
Wojciech Korwin Szymanowski 
Urodził się w 1841 roku w Młodynie Ziemi Sandomierskiej, a zmarł w Konopiskach 

25.10.1928 roku. 
 



Wojciech Korwin Szymanowski pochodził ze znanego, zamożnego rodu 
Szymanowskich herbu Ślepowron. Bliskim krewnym Wojciecha był znany 

kompozytor Karol Szymanowski. 



Rodzice Wojciecha posiadali duży majątek koło Radomia. Po skonfiskowaniu 
ich majątku przez władze carskie, Szymanowscy przenieśli się do swojego 

domu w Warszawie przy ul. Długiej 26. Wkrótce w ich domu zakwaterowano 
oficera carskiego, któremu Szymanowscy pomagali i otaczali go życzliwością. 
Po wybuchu powstania styczniowego, Wojciech wraz z narzeczoną włączył się 

w działalność powstańczą. Zakończyło się to tragicznie. Jego narzeczona 
zginęła w powstaniu , a on zatrzymany i osądzony, otrzymał wyrok śmierci. 

Zaprzyjaźniony z ich rodziną oficer carski był już wówczas w głębi Rosji. Matka 
Wojciecha wysłała do niego list i dzięki interwencji oficera wyrok zmieniono 

na zesłanie. Wojciech jednak uciekł z transportu i wrócił do towarzyszy walki. 
Po ponownym aresztowaniu, kolejny raz groziła mu śmierć. To, że przeżył 

zawdzięczał matce, która w sumie trzykrotnie prosiła o interwencję u tegoż 
oficera. Ten, z wdzięczności i szacunku dla ich rodziny, kolejny raz uzyskał 

ułaskawienie dla Wojciecha więzionego w Cytadeli. Warunkiem było 
całkowite zaprzestanie działalności powstańczej. 





W tej sytuacji, choć powstanie się kończyło, Szymanowski został 
zmuszony wyprowadzić się i zamieszkać z dala od rodziny, 
przyjaciół i towarzyszy walki. Podjął się administrowania 

majątkiem ziemskim dr. Gliszczyńskiego w Zielonkach pod 
Warszawą. Tam pracował do czasu wykupienia przez braci Hantke 
majątku Konopiska, który był dla nich terenem pozyskiwania rudy 

żelaza na potrzeby Huty Częstochowa. Oprócz kopalń rudy był 
folwark, obszary rolne i leśne wymagające fachowego 

gospodarowania. Bernard Hantke, przyjaciel Wojciecha jeszcze z 
czasu jego pobytu w Warszawie, poprosił go o zajęcie się ich 

majątkiem ziemskim. Prawdopodobnie miało to miejsce jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy Huty Częstochowa, czyli przed 

rokiem 1896. Wojciech po stracie narzeczonej, której fotografia 
towarzyszyła mu wszędzie i aż do śmierci, wybrał życie samotne. 
Przyjął propozycję Bernarda i chętnie przeniósł się do dworku w 

Konopiskach. Równocześnie przyjął propozycję współpracy w 
Zarządzie Huty Częstochowa. 





Budowa Huty Częstochowa - rok 1900. Alfred Hantke (z córką na ręku), po 

jego prawej stronie dyrektor Surzycki, po lewej Wojciech Korwin 

Szymanowski 

 

 



Wojciech Korwin Szymanowski utworzył Ochotniczą Straż Pożarną w 

Konopiskach w 1917 roku, został czynnym członkiem jej Zarządu. Wspierał 
akcje kulturalne, np. powstanie Orkiestry Dętej, Teatru Ludowego. 



Bliskie kontakty Szymanowskiego z właścicielami huty, przyniosły wymierne 
korzyści zarówno dla Konopisk jak i okolicznych mieszkańców. Towarzystwo 

Hantke podarowało plac pod budowę szkoły w Konopiskach z położonym 
obok ogrodem. Naprzeciwko kościoła parafialnego zbudowano remizę 
strażacką. Parafia otrzymała od Towarzystwa teren pod powiększenie 

cmentarza grzebalnego. Po podjęciu decyzji przez Radę Parafialną o budowie 
nowego kościoła Alfred i Bernard Hantke, Surzycki oraz Wojciech Korwin 

Szymanowski zostali członkami Komitetu Budowy Kościoła.  



Wojciech Korwin Szymanowski, przez kilkadziesiąt lat życia w Konopiskach, 

wrósł w to miejsce i oddał mu swoje siły, zapał,  miłość do ludzi, którzy 

odpłacali mu szacunkiem i uznaniem. Mimo, że nie miał swojej rodziny, w 

podeszłym wieku i ciężkiej chorobie, otoczono go troskliwą opieką. Nie chciał, 

aby po śmierci pochowano go gdzieś daleko przy krewnych, ale w tej ziemi, 

której oddał znaczną część swojego życia. Wierzył zapewne, że kolejne 

pokolenia, za jego miłość do ludzi i Konopisk, odpłacą pamięcią i dbałością o 

jego mogiłę. 
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