
FUDAKOWSCY



Fudakowscy





Fudakowscy herbu Dołęga, rodzina ziemiańska (wywodząca 
się z ziemi sochaczewskiej z początków XVIII w.). W wieku 
XIX działająca na Ukrainie. W XX w. posiadali majątki Uher 

i Krasnobród na Lubelszczyźnie, znani z działalności gospo-
darczej, społecznej i politycznej w regionie i kraju.



Fudakowskis, Dołęga coat of arms, a noble family (szlachta). 
Centered in Ukraine in the 19th century, landowners in the 
Lublin Province (lubelszczyzna) in the 20th century; famous for 
their economic, social, and political activity both in the region 
and across the whole country.

La famille Fudakowski, des armes Dołęga, famille noble 
active en Ukraine au XIXe s. Elle possédait des biens dans 
la voïévodie de Lublin au XXe s. et était connue pour son 
activité économique, sociale et politique au niveau régional 
et national.



AKTYWNOŚĆ, POSTĘP, 
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM, 

SOLIDARYZM SPOŁECZNY

INITIATIVE, PROgRESS, ESTATE MANAgEMENT, SOCIAL SOLIDARITY 
ACTIVITé, PROgRèS, gESTION DE LA PROPRIéTé, LE SOLIDARISME SOCIAL



Ignacy Fudakowski (1809–1891) — syn Floriana. Nabył liczne 
majątki, m.in. na Chełmszczyźnie, plenipotent dóbr księcia 
Romana Sanguszki w Sławucie, które uprzemysłowił, bu-
dując cukrownię i fabrykę sukna. Wprowadził i spopulary-
zował w regionie uprawę buraka cukrowego. Uczestniczył 
w uwłaszczaniu włościan w dobrach sławuckich jeszcze przed 
1864 r. Uczestnik powstania styczniowego 1863 r., uwięziony 
i zesłany dożywotnio do Tobolska. Władze carskie skonfisko-
wały wszystkie jego majątki z wyjątkiem cukrowni. Dzięki 
staraniom rodziny wrócił w 1871 r., niestety jako niewidomy 
człowiek.

Ignacy Fudakowski (1809–1891) — Florian’s son, an excellent 
administrator of land estates, he was concerned about the de-
velopment of agriculture and industrial farming. Having par-
ticipated in the January Uprising in 1863, he was imprisoned 
and sent into permanent exile to Tobolsk, and the family’s 
estates were seized by the Russians. In 1871 he returned owing 
to the strivings of the family, but he suffered from blindness.

Ignacy Fudakowski (1809–1891) — fils de Florian, excellent 
gestionnaire de propriétés terriennes, il prenait soin du déve-
loppement de l’agriculture et de l’industrie agricole. Engagé 
dans l’insurrection de janvier 1863, emprisonné et déporté 
à perpétuité à Tobolsk (en Sibérie, note du trad.), ses biens 
furent confisqués par les Russes. grâce à la sollicitude de sa 
famille, il revint en 1871, aveugle.





Kazimierz Florian Fudakowski (1831–1901) — drugi syn 
Ignacego. Po skonfiskowaniu przez Rosjan rodzinnych ma-
jątków w chełmskim przeniósł się na Ukrainę, gdzie gospo-
darzył w dzierżawionych majątkach i cukrowni. Założył 
gałąź uherską i krasnobrodzką rodziny Fudakowskich. 

Kazimierz Florian Fudakowski (1831–1901) — Ignacy’s sec-
ond son. After the family’s property had been seized by the 
Russians in the Chełm Province (chełmskie), he moved to 
Ukraine where he administered rented property and a sugar 
refinery. He bought the estates in Uher and Krasnobród. 

Kazimierz Florian Fudakowski (1831–1901) — deuxième fils 
d’Ignacy. Après la confiscation des biens que la famille pos-
sédait dans la région de Chełm par les Russes, il s’installa en 
Ukraine où il administra des terres en fermage et une raffinerie 
de sucre. Il acheta les domaines de Uher et de Krasnobród.

 Kazimierz Florian Fudakowski i jego żona Ludwina z Saryusz Bielskich 
z Uhra, która zmarła w 1889 r., przedwcześnie osierocając małe dzieci.

 Kazimierz Florian Fudakowski with his wife Ludwina  
from the Saryusz-Bielski family from Uher. 

 Kazimierz Florian Fudakowski et sa femme Ludwina,  
née Saryusz Bielska de Uher. 





Kazimierz Bogdan Fudakowski (1879–1965) — syn Kazimierza 
Floriana Fudakowskiego, ostatni właściciel Krasnobrodu na 
Zamojszczyźnie, który dbał o rozwój gospodarczy i cywili-
zacyjny regionu. Prezes wielu polskich i międzynarodowych 
organizacji rolniczych (Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 
Związku Ziemian, Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich 
oraz Zrzeszenia Związków Właścicieli Lasów). Pełnił ponadto 
funkcję m.in. delegata rządu do Międzynarodowego Instytutu 
Rolniczego w Rzymie, prezesa Polsko-Francuskiej Izby Rol-
niczej; senator II RP w latach 1935–1939. Równolegle z dzia-
łalnością polityczno-społeczną odbudował spalony w 1915 r. 
majątek w Krasnobrodzie, unowocześnił tam gospodarkę i do-
prowadził ją do kwitnącego stanu.
W czasie wojny był więziony w Zamościu i Lublinie. Po wojnie 
mieszkał Poznaniu, pozbawiony innych środków do życia 
zajmował się tłumaczeniami dla Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu.

Kazimierz Bogdan Fudakowski (1879–1965) — Kazimierz Flo-
rian Fudakowski’s son, concerned about the economic and 
civilizational development of the region. Chairman of many 
Polish and international agricultural organizations, senator of 
the Second Republic of Poland. He modernized the family’s 
land estate in Krasnobród and brought about its prosperity. 
After the Second World War, he was destitute and made a liv-
ing as a translator.

Kazimierz Bogdan Fudakowski (1879–1965) — fils de Kazi-
mierz Florian Fudakowski, s’engagea dans le développement 
industriel économique et culturel de la région. Président de 
nombreuses organisations agricoles polonaises et internatio-
nales, sénateur de la IIe République Polonaise. Il modernisa et 
fit prospérer l’économie des terres familiales de Krasnobród. 
Après la IIe guerre mondiale, privé de moyens de subsistance, 
il s’occupa de traduction.



 Maria z Kicińskich  
Kazimierzowa Fudakowska (1889–1973).

 Maria Kazimierzowa Fudakowska,  
from the Kiciński family (1889–1973).

 Maria, née Kicińska, épouse de  
Kazimierz Fudakowski (1889–1973).



 Uroczystość otwarcia szkoły powszechnej w Krasnobrodzie, której 
budowę wspierał senator Kazimierz Fudakowski, 1934 r. Na pierwszym 
planie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki z żoną Marią, 
wśród zebranych Kazimierz Fudakowski.

 The ceremony of opening a primary school in Krasnobród, the 
construction of which was supported by Kazimierz Fudakowski, 1934. In 
the foreground is the President of the Republic of Poland, Ignacy Mościcki.

 Cérémonie d’ouverture de l’école élementaire de Krasnobród, dont la 
construction fut soutenue par Kazimierz Fudakowski, 1934 . Au premier 
plan, le président de la République de Pologne Ignacy Mościcki.





 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
akcjonariuszy Banku Polskiego w warszawskiej 
filharmonii, 17 czerwca 1924 r. Wprowadzono jednolity 
system monetarny — polski złoty. Kazimierz Fudakowski 
był członkiem Rady Banku.

 Kazimierz Fudakowski at the Extraordinary 
general Meeting of the Bank of Poland’s Shareholders 
(Nadzwyczajne Walne Zebranie akcjonariuszy Banku 
Polskiego), on June 17, 1924, Warsaw. A unified monetary 
system was introduced—the Polish złoty.
 
 Kazimierz Fudakowski au cours de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Banque de Pologne, 
le 17 juin 1924, à Varsovie. Mise en place d’un système 
monétaire commun : le zloty polonais. 





Przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Kazimierz Fu-
dakowski sympatyzował z poglądami Romana Dmowskiego 
i krytykował obóz legionowy jako obliczony na „karmelkowo-
-chorągiewkowo-uczuciowy patriotyzm młodzieży i powiew-
nych dusz”. 

Jako ziemianin i działacz rolniczy Kazimierz Fudakowski tak 
mówił o prywatnej własności i gospodarce: „musi stanowić 
harmonijny zespół interesów indywidualnych z interesami 
kraju”. 



Prior to Poland’s regaining of independence in 1918, K. Fuda-
kowski identified with the views of Roman Dmowski, and he 
was critical of the Polish Legions camp, which was calculated 
to appeal to: “the mawkish, flag-waving, sentimental patriot-
ism of the youth and light-hearted souls.”

As a landowner and agricultural activist, this is what K. Fuda-
kowski said about private property in the economy: ”The in-
terest of the country has to be in harmony with the interest of 
the individual.”

Avant le recouvrement de l’indépendance en 1918, K. Fu-
dakowski sympathisa avec les opinions de Roman Dmowski 
et critiqua le camp de la légion car il le taxait de « patriotisme 
de drapeau, sentimental et doucereux pour la jeunesse et les 
âmes instables ».

En tant que propriétaire terrien et militant agricole K. Fu-
dakowski s’exprimait ainsi sur la propriété privée et sur l’éco-
nomie: « elles doivent consister en un ensemble harmonieux 
d’intérêts privés et publics ».



 Eugeniusz Kwiatkowski, minister skarbu, przemysłu 
i handlu w latach 1935–1939, oraz Kazimierz Fudakowski 
zwiedzają farmę lisów podczas wizyty Kwiatkowskiego 
w Krasnobrodzie.

 Eugeniusz Kwiatkowski, the Minister of Treasury, 
Industry, and Trade in the years 1935–1939, with 
Kazimierz Fudakowski, visiting Krasnobród; a tour 
around a fox-breeding farm.

 Kazimierz Fudakowski et Eugeniusz Kwiatkowski, 
ministre du Trésor, de l’industrie et du commerce dans les 
années 1935–1939, visite de Krasnobród et de la ferme de 
renards.

 Krasnobród, prace w ogrodnictwie,  
okres międzywojenny.

 Krasnobród, gardening work,  
interwar Poland.

 Krasnobród, travaux d’horticulture,  
entre-deux guerres.





 Oficjalna wizyta rolnicza w Normandii (Francja).  
Na czele delegacji Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
Kazimierz Fudakowski.

 An official agricultural visit of the Central Agricultural 
Association delegation to Normandy with Kazimierz 
Fudakowski as its chairman.
 
 Visite officielle de la délégation de la Chambre 
d’Agriculture de Normandie dirigée par Kazimierz 
Fudakowski.





 Święto 3 Maja w gminie w Krasnobrodzie  
— przemawia Kazimierz Fudakowski.

 May 3rd “Constitution Day” in Krasnobród; during  
the celebration Kazimierz Fudakowski made an address.

 Fête du 3 mai dans la commune de Krasnobród, 
discours de Kazimierz Fudakowski pendant la cérémonie.

 Narysowany przez Kazimierza Fudakowskiego  
plan majątku ziemskiego w Krasnobrodzie.

 The layout of the land estate in Krasnobród  
drawn up by Kazimierz Fudakowski.

 Plan des domaines de Krasnobród dessiné  
par Kazimierz Fudakowski.





Brat Kazimierza Bogdana Fudakowskiego, Bronisław Fuda-
kowski (1873–1938) odziedziczył majątek w Uhrze i Deptu-
łyczach, który zmodernizował. Jego żona Anna (zm. 1935 r.) 
należała do licznych komitetów i organizacji patriotycznych 
i kobiecych, pisała broszury oświatowe dla ludności wiejskiej; 
przede wszystkim jednak doskonale zarządzała dużym dwo-
rem, w którym mieszkała liczna rodzina i który często odwie-
dzało wielu krewnych.

Podczas I wojny światowej 13 sierpnia 1915 r. wycofująca 
się armia rosyjska spaliła dwór i zabudowania gospodar-
cze w Uhrze oraz w Krasnobrodzie. Ponownie Fudakowscy 
stracili niemal wszystko. Rodzina Bronisława zamieszkała 
w Kijowie, czerpiąc dochody z udziałów w cukrowniach. Tam 
przeżyła rewolucję bolszewicką 1917 r. Rok później wróciła 
do Polski. Bronisław Fudakowski sprzedał ruiny majątku, 
przeniósł się z rodziną do Warszawy i rozpoczął pracę za-
robkową jako urzędnik. Pełnił funkcję dyrektora Polskiego 
Radia (1924–1935). Był dyrektorem Polsko-Francuskiej Izby 
Rolniczej.

Kazimierz Bogdan Fudakowski’s brother, Bronisław (1873– 
–1938), inherited the estates in Uher and Depułtycze and mod-
ernized them. His wife, Anna (d. 1935), belonged to many 
patriotic as well as women’s committees and organizations; 

she was the author of educational pamphlets addressed to 
the rural population; an excellent governess of a large manor 
house, which was the dwelling of a numerous family.

During the First World War the Russian army burned down 
both the manor house (1915) and the economic facilities in 
Uher and Krasnobród. Once again the Fudakowski family 
lost nearly everything they had. After the First World War, 
Bronisław Fudakowski took up gainful employment as a clerk 
in Warsaw; he was the chairman of Polish Radio (1924–1935). 

Le frère de Kazimierz Bogdan Fudakowski, Bronisław (1873– 
–1938) hérita des terres de Uher et de Depułtycze et les moder-
nisa. Sa femme Anna (décédée en 1935) faisait partie de nom-
breux comités et organisations patriotiques et féminines, elle 
écrivait des brochures éducatives pour la population paysanne; 
elle gérait parfaitement son grand manoir, où vivait une famille 
nombreuse.

Pendant la Ire guerre mondiale, l’armée russe mit le feu au 
manoir (1915) et aux dépendances des domaines de Uher et 
de Krasnobród. De nouveau, la famille Fudakowski perdit 
presque tous ses biens. Après la Ire guerre mondiale Bronisław 
Fudakowski travailla comme employé de bureau à Varsovie, il 
fut aussi directeur de la Radio Polonaise (1924–1935). 



ZIEMIAŃSKI STYL ŻYCIA  
I SYSTEM WARTOŚCI

LIFESTYLE AND VALUE SYSTEM 
STYLE DE VIE ET SYSTèME DE VALEURS





 Bronisław i Anna Fudakowscy w Uhrze.

 Bronisław and Anna Fudakowscy in Uher.

 Bronisław et Anna Fudakowski à Uher.



„W takich od pokoleń przez jedną rodzinę osiadłych polskich 
dworach gromadziło się tyle przeżyć, że same mury zdawa-
ły się nasiąkać ludzkimi troskami i radościami”. [Kazimierz 
Bogdan Fudakowski]

“In such Polish manor houses, inhabited by a single family for 
generations, so many emotions would gather that the walls 
themselves seemed imbued with joy and sorrow.” [Kazimierz 
Bogdan Fudakowski]

« Dans ces manoirs polonais habités par une famille depuis des 
générations, tant de souvenirs se sont entassés que les murs 
même semblent imprégnés de soucis et de bonheurs humains. » 
[Kazimierz Bogdan Fudakowski]

 Pałac w Uhrze.

 The mansion in Uher. 

 Palais de Uher.





Dzieci Anny i Bronisława Fudakowskich — Jaś, Lech, Jędrek i Marysia na przejażdżce w Uhrze.
Children of Bronisław and Anna Fudakowski—Jaś, Lech, Jędrek and Marysia on a ride in Uher.

Les enfants de Bronisław et Anna Fudakowski — Jaś, Lech, Jędrek et Marysia en excursion à Uher



O WOLNOŚĆ I NIEPODLEgŁOŚĆ

A STRUggLE FOR FREEDOM AND INDEPENDENCE 
SUR LA LIBERTé ET L’INDéPENDANCE 



Rodzina w majątku Fudakowskich w Krasnobrodzie podczas 
II wojny. Od 5 IX do 7 IX 1939 r. pałac w Krasnobrodzie był 
siedzibą prezydenta RP. Podczas kampanii wrześniowej Fu-
dakowscy zorganizowali w majątku szpital polowy, a później 
podczas okupacji niemieckiej ukrywali wielu ludzi zagrożo-
nych aresztowaniem lub wywózką na prace przymusowe. 
W majątku była podchorążówka Armii Krajowej. Kazimierz 
Fudakowski był dwukrotnie aresztowany przez Niemców. 
Pod koniec wojny rodzina wyjechała z majątku do Ojcowa 
k. Krakowa w obawie przed grasującymi bandami i Armią 
Czerwoną.

The family at the Fudakowscy’s estate in Krasnobród during 
the Second World War. During the german occupation they 
helped hide people who were threatened by arrest and exile 
to forced labour camps, and they made their manor house 
available to the Polish underground. 

La famille Fudakowski dans le domaine de Krasnobród au 
cours de la IIe guerre mondiale. Pendant l’occupation alle-
mande, ils abritèrent de nombreuses personnes menacées 
d’arrestation ou de déportation dans des camps de travaux 
forcés et mirent leur manoir à la disposition de la résistance. 





 Ślub Lecha Fudakowskiego z Haliną Daszkowską, 
na fotografii widoczni wszyscy synowie Bronisława, 
od lewej: Jan, Leon (Lech), panna młoda, Andrzej 
i Franciszek Fudakowscy, 1938 r. 

 The wedding ceremony of Lech Fudakowski and 
Halina Daszkowska; the photo shows all of Bronisław’s 
sons: from the left, Jan, Leon (Lech), the bride, Andrzej, 
and Franciszek, 1938.

 Mariage de Lech avec Halina Daszkowska, sur la 
photographie, on voit tous les fils de Bronisław : le 
premier à partir de la gauche Jan, Leon (Lech), la jeune 
mariée, Andrzej et Franciszek Fudakowski, 1938.





 Najstarszy syn Bronisława Jan Fudakowski (1901– 
–1982) w wieku 18 lat wstąpił do 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. i został ranny. Ożenił się z Marią Pfeiffer i zakupili 
majątek Zarzeczewo k. Włocławka. Walczył w kampanii 
wrześniowej 1939 r., a następnie przedostał się do Francji, 
gdzie został żołnierzem w 10. Brygadzie Kawalerii 
Pancernej. Po II wojnie pozostał wraz z żoną na emigracji 
w Londynie.

 The oldest son of Bronisław, Jan Fudakowski (1901– 
–1982), an Uhlan, he fought in the Polish-Soviet War 
in 1920. He was married to Maria Pfeiffer and bought 
an estate in Zarzeczewo near Włocławek. He fought in 
1939’s September Campaign and then made it to France 
where he became a soldier in the Polish Army. After the 
Second World War he and his wife stayed in London as 
expatriates.

 Jan Fudakowski (1901–1982), l’aîné des fils de Bronisław, 
lancier de l’armée polonaise (ulhan), combattit pendant 
la guerre polono-soviétique en 1920. Il se maria avec 
Maria Pfeiffer et acheta les terres de Zarzeczewo près 
de Włocławek. Il combattit pendant la campagne de 
septembre en 1939, puis, se rendit en France où il devint 
soldat dans l’armée polonaise. Après la IIe guerre 
mondiale, il demeura en exil à Londres, avec sa femme. 



Andrzej Fudakowski (1909–1983) — trzeci syn Bronisława, 
ukończył podchorążówkę, pracował jako handlowiec, podczas 
wojny walczył w kampanii wrześniowej, a następnie przedo-
stał się razem z bratem Leonem do Francji, gdzie dowodził 
kompanią łączności w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Pod-
halańskich i walczył pod Narwikiem. Następnie uczestniczył 
we francuskim ruchu oporu, w 1944 r. aresztowany i osadzony 
w KL Neuengamme, gdzie dożył wyzwolenia przez wojska 
USA. Z żoną Izabelą Ciecierską wyemigrował do Nowej Ze-
landii.

Andrzej Fudakowski (1909–1983) — Bronisław’s third son, 
graduated from an Officer Cadet School (podchorążówka) and 
worked as a tradesman; during the war he fought in 1939’s Sep-
tember Campaign and then made it to France with his brother 
Leon, where he joined the Polish Independent Podhale Rifle 

Brigade and later fought in the battle of Narvik. Next he joined 
the French Resistance in 1944. He was arrested and imprisoned 
in the Neuengamme concentration camp, where he survived 
to the day of its liberation by the US Army. He emigrated to 
New Zealand with his wife Izabela Ciecierska.

Andrzej Fudakowski (1909–1983) — troisième fils de Bronisław, 
termina l’école des officiers et travailla comme commerçant. 
Pendant la guerre, il prit part à la campagne de septembre, et 
plus tard, avec son frère Leon, pénétra en France. Il combattit 
dans la Brigade Autonome de Chasseurs de Podhale à Nar-
vik et participa au mouvement de la résistance française. En 
1944, il fut arrêté et déporté dans le camp de concentration de 
Neuengamme où il survécut jusqu’à la libération par l’armée 
américaine, puis émigra en Nouvelle Zélande avec sa femme, 
Izabela Ciecierska.



 Leon (Lech) Fudakowski (1904–1992 ) — drugi syn Bronisława, zawodowy oficer, artylerzysta konny, walczył powstaniu 
śląskim, walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., przedarł się do Francji, przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza. 
Przeniesiony na front włoski, walczył w Apeninach. Pozostał na emigracji w Kanadzie, gdzie żona Halina z Daszkowskich 
z wnukami i prawnukami zamieszkuje do dziś.

 Leon (Lech) Fudakowski (1904–1992) — Bronisław’s second son. A professional officer, he served in the horse artillery, 
fought in the Silesian Uprising (powstanie śląskie) and in 1939’s September Campaign; after the capitulation he pressed on to 
France and was appointed to the Staff of the Commander-in-chief of the Polish Armed Forces (Sztab Naczelnego Wodza). He 
was dispatched to the Italian Campaign and fought in the Apennine Mountains. He settled as an expatriate in Canada, where 
his wife Halina (née Daszkowski) along with his grandchildren and great-grandchildren reside to this day.

 Leon (Lech) Fudakowski (1904–1992) — second fils de Bronisław, officier de carrière, chevalier artilleur, il combattit pendant 
le soulèvement de Silésie et pendant la campagne de septembre en 1939, pénétra en France où il fut affecté à l’état-Major 
général. Transféré sur le front italien, il combattit dans les Appenins. Il demeura ensuite en émigration au Canada, où sa 
femme Halina, née Daszkowska vit jusqu’à aujourd’hui avec ses petits et arrières petits enfants.





Franciszek Fudakowski (1912–1974) — czwarty syn Broni-
sława, zawodowy oficer, walczył w kampanii wrześniowej 
1939 r. pod Kockiem, dostał się do niewoli niemieckiej i osa-
dzony w oflagach (Colditz, Doessel). Po II wojnie został na 
emigracji, i z żoną Krystyną Ursyn Niemcewicz, zamieszkał 
w Kanadzie.

Franciszek Fudakowski (1912–1974) — Bronisław’s fourth son, 
a professional officer, he fought in 1939’s September Campaign 
in the battle of Kock. He was captured by the germans and im-

prisoned in the oflags of Colditz and Doessel. After the Second 
World War he remained abroad and settled in Canada with his 
wife, Krystyna Ursyn-Niemcewicz.

Franciszek Fudakowski (1912–1974) — quatrième fils de 
Bronisław, officier de métier, il combattit pendant la campagne 
de septembre en 1939 près de Kock, fut fait prisonnier des alle-
mands et incarcéré dans un camp d’officiers (Colditz, Doessel). 
Après la IIe guerre mondiale, il resta en exil, et avec sa femme 
Krystyna Ursyn Niemcewicz, s’installa au Canada.

 Loretto we Włoszech 1946 r. Od lewej Krystyn Kleniewski,  
Krystyna Ursyn Niemcewicz, Franciszek Fudakowski, Ksawery Szlenkier.

 Loretto in Italy, 1946. From the left, Krystyn Kleniewski,  
Krystyna Ursyn-Niemcewicz, Franciszek Fudakowski, and Ksawery 
Szlenkier.

 Loreto en Italie, 1946. En partant de la gauche Krystyn Kleniewski,  
Krystyna Ursyn Niemcewicz, Franciszek Fudakowski, Ksawery Szlenkier.





Wojciech Fudakowski, syn Jana, mieszka w Londynie, działa 
w organizacjach polonijnych, w latach 80. XX w. organizował 
pomoc dla „Solidarności”, działał w Medical Aid for Poland, 
powiernik fundacji „Friends of Poland”.

Wojciech Fudakowski, Jan’s son, lives in London, where he is 
active in Polish expat communities; in the 1980s he organized 
support for Solidarność (“Solidarity”) and actively partici-
pated in Medical Aid for Poland; a trustee of the “Friends of 
Poland” foundation.

Wojciech Fudakowski, fils de Jan, est établi à Londres, il 
est engagé dans les organisations liées à Polonia (Polonais 
établis à l’étranger, note trad.), dans les années 1980, il orga-
nisa une aide pour le mouvement « Solidarność », participa 
à l’action Medical Aid for Poland et fut le tuteur de la fon-
dation « Friends of Poland ».



ROZWóJ INTELEKTUALNY

INTELLECTUAL DEVELOPMENT / DéVELOPPEMENT INTELLECTUEL



Syn Wojciecha Piotr Fudakowski (ur. 1954 r.) — producent 
filmowy, który w 2005 r. otrzymał Oscara w kategorii filmu 
nieanglojęzycznego za film „Tsotsi”.

List od autora powieści „Tsotsi” Athola Fugarda do Piotra 
Fudakowskiego, producenta filmu: „Drogi Piotrze, »Tsot-
si« jest tym, o czym marzyłem w swoich najśmielszych 
snach. Wyprodukowałeś film bardzo piękny i spójny, a ga-
vin [Hood] wyreżyserował go z niesamowitą wrażliwością 
i doskonałym zrozumieniem intencji, jakie towarzyszyły mi 
przy pisaniu tej opowieści. Bez wahania mogę powiedzieć, że 
to dzieło jest zdecydowanie najlepszym filmem, jaki kiedy-
kolwiek zrobiono na podstawie mojego tekstu. Będę też na 
tyle śmiały, żeby stwierdzić, że jest też jednym z najlepszych 
filmów, jakie kiedykolwiek powstały w Republice Południo-
wej Afryki. Z wyrazami uznania, Athol”.

 Piotr Fudakowski w smokingu  
z Oscarem, 2005 r.

 Piotr Fudakowski in a dinner suit,  
with his Oscar Award (2005).

 Piotr Fudakowski en smoking  
avec un Oscar (2005).



Piotr Fudakowski (born in 1954), Wojciech’s son, a film pro-
ducer. In 2005 he received an Oscar Award for the Best Foreign 
Language Film for “Tsotsi.”

Letter from Athol Fugard, author of the novel Tsotsi, to Piotr 
Fudakowski, the film producer: “Dear Piotr, ‘Tsotsi’ is what 
I have fantasized about in my wildest dreams. You have pro-
duced a very beautiful and coherent film, and gavin [Hood] 
directed it with amazing sensibility and a perfect understand-
ing of the intentions, which accompanied me while writing 
the novel. Without doubt I may state that this work of art is 
definitely the best film ever among those based on my texts. 
I will even dare to claim that it is one of the best films about 
South Africa ever made. With true appreciation, Athol.”

Piotr Fudakowski (né en 1954), fils de Wojciech, producteur de 
films qui reçu un Oscar dans la catégorie des films en langue 
étrangère pour « Mon nom est Tsotsi » en 2005.

Lettre de Athol Fugard, l’auteur du roman «Tsotsi» à Piotr 
Fudakowski, producteur du film. « Cher Piotr,’Mon nom est 
Tsotsi’ est exactement ce que j’avais imaginé dans mes rêves les 
plus fous. Tu as produit un très beau film, vraiment cohérent, et 
gavin [Hood] l’a réalisé avec une sensibilité exceptionnelle en 
comprenant parfaitement les intentions qui m’habitaient pen-
dant que j’écrivais l’histoire. Je peux affirmer sans hésiter, que 
cette oeuvre est décidément le meilleur film qui ait jamais été 
tourné à partir de l’un de mes textes. Je me risquerais aussi à dire 
que c’est aussi l’un des meilleurs films qui ait jamais été réalisé 
en République d’Afrique du Sud. Avec toute mon estime, Athol »




