jac kows c y

Jackowscy herbu Gozdawa, rodzina szlachecka wywodząca się
z ziemi łęczyckiej, na przełomie XVII i XVIII w. zamieszkiwała
na Podlasiu, następnie na Polesiu, od schyłku XVIII wieku na
Wołyniu, a w XIX w. osiadła na Kijowszczyźnie. Tam posiadała
majątki, m. in. Kopyłów, Krasnohórkę, Niebrat i Pużę w powiecie kijowskim, majątek w Samhorodku w powiecie skwir-

skim, a także domy w Kijowie. W maju 1920 r., podczas wojny
polsko-bolszewickiej, rodzina Jackowskich w dramatycznych
okolicznościach opuściła Kijów i swoje dobra, tracąc wszystko.
Posiadłości znalazły się poza granicami Polski. Początkowo
Jackowscy zamieszkali w Warszawie, następnie w Bydgoszczy,
a od 1921 r. w Krzemieńcu (na Wołyniu, obecnie Ukraina).

The Jackowskis, of the Gozdawa coat of arms, were a noble
family dating back to the 17th and 18th centuries who settled in
the 19th century in the Kiev Regio), where they possessed land
and real properties. In May, 1920, during the Soviet-Polish
war, the Jackowskis left their land in dramatic circumstances
losing everything they had. Before World War II, they lived in
the Volhynia Region, now Ukraine.

Au XIXe s., la famille Jackowski, des armes Gozdawa, famille
noble remontant au XVIIe et XVIIIe s. s’installa dans la région
de Kiev où elle possédait des domaines et de l’immobilier. En
mai 1920 pendant la guerre polono-bolchévique, les Jackowski
durent abandonner leurs domaines dans des circonstances tragiques et perdirent tous leurs biens. Avant la IIe Guerre mondiale, ils habitèrent la Volhynie, actuellement située en Ukraine.

R E P R E S J E , W Y W ŁA S Z C Z E N I A
R epressi o ns , d isp o ssessi o n / R épressi o n , expr o priati o ns

 Dwór Jackowskich w Samhorodku na
Kijowszczyźnie. Joanna z Podhorskich Jackowska
z synem Jurkiem; Samhorodek 1915 r.
 The Jackowskis’ manor house in Samhorodek in
the Kiev Region. Joanna Jackowska with her son
Jurek.
 Le manoir de la famille Jackowski à Samhorodek
dans la région de Kiev, Joanna Jackowska avec son
fils Jurek.

 Jerzy Jackowski (w wieku dziecięcym)
z rakietą tenisową, Kijów, 1916 r.
 Jerzy Jackowski, Kiev, 1916.
 Jerzy Jackowski, Kiev 1916.

Ojcem Jerzego był Ksawery Franciszek Józef Jackowski (1881–
–1922), syn Stanisława (1848–1908) i Joanny z Podhorskich
(1859–1935), absolwent biologii na Uniwersytecie Kijowskim,
ziemianin, członek Polskiego Komitetu Wykonawczego na
Ukrainie w 1917 r. Matką Jerzego była Janina ze Skarbek-Czarkowskich (1892–1951), córka Adama (1848–1905) i Teofili
z Łosińskich (1853–1925).

Jerzy’s parents were Ksawery Franciszek Józef Jackowski
(1881–1922), the son of Stanisław and Joanna née Podhorska
and Janina née Skarbek-Czarkowska (1892–1951), the daughter
of Adam (1848-1905) and Teofila née Łozinska (1853–1925).

Les parents de Jerzy furent Ksawery Franciszek Józef Jackowski (1881–1922), fils de Stanisław (1848–1908) et Joanna
née Podhorska (1859–1935), et Janina, née Skarbek-Czarkowska (1892–1951) fille d’Adam (1848–1905) et de Teofilia née
Łosińska (1853–1925).

 Rejestracja części mienia Jackowskich na
Kijowszczyźnie utraconego w 1920 r.
 Registration of the Jackowskis’ properties in the Kiev
Region that were lost in 1920.
 Immatriculation d’une partie des biens de la famille
Jackowski situés dans la région de Kiev perdus en 1920.

Droga z Samhorodka do Morozówki, 1911 r.
A road from Samhorodek to Morozówka, 1911. / Route menant de Samhorodek à Morozówka, 1911.

Widok na dwór w Krasnohórce, 1904 r.
The view of the manor house in Krasnohórka, 1904. / Vue sur le manoir de Krasnohórka, 1904.

 Zaświadczenie o tym, że Ksawery Franciszek
Józef Jackowski jest członkiem Polskiego Komitetu
Wykonawczego na Ukrainie, utworzonego 6 marca 1917 r.
w Kijowie polskiego organu przedstawicielskiego.
 A certificate that Ksawery Franciszek Józef Jackowski
(Jerzy’s father) is a member of the Polish Executive
Committee in Ukraine, a Polish representative body in
Ukraine created on March 6, 1917 in Kiev.
 Certificat de membre du Comité Exécutif Polonais en
Ukraine — organe représentant la Pologne en Ukraine crée
le 6 mars à Kiev appartenant à Ksawery Franciszek Józef
Jackowski (le père de Jerzy).

S T Y L ŻYC I A I S Y S T E M WA R T O ŚC I
Lifestyle and value system / Style de vie et système de valeurs

 Wyjazd z wizytą do Berezówki (majątku Głębockich,
kuzynów Jackowskich). Przy koniach stoi Stanisław
Jackowski, koło powozu Michał Głębocki, w powozie siedzi
Maria Głębocka, Julia Jackowska, a między nimi Kamillla
Jackowska, przy koźle siedzi Krzysztof Głębocki, furman
Fed’ko, 1906 r.
 A visit to Berezówka (the Głębockis’ property), 1906.
Stanisław Jackowski is standing next to the horses, Michał
Głębocki is standing next to the carriage in which there are
Maria Głębocka, Julia Jackowska and Kamilla Jackowska
(between them) sitting. On the box, Krzysztof Głębocki and
a carter Fedko.
 Déplacement pour une visite à Berezówka (domaine de
la famille Głębocki). Debout, à côté des chevaux, Stanisław
Jackowski, près de la voiture Michał Głębocki ; assises dans
la voiture Maria Głębocka, Julia Jackowska, et entre elles
Kamilla Jackowska ; Krzysztof Głębocki est assis à côté du
cocher Fed’ko, 1906.

 Wyjazd na polowanie. Siedzą Stanisław Jackowski
i jego przyjaciel z dubeltówką, obok niego siedzi Kamilla
Jackowska (1902–1975), córka Stanisława, na koźle siedzi
Staś Jackowski (1904–1911), syn Stanisława, oraz furman
Fed’ko, na pierwszym planie z dubeltówką Franek
Jackowski (1898–1940), syn Stanisława zamordowany
w Twerze w Katyniu, w oknie pokoju stołowego Julia
Jackowska. Pozostałe osoby niezidentyfikowane, 1906 r.
 Going on a hunting trip, 1906. Krzysztof Jackowski and
his friend with a double-barrelled shotgun are sitting. On
the box, there is Staś Jackowski and carter Fedko. Franek is
sitting on the stairs. Julia Jackowska is standing at a window
in the dining room. Other people in the photo are not
identified.
 Départ pour la chasse, assis, Krzysztof Jackowski et son
ami avec le fusil ; assis sur le siège du cocher, Staś Jackowski
et le cocher Fedko ; sur les marches, Franek, à la fenêtre de
la salle-à-manger, Julia Jackowska, les autres ne sont pas
identifiés, 1906.

 Ksawery Franciszek Jackowski z żoną Janiną
z Czarkowskich i jej siostrzenicą Walerią Sawicką,
Kijów, maj 1911 r.
 Jerzy’s father Ksawery Franciszek Jackowski
with his wife Janina née Czarkowska and her niece
Waleria Sawicka, Kiev, May 1911.
 Ksawery Franciszek Jackowski, le père de Jerzy
avec sa femme Janina, née Czarkowska et sa nièce
Waleria Sawicka, en mai 1911 à Kiev.

Przyznanie obywatelstwa polskiego Janinie Jackowskiej, 1924 r.
Granting of Polish citizenship to Janina Jackowska, 1924.
Attribution de la citoyenneté polonaise à Janina Jackowska, 1924.

 Umowa dotycząca kupna majątku Samhorodek przez
Ksawerego Franciszka Stanisława Jackowskiego od Piotra
Żurakowskiego, Kijów, 17 grudnia 1908 r.
 A sale contract of Samhorodek property between Ksawery
Franciszek Stanisław Jackowski (purchaser) and Piotr
Żurakowski (vendor), Kiev, December 17, 1908.
 Contrat concernant l’achat du domaine de Samhorodek
appartenant à Piotr Żurakowski par Ksawery Franciszek
Stanisław Jackowski, Kiev, le 17.12.1908.

Paszporty tymczasowe Rzeczypospolitej Polskiej należące do Ksawerego Franciszka Józefa i Janiny Jackowskich, 1919 r.
Ksawery’s and Janina Jackowska’s temporary Polish passports, 1919.
Passeports polonais provisoires de Ksawery et Janina Jackowski, 1919.

Paszporty tymczasowe Rzeczypospolitej Polskiej należące do Ksawerego Franciszka Józefa i Janiny Jackowskich, 1919 r.
Jerzy’s and Janina Jackowska’s temporary Polish passports, 1919.
Passeports polonais provisoires de Jerzy et Janina Jackowski, 1919.

 Zaświadczenie Głównego Urzędu Ziemskiego
o wyznaczeniu Ksawerego Józefa Jackowskiego
komisarzem ziemskim w Łucku, 26 lutego 1921 r.
 A certificate by the General Land Registry in which
Ksawery Józef Jackowski is nominated
as a land inspector in Lutsk, February 26, 1921.
 Certificat du Bureau Central des Cadastres
désignant Ksawery Józef Jackowski commissaire
des biens territoriaux à Łuck, le 26.02.1921.

 Ślub rodziców Jadwigi Jackowskiej — Dominika
Kornagi (1880–1944; w okresie międzywojennym
I prokurent Banku Polskiego we Lwowie) i Wincentyny
z Zarembów-Grabowskich (1880–1945), Rzeszów, 1911 r.
 1911, the wedding of Jadwiga Jackowska’s parents’
Dominik Kornaga (1880–1944), in the interwar period first
officer in the Polish Bank in Lvov, and Wincentyna née
Zaremba Grabowska (1880–1945).
 Mariage des parents de Jadwiga Jackowska, Dominik
Kornaga (1880–1944), 1er représentant légal de la Banque de
Pologne à Lvov dans l’entre-deux guerres et Wincentyna
née Zaremba Grabowska (1880–1945), en 1911.

 Wakacje w Silva Carmen w Rumunii, 1931 r.
Rodzina Blaimów, Kornagów, Moszoro i Pokrzywków.
Jadwiga Kornażanka siedzi najwyżej.
 Holidays in Carmen Silva (Romania), 1931.
The Blaims, the Kornagas, the Moszoros and the
Pokrzyweks. Jadwiga née Kornaga is sitting at the top.
 Vacances à Carmen Silva en Roumanie, 1931.
La famille Blaim, Kornaga, Moszoro et Pokrzywek.
Jadwiga Kornażanka est assise tout en haut.

 Lwów, sylwester 1932 r. Jadwiga z Kornagów Jackowska
stoi w ostatnim rzędzie po prawej stronie.
 New Year’s Eve party of 1932 in Lvov. Jadwiga née
Kornaga Jackowska is standing on the right in the last row.
 Lvov, Saint-Sylvestre 1932/1933, debout au dernier rang
à droite, Jadwiga Jackowska, née Kornaga.

 Jadwiga z Kornagów Jackowska i Maryla Brynkowa na
kajakach, Cerkliszki na Wileńszczyźnie, majątek Chaleckich,
lato 1934 r.
 In the summer of 1934, Jadwiga née Kornaga Jackowska
and Maryla Brynkowa went on a kayaking trip to the
Chaleckis’ property in Cerkliszki (the Vilnius Region).
 Jadwiga Jackowska, née Kornaga et Maryla Brynkowa en
kayak, Cerkliszki, été 1934. Domaine de la famille Chalecki,
dans la région de Wilno, été 1934.

„Fascynacja urodą i odmiennością Wołynia […]. Wszystko
minęło i wszystko zmieniło się z powodu wojny. Ci normalni, życzliwi ludzie nie mieli głosu. Rej wodzili kryminaliści
[…], zapanowała obcość — może nawet nienawiść”. [J. Jackowska, J.M. Jackowski, 2008]. Fot. Wołyń, zima 1938/39.
“Fascination for the beauty and uniqueness of the Volhynia
Region (Wołyń) […]. Because of the war, the good times
ended and everything changed. Those ordinary, friendly
people were ignored. Criminals called the tune […], otherness — maybe even hatred—dominated.” [J. Jackowska, J.M.
Jackowski, 2008]
« Fascination pour le charme et l’originalité de la Volhynie
[…]. Tout cela fut emporté et tout changea à cause de la
guerre. Les gens normaux, bienveillants n’avaient plus le
droit à la parole. Les criminels étaient aux commandes […],
l’étrangeté commença a régner — peut-être même la haine. »
[J. Jackowska, J.M. Jackowski, 2008]

 Jerzy i Jadwiga Jackowscy, Zambrów, lipiec 1939 r.
 Jerzy and Jadwiga Jackowska in Zambrów, July, 1939.
 Jerzy et Jadwiga Jackowski, Zambrów, juillet 1939.

O wo ln o ść i niep o d legło ść
A struggle f o r free d o m an d in d epen d ence
S ur la libert é et l’in d épen dance

 Podchorążówka, Jerzy Jackowski dowodzi zwiadem konnym, 1935 r.
 The Officer Cadet School (Szkoła Podchorążych), 1935. Jerzy Jackowski is commanding a cavalry reconnaissance troop.
 École des Officiers, Jerzy Jackowski dirige la patrouille de cavalerie, 1935.

 Mobilizacja ppor. rezerwy Jerzego Jackowskiego,
31 sierpnia 1939 r.
 August 31, 1939. Jerzy Jackowski’s mobilization.
 Mobilisation de Jerzy Jackowski, le 31 août 1939

 Rodzina Jackowskich podczas
okupacji w Winnikach, 1943 r.
 The Jackowski family during the
occupation in Vynnyky, 1943.
 La famille Jackowski pendant
l’occupation à Winniki en 1943.

Okupację sowiecką (1939–1941), niemiecką (1941–1944) i tzw.
drugą okupację sowiecką (po 1944) Jerzy Jackowski wraz
ze swoją rodziną przeżył we Lwowie i okolicach. W 1940 r.
pracował naukowo jako asystent prof. Szymona Wierdaka
w Katedrze Botaniki Lasowej na Politechnice Lwowskiej. Po
rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. pracował w nadleśnictwie Winniki k. Lwowa, co umożliwiło mu
działalność podziemną w Armii Krajowej (por. ps. „Brzoza”,
m.in. prowadził działalność wywiadowczą, gromadząc dane
o transportach wojsk niemieckich, zbierał informacje o posterunkach policji ukraińskiej i o stosunku ludności ukraińskiej
do Polaków). Jackowscy po wielu wahaniach, w obawie przed
represjami sowieckimi zapisali się »na transport« i 3 sierpnia
1945 opuścili Lwów bydlęcym wagonem.

The Jackowskis spent the Soviet occupation (1939–1941), the
Nazi German occupation (1941–1944), and the “second Soviet
occupation” (after 1944) in Lvov and the surrounding area. Jerzy was involved in the Polish underground (the Home Army).
After many doubts, on August 3, 1945, the family, in fear of
Soviet repression, decided to leave Lvov in a cattle wagon.
Les Jackowski subirent l’occupation soviétique (1939–1941),
l’occupation allemande (1941–1944) et la seconde occupation
soviétique (après 1944) à Lvov et ses environs. Jerzy fut actif
dans la résistance polonaise (Armée de l’Intérieur — AK ).
Après de nombreuses hésitations, la famille quitta Lvov le
3 août 1945 dans un wagon à bétail, craignant les répressions
de la part des soviétiques.

„Nastał luty [1945 r.] i zaczęły się rozchodzić straszne, potworne wieści o układzie zawartym w Jałcie. […] Stalin, Churchill
i Roosevelt […] zadecydowali, że olbrzymi teren naszego kraju
na wschodzie, 46% ogółu powierzchni Przedwojennej Polski,
stanie się własnością Sowietów. […] Jak to możliwe? […] Walczyliśmy od pierwszego dnia wojny […] po stronie koalicji
zwycięskich aliantów. […] zasadnicze pytanie, które stawiała
sobie każda lwowska rodzina, brzmiało: «Wyjeżdżać, czy nie
wyjeżdżać?» […] Ze strony [władz] była zachęta, wręcz propaganda intensywna, by zapisywać się «na transport». Oczywiście, trzeba było pozostawić mieszkanie, meble i w ogóle
dorobek całego życia. […] Ostatecznie zdecydowaliśmy się
«zapisać na transport». Repatriacja — urząd repatriacyjny — te
zakłamane nazwy budziły niesłychaną irytację. Przecież nigdy
nie wyjechaliśmy z Polski. Myśmy byli w Polsce, w odwiecznych siedzibach naszych przodków i teraz zmuszano nas do
wyjazdu. To była ekspatriacja, a nie repatriacja!” [J. Jackowska,
J.M. Jackowski, 2008]
“February [of 1945] came and terrible news about the treaty
of Yalta started to spread. […] Stalin, Churchill and Roosevelt
[…] decided that a large eastern part of our country, 46% of the
total area of pre-war Poland, would be Soviet. […] How was

that possible? […] From the first day of the war, we had fought
[…] on the side of the victorious Allies. […] The fundamental
question, which was put by every Lvov family, was ’To leave,
or not to leave?’ […] The ‘state authorities’ encouraged people, and even made use of intense propaganda, to sign up for
‘transports’. And of course, people should leave their homes,
furniture and, generally speaking, everything they owned.”
[J. Jackowska, J.M. Jackowski, 2008]
« Le mois de février arriva [1945] et des nouvelles terribles
commençèrent à se répandre concernant les accords signés
à Yalta. […] Staline, Churchill et Roosevelt […] avaient décidé, que l’immense territoire polonais à l’Est, 46% en tout de
la surface de la Pologne d’avant guerre, appartiendrait aux
soviétiques. […] Comment cela était-il possible? […] Nous
avions combattu dès le premier jour du conflit […] du côté de
la coalition victorieuse des alliés. […] la question fondamentale que chaque famille de Lvov se posait : ‘Partir, ou rester ?’
[…] Du côté ‘du pouvoir’ on incitait, et même on menait une
propagande intensive, pour que les gens s’inscrivent pour un
”déplacement”. Bien sûr, il fallait laisser son appartement, ses
meubles et en général tous les biens acquis au cours d’une vie. »
[J. Jackowska, J.M. Jackowski, 2008]

 W transporcie ze Lwowa do Gdańska. Jerzy i Jadwiga
Jackowscy z córką Marysią pierwsi od lewej. Zdjęcie
wykonane 10 sierpnia 1945 r. podczas postoju pociągu
w Strzelcach Wielkich na Śląsku Opolskim.
 During transportation from Lvov to Gdańsk. Jerzy and
Jadwiga Jackowska with their daughter Marysia are the
first from the left. August 10, 1945. A stopover in Strzelce
Wielkie in region of Śląsk (Silesia) near the city of Opole.
 Premiers en partant de la gauche : Jerzy i Jadwiga
Jackowski avec leur fille Marysia, le 10 août 1945, pendant
l’arrêt du train à Strzelce Wielkie dans la Silésie d’Opole,
au cours du transport de Lvov à Gdańsk.

 Pismo mianujące Janinę Jackowską tymczasową
dozorczynią kamienicy w Bytomiu, 24 XI 1945 r.
 An official letter in which Janina Jackowska is
nominated as a temporary caretaker of a tenement in
Bytom, November 24, 1945.
 Lettre nommant Janina Jackowska gardienne
d’immeuble à titre provisoire à Bytom, le 24.11.1945.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY, NAUK A
intellectual d evel o pment, science
d ével o ppement intellectuel , sciences

 Świadectwo dojrzałości Jerzego Jackowskiego w Liceum
Krzemienieckim, Krzemieniec, 3 czerwca 1930 r.
 Jerzy Jackowski’s graduation certificate of secondary
school in Krzemieniec, June 3, 1930.
 Diplôme du baccalauréat de Jerzy Jackowski, Lycée de
Krzemieniec, le 3.06.1930, Krzemieniec.

 Dyplom ukończenia Politechniki Lwowskiej przez
Jerzego Jackowskiego, Lwów, 1935 r.
 The Lvov Polytechnic National University (Politechnika
Lwowska) Diploma for Jerzy Jackowski, Lvov, 1935.
 Diplôme de fin d’études de Jerzy Jackowski, École
Politechnique de Lvov, 1935, Lvov.

 Politechnika Lwowska, koledzy z roku,
Jerzy Jackowski stoi czwarty z prawej, 1933 r.
 Friends from the Lvov Polytechnic, 1933.
Jerzy Jackowski is the fourth from the left.
 École Polytechnique de Lvov, les collègues
de l’année. Jerzy Jackowski est le quatrième
debout en partant de la droite, 1933.

 Jerzy Jackowski w 1938 r. ożenił się we Lwowie
z Jadwigą Kornagą, studentką rolnictwa Politechniki
Lwowskiej, którą poznał podczas studiów w Dublanach.
 In 1938 in Lvov, Jerzy married Jadwiga Jackowska,
a student of Agricultural Science at the Lvov Polytechnic
whom he had met during his studies at the Agricultural
Academy in Dublany.
 En 1938, il se marie à Lvov avec Jadwiga Kornaga,
étudiante à la faculté d’agriculture de l’école
polytechnique de Lvov qu’il rencontre pendant ses
études à Dublany.

 Jadwiga z Kornagów Jackowska (1915–2006), ekolog,
popularyzator polskiej kultury i przyrody, nauczyciel
akademicki, publicystka.
 Jadwiga née Kornaga Jackowska (1915–2006), an
ecologist, popularizer of Polish culture and nature,
university teacher, and journalist.
 Jadwiga née Kornaga Jackowska (1915–2006),
professeur académique, journaliste et écologiste, elle
popularise la culture polonaise et l’environnement.

 Dr inż. Jerzy Jackowski po 1945 należał do grona jednego
z najbardziej zasłużonych leśników Polski Północnej,
z żoną Jadwigą są rodzicami: Marii Jackowskiej, lekarza,
znanego esperantysty i animatora ruchu turystycznego;
Ewy Jackowskiej, psychologa klinicznego i nauczyciela
akademickiego; Jana Marii Jackowskiego, historyka, pisarza,
dziennikarza, polityka. Fot. Szczecin, 1963 r.
 Jerzy and Jadwiga Jackowska are the parents of: Maria
Jackowska (a doctor, famous Esperantist, and promoter
of tourism), Ewa Jackowska (a clinical psychologist and
university teacher), and Jan Maria Jackowski (a historian,
writer, journalist, and politician).
 Jerzy et Jadwiga Jackowski sont les parents de : Maria
Jackowska, médecin, espérantiste célèbre et animatrice du
trafic touristique, Ewa Jackowska, psychologue clinicienne
et enseignante universitaire, Jan Maria Jackowski, historien,
écrivain, journaliste, politicien.

