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Stanisław Dłużewski (1865-1936)
—właściciel Dłużewa

Dłużewski Stanisław Benedykt h. Pobóg (21 m arca 1865-05 lutego 1936),
wł. Dłużewa i Lasom ina (pow. mińskomazowiecki). Syn Ludw ika i Ludwiki
z Carossich. Po ukończeniu szkoły realnej w W arszawie w stąpił n a wydział
chem ii politechniki w Rydze. Brał tam czynny udział w życiu polskich organiza
cji niepodległościowych. Był m.in. członkiem korporacji Welecja.
Po śm ierci ojca, odwołany przez m atkę ze studiów, objął rodzinne gospo
darstw o i rozw inął szeroką działalność społeczno-zawodową. Rozwijał przede
w szystkim hodowlę bydła nizinnego. W folwarku S.D. w Dłużewie zajmowano
się głównie hodowlą bydła - przez krzyżowanie białogrzbietów z holendram i
dostarczano znakomitego m ateriału dla wielu obór Królestwa Polskiego, ziem
litew sko-ruskich i dla Rosji. W iązało się to z niezbędną popraw ą m ateriału ho
dowlanego, zapew nieniem odpowiednich pomieszczeń, racjonalnym żywieniem,
zwiększeniem wydajności łąk itp. Poza tym S.D. zbudował w Dłużewie nowo
czesną oborę na 150 stanow isk, zdrenow ał pola, zirygował łąki, zorganizował
kontrolę m leczarń i indywidualnego żywienia. Aby zrezygnować z pośredników
w sprzedaży m leka powołał w 1890 r. spółkę pod nazw ą „M leczarnia Nadświdrzańska”, prow adzącą na terenie W arszawy kilka punktów o charakterze po
średnim pomiędzy baram i mlecznymi, a kaw iarnią. Punkty te oparte zostały na
bezpośrednich dostaw ach przez udziałowców.
B rał udział w konstytuującym się w 1901 r. Związku Hodowlanym przy
W arszaw skim Towarzystwie Rolniczym. Przez wiele la t pełnił funkcję prezesa
związku. W raz z utw orzeniem w 1906 r. Centralnego Tow arzystw a Rolniczego
organizował w nim W ydział Hodowlany i objął przewodnictwo Sekcji Chowu
Bydła. Dłużewski współorganizował i był wieloletnim członkiem Towarzystwa
Melioracyjnego, a jego m ajątek —Dłużew —był pierwszymi dobram i ziemskimi,
które zostały zdrenow ane
Za sp raw ą Dłużewskiego w roku 1906 zebrali się w jego m ajątku licznie
przybyli przedstaw iciele ziem iaństw a, głównie z powiatu nowomińskiego, aby
powołać Okręgowe Towarzystwo Rolnicze na powiat nowomiński. Dłużewski,
jako zamiłowany hodowca przeznaczył swoją oborę na hodowlę w łościańską
(cele edukacyjne).
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Kwestia uregulow ania płac robotników rolnych pojawiła się już przed
pierw szą w ojną światową, ale z powodu jej wybuchu nie została całkowicie roz
w iązana. N iniejszą spraw ą zajmowali się członkowie C entralnego Tow arzystw a
Rolniczego, głównie ziem ianie. Po powołaniu Związku Ziemian w roku 1916 do
głosu dochodzili także przedstaw iciele tej organizacji. Stanisław Dłużewski
jeszcze przed w ojną poruszał tem atykę stosunków pracy n a wsi. Dlatego w ła
śnie, jako doświadczony działacz rolniczy, 16 stycznia 1917 roku został powoła
ny do składu komisji, mającej zebrać informacje n a tem at położenia robotników
rolnych i opracować normy ich w ynagradzania. Zadania Dłużewskiego zostały
jasno określone. M iał on zbierać m ateriały statystyczne dotyczące płac po woj
nie, a jego rola była naw et ważniejsza, gdyż został referentem komisji. Zarówno
Związek Ziemian, jak i CTR nie m iały możliwości rozw iązania kw estii płacy
i poprawy w arunków życia robotników rolnych. Dopiero interw encja arcybisku
pa warszawskiego, A leksandra Kakowskiego, przyniosła powzięcie reform
i ożywioną dyskusję nad tym zagadnieniem w Królestwie Polskim. Pod naci
skiem kościoła CTR wprowadziło z dniem 22 m arca 1917 r. szereg zm ian doty
czących robotników rolnych: podniesiono płace, wprowadzono ochronki, u ła 
twiono nabyw anie artykułów pierwszej potrzeby, dążono do poprawy warunków
mieszkaniowych. N astępnego dnia kom itet przyjął wnioski i postanow ił rozpro
pagować ideę poprawy sytuacji robotników poprzez broszury i artykuły publi
kowane w „Gazecie Rolniczej” i „Ziemianinie”, za co odpowiedzialny był S. D.
Jem u powierzono bowiem ich opracowanie. Mimo tych zmian, ziem ianie nie
chętnie płacili swoim robotnikom w naturze, co akcentow ał S.D. Twierdził on,
że nie tylko nie wolno dopuszczać do zm iany ordynarii n a płacę gotówkową
zwłaszcza po cenach urzędowych, ale także posyłki należy wypłacać w n atu raliach. U w ażał również, że ziem ianie powinni zapewnić robotnikom rolnym jakiś
rodzaj rozrywek. Kwestia robotnicza m a bowiem obok m aterialnego - jak
tw ierdził - także wym iar moralny. Dowodził także, że Związek Ziemian powi
nien mieć przedstaw iciela w m inisterstw ie pracy, co wzmocniłoby pozycję
Związku.
Podczas pierwszej wojny światowej, po wycofaniu się wojsk carskich,
dzięki wysiłkom Dłużewskiego, powstał Kom itet Obywatelski, którego celem
było organizowanie pomocy dla szkoły w Siennicy pozbawionej kierownictw a
i środków finansowych. Po roku 1918 r. zarząd szkoły przeszedł w ręce p ań 
stwa, jednak Dłużewski zawsze utrzym yw ał żywy kontakt ze szkołą współdzia
łając także przy budowie nowego gm achu szkoły (1923-1926).
W czasie wojny polsko-bolszewickiej Stanisław Dłużewski pełnił funkcję
pełnom ocnika wojewódzkiego Obywatelskiego K om itetu Obrony P aństw a
(OKOP) i za jego spraw ą 23 lipca 1920 r. ukonstytuow ał się kom itet powiatowy
mińskomazowiecki tej organizacji. Jego przewodniczącym został S.D. W roku
1920 Dłużewski pom agał także rannym żołnierzom polskim poprzez utworzenie
szpitala w swoim m ajątku (podobnie uczynił H enryk Stulgiński w sąsiednim
m ajątku Dębe Małe). Od lipca 1926 r. był członkiem zarządu Syndykatu Rolni
czego W arszawskiego.
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W raz z żoną założył sem inarium dla dziewcząt w M ińsku Mazowieckim,
przeniesione później przez władze do Radzym ina. Był ponadto inicjatorem
i wieloletnim prezesem ochotniczej straży ogniowej w Siennicy, powołanej
w 1921 r. Tam także z jego inicjatywy powstał sklep spółdzielczy oraz kasa po
życzko wo-os zc zę dnościow a .
S.D. objawiał tale n t do pisania krótkich felietonów n a tem aty dotyczące
rolnictwa. Pisał przede wszystkim w „Gazecie Rolniczej’, zazwyczaj pod pseu
donimem - Stanisław Podkowa. W 1929 r. opublikował broszurę „Rolnictwo
jako spraw a narodow a”.
Za sp raw ą S.D. gruntow nie przekształcono park w Dłużewie, a w latach
1900-1901 wybudowano, w miejsce drew nianego dworu, m urow any pałac, bę
dący projektem J a n a H euricha juniora. Biorąc czynny udział w pracach CTR
i śledząc zagraniczną litera tu rę fachow ą m iał wiedzę o najnowszych osiągnię
ciach nau k i i techniki, które stosował w swoim m ajątku. W nim także używano
najnowocześniejszych m aszyn rolniczych, wprowadzając je do folw arku w m iarę
pojaw iania się nowych sprzętów tego typu na rynku. Ponadto w 1918 r. zelek
tryfikowano gospodarstw a i m ieszkania pracowników folwarcznych.
W 1926 r. przyznano mu honorowe członkostwo CTR, a w 1932 r. hono
rowe członkowstwo Związku Hodowców Bydła.
Po śm ierci Stanisław a Dłużewskiego, każdy z jego m ajątków został po
dzielony w równych częściach pomiędzy dwie jego córki. W 1937 r. Zofia odkupi
ła część należącą do siostry, stając się jed y n ą właścicielką zespołu w Dłużewie
W anda R zew uska zaś została w łaścicielką dóbr Lasomin. Podczas drugiej woj
ny światowej Dłużew został przejęty przez niemieckie władze okupacyjne na
tzw. Liegenschaft, czyli zarząd hitlerow skiej adm inistracji rolnej. Po przepro
w adzeniu przez PKWN reform y rolnej, w dłużewskim dworku zorganizowano
szkołę podstawową, a w roku 1978 r. siedzibę rodziny Dłużewskich przekazano
Akadem ii Sztuk Pięknych, k tóra zorganizowała tam dom pracy twórczej i ośro
dek plenerowy. ASP jest ich właścicielem do dzisiaj.
S.
D. był żonaty z A nną W erner, córką właściciela Seroczyna w powiecie
garw olińskim . Dzieci: l.W anda M aria D łużewska (22 m arca 1904 w W arsza
wie- , od 22 listopada 1932 r. zam ężna za H enrykiem Rzewuskim, synem W a
cław a Józefa i M arii Joanny z Żylińskich) ; 2. Zofia (ur. 1900 r., zm. 1981 za
m ężna za Celestynem Kańskim , m ajorem 7 Pułku Ułanów Lubelskich).
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