 

Generalnego Gubernatorstwa.
skazany na karę śmierci i  w 1947.



1941



Autor zdjęd po lewej stronie.
Pastor Wilhelm Brauer.Cmentarz żołnierzy polskich 1940 rok.



1939 Lekarze szpitala wojskowego w dobrzelioskim dworze w 1939 roku.

płk Teofil Kucharski płk . Walerian Jaworski dr Wiktor   Dega

ppor.   Stefan Wesołowski. dr  Franciszek Witaszek.ppor. Jerzy Nowakowski.

dr Ludwik Błażek.

Dr Jan Krotoski.





Skryba redakcji „Średniowieczny Żychlin”  miał sen….


