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Jerzy Kurnatowski h. Łodzia (J. K.) urodził si  1 lipca  
1874 r. w maj tku rodzinnym w Woli Krokockiej pod Szadkiem  
w powiecie sieradzkim, w kalwi skiej (ewangelicko-reformowanej) 
rodzinie ziemia skiej. Był synem Witolda1 i jego drugiej ony2 
Eleonory z Klimaszewskich, którzy oprócz syna Jerzego mieli 
jeszcze co najmniej trójk  dzieci3. Ojciec był obywatelem 

                                                           
* Tadeusz Marszał jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem 
Katedry Zagospodarowania rodowiska i Polityki Przestrzennej.  
1 Wi cej na temat genealogii Jerzego Kurnatowskiego I rodu Kurnatowskich – zob. 
aneks do artykułu. 
2 Pierwsz  on  Witolda Kurnatowskiego była Bronisława Karczewska, córka 
Marcelego Karczewskiego herbu Samson, wła ciciela Krokocic i Woli Krokockiej. 
To ona wła nie po mierci ojca wniosła jako wiano Witoldowi Łodzia 
Kurnatowskiemu posiadło ci ziemskie, odziedziczone po rodzicach. Po mierci 
pierwszej ony Witold o enił si  powtórnie; jego drug  on  była Eleonora  
z Klimaszewskich (siostrzenica Witolda, z któr  zawarł lub przed 1784 r.). 
Eleonora została zamordowana podczas napadu rabunkowego przez bandytów 
nasłanych przez andarmeri  niemieck  26 wrze nia 1918 r. 
3 Syn Tomasz urodził si  w 1876 r. i w wieku 20 lat popełnił samobójstwo 
(1896 r.) – podobno po kłótni z ojcem, w czasie której został publicznie uderzony 
w twarz, wyszedł z przyj cia odbywaj cego si  na dworze w Woli Krokockiej  
i powiesił na rosn cej nieopodal gruszy. Dla uczczenia jego pami ci osad , która 
nale ała do maj tku nazwano Kolonia Tomaszew. Córka Bronisława, urodzona  
w 1880 r., zmarła w wieku 18 lat (1898 r.). Kolejny syn, Eugeniusz, który po 
mierci ojca został dziedzicem Woli Krokockiej, jest wspominany przez J. K.  

w kontek cie powa nej choroby (najprawdopodobniej była to astma). ona 
Eugeniusza pochodziła z okolic Łowicza i przeprowadzaj c si  do Woli 
Krokockiej, jako wiano wniosła poka ny maj tek, m. in. du e stado „czerwonych” 
krów. Eugeniusz zmarł w 1937 r. (najprawdopodobniej w czasie pobytu w górach) 
i został pochowany na cmentarzu w Małyniu. Wdowa po Eugeniuszu została 
wysiedlona z maj tku przez Niemców w czasie II wojny wiatowej. Synem 
Witolda i Eleonory Kurnatowskich był najprawdopodobniej równie  Eryk, 
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ziemskim, s dzi  pokoju4, radc  Komitetu Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego5 J. K., wychowywany jak sam pisze  
„w duchu szwajcarsko-francusko-kalwi skim”6, do jedenastego 
roku ycia uczył si  w domu.7 Pó niej przez rok kontynuował 
nauk  w szkole czteroklasowej w Sieradzu. Kolejny rok pobierał 
korepetycje w domu8, aby ju  nast pne lata nauki (3–8 klasa 
gimnazjum) zaliczy  w gimnazjum klasycznym w Łodzi. Brał 
udział w pracach kółek samokształceniowych. 

Studia prawnicze podj ł w 1892 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. W 1897 r., po przedstawieniu tezy z zakresu prawa 
karnego, zatytułowanej Duel (Pojedynek), uzyskał tytuł kandydata 
praw. 

Z czasów studiów uniwersyteckich gło ny stał si  jego tekst 
opublikowany w 1892 r. w „Warszawskim Dniewniku”  
w odpowiedzi na list otwarty K. nie ko-Błockiego. W li cie tym 
jego autor poddawał krytyce działalno  Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego i doradzał rz dowi naznaczanie radców 
tego towarzystwa z urz du oraz wprowadzenie j zyka rosyjskiego. 
W swojej wypowiedzi, przesłanej na wezwanie redakcji do zaj cia 
stanowiska w tej sprawie, J. K. – przyznaj c, e Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie nie zawsze jest wła ciwie prowadzone – 
bronił zasady wybieralno ci radców, jednocze nie wskazuj c na 
                                                                                                                         
urodzony na pocz tku lat osiemdziesi tych XIX w., którego zdj cie z 25 wrze nia 
1893 r. (zrobione w Turku) zachowało si  do dzi  (kopia zdj cia w muzeum 
szkolnym w Szadku). 
4 czyli niezawodowym s dzi , orzekaj cym samodzielnie w drobnych sprawach 
cywilnych lub karnych. 
5 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było to stowarzyszenie wła cicieli ziemskich 
Królestwa Polskiego z siedzib  w Warszawie, zało one z inicjatywy  
F. Lubeckiego-Druckiego w celu udzielania długoterminowego kredytu, 
pocz tkowo posiadaczom du ej własno ci rolnej, a od ko ca XIX w. tak e 
drobnym gospodarstwom rolnym. Towarzystwo działało do 1939 r.; prowadziło 
emisj  listów zastawnych i obligacji. 
6 Kalwi skie wychowanie odwoływało si  do rygorystycznej etyki obowi zuj cej 
w tym wyznaniu (pot pienie zabaw, ta ców, gier hazardowych, obchodzenie 
niedzieli wył cznie jako wi ta religijnego), która stała si  ródłem cywilizacji 
puryta skiej, jak równie  zakładało konieczno  stałego wydajnego trudu we 
wszelkich dziedzinach działalno ci ludzkiej. 
7 W domu Kurnatowskich dzie mi zajmowali si  m. in. bona Louise Thommy oraz 
guwerner Charles Thommy, obydwoje pochodz cy z Francji. 
8 Jego korepetytorem był Zygmunt Grunert. 
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słabo  istniej cych instytucji biurokratycznych. Stan ł równie  w 
obronie j zyka polskiego, uwa aj c, e narody nie powinny si  
nawzajem prze ladowa , a zwłaszcza narody „jednego szczepu 
słowia skiego”. 

 

 
 

Fot. 1. Jerzy Kurnatowski (ok. 1930 r.) 
  
 Jednak szczególn  polemik  wzbudził zamieszczony w 

artykule ogólnikowy o konieczno ci zgody mi dzy narodamiów 
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słowia skimi wobec niebezpiecze stwa niemieckiego. W 
warszawskim rodowisku uniwersyteckim tekst ten został odebrany 
jako dowód nietaktu i młodzie czej naiwno ci J. K.  Uniwersytecki 
s d kole e ski wykluczył go ze stowarzyszenia Pomoc Bratnia i 
zakazał publikowania w j zyku polskim. Wprawdzie wyrok po roku 
zrewidowano i zakaz druku uchylono, jednak sprawa ta była 
pretekstem do ataków na J. K. tak e w latach pó niejszych9. 

W 1902 r. J. K. o enił si  z Jadwig  z Boetticherów (córk  
Ludwika z Sielca pod Ł czyc ), malark 10. Nie mieli dzieci. 

Po uko czeniu studiów uniwersyteckich, w latach  
1896–1899, J. K. pracował w kancelarii adwokackiej, a pó niej 
przez kolejne cztery lata (1899–1903) gospodarował w Woli 
Krokockiej11. W 1901 r. otworzył własn  kancelari  adwokack  w 
Łodzi, a w 1903 r. przeniósł si  do Warszawy, gdzie w marcu tego 
roku - jak donosiła „Gazeta S dowa Warszawska” z 28 marca  
1903 r.– „pan Jerzy Kurnatowski został zaliczony w poczet 
adwokatów przysi głych przy s dzie okr gowym warszawskim”. 
Jednak dalsze ycie J. K. Pokazuje, e jego powołaniem nie była 
kariera prawnicza, lecz praca, jak sam pisze, „naukowo-
publicystyczno-polityczno-społeczna”. 

W 1904 r. J. K. wyjechał do Pary a, gdzie w nast pnych 
latach sp dzał wi kszo  czasu, studiuj c w Collège Libre des 
Sciences Sociales. Ucz szczaj c przede wszystkim na wykłady z 
nauk społecznych, zafascynował si  społeczn  ideologi  
radykalnego odłamu francuskiego mieszcza stwa. Był uczniem 
Charles’a Gide’a12 i pod jego wpływem stał si  zwolennikiem 
                                                           
9 Wspominaj c t  spraw  w swojej autobiografii, J. K. zalicza j  do „wa niejszych 
prze y ” w swoim yciu i mówi o „dzikiej zem cie społecze stwa za artykuł”. 
Jeszcze w 1907 r. lwowskie „Słowo Polskie”, atakuj c J. K., przypomniało jego 
artykuł z „Warszawskiego Dniewnika” z 1892 r. – w odpowiedzi J. K. 
opublikował tekst w „Nowej Gazecie”. 
10 J. K. wspomina brata swojej ony Jadwigi, Józefa, którego tragiczna mier  w 
wypadku automobilowym w listopadzie 1920 r. była jednym z wielu tragicznych 
wydarze , których seria dotkn ła rodzin  Kurnatowskich w ko cu XIX w. i 
pierwszych dziesi cioleciach XX w. 
11 W swojej autobiografii J. K. okre lił to jako „konieczno  zaj cia si  
rolnictwem”. 
12 Charles Gide [czytaj: szarl id], ur. 1847 r.– zm. 1932 r., francuski ekonomista i 
teoretyk spółdzielczo ci, głosił pogl dy solidarystyczne, był głównym 
przedstawicielem kooperatyzmu we Francji; profesor Uniwersytetu w Bordeaux 
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doktryny solidarystycznej13, której pozostał wierny a  do ko ca 
ycia. Tej tematyce po wi cił równie  rozpraw  Esquisse d’une 

évolution solidariste [zarys ewolucji solidarystycznej], która 
stanowiła podstaw  do uzyskania dyplomu na tej paryskiej uczelni 
w 1907 r. Z Pary a pisywał liczne korespondencje i artykuły do 
„Prawdy”, „My li Niepodległej” i „Nowej Gazety” oraz 
zamieszczał artykuły dotycz ce polskiej problematyki w pismach 
francuskich. 

Po powrocie z Pary a w 1908 r., J. K. przebywał cz ciowo 
w Warszawie a cz ciowo w rodzinnej Woli Krokockiej. Prowadził 
szerok  działalno  publicystyczn  i polityczn , propaguj c na 
gruncie polskim idee „solidaryzmu”. Zwi zał si  ze stronnictwem 
Post powej Demokracji i wszedł w skład jego zarz du, a nast pnie 
z Polsk  Parti  Post pow 14, której był równie  członkiem zarz du.  

W czasie I wojny wiatowej J. K. pocz tkowo przebywał w 
Moskwie (1914–1915), st d powrócił na krótko do Warszawy, aby 

                                                                                                                         
(1874), Uniwersytetu w Montpellier (1880) oraz Collège de France w Pary u 
(1898). Reprezentował tzw. subiektywistyczny kierunek w ekonomii (przy 
wyja nianiu problemów teoretycznych posługiwał si  koncepcjami 
subiektywizmu). Był znanym historykiem i popularyzatorem ekonomii. Autor 
ksi ek Zasady ekonomii politycznej (1884, wyd. polskie 1893), Kooperatyzm 
(1900, wyd. polskie 1937) oraz Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do 
czasów najnowszych (wraz z Ch. Ristem 1909, wyd. polskie 1920), a tak e 
zało yciel czasopisma ekonomicznego „Revue d’Economie Politique”  
(1887–1911). 
13 Solidaryzm jest kierunkiem społeczno-politycznym, głosz cym tez  o naturalnej 
wspólnocie interesów ró nych grup społecznych w pa stwie (społecze stwie, 
narodzie), która to wspólnota wznosi si  ponad wszelkie ró nice maj tkowe i 
społeczne. Kierunek ten rozwin ł si  w drugiej połowie XIX w., zwłaszcza we 
Francji, a jego głównymi teoretykami byli m. in.: É. Durkheim, L. Daguit,  
L. Bourgois oraz Ch. Gide. Idea solidaryzmu nawi zywała do doktryn społeczno-
politycznych, opartych na podstawach religijnych (społeczna nauka ko cioła), 
zwłaszcza chrze cija skiej demokracji. 
14 Post powa Demokracja (Zwi zek Post powo-Demokratyczny) była zało on  w 
grudniu 1904 r. parti  liberalno-demokratyczn  o charakterze antyklerykalnym, 
skupiaj c  głównie inteligencj . Jej program polityczny zakładał autonomi  
Królestwa Polskiego z sejmem w Warszawie i rozwój ustawodawstwa socjalnego. 
W 1906 r. prawica Post powej Demokracji utworzyła Polsk  Parti  Post pow .  
W 1919 r. Polska Partia Post powa weszła w skład Zwi zku Ludowo-
Narodowego. Głównymi działaczami Post powej Demokracji byli m. in.  
A. wi tochowski i A. Lednicki, organami prasowymi za   „Prawda” i „Gazeta 
Handlowa”. 
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w 1915 r. wyjecha  do Petersburga, gdzie był szefem biura prasy 
zagranicznej Rady Mi dzypartyjnej. W Petersburgu prowadził 
aktywn  działalno  w Towarzystwie Prawników i Ekonomistów, 
wygłaszaj c referaty na tematy polityczne i gospodarcze. 
Zaanga ował si  równie  w prace Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszło ci15 w Petersburgu, prowadz c wykłady o 
rozwoju polityki socjalnej z uwzgl dnieniem ziem polskich. W 
dyskusj  nad spraw  polsk  wł czył si  równie  na forum 
Towarzystwa Kultury Słowia skiej w Moskwie (w ramach którego 
działała sekcja polsko-rosyjska) i którego był członkiem zarz du. 
Swój pogl d na temat przyszło ci ekonomicznej Polski i 
mo liwo ci realizacji własnej polityki gospodarczej wyra ał m. in. 
w publikacjach na łamach „Głosu Polskiego”16. Za realne uwa ał 
trzy mo liwo ci kształtowania przyszłych granic celnych Polski: 
całkowity ich brak, utrzymanie barier celnych jedynie na granicy 
wschodniej lub utrzymanie barier celnych jedynie na granicy 
zachodniej. Jego zdaniem, z uwagi na poło enie Polski na wielkim 
szlaku handlowym, najkorzystniejsze byłoby całkowite zniesienie 
granic celnych i prowadzenie zasady wolnego handlu.  

Widział wa n  rol  dla rz du, który powinien 
zmonopolizowa  koleje i cz  górnictwa – jednocze nie zalecał 
du  ostro no  w tym wzgl dzie, tak aby protekcjonizm ze strony 
pa stwa nie prowadził do ochrony nieudolnych poczyna  w sferze 
gospodarczej (przestrzegał przed zbyt pochopnym udzielaniem 
prawa monopolu). Był zwolennikiem podejmowania działalno ci 
gospodarczej przez samorz dy, które powinny konkurowa  z 
firmami prywatnymi. 

W marcu 1917 r. J. K. opublikował kolejny artykuł, który 
spotkał si  z szerok  krytyk  społeczn . Tym razem był to tekst 

                                                           
15 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszło ci było organizacj  powołan  w 
1906 r w Warszawie, skupiaj c  artystów, uczonych i miło ników sztuki, a 
zajmuj c  si  m. in. ochron  zabytków oraz popularyzacj  i badaniami naukowymi 
w dziedzinie historii sztuki i kultury (działało do 1944 r.) 
16 Por. J. Kurnatowski, Społeczno-ekonomiczna przyszło  ziem polskich, „Głos 
Polski” 1916, nr 11–13 (26). 
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zamieszczony w gazecie „Ruskaja Wolja”17. Autor wyra ał w nim 
nadziej , e Piłsudski przejdzie na stron  Ententy18. 

W lipcu 1918 r. J. K. powrócił do Polski, do Warszawy.  
W latach 1919–1920 działał w na rzecz akcji plebiscytowej na 
Mazurach19. Zorganizował kurs i prowadził wykłady dla działaczy 
plebiscytowych. Był zało ycielem i prezesem (przez 7 lat) 
Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików-Polaków. Blisko 
współpracował z biskupem J. Bursche i Mazurskim Komitetem 
Plebiscytowym, a w czasie plebiscytu wydał kilka broszur i wiele  
artykułów na tematy mazurskie. Usilnie zabiegał o szerzenie 
o wiaty na Mazurach po plebiscycie i współpracował z redakcj  
„Gazety Mazurskiej” i „Kalendarzem dla Mazurów”. J. K. ma 
ogromne zasługi w umocnieniu polsko ci na Mazurach, m. in. był 
inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Mazur w 
Działdowie.  

W latach 1919–1923 J. K. pracował w urz dach 
pa stwowych, najpierw w Ministerstwie Komunikacji (gdzie był 
współpracownikiem redaktora pisma „Bandera Polska”), a pó niej 
w Ministerstwie Robót Publicznych, gdzie pełnił funkcj  
naczelnika wydziału statystycznego oraz w Głównym Urz dzie 
Statystycznym jako referent do spraw statystyki zatrudnienia. 

W nast pnych latach J. K. swoje całe ycie zawodowe 
zwi zał z prac  na wy szych uczelniach. Ju  11 czerwca 1919 r. 

                                                           
17 I to wydarzenie J. K. wspomina w swojej autobiografii jako „wa niejsze 
prze ycie”, za które spotkała go „dzika zemsta”. 
18 Ententa to powszechnie przyj ta nazwa porozumie  zawartych mi dzy Francj , 
Rosj  i Wielk  Brytani  przed I wojn  wiatow , maj cych stanowi  przeciwwag  
dla trójprzymierza (sojusz polityczno-wojskowy Niemiec, Austro-W gier i do 
1915 r. równie  Włoch, które nast pnie przeszły na stron  Ententy). W czasie  
I wojny wiatowej wokół Ententy skupiła si  koalicja 25 pa stw, walcz cych 
przeciwko pa stwom centralnym (Niemcom i ich sojusznikom). 
19 Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powi lu (jako jednym ze spornych terenów 
mi dzy Polsk  a Niemcami, o którego przynale no ci pa stwowej, zgodnie z 
wersalskim traktatem pokojowym z 1919 r., miało zadecydowa  głosowanie) obył 
si  11 lipca 1920 r. Mazurskiemu Komitetowi Plebiscytowemu, działaj cemu od 
czerwca 1919 r. do lipca 1920 r., przewodniczył J. Bursche. W wyniku plebiscytu, 
w którym za przynale no ci  Mazur do Niemiec opowiedziało si  ok. 98% 
głosuj cych, Polsce przyznano na obszarze mazurskim trzy gminy. 
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został mianowany docentem Wolnej Wszechnicy Polskiej20, gdzie 
a  do roku akademickiego 1930/1931 prowadził wykłady 
po wi cone spółdzielczo ci. Równolegle, pocz wszy od roku 
akademickiego 1919/1920 do 1933/1934 był zatrudniony na 
stanowisku profesora w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie, 
gdzie kierował katedr  historii społeczno-gospodarczej i historii 
doktryn ekonomicznych. W latach 1929/1930–1933/1934 był 
równie  profesorem Instytutu Studiów Handlowych i 
Orientalistycznych, w którym wykładał polityk  gospodarcz  oraz 
histori  przemysłu i handlu. 

Niezwykle rozległa była działalno  społeczna i polityczna 
J. K. Z listy Centrum Mieszcza skiego kandydował w 1922 r. do 
Sejmu RP, jednak nie zdobył mandatu posła21. Nale ał do Polskiego 
Stronnictwa Mieszcza skiego i wchodził w skład Rady Naczelnej 
tej organizacji.22 Działał w Lidze Wolnej My li. 

Sporo uwagi w swej działalno ci publicznej po wi cił 
zbli eniu Polski z innymi narodami, a zwłaszcza Czechami. Był 
współzało ycielem i członkiem zarz du Towarzystwa Polsko-
Czechosłowackiego, członkiem honorowym towarzystwa 
„Kostnická Jednota”, a tak e członkiem honorowym Towarzystwa 
Czesko-Polskiego w Pradze. W 1921 r. został wydrukowany jego 
list w Kostnickie jiskry, w którym wyra ał przekonanie, e 
mniejszo  polska w Czechosłowacji b dzie pomostem do zgody 

                                                           
20 Wolna Wszechnica Polska była prywatn  wy sz  uczelni , utworzon  w 
Warszawie w latach 1918–1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów 
Naukowych (instytucji o charakterze szkoły wy szej, działaj cej w latach 
1905/1905–1918 na terenie zaboru rosyjskiego i stanowi cej kontynuacj  
Uniwersytetu Lataj cego, którego działalno  obejmowała tajne kursy 
samokształceniowe, organizowane od 1882/1883 r. w Warszawie w domach 
prywatnych). Przed II wojn  wiatow  Wolna Wszechnica Polska, której dyplomy 
w 1929 r. zrównano z uniwersyteckimi, zasłu yła si  jako o rodek bada  
naukowych oraz jako placówka dokształcaj ca zwłaszcza nauczycieli oraz 
organizatorów ycia kulturalnego i społecznego. 
21 Centrum Mieszcza skie w wyborach do Sejmu w 1922 r. zarejestrowało 34 
kandydatów na swojej li cie nr 14. Pod poz. 33 umieszczony został „Jerzy 
Kurnatowski, lat 48, profesor nauk polityczn., Warszawa, Krucza 47a”. 
22 Polskie Stronnictwo Mieszcza skie powstało w lutym 1925 r. (z siedzib  w 
Warszawie przy ul. Mazowieckiej 10, m.14) z poł czenia dawnego Zjednoczenia 
Mieszcza skiego z grup  członków byłej Unii Narodowo-Pa stwowej; jednym z 
przywódców Stronnictwa był dr Wacław Orłowski. 
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pomi dzy obu narodami. Równie  ten tekst – podobnie jak niektóre 
wcze niej wspomniane publikacje prasowe, a tak e opublikowana 
w 1926 r. praca pt. Czechosłowacja i Czechosłowacy – spotkał si  z 
bardzo krytycznym przyj ciem w Polsce23.  

Zało ył równie  Słowia skie Towarzystwo Sztuki i Kultury, 
którego został prezesem. Brał udział w powołaniu Stowarzyszenia 
Polsko-Francuskiego, w którym pełnił funkcj  sekretarza 
generalnego. 

Niew tpliwie J. K. był jedn  z osób, które przyczyniły si  na 
pocz tku XX w. do odrodzenia (rozwi zanego w latach 
dwudziestych XIX w.) wolnomularstwa polskiego24. Jako  pierwszy 
znacz cy Polak z terenu Królestwa, 6 marca 1907 r. brał udział w 
ceremoniii przyst pienia do paryskiej lo y Rénovateurs, 
stanowi cej swoist  lo -matk  dla polskiej organizacji „sztuki 
królewskiej” w okresie mi dzywojennym25. Po powrocie do kraju w 
1907 r. zwi zał si  z R. Radziwiłłowiczem, który w 1921 r. po 
utworzeniu Wielkiej Lo y Narodowej Polski został jej pierwszym 
                                                           
23 Okre laj c w swojej autobiografii reakcje społeczn  w Polsce na te publikacje 
jako „dzik  zemst ” J. K. stwierdza: „społecze stwo polskie w post powaniu ze 
mn  stwierdziło zupełn  słuszno  aforyzmu wybitnego socjologa francuskiego 
>>A l’Est de la Germanie il n’y a que des sous-Germains<<”. Krytyczna postawa 
Polaków wobec idei pojednania polsko-czechosłowackiego wynikała z faktu 
przej cia przez Czechosłowacj  po I wojnie wiatowej zagł bia karwi skiego, 
najbogatszej cz ci l ska Cieszy skiego i jego podziału, jak równie  podziału 
Spiszu i Orawy, co prowadziło do pozostawienia poza granicami pa stwa 
polskiego znacznych skupisk ludno ci polskiej. 
24 Wolnomularstwo (masoneria) powstało na pocz tku XVIIII w. jako typ tajnych 
stowarzysze  m skich, stawiaj cych sobie za cel doskonalenie moralne oraz 
zbratanie ludzi przez wyzwolenie ich z ró nic religijnych i stanowych; miało 
charakter mi dzynarodowy, antyklerykalny i kosmopolityczny; zapocz tkowane w 
Wielkiej Brytanii, rozprzestrzeniło si  na Europ  i Ameryk . W Polsce pierwsze 
lo e powstały w latach trzydziestych XVIII w., nast pnie wolnomularstwo zostało 
rozwi zane po 1822 r., aby znów si  odrodzi  po 1910 r. W 1921 r. utworzono 
Wielk  Lo  Narodow  Polski, która grupowała przedstawicieli liberalnej 
bur uazji i laickiej inteligencji, kolejnymi za  jej mistrzami byli  
R. Radziwiłłowicz, A. Strug i M. Wolfke. W 1938 r. lo e wolnomularskie w 
Polsce rozwi zały si , uprzedzaj c tym samym planowany dekret prezydenta 
Rzeczypospolitej w tej sprawie. 
25 Kilka tygodni pó niej w tej samej lo y gotowo  przyst pienia do wolnomularzy 
zgłosił studiuj cy na Sorbonie, znany warszawski literat, Wacław Rogowicz 
(1879–1960), autor powie ci i dramatów oraz tłumacz prozy francuskiej i 
rosyjskiej. 
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mistrzem. Ju  w 1908 r. J. K. podj ł działania inicjuj ce spotkania 
przedstawicieli inteligencji warszawskiej zainteresowanych 
udziałem w organizacji wolnomularskiej i nawi zaniem kontaktów 
z działaj cymi lo ami maso skimi w Pary u i Petersburgu26. 

J. K. był równie  aktywnym działaczem w ko ciele 
katolicko-reformowanym. Przez trzy kolejne kadencje (ł cznie  
9 lat) sprawował funkcj  radcy Konsystorza Ewangelicko-
Reformowanego27. Był tak e wieloletnim prezesem (1919–1926), a 
pó niej członkiem zarz du Zrzeszenia Ewangelików Polaków. 
Zaanga ował si  w budow  zboru w Łodzi. 

Współpracował z wieloma pismami codziennymi, 
tygodnikami i miesi cznikami. Był autorem licznych artykułów 
zamieszczanych w prasie polskiej („Rzeczpospolita Spółdzielcza”, 
„Spółdzielczy Przegl d Naukowy”), a tak e rosyjskiej, francuskiej 
(„La Revue Coopérative”), czeskiej i słowackiej oraz wi kszych 
prac publikowanych w formie wydawnictw zwartych. 
Współpracował tak e z „Przegl dem Filozoficznym”28, „Revue 
Internationale de Sociologie” oraz miesi cznikiem „Kultura”. 
                                                           
26 W spotkaniach tych brali udział, m. in.: Stanisław Osiecki (1875–1967), jeden z 
zało ycieli Polskiego Zwi zku Ludowego (1905 r.) i współzało yciel 
Towarzystwa Kultury Polskiej (1906 r.); in . arch. Kazimierz Pawłowski, członek 
PPS i Polskiej Partii Post powej (od 1907 r.); Stefan Ehrenkreutz (1880–1945), 
członek PPS; Witold Gieł y ski (1886–1966), redaktor „Kuriera Lubelskiego”, 
dziennikarz warszawski; Wacław Makowski (1880–1942), znany warszawski 
adwokat i współzało yciel Koła Obro ców Politycznych; Antoni Natanson, znany 
warszawski ginekolog, czynny w Towarzystwie Tajnego Nauczania (1894–1904), 
jeden z zało ycieli Towarzystwa Kooperatystów (1906) i przewodnicz cy jednej z 
warszawskich ló  wolnomularskich (1912–1919); Jerzy D browski (1876–1926), 
działacz PPS, adwokat kaliski i autor publikacji historycznych; Mieczysław 
Kozłowski (1858–1935), wybitny filozof wykładowca Université Nouvelle w 
Brukseli, Uniwersytetu w Zurychu i Wy szej Szkoły Nauk Społecznych w Pary u, 
jeden z zało ycieli i wykładowców Towarzystwa Kursów Naukowych, pó niejszej 
Wszechnicy Polskiej, jeden z zało ycieli Zwi zku Post powo-Demokratycznego 
oraz Leon Supi ski (1868–1949), prawnik, zało yciel Koła Młodych Prawników, 
pó niej Koła Prawników Polskich i członek władz Towarzystwa Kooperatystów. 
27 W ko ciele protestanckim konsystorz stanowi naczeln  władz  administracyjn  i 
organ wykonawczy synodu (stałego zespołu zło onego z przedstawicieli 
duchowie stwa i wieckich, sprawuj cych zwierzchni  władz  ustawodawcz  pod 
przewodnictwem biskupa), zło ony z prezesa (biskupa), wiceprezesa (osoba 
wiecka) oraz 6 radców (3 duchownych i 3 osoby wieckie). 

28 „Przegl d Filozoficzny”, czasopismo naukowe zało one w 1898 r. przez  
W. Weryh  w którym zamieszczali swe prace wszyscy najwybitniejsi polscy 
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Fot. 2. Pierwsza strona autobiografii Jerzego Kurnatowskiego, spisanej  
23 maja 1933 r. (ł cznie 4 strony r kopisu) 

                                                                                                                         
filozofowie okresu mi dzywojennego; jego długoletnim redaktorem był  
W. Tatarkiewicz. 
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W ród szerokiego spektrum zagadnie  społeczno-ekonomicznych, 
którymi interesował si  J.K i którym po wi cił swoje publikacje, 
nale y wymieni  przede wszystkim problematyk  etyczn , histori  
doktryn ekonomicznych, kwestie ustrojowe i socjalne, 
spółdzielczo , problemy mniejszo ci narodowych i zagadnienia 
historyczno-etnograficzne, a tak e stosunki zewn trzne Polski z 
Czechosłowacj , Francj  i Niemcami. W jego dorobku znalazły si  
równie  tłumaczenia na j zyk polski m. in. dzieł Ch. Gide’a oraz   
F. Nietzche29. 

J. K. zajmował si  zagadnieniami spółdzielczo ci. Był 
zwolennikiem kooperatyzmu30 i przedstawicielem solidaryzmu 
społecznego31 w uj ciu L. Bourgeois.32 Za zasadnicz  doktryn  
społeczn  uznawał J. K. tzw. kierunek federalistyczny, który d ył 
do uspołecznienia rodków produkcji i zupełnej eliminacji 
po rednictwa we wszystkich jego formach. Narz dziem do 
realizacji tej idei miał by  rozwój spółdzielczo ci spo ywców 
obejmuj cej zarówno handel, jak i wytwórczo . Skupiona w 
r kach spółdzielców organizacja handlu hurtowego miała 
prowadzi  do opanowania sfery produkcji (pocz tkowo poprzez 
                                                           
29 Frederich Wilhelm Nietzche (1844–1900) był wybitnym filozofem niemieckim, 
przedstawicielem immoralizmu i irracjonalizmu, wyra aj cym przekonanie, e 
samo ycie jest celem i najwy sz  warto ci  ludzkiej egzystencji, wszelka 
działalno  ludzka uwarunkowana jest potrzebami yciowymi, a wszelka prawda 
jest subiektywna i wzgl dna. 
30 Kooperatyzm (pankooperatyzm, integralizm spółdzielczy, kooperatyzm 
spo ywczy), jest to doktryna społeczna, powstała w ko cu XIX w. w Wielkiej 
Brytanii i we Francji (twórcami jej byli Ch. Gide oraz B. Potter-Webb), a pó niej 
rozpowszechniona w innych krajach europejskich, upatruj ca w organizowaniu 
spółdzielni, głównie spo ywców, powszechn  drog  do wyzwolenia społecznego. 
Idea ta głosi prymat spo ywcy w gospodarce narodowej i przypisuje interesom 
spo ywców charakter solidarny. Rozwój kooperatyzmu miał – poprzez ewolucyjne 
opanowywanie gospodarki przez spółdzielnie spo ywców i ich zwi zki oraz 
stopniowe przejmowanie handlu, przemysłu, banków i rolnictwa – doprowadzi  do 
zbudowania nowego ustroju „rzeczypospolitej spółdzielczej”. 
31 Por. przypis 13 

32 Leon Bourgeois (1851–1925), polityk francuski i działacz Partii Radykalno-
Socjalistycznej, deputowany (przewodnicz cy Izby Deputowanych w latach  
1902–1904 i Senatu w latach 1920–19123) oraz minister ró nych resortów i 
premier rz du francuskiego (1895–1896); współorganizator Ligi Narodów i laureat 
pokojowej Nagrody Nobla (1920). W swojej pracy Essai d’une philosophie de la 
solidarité opublikowanej w 1902 r., zawarł teoretyczne uzasadnienie i rozwini cie 
pogl dów solidarystycznych. 
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dyktowanie warunków cenowych, a nast pnie wskutek przej cia 
tak e całej produkcji). 

J. K. uznawał e mo na by  solidaryst , nie b d c 
jednocze nie kooperatyst  („mo na przypuszcza , e kooperatywa 
nie dojdzie do swojego integralnego punktu rozwoju, pomimo 
mo liwo ci, jakie jej po temu daje solidaryzm. Je li kto  nie 
kooperatyw , lecz pa stwo lub zwi zek zawodowy uwa a za 
wehikuł uspołecznienia rodków produkcji, to – o ile uznaje metody 
i zasady solidaryzmu – mo e by  jednocze nie solidaryst ”). 

Zdaniem J. K., rozwój nie mo e odwoływa  si  do walki o 
byt, walki ras czy walki klas. Uwa ał on, i  w miar  rozwoju idea 
„walki” b dzie ust powa  idei „solidarno ci”, a tworzenie instytucji 
zbiorowych jest wła ciw  drog  do post pu ludzko ci. B d c 
zwolennikiem socjalizmu, wskazywał, i  ustrój ten mo e opiera  
si  na dwóch formach: roczdalskim systemie kooperatywy 
spo ywczej33 i innych formach kooperacji oraz na 
przedsi biorstwach pa stwowych pod warunkiem, e pa stwo jest 
demokratyczne.  

Po koniec ycia pogl dy J. K. na doktryn  kooperatyzmu 
ewoluowały (zwłaszcza pod wpływem B. Lavergne’a34). Uznawał, 
i  udział w tworzeniu kooperatyw mog  mie  nie tylko jednostki, 
ale tak e zwi zki zawodowe, organizacje gospodarcze, gminy a 
nawet pa stwo (jednak przy zastrze eniu, e udział pa stwa, 
pojmowanego jako organ społecze stwa, musi by  ci le 
ograniczony, a zrzeszenie musi pozosta  wolne – wszelki przymus 

                                                           
33 Okre lenie „roczdalski” pochodzi od nazwy miasta Rochdale w Wielkiej 
Brytanii (poło onego w pobli u Manchesteru), które od drugiej połowy XVI w. 
było o rodkiem sukienniczym. W 1884 r. tamtejsi tkacze zało yli Roczdalskie 
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów (Rochdale Society of Equitable 
Pionieers), uchodz ce za pierwsz  wzorow  spółdzielni  spo ywców. Zasady tego 
stowarzyszenia stały si  wzorem dla spółdzielni ró nych typów we wszystkich 
krajach. 
34 Bernard Lavergne, znany profesor uczelni francuskich (propagator idei 
kooperatyzmu Charsles’a Guide’a) przedstawił najbardziej cało ciowe uj cie 
doktryny kooperatyzmu (podział zysków pomi dzy osoby b d ce członkami 
spółdzielni stanowi o „uspołecznieniu” tych e zysków i jest wyrazem realizacji 
interesów ogólnospołecznych); autor Essor et décadence du capitalisme, Paris 
1938 oraz Traité général de la coopération de consomation: institutions et 
docrines, Paris 1949. 



Tadeusz Marszał 20 

jest sprzeczny z zało eniami kooperacji i prowadzi nieuchronnie do 
socjalizmu pa stwowego)35. 

J. K. był przez pewien czas prezesem Towarzystwa 
Kooperatystów, a tak e członkiem Mi dzynarodowego Instytutu 
Studiów Kooperatywnych. 

W dziedzinie polityki społecznej był on zwolennikiem 
szeroko poj tych ubezpiecze  społecznych („społecze stwo maj ce 
pretensje do kultury, jest przede wszystkim wzajemnym 
towarzystwem ubezpiecze  od choroby, n dzy zbrodni i jej 
skutków”) oraz zagwarantowania przez pa stwo prawa do pracy, 
ale tylko w niezb dnym minimalnym wymiarze – obowi zek 
pa stwa to „zagwarantowanie ka demu pewnego minimum 
egzystencji materjalnej i intelektualno-moralnej”, jednak „ponad to 
minimum przymusowa rola pa stwa ko czy si ”. 

Jego prace – obok publikacji tak znanych polskich 
ekonomistów, jak A. Krzy anowski, Z. Heydel, L. Caro oraz 
etyków, jak K. Twardowski, T. Kotarbi ski i M. Ossowska – nale  
do najciekawszych rozwa a  podejmowanych w XX w., ł cz cych 
aspekty gospodarcze i etyczne. J. K. dostrzega zarówno 
zachłanno  natury ludzkiej, opartej na egoizmie, jak i ma 
wiadomo , i  owo egoistyczne d enie jest sił  nap dow  

ludzkich działa  podejmowanych w sferze gospodarczej. Dlatego 
te  postuluje uszlachetnienie tych d e  oraz wynikaj cych z nich 
działa . Według niego mo na tego dokona  poprzez odpowiednie 
kształtowanie psychiki osób zajmuj cych si  działalno ci  
gospodarcz . Tym samym – podobnie jak w tradycyjnej greckiej 
my li o potrzebie doskonalenia si  człowieka – formułował pewien 
ideał osoby gospodaruj cej. 

J. K. interesował si  równie  zagadnieniami ustrojowymi, a 
jego pogl dy w tej kwestii ci le korespondowały z głoszonymi 
przez niego pogl dami społeczno-ekonomicznymi36. Uwa ał, i  
stosunki mi dzy jednostkami reguluje solidaryzm ustroju 
demokratycznego (w rozumieniu doktryny XIX-wiecznej), a 
stosunki mi dzy klasami społecznymi powinny układa  si  na 
zasadach integralnej kooperacji. Z kolei stosunki mi dzypa stwowe 
powinny by  regulowane w ramach „Zwi zku Republik 
                                                           
35 Por. J. Kurnatowski, Współczesne idee społeczne, Warszawa 1933.  
36 Por. J. Kurnatowski, Solidaryzm jako doktryna demokracji, Warszawa 1922. 
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Europejskich” lub „Stanów Zjednoczonych Europy”. Zdaniem  
J. K., ustrój kooperatywny zapewniał realizacj  demokracji 
ekonomicznej stanowi cej dopełnienie demokracji politycznej, 
wyrosłej z rewolucji francuskiej. 

Znacz cy dorobek my li J. K. i szeroka działalno  społeczna 
były odpowiedzi  na wyzwania, jakie niósł za sob  ustrój 
społeczno-ekonomiczny i polityczny przełomu XIX i XX w. w 
Europie. Niew tpliwie z dzisiejszej perspektywy wiele działa  i 
propozycji rozwi za  pal cych problemów ówczesnej Polski 
formułowanych przez J. K., wydaje si  mało realne i nie zawsze 
racjonalne. Tak e w ród współczesnych mu Polaków jego pogl dy 
budziły kontrowersje i silne polemiki. Trudno jednak odmówi   
J. K. gł bokiego i bezinteresownego zaanga owania na rzecz 
sprawiedliwo ci społecznej i pomy lno ci ojczyzny. Był 
człowiekiem znanym i szanowanym, zajmuj cym niepo ledni  
pozycj  w rodowiskach inteligencji polskiej pocz tku XX w. Jego 
nazwisko jeszcze za jego ycia pojawiło si  w wielu 
wydawnictwach encyklopedycznych. Pozostawił po sobie znacz c  
spu cizn , zwłaszcza w dziedzinie filozofii, polityki i historiozofii, 
doktryn ekonomicznych oraz polityki socjalnej. Zbiór zawieraj cy 
wi kszo  swoich publikacji J. K. na pocz tku lat trzydziestych  
XX w. przekazał bibliotece Krasi skich37 w Warszawie. 
Do swoich najbli szych przyjaciół zaliczał m. in. Aleksandra 
Mogilnickiego38, Henryka Konica39 oraz Henryka Gallego40.  

                                                           
37 Biblioteka Krasi skich została zało ona w Warszawie w 1844 r. przez  
hr. Wincentego Krasi skiego (1782–1858), generała, senatora i wojewod  w 
Królestwie Polskim (ojca Zygmunta dramatopisarza i poety); siedzib  biblioteki 
przez wiele dziesi cioleci był pałac Czapskich, natomioast od 1928 r. zbiory 
przeniesiono do nowego gmachu, wybudowanego w Warszawie przy ul. Okólnik 
9. Biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasi skich, jedna z najwspanialszych 
instytucji kulturalnych, gromadz cych bezcenne zabytki narodowej przeszło ci, 
została rozgrabiona i zniszczona w czasie II wojny wiatowej.  
38 Aleksander Mogilnicki ur. 1875 r. w Warszawie, prawnik, specjalista w zakresie 
prawa karnego, adwokat, od 1917 r. s dzia, w latach 1924–1929 prezes Izby 
Karnej S du Najwy szego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej (do 1939 r.), po 1945 r. 
wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie Łódzkim; autor m. in. takich prac 
jak Kary dodatkowe (1907 r.) i Dziecko i przest pstwo (1916 r.). Zmarł w 1956 r. 
w Łodzi. 
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Fot. 3. Grób Jerzego Łodzi Kurnatowskiego na cmentarzu ewangelickim  

w Szadku (lata trzydzieste XX w.), przed grobem stoj : z lewej Jan 
Chmielewski,  z prawej Tadeusz  Adamowicz  

(Zdj cie udost pnione przez P. Szkutnika za zgod  wła cicieli pa stwa 
El biety i Macieja Adamowiczów) 

 

                                                                                                                         
39 Henryk Konic ur. w 1860 r. w Warszawie, prawnik, specjalista z zakresu prawa 
cywilnego, adwokat, współpracownik i redaktor (od 1897 r.) „Gazety S dowej 
Warszawskiej”, członek Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej (od 
1919 r.), wykładowca prawa cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim, twórca i 
pierwszy redaktor Encyklopedii podr cznej prawa prywatnego (1931 r.); autor m. 
in. pracy Dzieje prawa mał e skiego w Królestwie Polskim 1818–1836 (1903 r.). 
Zmarł w 1934 r. w Warszawie. 
40 Henryk Galle ur. w 1872 r. w Warszawie, historyk i krytyk literatury polskiej, 
pedagog, autor licznych prac podr cznikowych, m. in. Wypisów polskich (1906 r.), 
współpracownik wielu wydawnictw encyklopedycznych, m. in. Wiek XIX. Sto lat 
my li polskiej; nauczyciel szkół rednich, działacz zwi zków pisarskich i 
nauczycielskich, współredaktor m. in. „Przegl du Bibliograficznego” (1905–1913) 
i „Przegl du Pedagogicznego” (1926–1934). Zmarł w 1948 r. w Olszance koło 
Skierniewic. 
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Miał wiele zaprzyja nionych osób we Francji (m. in. Charles’a Guide’a41 i 
Bernarda Lavergne’a42 oraz w rodowisku kooperatystów-kalwinów) i 
Czechosłowacji. 

J.K był kawalerem Krzy a Walecznych (dwukrotnie)43, 
kawalerem francuskiej Legii Honorowej (Chevalier de la Légion 
d’honneur) i oficerem czechosłowackiego orderu Białego Lwa 
(D stojnik Bileho Lva). 

J. K. zmarł 22 maja 1934 r. w swoim maj tku w Woli 
Krokockiej. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim  
w Szadku44. 
 

 
 

Fot. 4. Nagrobek Jerzego Kurnatowskiego, znajduj cy si  w cz ci 
ewangelickiej cmentarza w. Idziego w Szadku (kwiecie  2005) 

 
 

 

                                                           
41 Por. przypis 12 

42 Por. przypis 34 

43 Por. Ministerstwo Spraw Wojskowych N 21 z 15 czerwca 1922 r., s. 534) 
44 Zdewastowany nagrobek J. K. mo na dzi  (2005 r.) odnale  w cz ci 
ewangelickiej cmentarza w. Idziego w Szadku. 
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Aneks I – wa niejsze publikacje J. Kurnatowskiego 

Nietzsche – studia i tłumaczenia, Łód  1903. 

Zarys solidarno ci politycznej, Pary  1905 (pod pseudonimem  
K. Byty ). 

1815–1905 przyczynek do kwestji polskiej w zwi zku z kryzysem  
w Rosji, Kraków 1906 (pod pseudonimem K. Byty ). 

Katolicyzm a polsko , „My l Niepodległa” 1906. 

Teorya i praktyka radykalizmu, „Przełom” 1906. 

Esquisse d’une évolution solidariste, Paris 1907 (praca 
dyplomowa). 

La question polonaise en Prusse,  „Revue Slave” 1907. 

Les partis politiques en Pologne, „Revue Slave” 1907. 

Dobro i zło. Studja etyczne, Lwów-Warszawa 1907. 

Katolicyzm i polsko , Kielce 1907.  

Przywilej celny, „Kultura” 1907. 

O solidaryzmie, Polski Zwi zek Post powy, Warszawa 1908. 

Solidaryzm według wykładów Gide’a, Lwów 1908. 

Zasady moralne, Warszawa 1909. 

Rozejm mi dzy pracodawcami a pracownikami, Warszawa 1909. 

Moralno  i ycie, Warszawa 1909. 

Doktryny ekonomiczne, Warszawa 1909. 

Pomoc wzajemna, Warszawa 1910. 

Robotnicze zwi zki zawodowe: praktyka i teoria., Warszawa 1911. 

Kooperatywa i kooperatyzm, Warszawa 1911. 

Kooperatywa spo ywcza, Warszawa 1912 (drugie wyd. Warszawa 
1913). 

Ustrój polityczny Francji: trzy odczyty wygłoszone na danie 
Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy, Warszawa 1913. 
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W sprawie ydowskiej, Pary  1913 (pod pseudonimem U. Prokop). 

Ubezpieczenia społeczne, „Gazeta S dowa Warszawska”  
1913–1915. 

La Pologne contemporaine, Pary  1914. 

Etnograficzeskaja Polsza, Moskwa 1914. 

Jewrei w Polsze, Moskwa 1914. 

Przyczyny wojny europejskiej, Warszawa 1915. 

Czy bolszewicy s  socjalistami?, Warszawa 1919. 

Die Bedeutung der Reformation in der polnischen Geschichten, 
Warschau 1920. 

Solidaryzm jako doktryna demokracji, Warszawa 1922. 

Sejm a miasta, Warszawa 1922. 

Polacy w Niemczech i Niemcy w Polsce, Warszawa 1925 (równie  
tłumaczenie francuskie i angielskie). 

Zagadnienie Prus Wschodnich, Warszawa 1925 (równie  
tłumaczenie francuskie i włoskie). 

Czechosłowacja i Czechosłowacy, Frysztat 1926. 

Historia doktryn ekonomicznych, wykłady J. Kurnatowskiego 
opracowane przez słuchaczów Szkoły Nauk Politycznych w 
Warszawie, Warszawa 1927. 

Kaszubi, ich rozwój kulturalny i gospodarczy, Warszawa 1929. 

Le mouvement coopératif en Pologne, „Revue des Etudes 
Cooperatives Internationales” 1929. 

 ródła współczesnego kapitalizmu: zarys historyczno-gospodarczy 
(tłumaczenie z j zyka francuskiego pracy H. Sé’ego, wraz z 
przedmow   
J. Kurnatowskiego), Warszawa 1932. 

Polskie kandydatury na tron czeski, Warszawa 1932. 

Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków, Warszawa 1932. 
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Współczesne idee społeczne, Warszawa 1933. 

Stosunki polsko-francuskie na przestrzeni wieków: przemówienie 
wygłoszone w Stowarzyszeniu Polsko-Francuskim, Warszawa 1933. 

Pozyskanie korony czeskiej przez Jagiellonów, Warszawa1933. 

Les origines du capitalisme en Pologne, 1933. 

Czesi i Słowacy, Warszawa 1933. 
 

 

Aneks II – genealogia Jerzego Kurnatowskiego (zarys) 

Ojciec Jerzego Karola Kurnatowskiego, Witold (ur. 1827 r. – 
zm. 1907 r.) był synem Jana Adama Kurnatowskiego (ur. 1790 r.), 
radcy powiatu koni skiego i dziedzica Ł k o enionego z Eleonor  
Szarlot  z Unrugów i wnukiem Jerzego Bogusława 
Kurnatowskiego (ur.1746 r. – zm.1807 r. w ychlinie), oficera 
wojsk polskich i dziedzica Brudzewa i Ruszkowa, o enionego z 
Wiktori  Helen  (Katarzyn ?) Mojaczewsk  h. Poraj (zm. 1825 r.). 
Z kolei ojcem Jerzego Bogusława Kurnatowskiego był Krzysztof 
Kurnatowski (zm. przed 1774 r.), chor y gwardii litewskiej, „pan 
na Kowalskiem”, o eniony z Ludwik  Helen  Szczanieck , który w 
1733 r. podpisał elekcj  Stanisława Leszczy skiego, a w 1737 r. 
nabył erniki. Ojcem Krzysztofa Kurnatowskiego był Jan 
Bonawentura z Bytynia (zm. 1713 r.) o eniony z Jadwig  Zofi  z 
Ludwigów, „pan na ródce, Ochli, Charcicach, Jabłonowie, itd.”, w 
1699 r. podstoli sochaczewski, w 1702 r. szambelan królewski. 
Ojcem Jana Bonawentury był Piotr Bonawentura z Bytynia 
Kurnatowski o eniony z Ludwik  Urszul  Rapow . Ojcem Piotra 
Bonawentury był Andrzej, dziedzic Kurnatowic o eniony z Helen  
Kosick  h. Samson. Ojcem Andrzeja był Dobrogost z Bytynia 
Kurnatowski, najmłodszy syn Wojciecha i Anny Niemierzewskiej.  

Wy ej wymienieni przodkowie Jerzego Karola 
Kurnatowskiego tworzyli „gał  najmłodsz  rodu Kurnatowskich 
na Kowalskiem, w ko cu na Brudzewie i Roszkowie”: Pozostałe 
gał zie wzmiankowane przez T. ychli skiego  (Złota Ksi ga 
Szlachty Polskiej, t. VI, Pozna  1884) to: (a) „odnoga wygasła po 
Janie z Bytynia”, (b) „gał  najstarsza, generalska dzi  na 
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Po arowie”, po Piotrze z Bytynia Kurnatowskim, (c) „gał  
młodsza, dzi  na Dusinie”, po Stanisławie z Bytnia oraz (d) gał  
po Andrzeju z Bytnia Kurnatowskim, „dawniej na Bodzewie”. 

Ród Kurnatowskich herbu Łodzia pochodził z pozna skiego, 
a ich gniazdem rodzinnym była wie  Kurnatowice. W XVII w. 
Kurnatowscy, przewa nie wyznania kalwi skiego, zacz li u ywa  
przydomka „z Bytynia”. Jak mówiła tradycja, protoplast  rodu 
mógł by  wi tosław, (wyst puj cy w aktach pozna skich  
w 1448 r.) jeden z dziedziców Bytynia, nabywca Kurnatowic, 
których wła cicielami do pocz tku XV w. byli Nał czowie. Ród 
Kurnatowskich „wcze nie popadłszy w bł dy kalwi skie i ł cz c si  
głównie  z rodzinami tego samego wyznania, zamkn ł si  
samochc c w ciasnem kółku prowincyonalnem i nie wypłyn ł 
wskutek tego na szerz  widowni . Kilka jego odnóg w XVIII wieku 
zniemczało, a dzi  (tj. w ko cu XVIII w. – od autora) tylko dwie 
gał zie s  w posiadaniu znaczniejszej fortuny.” [por. T. ychli ski, 
Złota Ksi ga Szlachty Polskiej, t. II, Pozna  1880] 

Wnukiem wietosława był najprawdopodobniej Mikołaj na 
Kurnatowicach Kurnatowski, który ju  si  pisał z Bytynia i miał za 
on  Małgorzat  niewiadomego nazwiska. Ich synem był Wojciech 

z Bytynia Kurnatowski (w aktach z drugiej połowy XVI w. 
wyst puj cy jako zmarły), pan na Orzeszkowie i Kurnatowicach, 
o eniony z Ann  Niemierzewsk . I to wła nie jego synowie s  
wzmiankowani jako protopla ci poszczególnych gał zi rodu 
Kurnatowskich - jednym z nich był wzmiankowany najmłodszy syn 
Dobrogost w prostej linii przodek Jerzego Karola Kurnatowskiego 

Kurnatowscy byli jedn  z najbardziej znanych i 
rozrodzonych rodzin ewangelicko-reformowanych – w XIX w. w 
okolicach Łodzi mieszkało kilka odnóg rodu Kurnatowskich, m.in. 
dzieci Jerzego Bogusława Kurnatowskiego i Wiktorii z 
Mojaczewskich: Aniela Tekla Urung (1802–1849), Wiktor Adam 
(1799–1847) o eniony z Melani  Bronikowsk  (dziedzic Ruszkowa 
k. Koła; po przedwczesnej mierci ony i córki sprzedał maj tek i 
osiadł w ychlinie, gdzie zmarł i został pochowany), Ludwik 
(1784–1824) dwukrotnie onaty dziedzic Bytynia (jego 
potomkowie utracili swoje dobra i osiedlili si  w Warszawie) oraz 
Stanisław (1783–1857) o eniony z Emili  z Ungrów (dał pocz tek 
linii z Lututowa pozostaj cego w ich r kach do 1945 r.) 
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Ostatnim znanym szeroko przedstawicielem rodu był Eryk 
Kurnatowski (ur. 8 pa dziernika 1882 r. w Brudzewie k. Kalisza – 
zm. 23 lutego 1975 r. w Warszawie), syn Edmunda 
Kurnatowskiego (ur. 1845 r. – zm. 1903 r., dziedzica Kolnicy, 
stryjecznego brata Jerzego Karola Kurnatowskiego), pułkownik 
wojsk kozackich w czasie I wojny wiatowej, a po odzyskaniu 
niepodległo ci w 1918 r. społecznik zakładaj cy spółdzielnie i 
oddziały stra y po arnej, prezes Zwi zku Ziemian powiatu 
radzymi skiego, od 1925 r. senator RP (I kadencji, w miejsce 
zmarłego S. Bruna), organizator pomocy dla wojsk rz dowych w 
czasie zamachu majowego [por. J.M. Majchrowski (red.), Kto był 
kim w Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1994]. 
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