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Jan Piotrowski (1893-1973)
Zapomniany manager poznańskiego „Stomila”

Joanna Lubierska

Wujek Jasiu

Jedną z nieco zapomnianych postaci dwudziestolecia międzywojennego 
w Poznaniu, której dokonania zasługują na przypomnienie, był Jan Pio-
trowski – dyrektor „Stomila”, który swe życie zawodowe związał z firma-
mi produkującymi opony. Karierę zawodową zaczął w Poznaniu, by dalej 
rozwijać ją z konieczności w Stanach, następnie w Wenezueli, a zakończyć 
dożywotnią honorową prezydenturą koncernu w Hiszpanii.

Jan Piotrowski był bratem mojej prababki, ale w bliższej i dalszej ro-
dzinie znany był jako „wujek Jasiu” – człowiek, który jak na ówczesne 
czasy zrobił nieprawdopodobną karierę dzięki determinacji, ciężkiej pracy 
i sprzyjającym uwarunkowaniom historycznym. Niepodległa Polska potrze-
bowała dobrze wykształconych ludzi do odbudowy struktur państwa pol-
skiego. Gdyby nie II wojna światowa, mógłby o wiele bardziej przysłużyć 
się polskiej gospodarce, był bowiem człowiekiem niezwykle przewidują-
cym, obdarzonym wyobraźnią, z intuicją do ludzi i interesów, a do tego 
lubianym, towarzyskim, o bardzo pogodnym usposobieniu.

Młodość i udział w I wojnie światowej

Jan Piotrowski urodził się 20 listopada 1893 r. w Wolsztynie jako syn 
Michała i Weroniki Piotrowskich. Sławomir Leitgeber, znawca przedwo-
jennego Poznania, tak wspominał biznesowe początki Jana: Rodem z oko-
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lic Wolsztyna, był Jan Piotrowski 
synem niezamożnego rolnika, 
który porzuciwszy rodzinną wios-
kę założył w Wolsztynie pod sam 
koniec XIX wieku wytwórnię wód 
sodowych.

Po ukończeniu szkoły w Wolsz-
tynie został wysłany przez rodziców 
na dalszą naukę do Poznania, gdzie 
zamieszkał u brata matki przy ul. 
Szewskiej. Miał stąd niedaleko do 
gimnazjum realnego Bergera, któ-
re ukończył pomyślnie w 1911 r. 
Prawie natychmiast podjął pracę 
w placówce poznańskiego Banku 
Przemysłowców1 w Gelsenkirchen, 
w Nadrenii Północnej–Westfalii. 
Przebywając w Niemczech, poczu-
wał się do prowadzenia działalno-
ści podtrzymującej świadomość na-
rodową wśród licznego wówczas 
na tamtych terenach wychodźstwa 
polskiego.

Zmobilizowany w czasie I woj-
ny światowej, lata wojny spędził 

w służbie pozafrontowej. Od pierwszych dni powstania wielkopolskiego 
brał udział w walkach w randze oficera w Poznaniu i pod Szubinem, a póź-
niej jako adiutant dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty w walkach 
o Lwów z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. W la-
tach 1921-1922 służył w stopniu porucznika w ekspozyturze Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego w Poznaniu2.

Przeczuwając koniec wojny, dostrzegając zalety wykształcenia i widząc 
w tym swoją szansę, w 1919 r. Jan Piotrowski podjął studia na Wydzia-
le Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył 
w 1922 r. W Poznaniu mieszkał niedługo, w latach 1924-1928 bowiem 

1 Bank Przemysłowców, Spółka Akcyjna w Poznaniu, założony został w 1861 r. jako Towarzystwo 
Pożyczkowe dla Przemysłowców Poznania. Do jego zadań należało niesienie pomocy materialnej 
rzemieślnikom i kupcom w formie pożyczek potrzebnych do zakładania i rozbudowy przedsiębiorstw. 
W wyniku rozwoju bank zaczął zakładać swoje filie, m.in. w: Gelsenkirchen, Oberhausen i Dortmundzie. 
W Polsce niepodległej stał się udziałowcem w wielu firmach i bankach. Rok 1925 przyniósł pierwsze 
niepowodzenia, w związku z czym zostały likwidowane niektóre oddziały, obniżono kapitały 
i sprzedano nieruchomości, jednak sytuacja nie polepszyła się i w 1933 r. bank ogłosił upadłość. 
Na mocy dekretu z 1948 r. o reformie bankowej bank został postawiony w stan likwidacji. Źródło: 
szukajwarchiwach.pl (dostęp 23 XII 2019).

2 „Nowy Kurier” nr 5 z 6 I 1933, s. 9.

Jan Piotrowski w latach młodości.  
Fot. ze zbiorów prywatnych
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był dyrektorem fabryki przetworów 
mięsnych w Bydgoszczy3, nastawio-
nych na eksport do Anglii. Pracując 
zawodowo i odnosząc sukcesy na 
tym polu, postanowił napisać pra-
cę doktorską, której tematyka była 
zgodna z tym, czym się aktualnie 
zajmował. Nikt wówczas nie przy-
puszczał, że za chwilę wróci do Po-
znania, a życie swoje zwiąże z nie-
zbyt dobrze jeszcze rozwiniętym 
w Polsce przemysłem gumowym. 
Rozprawa doktorska Zagadnienie 
polskiego eksportu mięsnego, napi-
sana pod kierunkiem najwybitniej-
szego polskiego ekonomisty prof. 
Edwarda Taylora4, została nagro-
dzona srebrnym medalem, a Pio-
trowski uzyskał w 1931 r. stopień 
doktora nauk ekonomicznych5.

Dyrektor „Stomila”

Tuż po doktoracie, w maju 1931 r., Jan Piotrowski został dyrektorem 
powstałej trzy lata wcześniej w Poznaniu spółki akcyjnej „Paragum”, prze-
mianowanej na Fabrykę Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”. 
Jej nazwa została wybrana w konkursie ogłoszonym wśród mieszkańców 
Poznania i znaczyła po prostu „sto mil”6.

Kierownictwo objął Piotrowski w ciężkim dla fabryki okresie – u pro-
gu rozpoczynającego się światowego kryzysu gospodarczego, jednak po 
dwóch latach wyprowadził ją z trudności ekonomicznych i przyczynił się 
do szybkiego jej rozwoju. Przede wszystkim uzyskał kredyty na rozbudowę 
i modernizację, zakupił urządzenia i maszyny w brytyjskiej firmie F. Shaw, 
zabiegał o ograniczenie sprowadzania opon z zagranicy. Zainteresował 

3 Bydgoskie Zakłady Mięsne Sp. z o.o. – firma branży spożywczej, producent wyrobów mięsnych 
i konserw. Jedno ze starszych przedsiębiorstw w branży spożywczo-mięsnej w Polsce, założone 
w 1890 r. jako rzeźnia miejska w Bydgoszczy. Przed wojną rzeźnia wraz z Fabryką Konserw Mięsnych 
Towarzystwem Akcyjnym i „Bacon Export” tworzyła kompleks produkujący na potrzeby rynku 
lokalnego oraz z przeznaczeniem na wywóz do innych krajów. Sztandarowym produktem w okresie 
międzywojennym był bekon, który był hitem eksportowym wysyłanym do Wielkiej Brytanii.

4 Rozprawa na stopień doktora nauk ekonomicznych i politycznych, przyjęta przez Radę Wydziału 
Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego 13 maja 1931 r. na wniosek prof. Marcina 
Nadobnika jako koreferenta i prof. S.L. Zaleskiego jako sekretarza komisji doktorskiej.

5 E. Szrejbrowska, Jan Piotrowski (mój Wujek i Ojciec Chrzestny), maszynopis z 2003 r. w posiadaniu 
jego autorki, nlb.

6 http://www.stomil-poznan.pl/pisza-o-nas/ (dostęp 29 XII 2019).

Rozprawa doktorska Jana Piotrowskiego



132 WSPOMNIENIA

produkcją „Stomila” Ministerstwo Spraw Wojskowych, które w 1932 r. za-
kupiło całą jego produkcję7.

Żeby zrozumieć czego dokonał, trzeba pokrótce przypomnieć kilka fak-
tów. Brak rodzimej produkcji w zakresie ogumienia prowadził do składania 
m.in. przez wojsko kosztownych zamówień w firmach francuskich, amery-
kańskich i austriackich. Władze wojskowe sygnalizowały konieczność i za-
częły rozważać rozpoczęcie produkcji krajowej. Pierwszym krokiem było 
porozumienie z Towarzystwem Akcyjnym Fabryki Wyrobów Gumowych 
„Pneumatyk”. Była to nowa firma, założona w Poznaniu w miejscu daw-
nej wulkanizatorni wojskowej. Zbrojeniowy kontrakt z „Pneumatykiem” 
obejmował roczną produkcję (w latach 1923-1925) 2400 opon samocho-
dowych, 3600 dętek i 1500 opon pełnych. Za pieniądze pozyskane z tak 
dużego zamówienia (wartego około 245 tys. zł), przy posiłkowaniu się kre-
dytem z Banku Gospodarstwa Krajowego (kolejne 600 tys. zł), poznańska 
fabryka zainwestowała w nowoczesne, sprowadzone z zagranicy maszyny 
oraz formy do wyrobu opon. Nie uchroniło jej to jednak przed kłopotami.

W 1927 r. spółka „Pneumatyk” stanęła przed groźbą głośnego bankruc-
twa i likwidacji, co miało związek m.in. z wadami jakościowymi produ-
kowanego ogumienia. Wojsko zmuszone było zwrócić dużą część partii 
z reklamacją, ponieważ opony szybko traciły swoje właściwości, a guma 
po kilkunastu miesiącach użytkowania stawała się dużo mniej sprężysta 
i wytrzymała. Poznańska fabryka odczuła na własnej skórze skutki inflacji – 
spadek wartości złotego radykalnie podniósł koszty kupowania kauczuku 
na giełdach w Londynie i Hamburgu. Próby jej ratowania pod koniec lat 
dwudziestych nie przyniosły wymiernych efektów i „Pneumatyk” ogłosił 

7 S. Leitgeber, Poznańskie impresje, Poznań 1994, s. 133.

Reklama wyrobów „Stomila”
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upadłość. Bank zabezpieczył urządzenia w fabryce, nieruchomości firmy 
przejął zaś poznański samorząd. Wnioski z błędów władz „Pneumatyka” 
musieli wyciągnąć nowi inwestorzy na polskim rynku ogumienia. Dosłow-
nie najbliżej tego doświadczenia byli założyciele spółki akcyjnej „Paragum”, 
która powstała w Poznaniu w 1928 r. Dwa lata później przekształcono ją 
w Fabrykę Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil” i tak narodziło 
się przedsiębiorstwo, które śmiało można nazwać przedwojennym mono-
polistą w sektorze oponiarskim w Polsce8.

W latach 1934-1935 Jan Piotrowski rozbudował fabrykę, postawił nowe 
hale produkcyjne i zajął się przebudową starych obiektów. Skuteczna rekla-
ma, na którą postawił (nie tylko w prasie; zainwestował też w modne wów-
czas neony), zmysł do interesów i intuicja, którą miał, zaczęły przynosić 
„Stomilowi” zyski. W 1934 r. gazeta pisała: W środę przed południem odbyło 
się walne zgromadzenie akcjonariuszów Sp. Akc. „Stomil”, fabryki opon 
samochodowych i rowerowych. Zgromadzeniu przewodniczył prez. miasta 
Ratajski. Sprawozdanie Zarządu przedstawił dyr. Spółki, dr Jan Piotrowski, 
podkreślając, że w porównaniu, z rokiem poprzednim obroty firmy wzrosły 
w okresie sprawozdawczym prawie w dwójnasób. Bilans Spółki zamyka się 
po obu stronach kwotą około 3 mln, rachunek zysków i strat przeszło 1 mln 
zł, czysty zysk wynosi z górą 9600 zł. Co do widoków dalszego rozwoju 
fabryki, to należy się liczyć ze wzrostem obrotów. Zebranie uchwaliło ab-
solutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej, poczem dokonano uzupełnia-
jącego wyboru do Rady Nadzorczej, powołując w jej skład w miejsce inż. 
Nestrypkego, który mieszka na G. Śląsku, prezydenta miasta Ratajskiego9.

Rok 1935 okazał się być ważny dla Jana Piotrowskiego, jak i fabryki, 
już bowiem na początku roku otrzymał niespodziewany awans: Piotrowski 
z dniem 15 bm. przejdzie do Sp. Akc. H. Cegielski w Poznaniu na stano-
wisko dyrektora handlowego. Niezależnie od tego dr Piotrowski pełnić bę-
dzie rolę doradcy „Stomilu”. Stanowisko dyr. „Stomilu” obejmie p. Jakowski 
z Warszawy10.

W tym samym roku Piotrowski zawarł porozumienie licencyjne z me-
nadżerem amerykańskiej firmy „General Tire and Rubber Company”11, 
Williamem F. O’Neilem12. Kontrakt ten zapewnił „Stomilowi” współpracę 
wybitnych fachowców, dokumentację najnowszych technologii i receptur 
z zakresu produkcji opon i dętek oraz dostawę nowoczesnych maszyn 
i form wulkanizacyjnych.

8 https://www.oponeo.pl/artykul/przemysl-oponiarski-w-dawnej-polsce (dostęp 29 XII 2019).
9 „Nowy Kurier” nr 135 z 16 VI 1934, s. 5.
10 „Nowy Kurier” nr 6 z 8 I 1935, s. 7.
11 Założony w 1915 r. w Akron (Ohio) przez Williama F. O’Neila amerykański producent opon 

do samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, od 1987 r. należący do firmy „Continental”.
12 M.W. Majewski, Produkcja gum jezdnych w Polsce w latach 1918-1939, „Studia Historyczne” R. LV 

(2012) z.1 (217), s. 80.
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Jesienią tegoż 1935 r. miała miejsce zmiana siedziby na bardziej re-
prezentacyjną. Jak donosił w październiku korespondent gazety „Nowy 
Kurier”:

Centrala opon samochodowych fabryki „Stomil” S.A., która mieściła się 
dotychczas przy ul. Wodnej 14, przeniesioną została do nowo odrestauro-
wanego lokalu po „Kaktusie” (Plac Wolności 14a). Po „Kaktusie” nie po-
zostało ani śladu. Znikły freski, które częściowo odpadły wraz z tynkiem, 
znikły bufety. W czyściutkim lokalu zajęły miejsce biurka, szafy, a w daw-
niejszej sali dancingowej założono magazyn, zaopatrzony w opony samo-
chodowe, motocyklowe, rowerowe i dętki, wytwarzane w firmie „Stomil”. 
Bardzo ciekawie, bez żadnego cienia naleciałości biurokratycznej stworzyli 
p.p. J. Tylczyński i Piotrowski własny system pracy biurowej, dzięki któremu 
nadzwyczaj łatwo jest zorientować się, który właściciel samochodu i w ja-
kiej miejscowości używa dotychczas innych fabrykatów aniżeli fabryki 
„Stomil”. Przy takiej organizacji pracy śmiało można będzie wyrugować 
z rynku fabrykaty zagraniczne i zastąpić je krajowemi, które przewyższa-
ją wszystkie inne, znajdujące się na rynku wewnętrznym. Centrali opon 
samochodowych, wł. J. Tylczyński i Ska, życzymy w nowej siedzibie najpo-
myślniejszego rozwoju.

P.S. Nie od rzeczy będzie podać, że na gmachu hotelu „Bazar” fabryka 
„Stomil” zakłada wspaniałą reklamę neonową. Reklama ta, przedstawia-
jąca oponę olbrzymiej wielkości i napis „Stomil”, ukończoną będzie w naj-
bliższych dniach13.

Rok później, w 1936 r., „Stomil” obchodził swój pierwszy jubileusz, 
o którym napisano: W dniu dzisiejszym obchodzi 5-cio lecie kierownictwa 
S.A. Stomil Fabryka opon i dętek samochodowych, motocyklowych i rowe-
rowych p. dyrektor dr Jan Piotrowski, który w tymże okresie ugruntował 
podstawy bytu i możliwości pomyślnego rozwoju S.A. „Stomil”. Pismo nasze 
składa ze swej strony Dr. J. Piotrowskiemu serdeczne życzenia dalszej owoc-
nej pracy na kierowanej przezeń placówce14.

Od roku 1937 rozpoczął się eksport polskich opon. W następnym roku 
produkcja poznańskiego „Stomila” pokrywała dwie trzecie krajowego za-
potrzebowania na opony samochodowe. W marcu 1938 r. przystąpiono 
do utworzenia w Dębicy zakładów filialnych „Stomila”. W czerwcu zaczęły 
nadchodzić z Wielkiej Brytanii maszyny i urządzenia z firmy F. Shaw, a roz-
ruch i otwarcie zakładów nastąpiło 4 kwietnia 1939 r.15

O jakości produkcji poznańskiego przedsiębiorstwa za czasów Jana 
Piotrowskiego niech świadczy jeden z przykładów. Poznański podróżnik 
Kazimierz Nowak16 jechał na rowerze z południa Afryki na północ. Kiedy 

13 „Nowy Kurier” nr 232 z 8 X 1935, s. 10.
14 „Nowy Kurier” nr 215 z 16 IX 1936, s. 10.
15 S. Leitgeber, Poznańskie impresje, s. 133.
16 Kazimierz Nowak (1897-1937), polski podróżnik, korespondent i fotograf, który w latach 1931- 

-1936 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe, a następnie z powrotem, pokonu-
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skończył podróż, rower był zniszczony, ale poznańskie opony ze „Stomila” 
były jak nowe17.

Wraz z wybuchem II wojny światowej Jan Piotrowski przestał być dy-
rektorem „Stomila”, a działalność tak dobrze prosperującej fabryki została 
niestety przerwana.

Działalność polityczna, filantropijna i członkostwo w różnych 
gremiach

Piotrowski był wybitnym działaczem Stronnictwa Narodowego, należał 
do Rady Miasta, a 4 stycznia 1933 r. został wybrany na wiceprezydenta 
miasta18. Na skutek decyzji władz centralnych, uchylających przeprowa-
dzone wybory, nie mógł na tym stanowisku pozostać. W związku z tym 
zachował stanowisko dyrektora „Stomila”. Był też radcą Poznańskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej19.

W 1934 r. Jan Piotrowski wraz z kilkunastoma innymi osobami wszedł 
w skład zarządu Związku Obrony Przemysłu Polskiego20, w 1935 r. 15 rad-

jąc około 40 tys. km rowerem, pieszo, konno, na wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem.
17 http://www.stomil-poznan.pl/pisza-o-nas/ (dostęp 29 XII 2019).
18 „Nowy Kurier” nr 5 z 6 I 1933, s. 9.
19 S. Leitgeber, Poznańskie impresje, s. 133.
20 „Nowy Kurier” nr 63 z 16 III 1935, s. 8.

Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski (w środku) na otwarciu Fabryki Gum Jezdnych „Stomil” 
w Dębicy (4 kwietnia 1939 r.). Jan Piotrowski pierwszy z lewej
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ców wraz z nim zostało powołanych na członków Sądu Honorowego Izby 
Przemysłowo-Handlowej21, a w 1936 r. został wybrany wraz z trzema inny-
mi osobami przed Radę Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu do 
Wydziału tejże Rady22.

Angażował się w przeróżne inicjatywy, a o niektórych można znaleźć 
wzmianki w poznańskiej prasie. Dwa tygodnie przed wybuchem II wojny 
światowej została przekazana duża suma pieniędzy na Fundusz Obrony 
Narodowej: Piękny dar „Stomila” na FON. Dyrektor S.A. „Stomil”, dr Jan 
Piotrowski, w otoczeniu delegacji pracowników umysłowych i fizycznych 
Spółki, wręczył dowódcy O.K. generałowi Knollowi czek na kwotę zł 75 064, 
dopełniając w ten sposób zobowiązania zadeklarowanego swego czasu 
przez „Stomil” na FON. W kwocie tej mieści się suma zł 30 201,92 od pra-
cowników, reszta zaś stanowi świadczenia Spółki23.

Innym razem natomiast: W sobotę w lokalach Okręgowego Związku In-
walidów przy ul. Piekary odbyła się skromna uroczystość wręczenia opon 
i dętek, ofiarowanych przez firmę „Stomil” delegacji inwalidów wojennych, 
którzy wieźli na rowerach ziemię wielkopolską na kopiec śp. Marszałka Pił-
sudskiego w Krakowie24.

21 „Nowy Kurier” nr 248 z 26 X 1935, s. 8.
22 „Nowy Kurier” nr 243 z 18 X 1936, s. 11.
23 „Codzienna Gazeta Handlowa’ z 19 VIII 1939, s. 6.
24 „Nowy Kurier” nr 280 z 4 XI 1935, s. 10.

Wizyta Eugeniusza Kwiatkowskiego (drugi z lewej) w „Stomilu”. Na prawo od niego stoi  
Jan Piotrowski. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Jan Piotrowski doceniał wartość dobrego wykształcenia i nauki języ-
ków, co bardzo ułatwiało mu kontakty biznesowe i pozwoliło mu szybko 
stanąć na nogi po zakończeniu II wojny światowej, kiedy osiadł w Stanach. 
Znany był z tego, że dużo czytał, w swoim domu przy ul. Mickiewicza miał 
obszerną bibliotekę i zależało mu, aby inni też czytali. Zdawał sobie spra-
wę, że niewykształconymi ludźmi łatwiej sterować, przy „Stomilu” założył 
więc w 1938 r. koło Towarzystwa Czytelni Ludowych. Przy fabryce „Sto-
mil”. Na terenie fabryki opon gumowych i dętek „Stomil” odbyło się zgro-
madzenie organizacyjne koła T.C.L., które zagaił i przewodniczył mu dyr. 
fabryki, dr Jan Piotrowski. Referat o zadaniach T.C.L. wygłosił ks. dr Milik. 
W wyniku zgromadzenia zapadła uchwała utworzenia koła T.C.L. przy fa-
bryce „Stomil”. Wybrano komitet organizacyjny koła. By umożliwić czytelni 
natychmiastowe rozpoczęcie działalności, dyrekcja fabryki ofiarowała dla 
biblioteki nowo powstałego koła T.C.L. 250 książek25.

W trosce o zainteresowanie jak najszerszych warstw społeczeństwa pol-
skiego najważniejszymi zagadnieniami gospodarczymi Związek Ekonomi-
stów w Poznaniu, w 1939 r. zorganizował cykl odczytów, a wygłosić je 
mieli najwybitniejsi przedstawiciele świata naukowego i gospodarczego 
Wielkopolski. „Problem komunikacji a rozbudowa rynku wewnętrznego”. 
Na ten ciekawy temat, w ramach cyklu odczytów publicznych Związku 
Ekonomistów w Poznaniu p.t. „Aktualne zagadnienia gospodarcze Polski”, 
mówić będzie dyrektor S.A. „Stomil” dr Jan Piotrowski we wtorek dnia 9 bm. 
o godz. 20, w sali 18 Coll. Min. Uniwersytetu Poznańskiego26.

Jan Piotrowski był również pomysłodawcą rajdu o chwytliwej nazwie, 
nawiązującej do nazwy fabryki, w której pracował: „Sto mil po Polsce” rajd 
zorganizowany został przez klub „Unia” z Poznania. Inicjatorami rajdu 
byli mjr Kulesza i dr Piotrowski dyrektor firmy „Stomil”. Celem rajdu było 
połączenie Polski zachodniej z Kresami wschodnimi, jak i propagowanie 
produkcji krajowej, dlatego Rajd ma się odbywać w okresie Targów Po-
znański, a metą jest Poznań. W planach na lata 1938-1942 jako miejsca 
startu wyznaczono miejscowości: Stryj, Łuck, Pińsk, Baranowicze i Lida. 
Wybrano mniejsze miejscowości, w których rozpoczęcie tak dużej imprezy 
może wywołać zainteresowanie motocyklizmem i stanie się sensacją. Trasa 
Rajdu liczyła w granicach 600-800 km. Pierwszy z cyklu rajdów odbył się 
w maju 1938 r. Start był w miejscowości Stryj na Kresach wschodnich. Tra-
sa rajdu liczyła 815 km. i była podzielona na dwa etapy: Stryj–Kielce oraz 
Kielce–Poznań27.

Z zachowanych wspomnień i rozmów m.in. z jedną w wnuczek wyłania 
się obraz nie tylko utalentowanego ekonomisty, ale bardzo dobrego szefa, 
który dbał o pracowników. Już przed wojną pracujące w „Stomilu” kobiety 
karmiące dzieci miały zapewnione przerwy na karmienie, co dziś jeszcze, 

25 „Orędownik” nr 221 z 25 IX 1938, s. 6.
26 „Codzienna Gazeta Handlowa” nr 104 z 8 V 1939, s. 3.
27 http://www.czarnabrygada.pl/index.php/historia/40-rajd-sto-mil-po-polsce (dostęp 7 XII 2018).
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po tylu latach, nie dla wszystkich pracodawców jest oczywiste. Organizo-
wane spotkania opłatkowe nie były przewidziane dla zarządu czy najważ-
niejszych oficjeli; brali w nich udział wszyscy pracownicy. Wigilie miały 
podniosły i uroczysty nastrój, a którąś z nich uświetnił swoją obecnością 
prezydent Cyryl Ratajski:

Uroczystość gwiazdkowa dla pracowników firmy „Stomil”. Szczególnie 
serdeczny nastrój panował podczas uroczystości gwiazdkowej, urządzo-
nej staraniem dyrekcji fabryki „Stomil”. Po nabożeństwie, które odbyło się 
na intencję firmy w kościele parafialnym w Starołęce, pracownicy zakładu 
w liczbie około 800 zebrali się w wielkiej sali Domu Rzemieślniczego na ob-
chodzie gwiazdkowym. Zgromadzonych powitał naczelny dyrektor dr Jan 
Piotrowski, po czym przemówił prezes rady nadzorczej, dr Z. Głowacki. 
Z kolei przemawiali przedstawiciele inżynierów, pracowników biurowych, 
majstrów, podmajstrów i robotników. Przemówienie to cechowało wielkie 
przywiązanie do warsztatu pracy. W trakcie przemówień wspomniano 
o zakończonej zbiórce na Fundusz Obrony Narodowej, na który to cel zło-
żono 30 tys. złotych. Poza tym postanowiono opodatkować się drobnymi 
kwotami na odnowienie ubogiego kościółka na Starołęce i uchwałę tę przy-
jęto z pełnym entuzjazmem. Podczas obchodu gwiazdkowego produkowała 

Z wizytą u Cyryla Ratajskiego (pośrodku). Jan Piotrowski siedzi pierwszy z lewej 
Fot. ze zbiorów prywatnych
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się własna orkiestra i po raz pierwszy wystąpił publicznie chór robotników 
śpiewających kolędy. Uroczystość ta zgromadziła licznie członków rady 
nadzorczej, wśród których byli m.i. prezydent Ratajski, dr Piechocki i dyr. 
Maćkowiak28.

Było to na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej.

II wojna światowa

Pierwsze dni po wybuchu wojny były trudne dla wszystkich; panika, 
dezorientacja, niepewność o jutro i strach o bliskich paraliżował wielu ludzi. 
Elżbieta z Żnińskich Szrejbrowska, córka chrzestna Jana i jego siostrzenica, 
wspominała: W dniu 1 września 1939 roku Wujek Jasiu udał się do War-
szawy. W kilka dni później ewakuowano z Poznania kadrę kierowniczą 
zakładów i załogę „Stomilu”. Także w pierwszych dniach września Wujek 
wysłał swego szofera Franka Knopczyka29 w małym fiacie 500 z Warsza-
wy na odsiecz swemu bratu Władkowi, który z nami oraz swoją rodzi-
ną utknął w majątku Bielawki pod Kutnem30 i znalazł się w najgorszym 
punkcie, jeśli chodzi o ostrzał i bałagan. Zmierzaliśmy dwoma autami do 
Warszawy, gdzie zajechaliśmy w nocy do palącego się i bombardowanego 
miasta. Bracia umówieni byli na jakiejś ulicy, gdzie stały autobusy z ewa-
kuowaną kadrą „Stomilu”. Tam odbyło się pożegnanie, wujowie uzgodnili 
plan. Wujek Jasiu udał się w kierunku Rumunii, a my, już w jednym aucie 
w ślad za nim, na dalszą poniewierkę. Wujek po 17 września przekroczył 
most na granicznej rzece Czeremosz. W Rumunii, żeby przeżyć – został 
taksówkarzem. Następnie przebywał w Iranie, gdzie po zawarciu układu 
Sikorski-Majski został członkiem komisji ewakuacyjnej organizującej trans-
porty żołnierzy polskich ze Związku Radzieckiego do Iranu. Potem przeby-
wał w Palestynie, skąd w roku 1943 udał się do Stanów Zjednoczonych31.

Niejednokrotnie przekonałam się, że świat jest mały, a wspomnienia 
o naszych bliskich mogą nam przekazać nieznani ludzie. Kilkanaście lat 
temu, przy okazji rozmowy o architekcie Zygmuncie Gorgolewskim, po-
znany na forum genealogicznym Krzysztof Zgrzebnicki opisał spotkanie 
swojej nieżyjącej już mamy z wujkiem Jasiem w Iranie. Swoją opowieść 
zaczął od małego wstępu: Jest kwiecień/maj 1942 roku, Teheran. Mama 
moja po pobycie na zsyłce w tajdze została wyewakuowana wraz z armią 
gen. Andersa do Persji. Jest jeszcze częściowo w łachach ze zsyłki, już nie 

28 „Orędownik” nr 298 z 28 XII 1937, s. 5.
29 Prawdopodobnie chodzi o Franciszka Knopczyka (1898-1973), ślusarza, później szofera, 

weterana powstania wielkopolskiego 1918-1919, odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. 
Ożeniony z pochodzącą z Dziekanowic Wiktorią Pilichowską, miał córkę Helenę (1924) oraz synów: 
Tadeusza (1926) i Mariana (1930). Pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

30 Przed II wojną światową majątek Bielawki należał do Anatola Mariana Dangela i jego żony 
Marii Krygier, którzy mieli czworo dzieci: Anatola, Stanisławę Stellę, Jadwigę i Marię. W 1939 r. dwór 
w Bielawkach został zbombardowany i doszczętnie zniszczony.

31 E. Szrejbrowska, Jan Piotrowski.
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głodna, ale wychudzona, w widocznej ciąży. W oczekiwaniu na zasiłek 
z polskiej ambasady bez celu przechadza się po mieście.

Dalej oddajmy głos mamie Krzysztofa, pani Krystynie Zgrzebnickiej:
Kontemplacje raptem przerwało skrzypnięcie drzwi. Ze sklepu wyłoni-

ła się jakaś postać i wolno poczęła zstępować z paru schodków. Obojętnie 
rzuciłam okiem i... zanim cokolwiek pomyślałam, z ust wyrwał mi się lekki 
okrzyk:

– Doktor Piotrowski!
Starszy, siwiejący pan stanął jak wryty. Wrażenie było piorunujące.
– Kto? Kto pani jest? – już trzymał mnie za ręce pilnie wpatrując się we 

mnie, szukając bezskutecznie znajomych rysów.
I ja byłam oszołomiona. Przecież właściwie go nie znałam. Tak, wie-

działam, że jest naczelnym dyrektorem „Stomilu”, fabryki opon w Pozna-
niu na Starołęce, że szwagierką jego jest Róża Waszyńska, przyjaciółka 
mojej siostry. Owszem, poznałam go kiedyś oficjalnie we foyer Opery Po-
znańskiej, w antrakcie jakiejś „Aidy” czy „Carmen”. gdy podszedł do nas, 
aby przywitać się z moim wujem płk. Erwinem Więckowskim, ówczesnym 
prezydentem Poznania32. To było wszystko! Teraz doktor Piotrowski czujnie 
śledził moją twarz, chcąc dociec, kto go rozpoznał w tym mieście tak odleg-
łym od grodu Przemysława.

– Jestem siostrą Halszki Maryańskiej33, siostrzenicą Erwina Więckowskie-
go. Na twarzy mężczyzny zdumienie ustąpiło miejsca wzruszeniu. Trzymał 
mnie jeszcze za ręce, ogarniał wzrokiem zniekształconą macierzyństwem 
figurę, nie dającą się już zamaskować w starej tenisowej sukience. Wzrok 
jego stawał się coraz cieplejszy, coraz bardziej wyrażający współczucie.

– Skąd się pani tutaj wzięła?
Ale zaraz sam sobie odpowiedział:
– Taką sama drogą tułaczą, jaką zawędrowali tu inni Polacy.
I dalej monologował:
– Co za ciężka sytuacja... ja tak pani zostawić nie mogę... zaraz... za-

raz... pomyślę... Rozglądał się bezradnie, jakby szukając wkoło pomocy.
– Ja sam jestem jeszcze nie urządzony. W Teheranie jestem tylko prze-

jazdem. Jutro skoro świt odlatuje do Palestyny. Czasu mam niewiele, za 
chwilę uczestniczę w ważnej konferencji, ale... już wiem! Polecę panią opie-
ce mego przyjaciela, Feliksa Konata. A na razie... – ujął mnie pod ramię, 
odprowadził na bok, a potem błyskawicznie sięgnął do portfela.

– Trzeba o siebie dbać. Nie, nie, proszę mi nie dziękować, to rzecz natu-
ralna – a w ogóle to musimy teraz pozostawać w kontakcie.

32 Erwin Emil Juliusz Więckowski (1894-1975), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, 
dyrektor finansowy Zakładów im. H. Cegielskiego, komisaryczny prezydent Poznania.

33 Halina Maryańska (1910-2005) była córką Wielkopolanina Bronisława Maryańskiego (1878- 
-1960), lekarza stomatologa, i pochodzącej z Galicji Jadwigi Prus-Więckowskiej (1885-1971). Krystyna 
z Maryańskich Zgrzebnicka (1911-2002) była jej młodszą siostrą.
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Wracałam do obozu podniesiona na duchu. To nawet nie ten spory za-
strzyk pieniężny tak mnie pokrzepił, ale świadomość, że coraz spotyka się 
na świecie Polaków pełnych życzliwości dla współziomków. Ach, jakże mi 
brakowało Kostka, aby się z nim podzielić swoimi wrażeniami!34

W kolejnej wiadomości skierowanej do mnie czytałam: No tak, zapo-
mniałem uściślić co to wszystko ma wspólnego z Joasią. Otóż dr Jan Pio-
trowski był bratem Jadwigi z Piotrowskich Lubierskiej, tj. prababki Joasi. 
Mam jego życiorys z lat 50-tych, z którego wynika, że podczas Powstania 
Wielkopolskiego jako porucznik był adjutantem batalionu majora Śliwiń-
skiego w czasie walk o oswobodzenie Szubina. Trzykrotnie został odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem „Polonia 
Restituta”. Gdzieś są też w moich zbiorach dwie jego fotografie z lat 50-tych, 
gdy był w Madrycie dyrektorem przedstawicielstwa Forda na Europę35.

Na zakończenie tego ponad 70-letniego, wciąż przechowywanego 
wspomnienia Krzysztof Zgrzebnicki napisał: Posiadam wspaniałą fotogra-
fię zrobioną w Puszczykowie w sierpniu 1919 roku, na której oprócz mej 
prababki, dziadka, babki i mojej Mamy są także: Leontyna z Hoffmanów 
Waszyńska, jej córki Henia i Róża Waszyńskie, a także ubrany w polski 
mundur ów nieznany mężczyzna [...]. Może jest to mąż Róży Waszyńskiej, 
ów Miller, właściciel fabryczki w Ożarowie36, który tak tragicznie zakończył 
życie w Caffe Clubie? Nota bene znałem przed laty jego córkę (pogrobow-
ca) Magdę. Byłem na poznańskim pogrzebie dra Piotrowskiego, który zmarł 
w Madrycie. Moją sympatią podczas studiów była jego wnuczka Mariola 
Jurek, wówczas studentka romanistyki. Ach gdzie te piękne czasy – łza się 
w oku kręci37.

Wybuch II wojny światowej bezpowrotnie zmienił istniejący porządek 
rzeczy na świecie. Przyszłość miała pokazać, że minęły czasy, które nawet 
po zakończeniu działań już nigdy nie wróciły. Jedyne, co pozostało lu-
dziom ocalałym z wojennej pożogi, było wychowanie, wartości wyniesione 
z domu i wspomnienia. Ci którzy mieli więcej szczęścia, uratowali nieliczne 
pamiątki rodzinne i zdjęcia, które po latach przypadkiem odnajdują się 
w albumach i pamięci pozornie nie związanych ze sobą ludzi.

34 Informacja od Krzysztofa Zgrzebnickiego z 20 października 2007 roku; źródło: http://m.wtg-
gniazdo.org/ (dostęp 9 XII 2018).

35 Tamże.
36 Chodzi o Henryka Müllera, który ożenił się z Anielą Różą Waszyńską. Był on synem 

spolonizowanego Niemca inż. Fryderyka Piotra Wilhelma Müllera (1873-1955) i Emilii Walerii 
Henneberg. Początkowe swoje losy inż. F. Müller związał z Warszawą, w której założył biuro „Zakłady 
Akumulatorowe systemu Tudor inż. Fr. Müllera”, „Zakłady Akumulatorowe Piastów”, a następnie 
wybudował i uruchomił „Fabrykę Wyrobów Kauczukowych – Piastów”. Po wojnie był sądzony za 
podpisanie volkslisty – do czego został zmuszony i w 1948 r. uniewinniony. Aż do śmierci przychodził 
codziennie pod bramę odebranej mu fabryki.

37 Jak przypis 34.
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Życie na emigracji

Z Palestyny Jan Piotrowski udał się w 1943 r. do USA. W tym czasie 
podjął studia chemiczne w Akron, a dzięki bliskim kontaktom z poznanym 
przed wojną Williamem F. O’Neilem i innymi dyrektorami amerykańskie-
go przemysłu gumowego szybko podjął działalność zawodową, wchodząc 
w skład zarządu i dyrekcji „General Tire and Rubber Company”. Na prośbę 
ambasadora RP Jana Ciechanowskiego38 objął kierownictwo Komitetu Spo-
łecznego dla Polski pod nazwą Polish War Relief w Chicago, przyczyniając 
się do zebrania i wysłania odzieży, żywności i leków dla Polski. Od grudnia 
1944 do września 1947 r. wysłał do Polski blisko 140 tys. funtów odzieży, 
żywności i leków pochodzących z darów społeczeństwa amerykańskiego 
i amerykańskiej Polonii. Do kraju nie wrócił na stałe z obawy przed repre-
sjami, ale trzy razy odwiedził Polskę. W 1959 r. – pierwszy raz po 20 latach 
– zobaczył swoje córki. Było to bardzo wzruszające spotkanie.

W 1947 r. został dyrektorem zakładów przemysłu gumowego w Wene-
zueli, a w latach 1952-1968 pełnił funkcję naczelnego dyrektora koncernu 
gumowego w Hiszpanii, który zorganizował w oparciu o przejętą od zakła-
dów „Continental” fabrykę w Torrelavega. Zakłady te w następnych latach 
poważnie rozbudował i stworzył nową filialną fabrykę opon w San Miguel. 
Kierowany przez niego koncern pod nazwą „General Fabrica Española del 
Caucho” stał się jednym z czołowych zakładów przemysłowych w Hiszpa-
nii. W okresie sprawowania zarządu zakładów nie było w nich ani jednego 
strajku. Przechodząc na emeryturę, Jan Piotrowski został dożywotnim ho-
norowym prezydentem koncernu.

Był odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodleg-
łości z Mieczami oraz odznaczeniami zagranicznymi39: P. Dyr. Dr Jan Pio-
trowski, członek Zarządu firmy „Stomil” w Poznaniu, odznaczony został 
Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Broni Pancernej za wybit-
ną działalność na polu przemysłu wojennego. Uroczystego wręczenia od-
znaczeń dokonał p. Minister Spraw Wojskowych gen. Kasprzycki. Dr Jan 
Piotrowski rozwija na terenie Wielkopolski już od szeregu lat żywą działal-
ność na terenie gospodarczym. Najpierw w Bydgoszczy, a następnie w Po-
znaniu. Szczególnie duże zasługi położył w dziedzinie rozwoju przemysłu 
gumowego. Dzięki umiejętnemu wyzyskaniu warunków i zdolności przy-
stosowania produkcji kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa do potrzeb 
rynku wewnętrznego zdołał rozwinąć je do poważnych rozmiarów. Mimo 
różnorodności typów samochodów używanych w Polsce fabryka „Stomil” 
pokrywa obecnie znaczną część zapotrzebowania krajowego. W dążeniu 
do uniezależnienia się od importu zagranicznego „Stomil” produkuje dziś 

38 Jan Maria Włodzimierz Ciechanowski (1887-1973) – ekonomista i dyplomata polski, w latach 
1941-1945 ambasador RP w Waszyngtonie. Po wojnie nie wrócił do Polski, zmarł na emigracji 
w Waszyngtonie.

39 S. Leitgeber, Poznańskie impresje, s. 133.
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nie tylko opony samochodowe różnych rozmiarów i rowerowe, lecz nawet 
opony samolotowe. Niemałą zasługą tutaj jest inicjatywa i twórcza działal-
ność dr. Piotrowskiego. Zaszczytne odznaczanie dr. Piotrowskiego Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Broni Pancernej jest wyrazem 
oceny czynników miarodajnych jego działalności. Miło nam z racji tego 
podwójnego odznaczenia złożyć dr. Piotrowskiemu gratulacje40. Uzasad-
nienie to stanowi interesujące dopełnienie sylwetki dyrektora „Stomila”.

Życie prywatne i garść wspomnień

Żoną Jana Piotrowskiego została Maria Henryka Waszyńska (zwana 
w rodzinie Heniusią), urodzona 16 stycznia 1900 r. w Poznaniu. Była star-
szą córką Stanisława i Leontyny (Loci) z Hoffmannów. Jej ojciec był dyrek-
torem poznańskiego Banku „Kwilecki–Potocki”41. Jeśli wierzyć pogłoskom 

40 „Codzienna Gazeta Handlowa” nr 262 z 13 XI 1935, s. 2
41 Bank „Kwilecki, Potocki i Spółka” – polski bank założony przez Mieczysława Kwileckiego 

i Bolesława Potockiego w 1870 r. z siedzibą w Poznaniu. Obsługiwał klientów indywidualnych, 
zajmował się hipotekami i handlem zbożowym. W tej ostatniej kategorii był najsilniejszą polską 

Jan Piotrowski i William O’Neil przeglądają plany nowej fabryki 
Fot. ze zbiorów prywatnych
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przedwojennego mondu, Aniela Róża, młodsza siostra Heni, była sympatią 
najsłynniejszego polskiego tenora Jana Kiepury42.

W 1924 r. udał się Piotrowski z bukietem kwiatów do Waszyńskich 
prosić o rękę panny. Chociaż wybranka była z parafii św. Marcina, aktu 
zaślubin nie znajdziemy w żadnej poznańskiej księdze metrykalnej. Ślub 
dyrektora „Stomila” Jana Piotrowskiego z Marią Henryką Waszyńską odbył 
się 12 lutego 1925 r. w Częstochowie na Jasnej Górze. Z tego małżeństwa 
przyszły na świat dwie córki: Róża Maria Teresa Piotrowska (1928-2004), 
późniejsza żona Zbigniewa Jurka, oraz Maria Alina Piotrowska (1929-2009), 
zamężna za Tadeuszem Brodziakiem. W Poznaniu od 1929 r. Piotrowscy 
mieszkali w obszernym mieszkaniu w kamienicy przy ul. Mickiewicza 27 
m. 3 narożnik ul. Słowackiego, która należała do Stanisława i Leontyny 
Waszyńskich.

instytucją finansową do lat dziewięćdziesiątych XIX w. W czasach świetności bank miał oddziały m.in. 
w Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Warszawie i Wilnie. Kryzys firmy rozpoczął się w początkach 
XX w. Z czasem z nazwy zniknęło słowo „Bank” i od 1914 r. zajęto się hurtowym handlem zbożami. 
Koncesję bank stracił w 1946 r. Organizacją kierowali kolejno: Mieczysław Kwilecki (jego założyciel), 
Hektor Kwilecki, Henryk Hedinger, Kazimierz Hącia i Stanisław Waszyński.

42 S. Leitgeber, Zapomniany manager, „Głos Wielkopolski” b.d. (przed rokiem 2000).

Jan Piotrowski i córki – spotkanie po 20 latach (1959 r.)
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Od zakończenia II wojny światowej małżonkowie Jan i Henryka żyli 
osobno, wymieniając dużo czułych listów. Piotrowski niestety nie mógł 
wrócić do Polski, żona nie mogła dostać paszportu, żyli więc w dwóch 
różnych krajach. Dopiero w 1965 r., w trakcie odwilży, Jan ściągnął Henry-
kę do Madrytu, gdzie zajmował obszerny, kilkupokojowy apartament przy 
Avenida de America 58. Małżonkowie po tylu latach rozłąki ostatnie lata 
życia, szczęśliwe i pełne miłości, nareszcie spędzili ze sobą. Uczucie Jana 
do żony było, wedle opowieści rodzinnych, ogromne i mimo tylu lat samot-
ności niewygasłe.

Jan Piotrowski zmarł 12 marca 1973 r., wracając o czwartej rano do 
domu z madryckiego dworca, gdzie był wysłać pilne listy i depesze, które 
nie mogły czekać do rana. Pod tym względem był bardzo obowiązkowy, 
do samego końca.

Wujek Jasiu zawsze miał przeróżne przygody, a jego życie mogłoby być 
materiałem na scenariusz filmowy. Ostatnia historia zdarzyła się już po jego 
śmierci. Zgodnie z wolą rodziny miał zostać pochowany w grobie rodzin-
nym, w Poznaniu. Ponieważ formalności trwały, jego ciało zostało zabal-
samowane i złożone w trumnie w madryckiej kostnicy. Termin pogrzebu 
był wyznaczony, żałobnicy powiadomieni, wszystko czekało, tylko... wujka 

Zdjęcie ślubne Jana Piotrowskiego z Henryką Waszyńską (1925 r.) 
Fot. ze zbiorów prywatnych
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Jasia nie było, który pechowo poleciał niewłaściwym samolotem w zupeł-
nie inne miejsce.

Po jego śmierci wdowa wróciła do Polski i żyła w otoczeniu córek pra-
wie dziesięć lat. Zmarła 27 czerwca 1982 r. w Poznaniu i została pochowa-
na z mężem w grobowcu rodzinnym na cmentarzu junikowskim.

Jaki był prywatnie? Przede wszystkim do końca swego życia aktywny 
zawodowo i towarzysko. Nieustannie pomagał całej bliższej i dalszej rodzi-
nie. Jego siostrzenica pisała: Do kręgu przyjaciół Wujka należał dr Ulrych, 
którego żona wyręczając Wujka przysyłała nam paczki z modelowymi rze-
czami, a później piękne lalki dla naszej Karinki i Ani. W tym okresie Wujek 
zorganizował przesyłkę szczepionki przeciw Heine-Medina dla wszystkich 
dzieci w rodzinie – swoich wnuków, naszych dzieci, dzieci kuzynów i zna-
jomych. Szczepionki przyleciały samolotem zamrożone w termosach. Ile 
trudu, zachodu, troski i serca!43

Magda, córka Henryka Müllera, wspominała, że dzięki wujkowi Jasio-
wi jej mama Aniela Róża w ogóle żyła. Cierpiała na cukrzycę, a w Polsce 
nie było wówczas insuliny, którą Piotrowski regularnie przysyłał. Aniela 
Róża Miler (rodzina używa spolszczonej formy nazwiska) zmarła 11 grud-
nia 1978 r.

Kiedy przyjechał pierwszy raz do Polski (bodaj w 1968 r.), uderzyło go 
to, że kiedy wchodził do sklepu i z uśmiechem mówił: Dzień dobry, jak się 
Pani miewa?, znudzone i naburmuszone ekspedientki nawet mu nie odpo-
wiadały. Nie był w stanie zrozumieć braku uprzejmości i kultury, a posęp-
ność tych trudnych lat jeszcze to pogłębiała. Ponieważ dużo czytał, obo-
wiązkowa była wizyta w księgarni. Wrócił z niej obładowany książkami, 
m.in. z podręcznikiem do nauki języka rosyjskiego. Na pytanie zaskoczonej 
wnuczki Marioli dlaczego akurat kupił taką książkę, odpowiedział: Trzeba 
się uczyć języka wrogów, bo z przyjacielem zawsze się człowiek dogada. 
I ochoczo zabrał się do nauki, a trzeba pamiętać, że miał wtedy 75 lat. 
Zresztą w listach nieustannie nawoływał, by młode pokolenie uczyło się 
języków obcych – sam znał ich sześć.

Był zawsze nienagannie ubrany, do końca życia chodził w eleganckich, 
sportowych marynarkach, garniturach oraz w kapeluszach. Nie kierował 
się modą; zawsze wybierał klasykę w doskonałym gatunku, wychodząc 
z założenia, że na byle co po prostu go nie stać. Do ostatnich chwil zacho-
wał radość życia, pogodę ducha i życzliwość.

Z dwóch córek doczekał się pięcioro wnuków i dziewięciu prawnuków. 
Obecnie na świat przychodzą jego praprawnukowie.

43 E. Szrejbrowska, Jan Piotrowski.


