
RADZIWIŁŁOWIE



Radziwiłłowie





Radziwiłłowie — herbu Trąby wywodzili się z wielkiego 
Księstwa Litewskiego, gdzie od XV w. piastowali wysokie 
urzędy. Posiadali rezydencje w antoninie, Nieborowie z ar-
kadią, Nieświeżu, ołyce i warszawie. Już od XVi w. kształ-

cili się na europejskich uniwersytetach, odbywali regularnie 
zagraniczne podróże. Protoplastą linii berlińskiej był antoni 
Radziwiłł, namiestnik wielkiego Księstwa Poznańskiego. 



The Radziwiłłs — Trąby coat of arms, they came from the 
Grand duchy of Lithuania, where they held by high offices 
since the fifteenth century. They had residences in antonin, 
Nieborów with arkadia, Nieśwież, ołyka, and warsaw. Since 
the sixteenth century, they were educated at european univer-
sities and regularly traveled abroad. The ancestor of the Berlin 
line was antoni Radziwiłł, governor of the Grand duchy of 
Posen. 

La famille Radziwiłł, du clan Trąby, était issue du grand duché 
de Lithuanie, où, depuis le XVe s. ses membres exerçèrent de 
hautes fonctions. ils possédaient des résidences à antonin, 
Nieborów et arkadia, Nieśwież, ołyka et Varsovie. dès le 
XVie s., ils furent formés dans les universités européennes et 
voyageaient régulièrement à l’étranger. La souche de la branche 
berlinoise, était antoni Radziwiłł, régent du Grand duché de 
Poznań.



w KRęGu PoLiTyKi
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antoni Radziwiłł (1775–1833) i jego żona Luiza Hohenzollern (1770–1836), księżniczka pruska.
antoni Radziwiłł (1775–1833) and his wife Louise née Hohenzollern (1770–1836), the duchesse of Prussia.
antoni Radziwiłł (1775–1833) et sa femme Luiza née Hohenzollern (1770–1836), la duchesse prussienne.



antoni Radziwiłł (1775–1833) — mecenas sztuki i polityk. oże-
niony z księżniczką pruską Fryderyką Luizą Hohenzollern, 
bratanicą króla Fryderyka ii, zamieszkał w Berlinie. Życie księ-
stwa Radziwiłłów toczyło się między ich „Hotel de Radziwill” 
w Berlinie przy wilhelmstrasse 77 a Poznaniem, gdzie książę 
antoni aktywnie włączył się w życie polityczne po kongresie 
wiedeńskim, otrzymując stanowisko namiestnika (1815–1833) 
wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jako namiestnik był zwo-
lennikiem porozumienia pomiędzy szlachtą wielkopolską 
a rządem pruskim. Jednak stanowczo sprzeciwiał się próbom 
germanizacji ludności. Posiadał trzy ordynacje rodowe Radzi-
wiłłów: przygodzicką, nieświeską i ołycką.
„Mądrość rada, interes narodowy wymaga, powinność każe, 
abyście, mieszkańcy wielkiego Księstwa Poznańskiego, za-
stanawiali się nad pożytkami, które wam zabezpiecza nowy 
porządek rzeczy […]”. [Mowa a. Radziwiłła z okazji hołdu 
składanego Fryderykowi wilhelmowi w 1815 r.]



antoni Radziwiłł (1775–1833) — patron of the arts, politician. 
after he married dukess Louise Fredericka Hohenzollern of 
Prussia, the niece of King Frederick ii, he settled in Berlin. 
The lives of the Radziwiłł ducal couple were spent between 
their “Hotel de Radziwill” in Berlin at wilhelmstrasse 77, and 
Poznań, where duke antoni was actively involved in political 
life after the congress of Vienna, taking the office of governor 
(1815–1833) of the Grand duchy of Posen. as the governor, 
he was a supporter of agreement between the nobility of the 
Greater Poland region and the Government of Prussia. How-
ever, he firmly opposed any attempts to Germanize the popula-
tion. He owned three Radziwiłł ancestral estates: Przygodzice, 
Nieśwież, and ołyka.
“wisdom advises, the national interest requires, and duty 
dictates that you, the residents of the Grand duchy of Posen, 
reflect on the benefits which you will gain from the new order 
of things […].” [Speech of a. Radziwiłł on the occasion of hom-
age to Frederick wilhelm, 1815]

antoni Radziwiłł (1775–1833), mécène de l’art et homme poli-
tique. Marié avec la duchesse Frédérique Louise de Prusse 
(Hohenzollern), la nièce du roi Frédérique ii, il habita à Berlin. 
La vie du couple princier se déroulait entre l’ « Hôtel Rad-
ziwill » à Berlin, situé 77 rue wilhelmstrasse, et Poznań, où le 
duke antoni s’engagea activement dans la vie politique après 
le congrès de Vienne, recevant la fonction de régent (1815–1833) 
du Grand duché de Poznań. en tant que régent, il était partisan 
d’un accord entre la noblesse de Grande Pologne et le gouver-
nement de Prusse. cependant, il était fermement opposé à la 
germanisation de la population. il possédait trois propriétés 
transmises par héritage direct de la famille Radziwiłł, à savoir, 
celles de Przygodzice, Nieśwież et ołyka.
« L’intelligence conseille, l’intérêt national exige, le devoir 
oblige, que vous, les habitants du Grand duché de Poznań, 
considériez les bénéfices que vous procurera le nouvel ordre 
des choses […]. » [discours d’a. Radziwiłł à l’occasion du ser-
ment de fidélité adressé à Frédérique-Guillaume en 1815]



antoni Radziwiłł był wszechstronnie wykształcony, utalen-
towany muzycznie, grał na wiolonczeli, komponował (m.in. 
cenioną muzykę do „Fausta” Goethego, polonezy na fortepian, 
utwory wiolonczelowe, romanse, pieśni). Posiadał imponujące 
kontakty wśród ludzi kultury swoich czasów. do jego przyja-
ciół i znajomych należeli Johann wolfgang Goethe i Ludwig 
van Beethoven. Fryderyk chopin napisał dla niego Poloneza 
op. 3 oraz zadedykował mu Trio g-moll op. 8. Beethoven za-
dedykował Radziwiłłowi uwerturę op. 115. 



antoni Radziwiłł was extremely well-educated and musi-
cally gifted; he played the cello and composed (pieces such 
as acclaimed music for Goethe’s Faust, polonaises for piano, 
cello pieces, romances, and songs). He had impressive con-
tacts among people of culture of his time. He counted among 
his friends and colleagues Johan wolfgang von Goethe and 
Ludwig van Beethoven. chopin wrote for him Polonaise, op. 
3, and dedicated his Trio in G minor op .8 to him. Beethoven 
dedicated overture, op. 115 to Radziwiłł. 

antoni Radziwiłł était formé de façon polyvalente, il possédait 
du talent pour la musique, il jouait du violoncelle, composait 
(entre autres, la musique très appréciée du Faust de Goethe, 
des polonaises pour piano, des morceaux pour violoncelles, des 
romances, des chants). il possédait des contacts impressionants 
parmi les gens de la culture de son temps. Johan wolfgang 
Goethe et Ludwig van Beethoven faisaient partie du cercle de 
ses amis et connaissances. Frédérique chopin écrivit pour lui la 
Polonaise op. 3 et lui dédia Trio en sol mineur op.8., Beethoven 
dédia pour sa part à Radziwiłł l’ouverture op. 115. 



„Było to w Poznańskiem, w otoczonym wielkimi lasami 
zamku księcia Radziwiłła, w nielicznym, ale bardzo dobo-
rowym towarzystwie. Rano polowaliśmy, wieczorem muzy-
kowaliśmy.” [F. chopin, Paryż 1840 r.]

”we met in a small but select company in duke Radziwiłł’s 
castle, in the Province of Poznań, which was surrounded with 
thick forest. in the morning, we hunted; in the evening, we 
played and sang.” [F. chopin, Paris, 1840]

« c’était dans la région de Poznań, dans le château entouré 
de forêts du duke Radziwiłł, en compagnie d’un cercle res-
treint, mais de choix. Le matin, nous chassions et le soir, nous 
faisions de la musique. » [F. chopin, Paris, 1840]

`` Pałac myśliwski Radziwiłłów w antoninie.

`` The hunting palace of Radziwiłłs in antonin.

`` Le palais de chasse de Radziwiłł in antonin.





`_ Portret umieszczony na okładce sztambucha 
elizy Radziwiłłówny autorstwa nieznanego 
artysty.

`_ a portrait painted by an unknown artist on 
the cover of eliza Radziwiłł’s notebook. 

`_ un portrait peint par un artist inconnu sur la 
couverture du carnet d’eliza Radziwiłł. 



eliza Radziwiłłówna (1803–1834) była córką antoniego Hen-
ryka Radziwiłła i księżniczki pruskiej Luizy Hohenzollern. 
eliza była pierwszą miłością wilhelma Hohenzollerna (póź-
niejszego cesarza niemieckiego wilhelma i) — drugiego syna 
króla pruskiego Fryderyka wilhelma iii. Para planowała nawet 
ślub. wobec sprzeciwu części rodziny i pruskich polityków 
wilhelm porzucił swe zamiary i poślubił później augustę, 
księżniczkę von Sachsen-weimar. Nie zapomniał jednak swej 
młodzieńczej miłości. Podobno na jego biurku stał zawsze wi-
zerunek ukochanej. eliza nie wyszła nigdy za mąż. zmarła na 
gruźlicę 8 lat po ostatecznym rozstaniu z wilhelmem. została 
pochowana w antoninie. 

elisa Radziwiłł (1803–1834) was a daughter of antoni Henryk 
Radziwiłł and dukess Louise of Prussia. She was first love of 
william Hohenzollern (a son of King Frederick william iii) 
who later became william i, German emperor. The couple even 
planned their wedding. due to opposition from some family 
members and Prussian politicians, william changed his mind 

and decided to marry duke augusta of Saxe-weimar-eisenach. 
However, he did not forget about his first love. He was said 
to keep her picture on his desk. elisa was never married. She 
died of tuberculosis, 8 years after william parted with her, and 
was buried in antonin.

eliza Radziwiłłówna (1803–1834), fille d’antoni Henryk 
Radziwiłł et de la duchesse prussienne Louise Hohenzollern. 
eliza était le premier amour du deuxième fils de l’empereur 
de Prusse Frédéric Guillaume iii — Guillaume Hohenzollern, 
le futur empereur allemand Guillaume i. Le couple projeta 
même des noces. Face au refus d’une partie de la famille et des 
hommes politiques prussiens, Guillaume abandonna ses pro-
jets et épousa plus tard la duchesse augusta de saxe (von Sach-
sen-weimar-eisenach). il n’oublia pourtant pas son amour de 
jeunesse. on raconte que le portrait de son idylle était toujours 
posé sur son bureau. eliza ne se maria jamais. elle décède de 
la tuberculose 8 ans après sa dernière rupture avec Guillaume. 
elle est enterrée à antonin. 



anna z Lubomirskich Radziwiłłowa (1881–1947) i Janusz Ra-
dziwiłł (1880–1967), prawnuk antoniego Radziwiłła, polityk 
konserwatywny, działał w Rządzie Rady Regencyjnej, a na-
stępnie organizował służbę dyplomatyczną ii Rzeczypospoli-
tej. Przewodniczący Polskiej delegacji na konferencji w Rydze 
w 1921 r. w ii Rzeczpospolitej odgrywał znaczącą rolę jako 
jeden z przywódców polskich konserwatystów. Był jednym 
z animatorów Bezpartyjnego Bloku współpracy z Rządem 
i jego wiceprezesem (1928–1930), poseł na sejm (1928–1935) 
i senator (1935–1939). w 1937 wstąpił do obozu zjednoczenia 
Narodowego. wieloletni wiceprezes centralnego związku 
Przemysłu, Górnictwa i Handlu, aktywny w wielu organiza-
cjach. Baliw (prezydent) Polskiego związku Kawalerów Mal-
tańskich. ordynat na ołyce, właściciel dóbr w Szpanowie, 
cumaniu i Nieborowie. 

anna née Lubomirska Radziwiłł (1881–1947) and Janusz Ra-
dziwiłł (1880–1967), great–grandson of antoni Radziwiłł, con-
servative politician. He was involved in the Government of the 
council of Regency, and then organized the diplomatic service 
of the Second Republic of Poland. He was the president of the 
Polish delegation to the Riga conference in 1921. He was one 
of the animators of the Nonpartisan Bloc for cooperation with 
the Government and its vice-president (1928–1930). Member of 
Parliament (1928–1935) and senator (1935–1939). From 1937, he 
joined the camp of National unity. Long-time vice-president 
of the central union of industry, Mines and commerce, active 

in many organizations. Bailiff (president) of the Polish associa-
tion of the Knights of Malta. The ordynat [principal heir] of 
the Radziwiłł Family Fee Tail of ołyka, he owned also estates 
in Szpanów, cumań and Nieborów. 

anna née Lubomirska Radziwiłł (1881–1947) et Janusz Radzi-
wiłł (1880–1967), arrière petit-fils d’antoni Radziwiłł, homme 
politique conservateur, fut actif dans le Gouvernement du 
conseil de Régence, puis assura le service diplomatique de la 
IIe République. il présida la délégation polonaise à la confe-
rence de Riga en 1921. il fut l’un des animateurs du Bloc de 
coopération avec le Gouvernement des sans-partis et son vice-
président de 1928 à 30, député à la diète (1928–1935) et séna-
teur (1935–1939). en 1937, il entra dans le camp de l’unité 
nationale (ozN). il fut longtemps vice-président du Syndicat 
général de l’industrie, des mines et du commerce et actif dans 
de nombreuses organisations, Bailli (président) de l’associa-
tion polonaise des chevaliers de Malte. il possédait le majorat 
de ołyka et des biens fonciers à Szpanów, cumań et Nieborów. 

`` anna i Janusz Radziwiłłowie.





„Jedyną osobistością, obdarzoną autorytetem i którą rzeczy-
wiście szanowałem, był w tym środowisku [konserwatystów] 
Janusz Radziwiłł: Miał wyrobione poglądy w każdej dziedzi-
nie, zarówno gdy szło o politykę zagraniczną, jak o sprawy 
gospodarcze, i wielką inteligencję” [J. Giedroyc, 1994]

“The only personality endowed with authority, one i re-
ally respected was in this milieu [of conservatives] Janusz 
Radziwiłł: he had preconceived views in every field, both 
when it came to foreign policy, and economic affairs, as well 
as great intelligence.” [Jerzy Giedroyc, 1994]

« La seule personnalité, douée d’autorité et que je respec-
tais véritablement dans ce milieu [conservateur] était Janusz 
Radziwiłł: il avait des opinions dans chaque domaine, qu’il 
s’agisse de politique étrangère ou d’économie, et une intelli-
gence hors du commun. » [Jerzy Giedroyc, 1994]

`` Grupa posłów BBwR w kuluarach sejmowych, 1930 r. Na zdjęciu widoczni m.in.: Janusz Radziwiłł  
(trzeci z prawej) i edward idzikowski (czwarty z prawej).

`` Group of MPs representing the Nonpartisan Bloc for cooperation with the Government  
on the sidelines of the Sejm, 1930, Janusz Radziwiłł (third from right), edward idzikowski (fourth from right). 

`` Groupe de députés du Bloc des sans-partis pour la coopération avec le gouvernement (BBwR) dans les couloirs du 
parlement, en 1930. Janusz Radziwiłł (troisième en partant de la droite), edward idzikowski (quatrième en partant de la droite). 





`` zamek Radziwiłłów w ołyce.

`` The Radziwiłł’s castle in ołyka. 

`` Le château des Radziwiłł à ołyka.





`` zamek Radziwiłłów w ołyce, fragmenty dziedzińca.

`` The Radziwiłł’s castle in ołyka, part of the courtyard. 

`` Le château des Radziwiłł à ołyka, partie de la cour. 





`_ zamek w ołyce, fragment salonu, przed 1939 r.

`_ The ołyka castle, the inside, before 1939.

`_ Le château de ołyka, intérieur, avant 1939.

`` zamek w ołyce, salon chiński, po lewej Małgorzata 
z Radziwiłłów Potocka, siostra Janusza Radziwiłła, przed 
1939 r.

`` The castel in ołyka, chinese drawing room, on the left 
Małgorzata née Radziwiłł Potocka, Janusz Radziwiłł’s 
sister, before 1939.

`` Le château de ołyka, salon chinois, sur la gauche 
Małgorzata née Radziwiłł Potocka, la soeur de Janusz 
Radziwiłł, avant 1939.





`` zamek Radziwiłłów w ołyce, ryc. Napoleona ordy (1872–1874).

`` The castel in ołyka.

`` Le château de ołyka.





dzieci księcia Janusza Radziwiłła wraz z kuzynami w ołyce, od lewej:  
edmund, Róża, Krystyna, Ferdynand. Na ośle siedzi ignacy Potocki.

duke Janusz Radziwiłł’s children with their cousins in ołyka, from the left:  
edward, Róża, Krystyna and Ferdynand. on the donkey’s back — ignacy Potocki.

Les enfants de duke Janusz Radziwiłł avec leur cousins à ołyka, en partant de la gauche:  
edward, Róża, Krystyna et Ferdynand. Sur un âne — ignacy Potocki.



`` Kościół w ołyce, przed 1939 r.

`` The inside of a church in ołyka, before 1939.

`` ołyka, intérieur de l’église, avant 1939.



`` Rodzina książąt Radziwiłłów w Nieborowie. od lewej 
stoją Janusz Radziwiłł, NN, NN, edmund Radziwiłł, NN, 
NN, Bolesław chruścicki, wychowanek księcia Janusza 
i anny Radziwiłł., NN, Krystyna Radziwiłłówna, córka 
Janusza i anny. Siedzą od lewej: zdziesław Lubomirski, 
NN, Stanisław Radziwiłł, syn Janusza i anny Radziwił, 
anna z Lubomirskich Radziwiłłowa, żona Janusza 
Radziwiłła, koniec lat 20. XX w.

`` The duke Radziwiłł family in Nieborów, in the late 
1920s. Standing from the left: Janusz Radziwiłł, NN, NN, 
edmund Radziwiłł, NN, NN, Bolesław chruścicki (the 
ward of duke Janusz and anna Radziwiłł), NN, Krystyna 
Radziwiłł (the daughter of Janusz and anna Radziwiłł). 
Sitting from the left: zdzisław Lubomirski, NN, Stanisław 
Radziwiłł (the son of Janusz and anna Radziwiłł), anna 
née Lubomirska Radziwiłł (Janusz Radziwiłł’s wife). 

`` La famille du duke Radziwiłł in Nieborów, fin des 
années 1920. debout de gauche: Janusz Radziwiłł, NN, 
NN, edmund Radziwiłł, NN, NN, Bolesław chruścicki 
(l’élève du duke Janusz et anna Radziwiłł), NN, Krystyna 
Radziwiłł (la fille de Janusz et anna Radziwiłł). assis de 
gauche: zdzisław Lubomirski, NN, Stanisław Radziwiłł (le 
fils de Janusz et anna Radziwiłł), anna née Lubomirska 
Radziwiłł (la femme de Janusz Radziwiłł). 





`` Prezydent RP ignacy Mościcki z wizytą w ołyce, lata 30. XX w.

`` The visit of the President of Poland ignacy Mościcki in ołyka, in 1930s.

`` La visite du Président de la Pologne ignacy Mościcki à ołyka, les années 1930.





`` Fotografia zbiorowa uczestników złotego wesela 
w ołyce. w środku siedzą jubilaci: ks. Ferdynand i Pelagia 
Radziwiłłowie.

`` ołyka 1914. in the middle: duke Ferdynand and dukess 
Pelagia Radziwiłł celebrating their golden wedding 
jubilee, surrounded by guests.

`` ołyka, 1914. au millieu: le duke Ferdinand et la 
duchesse Pelagia Radziwiłł celebrant leurs Noces d’or , 
enturés par les invités.





Lista gości zaproszonych na uroczystość złotego wesela ordynata na ołyce Ferdynanda Radziwiłła w ołyce (ojca Janusza 
Radziwiłła), 1914 r. / The list with names of guests invited for the ceremony of entailer (ordynat) Ferdynand Radziwiłł’s 

(Janusz Radziwiłł’s father) golden wedding in ołyka, 1914. / Liste des invités à la cérémonie des noces d’or d’entailer 
Ferdynand Radziwiłł (le père de Janusz Radziwiłł) à ołyka, 1914. 



`` Medal wybity z okazji 400-lecia ordynacji nieświeskiej. 
Herb Radziwiłłów, z zawołaniem „Bóg nam radzi”. Na 
rewersie kolejni ordynaci nieświescy od 1513 r. do 1913 r. 
wymienieni w kierunku przeciwnym do biegu wskazówek 
zegara.

`` a medal striken on the occasion of the 400th anniversary 
of the Radziwiłł Family FeeTeil at Nieśwież. The 
Radziwiłłs’ coat of arms with the motto “The God advises 
us”. on the reverse the successive enteilers (ordynaci) 
from 1513 to 1913 were mentioned in the counter-
clockwise order.

`` La médaille frappée à l’occasion de 400e anniversaire 
du Majorat de Radziwiłł à Nieśwież. Les armes des 
Radzwiłł avec la devise « dieu nous conseille ». au verso, 
contrairement au sens horaire, tous les fidéicommissaires 
(ordynaci) de 1513 à 1913 furent nommés.





SoLidaRyzM SPołeczNy

SociaL SoLidaRiTy / Le SoLidaRiSMe SociaL



Statutowa działalność związku Polskich Kawalerów Maltań-
skich polegała na „[…] zakładaniu, utrzymywaniu i wspiera-
niu domów chorych i podobnych zakładów [a w czasie wojny 
na] pielęgnowaniu chorych i rannych wojskowych […]”. Ja-
nusz Radziwiłł w 1936 r. zainicjował i współfinansował bu-
dowę małego szpitala maltańskiego w ołyce oraz przekazał 
fundusze na szpital maltański w warszawie przy ul. Senator-
skiej 40, który służył chorym przez całą wojnę oraz w czasie 
powstania warszawskiego.

Statutory activities of the association of Polish Knights of Malta 
involved “[…] establishing, maintaining, and supporting sick 
houses and similar establishments, [and during the war on] nur-
turing the sick and wounded military men […].” in 1936, Janusz 

Radziwiłł initiated and co-financed the construction of a small 
Maltese hospital in ołyka, and provided funds for the Maltese 
hospital in warsaw at Senatorska 40 Street, which served the 
sick throughout the war and during the warsaw uprising.

L’activité statutaire de l’association des membres de l’ordre 
de Malte consistait à « […] édifier, maintenir et soutenir les 
maisons des malades et les établissements de ce type [et en 
temps de guerre] à soigner les militaires malades ou blessés 
[…]. » Janusz Radziwiłł, en 1936 initia et cofinança la construc-
tion d’un petit hôpital de l’ordre de Malte à ołyka et transmit 
des fonds à l’hôpital de l’ordre de Malte de Varsovie, 40 rue 
Senatorska; qui servit aux malades pendant toute la guerre 
ainsi que pendant l’insurrection de Varsovie.

`` Książę Janusz Radziwiłł w imieniu Kawalerów Maltańskich składa 
prezydentowi ignacemu Mościckiemu życzenia noworoczne, 8 stycznia 1939 r. 

`` duke Janusz Radziwiłł offers New year’s greetings to President ignacy 
Mościcki on behalf of the Knights of Malta, January 8, 1939.

`` Le duke Janusz Radziwiłł présente ses voeux du nouvel an au président 
ignacy Mosicki au nom des chevaliers de l’ordre de Malte polonais, le 8.01.1939.







`_ Prezydent RP ignacy Mościcki zwiedza tartaki Janusza 
Radziwiłła pod ołyką na wołyniu, 1929 r. w ołyce Radziwiłł 
założył także spółdzielnię mleczarską, której produkty 
eksportowano, co przysporzyło mu popularności wśród 
miejscowej ludności ukraińskiej.

`_ Polish President ignacy Mościcki visits sawmills owned by 
Janusz Radziwiłł near ołyka in Volyn, 1929. in olyka, Radziwiłł 
also founded a dairy cooperative whose products were exported, 
which earned him popularity among the people of ukraine.

`_ Le président de la République de Pologne ignacy Mościcki 
visite les scieries de Janusz Radziwiłł près de ołyka en Volhynie, 
1929. Radziwiłł fonda également à ołyka une coopérative laitière 
dont on exportait les produits, ce qui lui valut d’être populaire 
parmi la population locale ukrainienne.

`` Międzynarodowy Konkurs Hippiczny w warszawie.  
Książę Janusz Radziwiłł obok Józefa Piłsudskiego, 1934 r.

`` The international Horse-riding competition in warsaw,  
Janusz Radziwiłł next to Józef Pilsudski, 1934.

`` concours hyppique international à Varsovie,  
Janusz Radziwiłł aux côtés de Józef Piłsudski, 1934.



`` ii Międzynarodowy Meeting Lotniczy w warszawie, 
1933 r. Loża Prezydenta RP podczas zawodów. w drugim 
rzędzie od prawej dowódca oddziału zamkowego major 
edward czuruk. Nad Kazimierzem Świtalskim stoi 
minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 
(w cylindrze i okularach). obok w cylindrze prezes 
aeroklubu RP książę Janusz Radziwiłł. 

`` 2nd international air Force Meeting in warsaw, 
1933. The box of the President of Poland during the 
competition. in the second row from the right — castle 
division commander Maj. edward czuruk. above 
Kazimierz Świtalski, minister of agriculture Bronisław 
Nakoniecznikow-Klukowski (in a top hat and glasses). 
Next to him, in a top hat, president of the aero club of 
Poland, duke Janusz Radziwiłł. 

`` IIe Meeting international de l’aviation à Varsovie, en 
1933. Loge du Président de la République de Pologne 
pendant la compétition. au deuxième rang en partant de 
la droite edward czuruk, commandant de la garde du 
château. debout, au dessus de Kazimierz Świtalski on voit 
le ministre de l’agricuture Bronisław Nakoniecznikow-
Klukowski (portant des lunettes et un cylindre). À côté de 
lui, en chapeau haut-de-forme également, le président de 
l’aéroclub de la République de Pologne, le duke Janusz 
Radziwiłł.





`_ Samolot na lądowisku w rezydencji Janusza Radziwiłła 
w Nieborowie podczas Meetingu Międzynarodowego, lata 
30. XX w.

`_ The international Meeting in the 1930s — an airplane 
at the aerodrome in Janusz Radziwiłł’s residence in 
Nieborów.

`_ L’avion à l’aéroport en résidence de Janusz Radziwiłł 
à Nieborów durant La Reunion international, l’années 
30 du XXe siècle.

`` internat przy szkole w Pszczynie, wśród uczniów 
synowie Janusza Radziwiłła podczas nauki w Pszczynie. 
w środku siedzi nauczyciel prof. iwanowski, który był 
wychowawcą i opiekunem tej grupy przez cały okres 
międzywojenny. 

`` a lesson in the boarding school in Pszczyna, among the 
pupils were the sons of Janusz Radziwiłł. in the middle 
— prof. iwanowski, the teacher and tutor of that group 
during the interwar period.

`` L’internat auprès de l’école à Pszczyna, parmi les élèves 
les fils de Janusz Radziwiłł pendant leurs études à Pszczyna. 
au milieu est assis prof. iwanowski, le précepteur et le 
patron de la groupe pendant l’entre-deux — guerres.





anna i Janusz Radziwiłłowie pragnęli, aby ich dzieci uczyły 
się w zwyczajnych warunkach. założyli internat przy szkole 
państwowej w Pszczynie, gdzie umieścili swych synów i gru-
pę młodzieży ze spokrewnionych rodzin. uczęszczali oni do 
państwowej szkoły i gimnazjum wraz z dziećmi robotników, 
sklepikarzy, kolejarzy i rolników. i tam zdawali maturę. do-
kumentacja tej edukacji zachowała się w Pszczynie do dziś.

anna and Janusz Radziwiłł wanted their children to learn in 
ordinary conditions. They established a boarding place at the 
state school in Pszczyna and they put there their own children 
as well as the children form related families. Those children 
attended the state primary and secondary school together with 
the children of workers, shopkeepers, railwaymen and farmers. 
They took their school-leaving examinations there. The records 
have been kept in Pszczyna’s school till now. 

anna et Janusz Radziwiłł voulurent que leurs enfants s’ins-
truire dans les conditions ordinaries. ils fondèrent l’internat 
auprès de l’école d’état là Pszczyna, ou installèrent leurs fils et 
le groupe des jeunes gens des familles apparentées. ils allârent 
à l’élcole d’ état avec les fils des ouvrièrs, commerçants, che-
minots et agriculteurs. ils y passèrent leur baccalauréat. La 
doccumentation se trove à Pszczyna.



o woLNoŚć i NiePodLeGłoŚć

a STRuGGLe FoR FReedoM aNd iNdePeNdeNce 
SuR La LiBeRTé eT L’iNdéPeNdaNce



Polscy uchodźcy w pierwszych dniach po wybuchu ii wojny 
światowej i agresji iii Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 
1939 r. dotarli do majątków księcia Janusza Radziwiłła. Kata-
rzyna z.d. w relacji pt. Pobyt u Księcia Radziwiłła w ołyce 
wspomina: „z Księciem Radziwiłłem na ołyce zetknęłam się 
w tragicznych dniach września 1939 roku, kiedy to ewakuacja 
ludności na Pomorzu zaprowadziła nas do ołyki. […] Ksią-
żę ze swoimi poddanymi powitał nas serdecznie i zaprosił 
na śniadanie. Każdej rodzinie przydzielono bochen białego, 
wspaniałego chleba, osełkę masła i białego sera, ugotowane 
jajka i dzbanek gorącego mleka. dzisiaj po latach rozumiem, 
jakie to było wielkie przedsięwzięcie, nakarmienie ogrom-
nej masy ludzi, którzy wylegli ze składu pociągu złożonego 
z kilkudziesięciu wagonów osobowych. […] Książę wraz ze 
swoimi ludźmi dwoił się i troił, aby dotrzeć do każdej rodziny. 
[…] Mając nas uciekinierów na głowie, organizował w zamku 
szpital polowy, dla rannych żołnierzy przywożonych z frontu. 
wielką rolę odgrywali w tym księżna ze swoimi służącymi”. 



after outbreak of the world war ii and Nazi German invasion 
of Poland in September 1, 1939, Polish refugees arrived at duke 
Janusz Radziwiłł’s properties. Katarzyna z.d. in her account 
Pobyt u Księcia Radziwiłła w ołyce [Stay at duke Radziwiłł’s 
in ołyka], recollects: “i encountered duke Radziwiłł in those 
tragic days of September 1939, when people from Pomerania 
(Pomorze) were evacuated and we arrived in ołyka. […] duke 
and his people welcomed us with open arms and invited for 
breakfast. every family was given a loaf of white, delicious 
bread, a pat of butter and white cheese, boiled eggs and a pitch-
er of hot milk. years later i realise how a large-scale undertak-
ing it was to feed loads of people who had poured out of a few 
dozen of passenger cars. […] duke and his people went to no 
end of trouble to feed every family. […] Having all those refu-
gees on his hands, he established a field hospital in the castle 
for the wounded soldiers from the front line. dukess and her 
servants also played a vital role in the whole undertaking.” 

des réfugiés polonais arrivèrent au domaine du duke Janusz 
Radziwiłł quelques jours après le déclenchement de la iie Guerre 
mondiale et l’agression de la Pologne par le iiie Reich allemand 
le 1er septembre 1939. Katarzyna z.d. dans son récit intitulé 
« Séjour chez le duke Radziwiłł à ołyka » (Pobyt u Księcia 
Radziwiłła w ołyce), se rappelle :« J’ai fait la connaissance du 
duke Radziwiłł pendant les journées tragiques de septembre 
1939, lorsque l’évacuation de la population de Poméranie nous 
conduisit à ołyka. […] Le duke, accompagné de ses sujets nous 
accueillit chaleureusement et nous invita à prendre le petit-
déjeuner. on distribua à chaque famille une miche de pain 
blanc magnifique, une motte de beurre, du fromage blanc, des 
oeufs durs et une cruche de lait chaud. aujourd’hui, après tant 
d’années, je comprends que nourrir cette masse de gens sortis 
d’un train composé de quelques dizaines de wagons n’était pas 
une mince affaire. […] Le duke avec l’aide de son personnel 
se coupait en quatre pour répondre aux besoins de chaque 
famille. […] Nous ayant sur les bras, il organisa un hôpital de 
camp pour les soldats blessés ramenés du front. La duchesse, 
avec ses gens de maison jouèrent un grand rôle. »



`` anna i Janusz Radziwiłłowie w 25. rocznicę ich ślubu, 1930 r.

`` anna and Janusz Radziwiłł on the 25th wedding anniversary, 1930.

`` anna et Janusz Radziwiłł pendant leurs noces d’argent, 1930.

Janusz Radziwiłł wraz rodziną we wrześniu 1939 r. został 
aresztowany przez władze sowieckie, uwięziony na łubian-
ce w Moskwie. uwolniony, po interwencji dworu włoskiego, 
zamieszkał w okupowanej warszawie. Prowadził aktywną 
działalność na rzecz ofiar niemieckiego terroru w ramach pol-
skiego państwa podziemnego, m.in. w Stołecznym Komitecie 
Samopomocy Społecznej, Radzie Głównej opiekuńczej, a także 
wspierał delegaturę Rządu na Kraj.

in September 1939, Janusz Radziwiłł was arrested by the So-
viet authorities and imprisoned in the Lubyanka in Moscow. 
Released thanks to the italian court’s intervention, he lived in 
occupied warsaw. He became actively involved in the Polish 
underground State’s action to help the victims of German ter-
ror. He was involved in the warsaw’s Social Self-Help com-
mittee, he worked with the central welfare council and the 
Government delegation for Poland (he was never a formal 
member), he intervened when Poles were arrested. 



Janusz Radziwiłł fut arrêté en septembre 1939 par les auto-
rités soviétiques et emprisonné à la Loubianka de Moscou. 
Libéré grâce a l’intervention de la cour italienne, il séjourna 
dans Varsovie occupée. il s’angeaga activement dans l’action 
d’aide aux victimes de la terreur allemande, dirigée par la 
délégation pour le Pays du Gouvernement polonais en exil. 
il fréquenta le comité d’entraide sociale de la capitale, col-
labora avec le conseil économique et social et la délégation 
du Gouvernement pour la Pologne (mais il n’y entra pas). il 
intervint dans des affaires d’arrestation de Polonais. 



`_ zdjęcie ślubne edmunda Radziwiłła, syna  
Janusza i izabelli z Radziwiłłów (1915–1996), 1934 r.

`_ a wedding photograph of edmund Radziwiłł,  
the son of Janusz Radziwiłł, and izabella née Radziwiłł 
(1915–1996), 1934.

`_ Photographie de marriage d’edmund Radziwiłł  
(le fils de Janusz Radziwiłł) avec izabella née Radziwiłł 
(1915–1996), 1934.



w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 izabella 
Radziwiłłowa, synowa Janusza Radziwiłła wraz z rodziną 
ukrywała dzieci żydowskie na terenie dóbr nieborowskich. 
otrzymała za to medal „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”.

during the German occupation (1939–1945) izabela 
Radziwiłł, Janusz Radziwiłł’s daughter-in-law, hid Jewish 
children in the Nieborów estate, for which she received the 
medal “Righteous among the Nations”.

Pendant l’occupation allemande (1939–1945) izabella 
Radziwiłł, la belle-fille de Janusz Radziwiłł, cacha à Nie-
borów des enfants juifs. elle obtint la médaille de « Juste 
parmi les nations».

`_ dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

`_ certificate “Righteous among the Nations”.

`_ diplôme de « Juste parmi les nations ».



`` dziewczynki Żydówki, ukrywane w Nieborowie przez 
izabellę Radziwiłłową w czasie niemieckiej okupacji  
1939–1945 r. w środku siedzi w ciemnym ubraniu Krystyna 
Radziwiłł, wnuczka Janusza Radziwiłła.

`` Jewish girls, hidden in Nieborów by izabella Radziwiłł 
during the German occupation (1939–1945). in the middle, 
in a dark dress, Krystyna Radziwiłł, Janusz Radziwiłł’s 
granddaughter.

`` Fillettes d’origine juive dissimulées dans le palais de 
Nieborów par izabella Radziwiłł pendant l’occupation 
allemande (1939–1945). au millieu, dans le costume sombre, 
assied Krystyna Radziwiłł, la petite fille de Janusz Radziwiłł. 





„Janusz Radziwiłł był […] puklerzem, za którym w pierwszych 
latach okupacji kipiała najbardziej skryta robota podziemna. 
[…] Pałac Radziwiłłów przy Bielańskiej 14 był chyba jednym 
z bardzo nielicznych budynków w warszawie, gdzie noga 
gestapowca nie stanęła. Tam więc odbywały się zebrania orga-
nizującego się wtedy ruchu oporu. drugim miejscem spotkań, 
przeważnie w soboty, był pałac w Nieborowie, gdzie nie było 
Treuhändera, a majątkiem zarządzał syn księcia, edmund”. 
[S. wachowiak, wspomnienia] 

“Janusz Radziwiłł was […] a buckler, behind which in the 
first years of the occupation the most secretive underground 
work was carried out. […] The Radziwiłł Palace at Bielańska 
14 Street was probably one of the very few buildings in war-
saw where the Gestapo never entered. and so meetings of 
the then organized resistance were held there. The second 

meeting place, usually on Saturdays, was the palace in Nie-
borów, where there was no Treuhänder, and the estate was 
managed by the duke’s son, edmund.” [Stanisław wachow-
iak, Memories]

« Janusz Radziwiłł était […] un bouclier, derrière lequel 
bouillonnait le travail clandestin le plus secret pendant les 
premières années de l’occupation. Le palais des Radziwiłł, situé 
14, rue Bielańska était probablement l’un des rares bâtiments 
de Varsovie, où la gestapo ne mettait pas les pieds. c’était donc 
là que se déroulaient les réunions du mouvement de résistance 
qui se formait progressivement. Le second lieu de rencontres, 
qui avaient lieu principalement le samedi, était le palais de 
Nieborów, où il n’y avait pas de Treuhänder (administrateur 
fiducière) et où les biens étaient administrés par le fils du duke, 
edmund. » [Stanisław wachowiak, Souvenirs] 

`` Pałac Radziwiłłów przy ul. Bielańskiej w czasie okupacji.

`` The Radziwiłł Palace on Bielańska Street during the occupation.

`` Le palais des Radziwiłł, rue Bielańska pendant l’occupation.





wspomnienia zofii Kossak o działającej w czasie okupacji 
niemieckiej 1939–1945 w Generalnym Gubernatorstwie Ra-
dzie Głównej opiekuńczej (RGo), organizacji dobroczynnej 
działającej za zgodą Niemców: „instytucja zacna, użyteczna, 
arcyniepopularna. Mówiono o niej z przekąsem i lekcewa-
żeniem: »to ergieło«… Niby że »ergieło« to tchórze, że drżą 
przed Niemcami, że odżegnują się od Podziemia… a »ergieło« 
wydawało parę milionów obiadów dziennie, cała zabiedzona 
inteligencja polska żyła zupkami RGo, kuchnie RGo pokry-
wały gęstą siecią Generalną Gubernię, obok kuchen przytułki, 
sierocińce, ochronki. Bezcenna akcja społeczna zakrojona na 
wielką skalę nie mogła być, rzecz prosta, konspiracyjną. Była 
legalna, zależała od okupanta i musiała zachowywać pozory 
ścisłej lojalności, czego żyjące w temperaturze wrzenia społe-
czeństwo nie mogło przebaczyć. Mało kto wiedział wówczas, 
że ta pozornie lojalna proniemiecka machina posiada z Pod-
ziemiem kontakty nadzwyczaj bliskie. wszystkie »grube ryby« 
konspiracyjne pokrywały swą właściwą rolę pracą w RGo, 
dającą im dobre alibi”.



Memories of zofia Kossak about acting during the central 
welfare council (RGo) charitable organization operating with 
the consent of the Germans under the German occupation 
1939–1945 in the General Government: “a noble institution, 
useful, and most unpopular. it was talked about with a sneer 
and disdain: ‘This ergieło [RGo]’ … apparently that ‘ergieło’ 
was comprised of cowards that were shaking before the Ger-
mans, who dissociated themselves from the underground… in 
fact, the ‘ergieło’ distributed a few million meals per day, the 
entire haggard Polish intelligentsia lived on the RGo soups, 
RGo kitchens covered the General Government with a dense 
network, next the kitchens were shelters and orphanages. The 
most valuable social operation on a large scale could not be, of 
course, clandestine. it was legal, dependent on the occupant, 
and it had to keep up appearances of strict loyalty, which the 
hot-headed society could not forgive. Few knew then that this 
seemingly loyal pro-German machine kept extremely close 
contacts with the underground. all the conspiratorial ‘big fish’ 
covered their actual purpose under the guise of working for 
the RGo, which gave them a good alibi.”

Souvenirs zofia Kossak sur le conseil économique et social 
(RGo), organisation de charité qui fonctionnait sur le territoire 
du Gouvernement général de Pologne avec l’accord des auto-
rités allemandes pendant l’occupation de 1939–1945: « Hono-
rable institution, utile et très impopulaire. on disait d’elle avec 
mépris et malice : « ce ergieło »… que les gens du « ergieło » 
étaient des lâches, qu’ils tremblaient devant les allemands, 
qu’ils fuyaient la Résistance… et pourtant, le « ergieło » distri-
buait plusieurs millions de repas par jour, tous les intellectuels 
polonais appauvris vivaient des soupes du RGo, les cuisines 
du RGo couvraient d’un réseau dense le territoire du Gouver-
nement Général de Pologne, à côté des cuisines, il y avait des 
refuges, des orphelinats, des abris. cette action sociale inesti-
mable, développée à grande échelle ne pouvait évidemment 
pas faire partie de la conspiration. elle était légale, elle dépen-
dait de l’occupant et devait entretenir les apparences d’une 
loyauté étroite avec lui, ce que la communauté en ébullition 
ne pouvait lui pardonner. Peu de gens savaient à ce moment 
là, que cette machine soi-disant pro-allemande était en relation 
plus qu’étroite avec la clandestinité. Tous les « gros poissons » 
de la résistance dissimulaient leur véritable rôle grâce à leur 
travail au sein du RGo, qui leur fournissait un alibi en or. »



Janusz Radziwiłł i jego rodzina udzielali także pomocy ludno-
ści żydowskiej w pałacu na Bielańskiej położonym blisko gra-
nicy getta. wspominała o tym izabella Radziwiłłowa: „[dzieci 
żydowskie] dostawały jedzenie w specjalnie do tego prze-
znaczonym pokoju, z zamkniętymi okiennicami. Następnie 
wypełniano im menażki, w których niosły jedzenie dla swoich 
rodzin. dzieci były małe, mogły mieć 8–10 lat, były potwornie 
smutne i wyraz ich oczu pozostał na zawsze w mej pamięci. 
Pewnego dnia dzieci przestały przychodzić […]”. [wspomnie-
nie i. Radziwiłłowej, maszynopis]

Janusz Radziwiłł and his family helped the Jews also in their 
palace on Bielańska Street. “[Jewish children] received food 
in a specially designed room with closed shutters. Then, 
their bowls were filled, in which they then carried food for 

their families. children were small, they could be 8–10 years 
old, they were terribly sad and the expression of their eyes 
remained etched in my memory forever. one day, the chil-
dren stopped coming […].” [Memories of izabella Radziwiłł, 
typescript] 

Janusz Radziwiłł et sa famille aidèrent les Juifs aussi dans 
leur palais, rue Bielańska. « [Les enfants juifs] recevaient des 
repas dans une pièce spécialement réservée à cet effet, avec 
des volets fermées. on leur remplissait ensuite des gamelles 
de nourriture qu’ils emportaient pour leurs familles. Les en-
fants étaient petits, ils pouvaient avoir 8–10 ans, ils semblaient 
triste et l’expression de leurs yeux demeurera à jamais dans 
ma mémoire. Puis un jour, les enfants ne vinrent plus […]. » 
[Souvenirs d’izabella Radziwiłł, manuscrit]

`` cegiełka Rady Głównej opiekuńczej, 1943 r. Janusz Radziwiłł działał  
w kierownictwie RGo, a w jej oddziale łowickim działała izabella Radziwiłłowa.

`` a donation certificate from the central welfare council, 1943. Janusz Radziwiłł was active in 
the executive of the central welfare council, izabella Radziwiłł acted in the łowicz branch. 

`` Bon du conseil économique et social, 1943. Janusz Radziwiłł agit dans la direction du 
conseil économique et social (RGo), izabella Radziwiłł — dans la branche du RGo à łowicz.





`_ Mobilizacja w sierpniu 1939 r. Książę edmund Radziwiłł 
i Tadeusz Kotowicz, oficerowie rezerwy w mundurach wP 
na dziedzińcu zamkowym w ołyce.

`_ Mobilization of the Polish army in august 1939. Reserve 
officers prince edmund Radziwiłł and Tadeusz Kotowicz 
wearing the Polish army uniforms, the courtyard of 
ołyka’s castle.

`_ Mobilisation de l’armée polonaise en août 1939. 
officiers de réserve duc edmund Radziwiłł et Tadeusz 
Kotowicz en uniforms, la cour du château d’olyka.



RePReSJe

RePReSSioNS / RéPReSSioN



w styczniu 1945 r. Janusz Radziwiłł został ponownie aresz-
towany przez NKwd wraz żoną anną (zmarła w 1947 r. 
w Krasnogorsku). Po aresztowaniu przez sowieckie władze, 
Radziwiłłowie zostali przewiezieni 4 marca do położonego 
niedaleko Moskwy Krasnogorska. umieszczono ich w strze-
żonym budynku, należącym do osiedla NKwd Braszczaty nr 
43. dwa kilometry dalej za drutami znajdował się obóz jeniecki 
nr 27 dla wyższych oficerów niemieckich i węgierskich. Prze-
bywało tam również kilku włochów, przywieziono też gru-
pę Japończyków. więziono tam ludzi pozostających w sferze 
sowieckich zainteresowań, których można by w jakiś sposób 
politycznie wykorzystać. Przetrzymywano tam m.in. Marię 
z Lubomirskich zamoyską, Beatę z Potockich Branicką, adama 
Branickiego, Franciszka zamoyskiego, izabellę z Radziwił-
łów Radziwiłłową, Xawerego Krasickiego, annę z Branickich 
wolską, zeneidę z zamoyskich Poklewską-Koziełł, Krystynę 
z Radziwiłłów Milewską. Sam Janusz Radziwiłł tak wspominał 
okres uwięzienia w Krasnogorsku: „[…] rygory nie były zbyt 
surowe, traktowanie względnie poprawne. dręczyła niepew-
ność jutra. Minął rok, półtora — nikt nie pofatygował się, aby 
poinformować, dlaczego są aresztowani, o co oskarżeni, czy 
wytoczona będzie sprawa sądowa, nic, absolutne milczenie. 
domagali się prawa korespondencji, ale komendant obozu 
oświadczył, wzruszając ramionami, że nie otrzymał żadnych 
instrukcji w tym względzie. a skoro nie ma instrukcji, to on 
na własną rękę pozwolenia udzielić nie może. Na tym sprawa 
upadła”. [J. durka]



in January 1945, Janusz Radziwiłł was arrested again by the 
NKVd along his wife anna (died in1947 in Krasnogorsk). after 
their arrest by the Soviet authorities, on March 4 the Radziwiłłs 
were taken to Krasnogorsk near Moscow. They were placed in 
a secure building in the NKVd estate Braszczaty No. 43 Two 
kilometers further, behind the barbed wire, there was a Pow 
camp for 27 senior German and Hungarian officers. Resided 
there also several italians there, as well as a group of Japanese. 
People kept there were of interest to the Soviet authorities, and 
could be in some way exploited politically. [Kept there were] 
izabella nee Radziwiłł Radziwiłł, Xawery Krasickiego, anna 
wolska Branicka, zeneida nee zamoyska Poklewska — Koziełł, 
and Krystyna Radziwiłł Milewska. Janusz Radziwiłł wrote 
about his incarceration in Krasnogorsk: “[…] The rigor was 
not too severe, the treatment was relatively correct. it was the 
uncertainty of tomorrow that cause torment. a year and a half 
passed and nobody bothered to tell them why they had been 
arrested, of what they were accused, whether there would be 
a court case, nothing, absolute silence. They demanded the right 
of correspondence, but the camp commandant said shrugging 
that he had not received any instructions in this regard. and 
since there was no instruction, he could not grant permission 
on his own. That was the end of the issue.” [J. durka]

en janvier 1945, Janusz Radziwiłł fut de nouveau arrêté par 
le NKwd avec sa femme anna (elle décède en 1947 à Kras-
nogorsk). après son arrestation par les autorités soviétiques, 
les Radziwiłł furent transportés le 4 mars vers Krasnogorsk, 
proche de Moscou. ils furent placés dans un bâtiment sur-
veillé, au nº43 de la cité Braszczaty appartenant au NKwd. 
deux kilomètres plus loin, se trouvait le camp de prisonniers 
nº 27 pour les officiers supérieurs allemands et hongrois. on 
y trouvait aussi quelques italiens et un groupe de Japonais y fut 
transporté. Les personnes qui s’y trouvaient étaient de ceux 
que les soviétiques pouvaient utiliser politiquement. [ils y gar-
daient] izabella, épouse de Radziwiłł, née Radziwiłł, Xawery 
Krasicki, anna wolska, née Branicka, zeneida Poklewska-
Koziełł, née zamoyska, Krystyna Milewska, née Radziwiłł. 
Janusz Radziwiłł, à propos de cette période d’emprisonnement 
passée à Krasnogorsk: « […] la discipline n’était pas trop sevère, 
la façon de traiter les prisonniers relativement correcte. Le plus 
pénible, c’était l’incertitude du lendemain. un an et demi était 
passé et personne ne s’était donné la peine d’informer des rai-
sons de leur arrestation, de quoi ils étaient accusés, si un juge-
ment était prévu. Rien, le silence absolu. ils exigèrent le droit 
de recevoir de la correspondance, mais le commandant déclara 
en haussant les épaules qu’il n’avait reçu aucune instruction 
ce sujet et qu’en conséquence, il ne pouvait prendre lui-même 
la décision d’autoriser cela. à L’affaire était close. » [J. durka] 



`` Komunistyczna ulotka propagandowa nawołująca 
do głosowania „3 razy TaK” w referendum ludowym 
30 czerwca 1946 r.; wykorzystany tu został wizerunek 
Janusza Radziwiłła, jako senatora w przedwojennej Polsce.

`` communist propaganda leaflet calling for the vote 
“3 times yeS” in the people’s referendum on 30 June, 1946, 
using the image of Janusz Radziwiłł as a senator in pre-
war Poland.

`` Tract de propagande communiste appelant à voter 
« 3 fois oui » pendant le referendum du 30 juin 
1946 s’appuyant sur la notoriété de Janusz Radziwiłł 
comme sénateur dans la Pologne d’avant guerre.





`` Janusz Radziwiłł w swoim jednopokojowym mieszkaniu w warszawie 
podczas rozmowy z dziennikarzem Krzysztofem Teodorem Toeplitzem, 1962 r.

`` Janusz Radziwiłł in his one-room flat in warsaw during  
a conversation with journalist Krzysztof Teodor Toeplitz, 1962.

`` Janusz Radziwiłł dans son appartement d’une pièce à Varsovie  
lors d’un entretien avec le journaliste Krzysztof Teodor Toeplitz, 1962.





`` z czarnego humoru PRL dotyczącego Radziwiłłów. 
List dr. Tadeusza Przypkowskiego do Janusza Radziwiłła 
informujący o wprowadzaniu do jadłospisu w stołówce 
dla działaczy PzPR dania nazwanego „zrazy a là 
Radziwiłł”, Jędrzejów 1964 r.

`` From the black humour of the People’s Republic of 
Poland (PRL). a letter from dr Tadeusz Przyszczypkowski 
to Janusz Radziwiłł in which he informs that a dish called 
“beef roulade à la Radziwiłł” have been included in menu 
of the Polish united workers’ Party (PzPR) activists’ 
canteen , Jędrzejów 1964.

`` d’humour noir de la République populaire de Pologne 
(PRL): une lettre du docteur Tadeusz Przypkowski 
à Janusz Radziwiłł concernant l’introduction dans le menu 
des militants du Parti ouvrier unifié polonais (PzPR) des 
paupiettes «à la Radziwiłł», Jędrzejów 1964.






