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 Leonilla Dobrowolska urodziła się 15 listopada 1883 r. w Drohiczynie. Przed pierwszą wojną światową 

ukończyła praktykę rolniczą w majątku Mokrany należącego do Ksawerego Woyniłłowicza. Od Stanisława 

Dobrowolskiego dzierżawiła majątek Dwieśnica w powiecie bobrujskim (obecnie na Białorusi).    

 W grudniu 1918 r. po rewolucji bolszewickiej przeniosła się razem z mężem Wacławem Dobrowolskim 

do Warszawy. W czasie wojny z bolszewikami zajmowała się organizacją szpitala PCK dla zakaźnych na 

froncie w Łunińcu. Następnie mieszkała w Ruchnie koło Węgrowa, od maja 1921 r. w Hruszowej (obecnie w 

rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego na Białorusi), następnie od wiosny 1922 r. w dobrach Pirkowicze 

(obecnie w rejonie drohiczyńskim obwodu brzeskiego na Białorusi)..      

 W latach 1925-1939 mieszkała w Karłowiczach (obecnie w rejonie drohiczyńskim obwodu brzeskiego 

na Białorusi), gdzie otrzymała w dzierżawę gospodarstwo. Wygłaszała tu pogadanki rolnicze dla osadników 

wojskowych. W 1929 r. założyła Koło Młodzieży Żeńskiej w kolonii Popina.      

 Była instruktorką Polskiego Towarzystwa Przemysłu Ludowego, organizowała wystawy przemysłu 

ludowego w Brześciu nad Bugiem. W latach 1939-1941 pracowała w szpitalu w Drohiczynie jako pielęgniarka. 

 W latach 1941-1944 przebywała w Karłowiczach, a w 1944 w Drohiczynie. We wrześniu 1945 r. 

zamieszkała w Baszynie w gminie Wińsk, w województwie wrocławskim (obecnie dolnośląskim). Zmarła po 

roku 1958.             

 Materiały Leonilli Dobrowolskiej zostały wyłączone ze starego zasobu przed 1998 rokiem. Pochodzenie 

materiałów nie jest ustalone. W 2021 r. Marek Ciara uporządkował zespół i opracował inwentarz.   

 Materiały Leonilli Dobrowolskiej składają się z jednej jednostki. Jest to pamiętnik obejmujący lata 

1914-1958. W pamiętniku brak jest informacji dotyczących daty i miejsca urodzenia, imion rodziców i okresu 

dzieciństwa autorki. Datę urodzenia ustalono na podstawie informacji Urzędu Stanu Cywilnego w Wińsku. W 

aktach stanu cywilnego nie zachował się Jej akt zgonu.       

 W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygnaturę III-336. W wyszukiwarce 

szukajwarchiwach. pl zespół ma numer 302/ 449  /0. Inwentarz składa się z 1 jednostki.  
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