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Karol Jaroszyński (1877–1929) Fot. wykonana w Nicei ok. 
1918 (?). © Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z 

Krakowa

Karol Jaroszyński (1878–1929), przedsiębiorca, 
finansista, działacz społeczny, który nazywał siebie 

„rosyjskim Vanderbiltem”. Fot. ok. 1917 r. (?). © Archiwum 
rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa



Józef Klemens Jaroszyński (1826–1885), właściciel rozległych dóbr, kilku 
cukrowni na Podolu i banku w Kijowie, ojciec Karola Jaroszyńskiego (1877–

1929). Fot. wykonana w Kijowie. © Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa

Karolina z Borsza-Drzewieckich 
Jaroszyńska (1836 lub 1837–

1921), katolicka działaczka 
charytatywna matka Karola 

Jaroszyńskiego (1877–1929). Fot. z 
1874 r. © Archiwum rodzinne 

Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa

Bracia Józef (1875–1948) –
po prawej i Karol (1877–

1929) – po lewej 
Jaroszyńscy. Fot. wykonana 

w Kijowie ok. 1885 r. © 
Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa



Pałac Jaroszyńskich w Antopolu w 
pow. jampolskim na Podolu,  nabyty w 

1865 r., który wraz z ok. 8 tys. dziesięcin 
odziedziczył po ojcu Karol Jaroszyński 

(1877–1929). Widok od frontu. © 
Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa

Pałac Jaroszyńskich w Antopolu w pow. 
jampolskim na Podolu. Widok od strony ogrodu. © 

Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z 
Krakowa



Petersburski pałac Karola Jaroszyńskiego (1877–1929) 
przy ul. Wielkiej Morskiej [Болшая Морская ул.] 52 przy 
ul. Wielkiej Morskiej 52/ nabrzeżu rzeki Mojki [р. Мойки

наб.] 97, wynajęty ok. 1916 r. od Połowcowów. Fot. Je. 
Woroncowej z 2014 r. © Wikiemdia commons

Biblioteka w petersburskim pałacu Karola 
Jaroszyńskiego (1877–1929) przy ul. Wielkiej 

Morskiej 52/ nabrzeżu rzeki Mojki 97. Fot. z wiosny 
1918 r. © Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z 

Krakowa

Sala bankietowa w petersburskim pałacu Karola 
Jaroszyńskiego (1877–1929) przy ul. Wielkiej 
Morskiej 52/ nabrzeżu rzeki Mojki 97. Fot. z 
wiosny 1918 r. © Archiwum rodzinne Józefa 

Jaroszyńskiego z Krakowa



Petersburski dom Karola 
Jaroszyńskiego (1877–1929) zwany w 

rodzinnych przekazach „na Mojce”. W 
rzeczywistości to wynajęty od Aleksandra 

A. Połowcowa (1867–1944) 
neoklasycystyczny pałacyk na Wyspie 

Kamiennej [Каменный остров] w delcie 
Newy, zbudowany w latach 1911–1912 

przez znanego architekta Iwana А. 
Fomina (1872–1936). Obie fot. z ok. 1917 

r. © Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa

Karol Jaroszyński 
(1877–1929). Fot. ok. 
1918 r. w rosyjskim 

mundurze. © 
Archiwum rodzinne 

Tomasza 
Mańkowskiego z 

Warszawy.



Hall główny w petersburskim pałacyku
Karola Jaroszyńskiego (1877–1929) na 
Wyspie Kamiennej [Каменный остров], 

którego wystrój ukończono w 1916 r. Latem 
1919 r. uległ on fikcyjnej ratunkowej 

konfiskacie i został przejęty przez Instytut 
Propagandy Samopomocy Rolnej.  Fot. ok. 

1917 r. © Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa

Jedna z reprezentacyjnych sal w petersburskim 
pałacu Karola Jaroszyńskiego (1877–1929) na 

Wyspie Kamiennej [Каменный остров]. Obie fot. 
ok. 1917 r. © Archiwum rodzinne Józefa 

Jaroszyńskiego z Krakowa



Odręczny list Karola  Jaroszyńskiego 
(1877-1929) do rektora ks. Idziego 

Radziszewskiego (1871-1922) 
dotyczący KUL datowany 27 marca 1923 

r. w Warszawie w zbiorach KUL (Rep. 
124, nr 2). © Archiwum KUL

Pierwsza strona listu Karola  Jaroszyńskiego 
(1877-1929) do rektora ks.  Idziego 

Radziszewskiego (1871-1922) dotyczącego m.in. 
darowizny 250 tys. rub. dla KUL datowanego z 

Londynu 31 czerwca 1919 r. w zbiorach KUL (Rep. 
124, nr 2). © Archiwum KUL



Gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przebudowany z tzw. koszar 
świętokrzyskich przez „petersburskiego” architekta Mariana Lalewicza (1876–1944). Fot. 

po 1929 r. (sygn. 1-N-3168). © Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie



Oficerowie z lazaretu nr 17 pod patronatem 
wielkich  księżnych Marii i Anastazji Nikołajewnych
na tle białokamiennej pałaty. Fot. z lat 1914-1917. 

© citywalls.ru

Białokamienna pałata, w której mieścił się lazaret 
wojskowy nr 17 (oddział dla oficerów). Pocztówka 

z epoki. © citywalls.ru

Zespół budowli klasztornych zwany 
Miasteczkiem Fjodorowskim [Фёдоровский 

городок] zaprojektowany w latach 1913-1915 
przez Stefana Kryczyńskiego (1874–1923) na 
zamówienie cara Mikołaja II w związku z 300-

leciem Domu Romanowych. Fot. z 2014 r. © 
MCK (fot. S. Yonov)



Dom Młodzieży Polskiej „Zgoda” (DMP) przy kanale Kriukowa
[Крюкова кан. наб.] 12 w nabytym przez Karola Jaroszyńskiego 

(1877–1929) tuż przed rewolucją lutową 1917 r. za 1 mln rub. 
dawnym maneżu i stajniach oraz kamienicy mieszkalnej rodziny 
Połowcowów. Według Józefa Godlewskiego (1890–1968) były tu 
„pokoje mieszkalne, sale gimnastyczne, pływalnia, czytelnia, a w 

ogrodzie nawet korty tenisowe”. Swą siedzibę miał tu Klub 
Młodzieży Akademickiej. Uroczystego otwarcia tej nowej polskiej 
placówki dokonano 27 lipca 1917 r. Wszystkie fot. z wiosny 1918 

r. © Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa Klub 
Młodzieży Akademickiej 



Dawne maneż i stajnie rodziny Połowcowów
[Манеж и конюшн Половцовых] oraz 

kamienica mieszkalna senatora Aleksandra A. 
Połowcowa (1832-1909) przy nab. kanału 

Kriukowa [Крюкова кан. наб.] 12. Fot. z 2013 
r. © citywalls.ru

Fragment dawnego maneżu i stajni rodziny 
Połowcowów. Fot. z 2010 r. © citywalls.ru

Były szef kancelarii Rady 
Państwa i mecenas (m.in. 
od 1896 r. na jego koszt 

wychodził „Rosyjski 
słownik biograficzny”) 
senator Aleksandra A. 

Połowcow (1832-1909), 
dla którego rodziny w 

1884 r. wzniesiony został 
kompleks budynków przy 
nab. kanału Kriukowa 12. 

Fot. z 1865 r. © Wikimedia
commons



Artykuł w „Głosie Lubelskim” 
1925, nr 308 z 8 listopada, z 

informacją o zakupieniu dla KUL 
w Piotorgrodzie dzięki wsparciu 

finansowemu Karola 
Jaroszyńskiego (1877-1929) 

prywatnych księgozbiorów 
profesorów Uniwersytetu 

Petersburskiego. 



DMP „Zgoda”. Wejście do „kwatery skautów”, gdzie odbywały 
się zbiórki polskich harcerzy pod komendą naczelnika „Sokoła 

Polskiego” i komendanta jego Chorągwi Petersburskiej, 
inżyniera komunikacji Franciszka Skąpskiego (1881–1966). 

Fot. z wiosny 1918 r. © Archiwum rodzinne Józefa 
Jaroszyńskiego z Krakowa

Karol Jaroszyński (1877-1929) miał zakupić budynek „Zgody” na prośbę  absolwenta 
Rzymskokatolickiej  Akademii Duchownej,  od 1913 r. wikariusza petersburskiej Polonii, a od 1914 

r. prefekta tamtejszych polskich i rosyjskich szkół średnich oraz kapelana Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół Polski” ks. Edwarda Szwejnica (1887-1934). Był on także członkiem 

powołanej w 1915 r. piotrogrodzkiej komendy harcerskiej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia 
Nauczycieli Polskich.  Fot. książka Apostoł młodzieży ks. Edward Szwejnic. Poznań [1936].



Juliusz Łukasiewicz (1892–1951), osobisty sekretarz Aleksandra 
Lednickiego (1866–1934), kierownik domu studenckiego „Zgoda”, 

późniejszy ambasador odrodzonej Rzeczpospolitej w Moskwie w latach 
1933–1934. © Wikimedia commons

Inż. komunikacji Franciszek Skąpski (1881–1966). Jako student 
działał w Zjednoczeniu Młodzieży Narodowej im. A. Mickiewicza, 
ekspozyturze zakonspirowanej Organizacji Młodzieży Narodowej 

(podległej Związkowi Młodzieży Polskiej „Zet”), której również był 
członkiem.  W 1906 r., zaczął pracować jako przedsiębiorca w 

przemyśle budowlanym, w którym szybko zrobił wielką karierę. Do 
1911 r. był zarządzającym i prokurentem w utworzonym przez siebie 
i trzech innych Polaków Biurze Budowlanym „E. Gonckiewicz i S-ka”. 
Jako szef ogromnego przedsiębiorstwa, prowadzącego m. in. prace 

fortyfikacyjne w rosyjskich portach bałtyckich. W grudniu 1913 
założył Tow. Gimnastyczne „Sokół Polski” i był od r. 1914 jego 
naczelnikiem (pozostał nim do sierpnia 1918) oraz członkiem 
zarządu, zaś w r. 1914, organizował harcerstwo polskie i był 

komendantem jego Chorągwi Petersburskiej. 



DMP „Zgoda” – hall główny w kamienicy 
mieszkalnej senatora Aleksandra A. Połowcowa
(1832-1909). Fot. z wiosny 1918 r. © Archiwum 

rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa

Hall główny w kamienicy mieszkalnej senatora 
Aleksandra A. Połowcowa (1832-1909) przy nab. 

kanału Kriukowa [Крюкова кан. наб.] 12. 
Fot. współczesna. © citywalls.ru

Od roku 1946 dawny budynek DMP i KMA „Zgoda” 
jest siedzibą założonej w 1918 r. wytwórni filmów 

dokumentalnych. 



DMP „Zgoda” – sala teatralna. Fot. z wiosny 1918 r. 
© Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z 

Krakowa

Fragm. maszynopisu Wspomnień Anieli, córki Augusta i Pauliny z Lipkowskich Małachowskiej –
Wysockiej, spisanych w 1980 r.  udostępniony przez p. Andrzeja Mańkowskiego z Warszawy:

„[…] Gdy poznałam Wuja [Karola Jaroszyńskiego (1877-1929)], był przystojnym brunetem koło 
pięćdziesiątki, o czarnych, mocno na wylot przeszywających oczach i musze przyznać, że bałam się 

go ogromnie […]. Wuj robił dużo dobrego. Między innymi posunięciami pamiętam, że ufundował 
bursę dla polskiej młodzieży akademickiej, zapewniając utrzymanie grupie kształcących się w 

Petrogradzie studentów. […]”

Ogłoszenie w „Dzienniku Polskim” (nr 291 z  27 
września/7 października) informujące o wykładzie i 

rozpoczęciu sezonu zimowego 1917/1918 r. w 
działającym w „Zgodzie” Kole Artystycznym 

Młodzieży Polskiej.



DMP „Zgoda” – sala koncertowa od strony sceny. 
Wigilię 1917 r. świętowało w „Zgodzie” na koszt jej 
fundatora 400 harcerzy i 300 polskich studentów. 
Fot. z wiosny 1918 r. © Archiwum rodzinne Józefa 

Jaroszyńskiego z Krakowa

DMP „Zgoda” – sala koncertowa od strony 
widowni. Tu odbył się pierwszy bal I Pułku 

Polskiego Ułanów Krechowieckich. Fot. z wiosny 
1918 r. © Archiwum rodzinne Józefa 

Jaroszyńskiego z Krakowa

Ogłoszenie w „Dzienniku Polskim” (nr 221 z 29 
września/ 12 października 1917 r.) z 

zaproszeniem do Klubu Młodzieży Akademickiej 
„Zgoda” na wieczór artystyczny ku czci Tadeusza 

Kościuszki (1746-1817). 



Reklamy odczytów z zakresu ekonomii 
wygłaszanych w „Zgodzie” we wrześniu 1917 r.  

zamieszczone w „Dzienniku Polskim” (nr 206 z 10/23 
września i nr 215 z 22 września/5 października). 

Ogłoszenie 
zamieszczone w 

„Dzienniku Polskim” 
(nr 123 z 28 maja/10 
czerwca) informujące 

o zebraniu 
organizacyjnym KMP 

„Zgoda”.

Kierownik działu gospodarczego 
Klubu Młodzieży Akademickiej 

„Zgoda”, działacz Polskiego Klubu 
Demokratycznego i POW, 

późniejszy adwokat oraz poseł na 
sejm i senator II RP Konstanty 
Terlikowski (ur. 1895), zmarły 
w łagrze po 1939 r. Fot. z 1935 r. 

za: Sejm i Senat 1935–1940 IV 
kadencji, Warszawa, 1936. © 

Wikimedia commons



Ogłoszenie w „Dzienniku Polskim” nr 287 z 17-30 
grudnia 1917 r. dotyczące organizowanego w DMP 

„Zgoda” wieczoru sylwestrowego przez panie 
działające przy Naczelnym Komitecie Wojskowym.

DMP „Zgoda” – sala bufetowa. Ze 
stołówki studenckiej w „Zgodzie” 

korzystali w 1918 r. m.in. Józef (1896–
1993) i Maria (1901–1986) Czapscy. 

Fot. z wiosny 1918 r. © Archiwum 
rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z 

Krakowa



Karol Jaroszyński (1877–1929). Fot. po 1920 r. (?). © 
Archiwum rodzinne Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa

Karol Jaroszyński (1877–1929). Fot. po 1920 r. 
(?). © Archiwum KUL



Grobowiec rodziny Jaroszyńskich na 
cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, 

gdzie obok Karola Jaroszyńskiego (1877–
1929) pochowany został m.in. jego brat Józef 

(1875–1948), mecenas i wielbiciel sztuki. 
Fot. współczesna. © Archiwum rodzinne 

Tomasza Mańkowskiego z Warszawy

Nekrolog Karola Jaroszyńskiego (1877-1929) w „Kurjerze
Warszawskim” 1929, nr 248 s. 9.

Podziękowanie rodziny Karola Jaroszyńskiego (1877-
1929) w „Kurjerze Warszawskim” 1929, nr 253 s. 21.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


