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Marek Kusyk
Lublin

Teatr Jana Sobiepana Zamoyskiego

Streszczenie: Jan Sobiepan Zamoyski przedstawiciel magnaterii, 
dziedzic ogromnej fortuny, postać w  historiografi i pojawiająca się po-
bocznie, głównie przy okazji sławnych przodków lub obrony Zamościa 
przed Szwedami. Brak ambicji politycznych lub znaczących sukcesów mi-
litarnych, składają się na obraz Sobiepana, jako osoby, która nie potrafi -
ła wykorzystać w pełni spuścizny, potęgi czy majątku rodu Zamoyskich. 
Ogromną jednak zasługą trzeciego ordynata było działanie na polu sztuki. 
Był miłośnikiem, prekursorem i mecenasem teatru. O znaczeniu jego dzia-
łań świadczy m.in. prapremiera Cyda Corneille’a w Zamościu przed insce-
nizacją w Zamku Królewskim w Warszawie. W artykule zostały zasygnali-
zowane kwestie związane z pozytywną i niebagatelną rolą, jaką wywarł 
na rozwój staropolskiego teatru dworskiego.

Słowa kluczowe: Jan Sobiepan Zamoyski, Zamoyscy, teatr dworski, teatr 
staropolski, mecenat, Zamość, Maria Kazimiera, Jan Jaroszewicz

Jan Sobiepan Zamoyski (1627–1665) był typowym przedstawicielem XVII-
-wiecznej magnaterii. Nie był postacią wybitną, zapewne dlatego do tej pory nie 
doczekał się odrębnej monografi i1. Zainteresowanie badaczy ograniczało się do 
umieszczania go obok ludzi, którzy wyraźniej zapisali się na kartach historii. Mimo 
to wydaje się, że jego działalność polityczna, wojskowa oraz kulturalna zasługują 
na dokładniejsze omówienie i zweryfi kowanie.

Był członkiem jednego z  najbardziej znaczących rodów w  Rzeczypospolitej, 
którego większość przedstawicieli została objęta poważnymi badaniami historycz-
nymi. Należeli do nich hetman i kanclerz Jan Zamoyski (1542–1605) oraz kanclerz 
Tomasz Zamoyski (1594–1638). Byli to najbliżsi krewni Jana Sobiepana – dziadek 
i ojciec. Jan Sobiepan Zamoyski pozostaje w cieniu sławnego przodka i imiennika, 
postrzegany w historiografi i jako swawolnik i hulaka.

1 Dysponujemy jedynie popularnonaukowym biogramem J.S. Zamoyskiego, zob. M. Kozaczka, Poczet or-
dynatów Zamoyskich, Lublin 2009, s. 25–33.
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Nie osiągnął imponujących godności i funkcji, ale był starostą kałuskim, kraj-
czym koronnym, podczaszym koronnym, wojewodą kijowskim i w końcu wojewo-
dą sandomierskim. Nie jest to może kariera godna magnata, uważanego w XVII w. 
za jednego z  bogatszych w  Rzeczypospolitej, ale dowodzi aktywnej działalności 
politycznej. Świadczy o tym choćby fakt rozważania jego osoby przez stronnictwo 
profrancuskie na kandydata do tronu polskiego.

Bardziej jednak docenić trzeba Jana Sobiepana Zamoyskiego jako żołnierza, 
ponieważ konto jego wypraw wojennych nie jest małe. Bronił Zamościa przed 
Chmielnickim w 1648 r., w rok później brał udział w wyprawie pod Zborów, na-
stępnie był uczestnikiem bitwy pod Beresteczkiem i wyprawy żwanieckiej. W cza-
sie potopu szwedzkiego bronił dwukrotnie Zamościa – raz przed Karolem Gu-
stawem, drugi raz przed Rakoczym. Brał również udział w  bitwie o  Warszawę 
i w zdobywaniu Torunia, był także uczestnikiem kampanii cudnowskiej. Trzy ob-
lężenia i sześć kampanii w przeciągu 12 lat niewątpliwie zasługują na odnotowanie 
oraz wnikliwszą analizę. 

Antagonistą wojownika jest artysta, a w przypadku Sobiepana osoba związana 
ze sztuką. Ten dualizm składał się na naturę Zamoyskiego. Zamiłowania artystycz-
ne Jan Sobiepan odziedziczył po ojcu Tomaszu i dziadku Janie. Tomasz „kształcił 
się w Paryżu w grze na lutni przez cały rok”2, a zamiłowania muzyczne hetmana są 
chyba niewątpliwe skoro na swym dworze utrzymywał wielkiego polskiego kom-
pozytora Mikołaja Gomółkę3. Jan Sobiepan Zamoyski, idąc niejako w ślady swoich 
krewnych, szczególnie umiłował teatr. Pomimo krótkiego życia wszedł do histo-
rii dworskiego teatru staropolskiego, jako jego mecenas i popularyzator. Znaczną 
część młodości spędził podróżując, np. po Włoszech, gdzie najprawdopodobniej 
narodziła się fascynacja tą dziedziną sztuki. W  trakcie pobytu w  Rzymie został 
przyjęty przez papieża Urbana VIII. Nawiązał wtedy kontakty z jego nepotami, co 
umożliwiło mu wejście do pałacu Barberinich, znanego z organizowania przedsta-
wień teatralnych. Podczas jednego z pobytów Zamoyskiego w Wiecznym Mieście 
odbyło się również konklawe i  koronacja Innocentego X.  Nowy papież udzielił 
Zamoyskiemu audiencji i polecił jego osobę protektorowi Polski kardynałowi Sa-
velli4. Relacje kronikarskie z 1644 r. odnotowują też egzekwie za duszę królowej 
Cecylii Renaty, odprawione w atmosferze niezwykłego patosu w kościele San Sta-
nislao dei Polacchi z inicjatywy ordynata5. Trasa podróży i honory, jakie czyniono 
Zamoyskiemu podczas pobytu we Włoszech, skłaniają do wniosku, że nie mógł 
on nie zetknąć się wówczas z teatrem. Odwiedził wszakże najważniejsze i najwy-
bitniejsze ośrodki teatralne we  Włoszech: Wenecję, Mantuę, Florencję i  Rzym. 
Przedstawienia tam organizowane przez dostojników kościelnych czy świeckich 
były ważnym składnikiem życia dyplomatyczno-towarzyskiego. Potwierdzeniem 

2 S. Żurkowski, Żywot Tomasza Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wydał A. Batowski, Lwów 
1860, s. 29.

3 B. Horodyski, Sławny lutnista wielkiego kanclerza, „Teka Zamojska” 1939, nr 2, s. 61–62.
4 J. Kowalczyk, W. Roszkowska, Teatr Jana Zamoyskiego „Sobiepana”, „Pamiętnik Teatralny” 1964, t. 3, 

s. 256.
5 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. X, Lipsk 1845, s. 69, powołuje się na nieodszukaną, drukowaną po włosku, 

relację Jędrzeja Radziszowskiego.
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tezy o kontaktach Zamoyskiego z włoskim światem artystycznym jest XVII-wiecz-
na rycina w zbiorach Bibliothèque Nationale w Paryżu, zadedykowana „Allo Ill[u-
strissi]mo, et Ecc[elentissi]mo Sig[no]re Pron – r Col[tissi]mo Il Sig[no]r Principe 
Giovanni Zamoichi [!]6. Przedstawia ona Truff aldina – postać z komedii dell’arte 
w  tanecznej pozie, na tle dekoracji scenicznej. Autorem sztychu był Stefan Sco-
lari ze znanej rodziny weneckich sztycharzy7. Truff aldinem okazał się Carlo Pal-
ma, jeden z wybitniejszych aktorów włoskich w XVII w. Z zachowanej korespon-
dencji między Zamoyskim a Palmą można wywnioskować, że znajomość ich była 
wcześniejsza, a artysta czuł się dłużnikiem ordynata. Palma proponował spotkanie 
i prezentację zespołu, co może wskazywać na to, że Zamoyski pragnął zorganizo-
wać występ kompanii Włocha w swej weneckiej siedzibie. Nie można wykluczyć, 
że ordynat wcześniej nie dawał możliwości prezentowania się innym artystom 
w swoich weneckich domach. Można też założyć, że snuł jakieś projekty sprowa-
dzenia aktorów do Zamościa. Drugi list Palmy zaopatrzony był w  imienną listę 
czterech kompanii aktorskich w pełnym składzie. Być może Zamoyski zamierzał 
zorganizować jakiś zespół. Najwidoczniej już wcześniej oglądał występy kompanii 
Truff aldina, ale widać nie zadowoliły jego oczekiwań skoro prosił o  listę jeszcze 
innych zespołów. Na uwagę zasługuje nazwisko Angioli Nelli z trupy modeńskiej. 
Przypuszczalnie aktorka mocno zapisała się w  jego pamięci, mocniej niż znany 
wcześniej Palma. Jest także prawdopodobne, że poznał ją osobiście, a już na pew-
no znał ją ze sceny, bo oba zespoły – mantuański i modeński, należały do najzna-
komitszych we Włoszech8. Zapewne dla uświetnienia jakiejś uroczystości towa-
rzyskiej projektował Zamoyski sprowadzenie jednej z kompanii do swej siedziby 
weneckiej. Podkreślało to wielkopański styl życia i pewne mecenasowskie ambicje. 
Niewykluczone, że zamierzał ściągnąć jakiś zespół do Polski, co stanowiłoby wów-
czas wielką sensację. Znacznie później, bo w 1689 r., nuncjusz Giacomo Cantelmi 
napisze w listach z Polski do Rzymu, że występy komediantów włoskich na dworze 
Sobieskiego cieszą się wielkim powodzeniem9. Nieco wcześniej, bo w 1688 r., se-
kretarz królewski Tomasz Talenti stwierdził, że to w tym kraju „cosa rarissima”10 
wobec podobno wręcz nędznego poziomu tych występów. Ewentualne pojawienie 
się któregoś z poleconych przez Palmę zespołów, stałoby się w Polsce wydarzeniem 
niezwykłej wagi.

Dwór magnacki w  Zamościu miał świetną tradycję i  doskonałą organizację 
w zakresie życia artystycznego. Zapoczątkował je i rozwinął z wielkim rozmachem 
pierwszy ordynat hetman Jan Zamoyski, który oceniał znaczenie dworu według 
jego zewnętrznej okazałości. Dwór hetmański zorganizowany był na wzór dwo-
ru królewskiego i podobnie jak na monarszym nie brakowało na nim artystów. 
Tomasz Zamoyski jeszcze bardziej niż ojciec zadbał o życie kulturalne Zamościa. 

6 J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 257.
7 Reprodukcja ukazała się w Polsce z przedruku duńskiego katalogu z 1958 r. w książce C. Mic, Komedia 

dell’arte, czyli Teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, Wrocław 1961.
8 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 258; P.L. Duchartre, La commedia dell’arte, Paris 1955, 

s. 145, 185.
9 M.  Brahmer, Z  dziejów włosko-polskich stosunków kulturalnych: studia i  materiały, Warszawa 1939, 

s. 153.
10 Ibidem, s. 152.
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Trzeci ordynat swoją protekcją objął pracujących dla ojca artystów, którzy równie 
wiernie służyli nowemu panu. Na czele dworu stał burgrabia, architekt Jan Jaro-
szewicz, posiadający szerokie kompetencje w zakresie architektury, rzeźby i ma-
larstwa. To on decydował w sprawie doboru artystów, nierzadko bywał projektan-
tem. W skład dworu artystycznego, oprócz Jaroszewicza, wchodzili malarze (Jan 
Kasiński, Wojciech Mantukowicz) oraz ogrodnicy (Mateusz Pawlik i Włoch Jan 
Gerhart). W spadku po ojcu melomanie przypadł Janowi Sobiepanowi dziesięcio-
osobowy zespół wokalistów, z czego dziewięciu otrzymało w 1642 r. pensje11. Zna-
ne jest tylko nazwisko ks. Jakuba Waliszowskiego, basisty, poprzednio śpiewające-
go w znanej kapeli rorantystów przy katedrze wawelskiej12. Zamojski zespół uległ 
pewnemu przekształceniu organizacyjnemu w roku 1643. Trzech z jego członków: 
organista Lewicki, ks. Waliszowski i skrzypek Jan Jedwabiński, mieli być stale do 
dyspozycji ordynata. Oprócz tego musieli „kościoła zawsze pilnować i chłopców 
każdym sua arte po jednemu ćwiczyć”. Pełnili oni także pewne obowiązki dydak-
tyczne, ponieważ Zamoyski dbał o uzdolnioną młodzież. 

W kolegiacie zamojskiej grali sztorciści13 – Adam Kraśnicki, Stanisław Skrzy-
pek oraz Mikołaj Sądecki – puzonista. Rozpisywaniem partytur zajmował się Kur-
kiewicz. Zespół miał ściśle wyznaczone funkcje i praca jego miała wszelkie cechy 
stałości, pomimo że jedni artyści odchodzili, a nowi przybywali kupując nieru-
chomości w  Zamościu. Przeciętny koszt utrzymania muzyków obciążał rocznie 
dochód Zamoyskiego na 5 tys. zł. 

Nie mógł trzeci ordynat pochwalić się tak wszechstronnym wykształceniem, jak 
jego ojciec, ani upodobaniami fi lozofi czno-naukowymi, jak dziadek. Niewątpliwie 
był jednak znawcą fachowej literatury wojskowej. W jego bibliotece znalazły się licz-
ne i głośne dzieła piśmiennictwa francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego14. Zamoy-
ski, jako jeden z pierwszych Polaków, zaczął czytać i doceniać literaturę francuską. 
Jego żona Maria Kazimiera prawdopodobnie rozwijała te zainteresowania.

12 lutego 1660 r. Zamość stał się miejscem, gdzie doszło do sensacyjnego wyda-
rzenia. Dla historyków teatru do dziś stanowi ono nie lada ciekawostkę. Dwa lata 
przed prapremierą arcydzieła Corneille’a Cyd, mającą miejsce na Zamku Królew-
skim w Warszawie, przedstawienie odbyło się w Zamościu. Można więc przyjąć, 
że zamojskie wystawienie tego dramatu było pierwsze w Polsce, a nie jak mnie-
mano przedstawienie z roku 1662. Profesor Rudomicz, nadworny poeta Zamoy-
skiego, do sztuki dopisał polskie pieśni, a  tytuł brzmiał „O Roderyka i Xymeny 
małżeństwie”15. Premierę warszawską od zamojskiej dzielą zaledwie dwa lata. Data 

11 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 262; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
(dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ), sygn. 2770, s. 77.

12 A. Chybiński, Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800: z arkuszy dodawanych do „Kwartalnika 
Muzycznego 1948/49, Kraków 1949, s. 133.

13 Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w całym kraju, lub niektórych tylko prowincyach, Warszawa 
1833, s. 221–222. Sztort – rodzaj wielkiej piszczeli, dawny instrument dęty, prototyp fagotu, na sztorcistów wybie-
rano silnych chłopów, ponieważ dęcie wymagało dużego wysiłku dla płuc.

14 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 264; zasadniczy trzon stanowi biblioteka trzech ordyna-
tów przekazana testamentem przez Jana Zamoyskiego (2 IV 1665), zob. AGAD, AZ, sygn. 2375, k. 202.

15 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 264; B. Rudomicz, Efemeros czyli Diariusz prywatny pi-
sany w Zamościu w latach 1656–1672. Cz. 1, 1656–1664, oprac. M.L. Klementowski, W. Froch, Lublin 2002, s. 81.
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pierwszej nie musi być zgodna z datą tłumaczenia Cyda. Prolog, jak zwykle w po-
dobnych okolicznościach, miał charakter okazjonalny i został do warszawskiego 
wystawienia sztuki dopisany. Jan Andrzej Morsztyn pozostawał w bliskich kontak-
tach z ordynatem, dlatego aktualność Cyda w 1662 r. nie przekreśla jego aktualno-
ści z 1660 r.

Dramat Corneillowskiego Cyda można porównać z  historią zamojską. Karol 
Gustaw stanął pod bramami miasta, „stolicy państwa zamojskiego”, a upadek tej 
twierdzy odegrałby podobną rolę, jak upadek Sewilli. Zamość stał się miejscem 
ocalenia podczas potopu szwedzkiego. 

Stosunek króla do Roderyka przypomina relację między Janem Kazimierzem 
a trzecim ordynatem, natomiast wierność kastylijskiego herosa wskazuje niedwu-
znacznie na oddanie Zamoyskiego dla króla i jego bezkompromisowość politycz-
ną. Gdy Roderyk wraca jako tryumfator, król wita go słowami, które z powodze-
niem mógłby powiedzieć też Jan Kazimierz:

„(…) Miasto i państwo z toni złej wyswobodzone,
Berło w ręce mej ręką twoją utwierdzone (…).
Nie wszyscy ci, których ja znam za swoje sługi,
Tak mi powinność czynią...
Musi mieć serce wielkie, animusz nie wąski,
Kto takim dziełem płaci swoje obowiązki (…)”16.

W cytacie tym można odszukać analogię do ewentualnych wypowiedzi Jana 
Kazimierza, którego zdradziło wielu Polaków, jak i nieskrywany podziw dla Jana 
Sobiepana Zamoyskiego. Być może motyw ten był przewodnim w przedstawie-
niu, a  oddanie ręki Xymeny walecznemu rycerzowi można skojarzyć z  planem 
królowej Ludwiki Marii, wyswatania Zamoyskiego z panną D’Arquien. Tego typu 
przedstawienie musiałoby odpowiadać intencjom Zamoyskiego, który nie odno-
sząc większych korzyści politycznych, zagwarantowałby sobie honorową pozycję 
w świadomości swoich współczesnych. Zapewne jego zamiarem było też wyekspo-
nowanie nie tylko wojennych sukcesów ordynata, lecz również niezłomności jego 
postawy, czy poczucia honoru i lojalności wobec króla.

W przedstawieniu zagrali zapewne studenci Akademii Zamojskiej, ewentual-
nie dworzanie. Dwór ordynata liczył około 100 osób. Spektakl wystawiono w pa-
łacu, choć nie wiadomo czy istniała specjalna sala teatralna, czy też zaadaptowano 
na ten cel jakieś większe pomieszczenie. Niewykluczone, że Zamoyski – teatro-
man mógł takiej adaptacji dokonać przy odbudowie wnętrza pałacu po pożarze 
w 1658 r. Wydarzenie to mogło mieć miejsce w obszernej sieni pierwszego piętra. 
Podobnie, choć znacznie później, bo w roku 1690, królewicz Jakub Sobieski urzą-
dził przedstawienie teatralne w sieni Pałacu Kazimierzowskiego, czym nawet zgor-
szył nuncjusza papieskiego17.

16 P. Corneille, Cyd albo Roderyk, komedia hiszpańska, Bydgoszcz 1991, s. 571.
17 M. Brahmer, op. cit., s. 156.



Marek Kusyk14

Widownię pierwszego wystawienia Cyda stanowili dworzanie i zaproszeni go-
ście. Dekoracje projektowali na pewno nadworni artyści – Jan Jaroszewicz i jego 
uczeń Jan Michał Link18.

Cyd zamojski z 1660 r. był z pewnością celową i zamierzoną aluzją w stosunku 
do biografi i Zamoyskiego. W  trzy lata później została wystawiona inna sztuka, 
wymieniona przez Rudomicza, pt. „Actus publicus in absolutus et repraesentatus 
invasam Poloniam praetariam a Suecis” (26 października 1663)19. Ten anonimo-
wy dramat, zaprezentowany w pałacu zamojskim, został przygotowany na powita-
nie kapryśnej ordynatowej, wracającej po blisko dwuletnim pobycie z Francji. Jest 
to pierwszy znany dramat polityczny w literaturze staropolskiej. Treścią jego była 
wojna polsko-szwedzka, a więc temat stale aktualny i świeży, a ordynatowi szcze-
gólnie bliski. Zamoyski czuł się moralnie uprawniony do prezentacji takiej sztuki, 
był też chyba jej inicjatorem. Dramat wystawiono i odegrano dwa dni po przy-
jeździe Marii Kazimiery do Zamościa, czyli 26 listopada 1663  r.20 Poza intencją 
oddziaływania na bliższe i dalsze środowisko, Zamoyski miał na myśli także swoją 
żonę. Chciała bowiem ona porzucić męża dla Jana Sobieskiego. Zamoyski wpadł 
wówczas na prowokujący pomysł przypomnienia małżonce o niechlubnej prze-
szłości chorążego koronnego. Pokazując Szwedów, miał w zasięgu ręki osobistego 
przeciwnika i mógł mu dać odczuć hańbę i brzemię zdrady obozu królewskiego. 
On sam natomiast wyrastał na pozytywnego bohatera. Wystawienie sztuki „Na-
padnięta Polska przez Szwedów” w Zamościu było prawdopodobnie jedynym. Co 
ciekawe wyprzedza ona pierwszą dotychczas znaną relację Paska o przedstawieniu 
zorganizowanym przez aktorów francuskich na sejmie w roku 166421. Wystawiono 
tam aktualną sztukę o wydźwięku antyhabsburskim. Dramat polityczny powstał 
we Francji, stamtąd więc na pewno czerpał wzory Zamoyski. Autora sztuki nie 
udało się rozpoznać i określić. Przyjąć można, że dramat nie powstał w kręgu Aka-
demii Zamojskiej, bo zostałoby to odnotowane przez Rudomicza.

Oprócz Cyda i „Napadniętej Polski przez Szwedów” w Zamościu odbywały się 
również inne przedstawienia. Trzeba zwrócić uwagę na takie formy parateatralne, 
jak ulubione na dworach w Polsce, maszkary. W kolegiacie odprawiano je z oka-
zji świąt religijnych, np. Bożego Narodzenia czy w okresie Wielkiego Postu. Były 
także innego rodzaju okolicznościowe spektakle, przy których z  reguły ordynat 
asystował, i którym z pewnością patronował. Takie wydarzenia miały miejsca w la-
tach 1657, 1661, 1664. 

Poza tym środowisko Akademii Zamojskiej przygotowało przedstawienie 
o „Niniwie i Semiramidzie”, które odbyło się 5 września 1661 r. Jednym z dostaw-
ców tekstów był na pewno Rudomicz, a wykonawcami studenci Akademii. Dyk-
cjonarz teatrów polskich… Ludwika Simona nie zawiera informacji o tak wczesnej 
działalności teatru akademickiego w  Zamościu22. Środowisko dostarczało wielu 

18 J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 267.
19 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 264; B. Rudomicz, op. cit., s. 164.
20 J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 265.
21 J.Ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, Warszawa 1958, s. 247–248.
22 L.  Simon, Dykcjonarz teatrów polskich czynnych od czasów najdawniejszych do roku 1863, Warszawa 

1936, s. 110.
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utworów pisanych przez profesorów – bakałarzy, którzy pracowali dla teatru dwor-
skiego bądź szkolnego. 

Teatr Jana Zamoyskiego – wojewody sandomierskiego, nie powstał i nie dzia-
łał tylko dla kaprysu magnata. Miał zarówno kilkudziesięcioletnią tradycję i po-
nad stuletnią kontynuację. Początek dało epokowe wystawienie Odprawy posłów 
greckich w Ujazdowie z inicjatywy podkanclerzego Jana Zamoyskiego. Na dworze 
w Zamościu interesowano się wówczas teatrem, skoro wkrótce po śmierci hetma-
na w 1608  r. ośmielono się dwa razy wystawić komedię. W związku z  rocznicą 
śmierci Jana Zamoyskiego musiano zainscenizować jakąś akcję teatralną, czego 
dowodzi widniejąca w rachunkach pozycja oświetlenia sceny23. Po śmierci woje-
wody Jana Zamoyskiego ordynacją rządziła Gryzelda Wiśniowiecka. Wówczas na 
dworze zamojskim 24 czerwca 1671 r. wystawiono „Dialogi o Parysie i trzech gra-
cjach” Samuela Goldta-Główczyńskiego. Przedstawienie musiało mieć charakter 
operowy, gdyż do udziału sprowadzono muzyków i śpiewaków. Michał Zdzisław 
Zamoyski – czwarty ordynat, będący w 1698 r. na studiach w Pradze, uczęszczał na 
przedstawienia teatru jezuickiego, podzielając zainteresowania przodków. Skłon-
ności te ujawniły się również w zamiłowaniach jego syna, dziewiątego ordynata 
Jana Jakuba, który w rokokowym pałacu w Łabuniach urządził specjalną salę te-
atralną24.

Działalność Jana Sobiepana Zamoyskiego związana z teatrem jest bardzo cie-
kawa i na pewno przedstawia trzeciego ordynata w pozytywnym świetle. Potwier-
dzone informacje o wystawieniu Cyda na dwa lata przed premierą w Warszawie 
i o wystawieniu pierwszego dramatu politycznego w Zamościu, czynią z Zamoy-
skiego prekursora teatru staropolskiego, zajmującego ważne miejsce w historii roz-
woju teatru w Polsce. Jego scena, pozostająca w cieniu królewskiej, miała znacznie 
większy zasięg, a ambicje mogły dorównać aspiracjom mecenasów monarszych.

Jan Sobiepan Zamoyski zmarł w wieku 38 lat. Należał do grona najbogatszych 
magnatów Rzeczypospolitej. Mógł stać się osobą, mającą istotny wpływ na losy 
państwa. Niestety jego upór i nieznaczne zaangażowanie w życie polityczne spra-
wiło, że był drugoplanowym politykiem. Nie wykorzystał też efektywnie posia-
danego wychowania i  wykształcenia. W  znacznym stopniu takie postępowanie 
usprawiedliwia fakt, że w dość młodym wieku został sierotą. Nie potrafi ł i nie mógł 
samodzielnie rządzić dobrami odziedziczonymi po zmarłych rodzicach. Napomi-
nania i ograniczanie samodzielności przez opiekunów, pchnęły więc młodego ma-
gnata w świat. W czasie długich podróży raczej poznawał walory życia towarzy-
sko-artystycznego, niż trudy edukacji. Kilka lat mieszkał we Włoszech, skąd nieraz 
wracał do Polski. W czasie, gdy Zamoyski przebywał za granicą, inni magnaci za-
biegali o urzędy i stanowiska. Nawet, gdy już na stałe osiadł w ojczyźnie nie prze-
jawiał wielkiego zainteresowania nadaniami. Jednym z wytłumaczeń takiej posta-
wy było przeświadczenie trzeciego ordynata o swojej pozycji w Rzeczypospolitej. 
Był wnukiem sławnego w całej Europie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, 
synem kanclerza Tomasza Zamoyskiego, dziedzicem ogromnej fortuny. Choćby 

23 Cyt. za J. Kowalczyk, W. Roszkowska, op. cit., s. 269; B. Rudomicz, op. cit., s. 370.
24 J. Kowalczyk, Sala teatralna pałacu w Łabuniach, „Pamiętnik Teatralny” 1958, nr 3/4, s. 457–459.
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z tych powodów nie wypadało mu zabiegać lub prosić dwór królewski o nadania. 
Poza tym dzięki ordynacji czuł się osobą najważniejszą, mającą absolutną władzę.

Mimo takiego nastawienia Zamoyskiego do polityki był on ważną osobą w pla-
nach Ludwiki Marii. W kręgach dworskich był postrzegany jako ewentualny przy-
szły król Polski. Jego pozycja w państwie bardzo się wzmocniła w czasach wojny 
polsko-szwedzkiej. Nie przeszedł on na stronę wroga, jak uczyniła to większość 
magnatów. Był jednym z nielicznych, którzy dotrzymali wierności Janowi Kazi-
mierzowi. Również z  żołnierskiego obowiązku wobec ojczyzny wywiązywał się 
dobrze, o czym wspomniano na wstępie. Poza udziałem w wymienionych wyżej 
kampaniach i bitwach, wspierał też istotną pomocą fi nansową w sytuacjach du-
żego zagrożenia państwa. Pomagał królowi, wystawiając liczne oddziały. Były one 
dobrze uzbrojone i  zahartowane w  wielu wojnach. Stanowiły istotny trzon pol-
skich wojsk, podczas działań przeciw wrogom. 

Zamoyski przykładał dużą wagę do spraw związanych z wojskowością. W god-
ny sposób kontynuował rodzinną tradycję wojskową, choć nie należał do grona 
wybitnych dowódców. 

Życie osobiste Zamoyskiego nie należało do zbyt udanych. Po hucznym ślu-
bie i weselu, w którym uczestniczyła para królewska i inni dostojnicy Rzeczypo-
spolitej – nastąpiła krótkotrwała sielanka. Mimo to Zamoyski nie potrafi ł później 
porozumieć się z żoną. Maria Kazimiera szukała pocieszenia w ramionach Jana 
Sobieskiego. Nie potrafi ła podporządkować sobie męża, który nie zamierzał znosić 
jakiejkolwiek władzy nad sobą, oprócz królewskiej. Nie stał się wygodnym narzę-
dziem polityki Ludwiki Marii, a żona nie potrafi ła tego zmienić. 

Trzeci ordynat ogromnie upodobał sobie teatr. Była to druga dziedzina jego 
życia, po zamiłowaniach wojskowych, której poświęcał dużo czasu i  uwagi. Był 
wielkim mecenasem i patronem tej sztuki. Utrzymywał w Zamościu liczny zastęp 
muzyków i aktorów. To z jego inicjatywy odbyła się pierwsza historyczna premiera 
Cyda na zamojskim dworze. W tym wypadku wyprzedził nawet dwór królewski 
w Warszawie. 

Jego życie było pełne kontrastów, jednak nie można stawiać Zamoyskiego 
w gronie postaci negatywnych. Jego śmierć przed czterdziestym rokiem życia była 
na pewno przedwczesna25. Nie doczekał się spadkobiercy i dziedzica, na jego oso-
bie skończyła się starsza linia rodu Zamoyskich.

25 Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2007, s. 90–101.
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Ryc. 1. Portret trumienny Jana Sobiepana Zamoyskiego III ordynata, (1665).  
Autorstwo przypisuje się Wojciechowi Mantukowiczowi.

Źródło: W. Lipiec, Katedra w Zamościu, Zamość 2007, s. 124.

Ryc. 2. Herb Zamoyskich, znajdujący się na frontowej ścianie ratusza w Zamościu.
Fot. Andrzej Świątek.



Marek Kusyk18

The Theatre of Jan Sobiepan Zamoyski

Abstract: Jan Sobiepan Zamoyski, a representative of aristocracy, the 
heir of an enormous fortune, a marginal fi gure, appearing mainly with his 
famous descendants or on the occasion of defending Zamość from the 
Swedes. Lack of political ambitions or signifi cant military achievements, 
create the image of Sobiepan, as a person who was unable to take full 
advantage of the legacy, power or property of the Zamoyski family. The 
huge merit of the third heir of ordinance was, however, his activity in the 
fi eld of art. He was an art lover, as well as the precursor and patron of the 
theatre. The signifi cance of his actions is demonstrated by, in.a. the fi rst 
staging of Corneille’s Le Cid in Zamość, before it was shown in the Warsaw 
Royal Castle. The article signals the issues connected with his positive and 
quite signifi cant role in the development of the old Polish court theatre.

Key words: Jan Sobiepan Zamoyski, the Zamoyski Family, the court 
theatre, the Old Polish theatre, patronage, Zamość, Maria Kazimiera, Jan 
Jaroszewicz



Ilona Daria Dyktyńska
Kielce (ORCID: 0000-0002-9547-1897)

Kariery polityczne pierwszych przedstawicieli 
polskiej linii rodziny Sołtyków  osiadłych 

we wschodnich województwach Rzeczypospolitej 
w XVII i pierwszej połowie XVIII w.

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba ukaza-
nia karier politycznych i majątkowych oraz pozycji społecznej wybranych 
przedstawicieli rodziny Sołtyków w XVII i pierwszej połowie XVIII w. Oko-
liczności ich pojawienia się w  Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 
prób asymilacji, a wreszcie kolejnych kroków prowadzących rodzinę do 
uzyskania znaczącej pozycji społeczno-majątkowej. Determinantą wy-
boru wskazanych w  artykule przedstawicieli rodu stało się miejsce za-
mieszkania i  działalności na rzecz regionu oraz osiągnięcia wskazanych 
członków familii. Wszyscy oni byli przedstawicielami starszej linii rodzi-
ny, bowiem reprezentanci linii młodszej Sołtyków związali się już z wo-
jewództwami sandomierskim i krakowskim. Szeroka podstawa źródłowa, 
w  tym szczególnie rękopis „Genealogia Sołtyków” stworzony przez dra. 
Aleksandra Binkermajera, na podstawie Archiwum Kurozwęckiego czy 
Archiwum Macieja Sołtyka (oba dokumenty znajdują się w  Bibliotece 
Jagiellońskiej) pozwoliły na dość szczegółowe ukazanie wspomnianych 
zagadnień.

Słowa kluczowe: rodzina Sołtyków, kasztelan przemyski, kasztelan lu-
belski, Sołtykowie herbu własnego, Aleksander Nikodem Sołtyk, Mikołaj 
Aleksander Sołtyk, Józef Franciszek Sołtyk

W  Muzeum Narodowym w  Kielcach znajduje się wartościowa kolekcja por-
tretów staropolskich, ukazujących rodzinę Sołtyków. Zespół całopostaciowych 
przedstawień poszczególnych członków rodziny pochodzi z pałacu w Kurozwę-
kach (dziś województwo świętokrzyskie, w XVII i XVIII w. – sandomierskie). Zo-
stał on wykonany na polecenie Macieja Sołtyka, wojewody sandomierskiego, któ-
ry stworzył galerię rodową na przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
W tamtym okresie posiadanie własnego portretu (a docelowo galerii portretów) 
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było ambicją każdego szlachcica, który w  ten sposób chciał podkreślić pozycję 
swojej rodziny. Za Wiesławą Ozdobą-Kosierkiewicz należy wnioskować, że wyko-
nanie wszystkich portretów można przypisać artystom krakowskim, którzy pra-
cowali wówczas przy przebudowie pałacu w Kurozwękach. Ich poziom jest dość 
wysoki: realistycznie ujęte postaci oraz wierne odwzorowanie ich ubioru a także 
wnętrza, w których przedstawiani byli Sołtykowie, świadczą o dobrym wyszko-
leniu artystycznym wykonujących je malarzy. Poza jednym, wszystkie obrazy, 
wykonane zostały przez anonimowych twórców. Znany jest jedynie autor przed-
stawienia biskupa Kajetana Ignacego Sołtyka – Antoni Brygierski1. Podziwiana 
wielokrotnie kolekcja stała się dla mnie bezpośrednim impulsem do zgłębienia 
historii życia poszczególnych przedstawicieli rodu, wzajemnych zależności pomię-
dzy nimi, ukazania miejsca w drabinie społecznej XVII- i XVIII-wiecznej Rzeczy-
pospolitej. Tematem niniejszego artykułu są losy męskich przedstawicieli rodziny 
Sołtyków związanych z ziemiami wschodnimi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
przedstawienie ich karier społecznych i majątkowych, roli na arenie politycznej 
swojej małej ojczyzny czy wreszcie siatki wzajemnych powiązań i układów, jaka 
łączyła poszczególnych członków familii. Wschodnie województwa zamieszkiwali 
reprezentanci starszej linii rodu, którzy musieli uciekać z Wielkiego Księstwa Mo-
skiewskiego i tutaj znaleźli schronienie, rozpoczynając budowę nowego życia dla 
siebie i swoich rodzin.

Pierwsi Sołtykowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Polscy Sołtykowie wywodzili się z moskiewskiego rodu bojarskiego Sałtyko-
wych (czasem spotykana pisownia Szałtykowych)2. W  Wielkim Księstwie Mo-
skiewskim był to ród piastujący wysokie urzędy o znaczącej pozycji społeczno-
-majątkowej3. Za Teodorem Żychlińskim należy stwierdzić, że nawet mimo braku 
ostatecznego dowodu na pokrewieństwo Sałtykowych z Sołtykami, istniały nieza-
przeczalne podobieństwa łączące te dwa rody. Pierwsze z nich to podobieństwo 
nazwiska, a drugie herbu4. Należy stwierdzić, że przybyli oni do Rzeczypospolitej 
na początku XVII w., nie wcześniej – bowiem milczą na ich temat herbarze i spisy 
genealogiczne powstałe we wcześniejszym okresie5. Pierwszymi przedstawicielami 
rodu, którzy zmuszeni byli osiedlić się na terenie Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów byli: Michaił Sałtykow (nazywany Lwowiczem lub Glebowiczem) o przy-
domku „Krzywy” oraz Iwan Mikitycz/Nikiticz „Jor”. Byli oni blisko spokrewnieni 

1 W. Ozdoba-Kosierkiewicz, Portret polski XVII- i XVIII-wieczny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1982, t. 12, s. 168, 169–179.

2 S. Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. 3, Warszawa 1872, 
s. 211; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. 17, Poznań 1895, s. 155.

3 H. Stupnicki, Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony 
porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. 3, Lwów 1862, s. 80.

4 T. Żychliński, op. cit., s. 155.
5 B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, zkąd herby Rycerstwa Polskiego swój początek mają, Kraków 1578; S. Okol-

ski, Orbis Poloni, t. 3, Kraków 1645.
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ze sobą6. Opuścili Wielkie Księstwo Moskiewskie po tym, jak opowiedzieli się po 
stronie polskiego królewicza Władysława na tronie carskim. Po zamieszkaniu na 
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego spolszczone zostały ich imiona i nazwiska. 
Otrzymali oni także nadania ziemskie, dzięki królowi Zygmuntowi III, a później 
jego synowi. Uciekinierzy wywodzący się z moskiewskich rodzin bojarskich, w za-
mian za swą postawę, otrzymali nabytki terytorialne głównie na terenie Smoleńsz-
czyzny oraz Siewierszczyzny. Michaił Sałtykow wraz z  żoną i  synami otrzymali 
rozległe nadania ziemskie w ujeździe (powiecie) dorohobuskim w województwie 
smoleńskim7. Kiedy Michaił Sałtykow zmarł w 1618 r.8 w Wielkim Księstwie Li-
tewskim została jego żona Uljana wraz z  dziećmi: Piotrem, Iwanem, Fiodorem 
i Marfą, a także synowie najstarszego syna Michała – Iwana, który zginął w 1611 r. 
w Nowogrodzie. Byli to: Włodzimierz, Wasyl i Paweł. Gospodarowali oni nadal na 
dobrach nadanych Michaiłowi Sałtykowi i Iwanowi (starszemu). 5 stycznia 1621 r. 
synowie Michaiła – Piotr, Iwan oraz Fiodor otrzymali potwierdzenie nadań na 
wsie będące w ich użytkowaniu i dodatkowe nadania na kolejne trzy wsie w po-
wiecie dorohobuskim, w stanie wiedrowskim i biatyńskim w województwie smo-
leńskim9. Wiadomo także, że bracia Sołtykowie: Wasyl, Włodzimierz oraz Paweł, 
po zmarłym najstarszym synu Michała i Uljany, Iwanie (starszym) też otrzymali 
dobra w 1621 r. w ujeździe dorohobuskim. Warto zauważyć, że przywileje te zosta-
ły wydane z prawem własności, a nie na prawie lennym. Pozwoliło im to pozostać 
na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dowolnie rozporządzać wsiami 
oraz świadczyło o dużej pozycji i zasługach rodziny. Do 1621 r. Sołtykowie otrzy-
mali w sumie pięćdziesiąt wsi i piętnaście pustoszy10.

Piotr, syn Uljany i Michaiła, związał się z Litwinką Anną Podbereską, pocho-
dzącą ze  szlacheckiej rodziny z  Wielkiego Księstwa Litewskiego. 21 październi-
ka 1639 r. małżeństwo otrzymało od brata Fiodora 150 włók w siołach Owsiuki 
i  Kobyziowo w  stanie wiedrowskim ujezdu dorohobuskiego po kniaziach zwie-
nigrodzkich krewnych matki11. Terytorium, które przypadło w udziale Sołtykom 
było rozległym nadaniem ziemskim, umożliwiającym stworzenie latyfundium. 
W kolejnych latach wśród jego właścicieli odnotowano nazwiska Bazylego Sołty-
ka – podkomorzego czernihowskiego, Jana Sołtyka – cześnika starodubowskiego, 
Piotra i Pawła Sołtyków jako mieszkańców województwa smoleńskiego (28 czerw-
ca 1648 r. na popisie poborowych w zastępstwie za każdego stawił się czeladnik)12.

6 Z.L.  Radzimiński, Ród Sałtykowych – Sołtyków i  list Michajła Hlebowicza Sałtykowa do Lwa Sapiehy 
z roku 1611, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1920–1921, t. 5, s. 78.

7 Metryka litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r., 
oprac. A. Rachuba, Warszawa 2009, s. 9.

8 Diariusz drogi króla JMCi Zygmunta III od szczęśliwego wyjazdu z Wilna pod Smoleńsk w roku 1609 a die 
18 Augusta i fortunnego powodzenia przez lat dwie do wzięcia zamku Smoleńska w roku 1611, oprac. J. Byliński, 
Warszawa 1999, s. 218. 

9 Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (dalej: RGADA), fond 389, opis 6, część 4, 
Regest Księgi Metryki Litewskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego za króla Zygmunta III pod rokiem 1621 przy-
wilejów i konsensów, księga nr 97, k. 278.

10 Ibidem, k. 12, 18.
11 Ibidem, k. 148.
12 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BOss.), Rejestr popisowy IchMPP obywatelów 

województwa smoleńskiego z 1648 roku, sygn. II 3675, poz. 65, 67, 111, 112.
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Drugim z rodu Sałtykowych, z którym związać należy początki losów rodziny 
Sałtykowych – Sołtyków w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, był Iwan Mikitycz, 
noszący przydomek „Jor”. Wstawił się za niego w liście do Sapiehy stryj „Jora” – 
Michaił Krzywy. Wuj wspominał o nim w kontekście wynagrodzenia go za służbę 
polskiemu królowi, jeśli zajdzie konieczność ucieczki z Wielkiego Księstwa Mo-
skiewskiego13. Iwan Mikitycz był zwolennikiem królewicza Władysława na tronie 
carskim, a kiedy ten nie dotarł do bronionej przez przychylne mu załogi Moskwy, 
musiał uciekać z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. T. Żychliński uznał go za po-
stać wyjątkowo ważną dla genealogii rodziny: był on bowiem synem protoplasty 
rodu Mikity Sałtykowa14. Wraz z dziećmi dotarł na ziemie smoleńskie w 1612 r. 
i przyjął katolicyzm15. Osiadł na stałe i otrzymał nadania ziemskie w wojewódz-
twie smoleńskim. 

Z 1621 r. pochodzi przywilej na nadania dla Iwana Mikitycza Sołtyka w ujeź-
dzie dorohobuskim w stanie bityńskim trzech wsi: Weresowa, Dziewica i Motylow, 
które otrzymał w posiadanie wieczyste wraz z synami16. Miał czterech synów: Paw-
ła, Piotra, Iwana i Fedora. Paweł od króla Władysława IV w obozie smoleńskim 
25 lutego 1634 r. w nagrodę za dotrzymywanie wierności otrzymał dziewięć wsi: 
Stwolno, Listowa, Kołczyn, Naliwajkow, Sieliszcze, Władimiercow, Horodiszcze 
w  ujeździe smoleńskim położonym w  województwie smoleńskim oraz potwier-
dzenie na wsie Weresowa i  Dziewica, otrzymane już przez jego ojca na prawie 
lennym wieczystym. W tym samym przywileju król pozwalał mu ustąpić prawa 
do nadań ziemskich braciom, pod warunkiem zbrojnego stawienia się z określoną 
liczbą ludzi do obrony zamku czernihowskiego i całego województwa17. Potwier-
dzeniem nadań po ojcu był przywilej wydany dla synów „Jora” 25 lutego 1634 r. 
w obozie smoleńskim. Dobra otrzymane (podtrzymane) zostały za wierność oka-
zaną królowi oraz Rzeczypospolitej18. W tym samym roku Iwan Sołtyk otrzymał 
150 włók w powiecie dorohobuskim w stanie wiedrowskim19, a  jego brat Paweł 
200 włók we włości Bereżniaw20. Kolejne nadania ziemskie przewidział król Wła-
dysław IV dla Sołtyków w 1635  r.: dodatkowe 250 włók i 300 włók w powiecie 
dorohobuskim, a 40 włók we włości Bereżniaw. Należy przypuszczać, że te ostat-
nie przeszły w ręce Pawła21. Paweł Sołtyk otrzymał także w dzierżawę Trubeck od 
kniazia Jerzego Wiganta Trubeckiego22. Ziemia trubecka odstąpiona została ca-
rowi przez króla w 1644 r., w wyniku czego Paweł Sołtyk stracił te dobra. Upo-
minał się o zadośćuczynienie i na mocy konstytucji z 1646 r. otrzymał obietnicę 

13 Z.L. Radzimiński, op. cit., s. 78.
14 T. Żychliński, op. cit., s. 155.
15 Z.L. Radzimiński, op. cit., s. 77–83; S. Kossakowski, op. cit., s. 212.
16 RGADA, Metryka Litewska (dalej: ML), fond 389, opis 6, część 4, Regest Księgi Metryki Litewskiej 

Wielkiego Księstwa Litewskiego za króla Zygmunta III pod rokiem 1621 przywilejów i konsensów, księga nr 97, 
k. 277.

17 Z.L. Radzimiński, op. cit., s. 78; T. Żychliński, op. cit., s. 155.
18 Ibidem.
19 RGADA, ML, fond 389, opis 6, część 5, Regestr przywilejów, konfirmacji, konsensów na daniny w woje-

wództwie smoleńskim, księga nr 108, k. 93.
20 Ibidem, k. 94.
21 Ibidem, k. 98.
22 S. Kossakowski, op. cit., s. 212.
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odszkodowania ze skarbu koronnego. Żył jeszcze w tym roku23, ale nie doczekał 
się jednak wynagrodzenia. Sprawa rekompensaty za utraconą dzierżawę trubecką 
ciągnęła się wiele lat. Prawo jej otrzymania uzyskał sukcesor Pawła, Bazyli Sołtyk. 
Paweł bowiem nie posiadał synów. Brat Pawła – Jan (Iwan) we włości trubeckiej 
wytwarzał potaż. W roku 1635 otrzymał zadośćuczynienie za zabrane mu beczki 
potażu, które skonfi skowano na potrzeby wojny moskiewskiej. Wynosiło ono 35 
beczek potażu, które przyznane zostały przez króla 31 marca 1635 r.24 Jemu także 
król przyznał pierwszy tytuł urzędnika ziemskiego dla Sołtyków – cześnika staro-
dubowskiego. Jan Sołtyk (wcześniej Iwan Sałtykow) został nominowany na urząd 
5 grudnia 1635 r. i sprawował go do 9 kwietnia 1650 r. Z nieznanych przyczyn ty-
tułu używał bardzo rzadko25. 

Pierwsi Sołtykowie, którzy zamieszkali w Rzeczypospolitej po ucieczce z Wiel-
kiego Księstwa Moskiewskiego, osiedlili się głównie w  powiecie dorohobuskim 
województwa smoleńskiego. Politykę nadań dla Sołtyków rozpoczął król Zygmunt 
III i  hojnie ją kontynuował król Władysław IV, za co rodzina odwdzięczyła się 
wiernością wobec działań władców. Dzięki tym nadaniom Sołtykowie weszli do 
grona wielkich posiadaczy ziemskich w  województwie smoleńskim, dysponując 
majątkami powyżej 100 dymów, tym samym należąc na początku XVII w. do naj-
zamożniejszych rodzin szlacheckich tego regionu26. Należy przypuszczać, że więk-
szość z  nich z  czasem przeszła na katolicyzm oraz zasymilowała się ze  szlachtą 
litewską, choćby poprzez ożenki. 

Aleksander Binkermajer, autor rękopiśmiennej genealogii Sołtyków uważał, 
że dopiero Bazyli (Wasyl) Sołtyk, wnuk Iwana „Jora”, syn Piotra, był pierwszym 
przedstawicielem rodziny Sołtyków w Rzeczypospolitej, o którym zachowały się 
rzetelne informacje źródłowe, a  ich ślad pozostał w  Archiwum Kurozwęckim27. 
Z kolei Zygmunt Radzimiński twierdził, że to Bazyli Sołtyk rozpoczął budowanie 
pozycji rodziny w Rzeczypospolitej. Pisał, „że poprowadził polską linię Sołtyków, 
która w  krótkim czasie niezwykłym zajaśniała blaskiem, wydając z  łona swego 
kilkunastu senatorów i mężów stanu dobrze zasłużonych nowej ojczyźnie”28. Ba-
zyli, tak jak ojciec i dziadek, urodził się jeszcze na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego. Następnie pojawił się razem ze swoją rodziną w Rzeczypospoli-
tej około 1612  r. Wymieniany był jako uczestnik wojny moskiewskiej29, musiał 
być wtedy już młodzieńcem. Po wojnach moskiewskich, za wspieranie aspiracji 

23 Volumina Constitutionum. T. 4: 1641–1668, vol. 2: 1659–1668, oprac. S. Grodziski, M. Kwiecień, K. Fokt, 
Warszawa 2017, s. 77.

24 RGADA, ML, fond 389, opis 6, część 5, Regestr przywilejów, konfirmacji, konsensów na daniny w woje-
wództwie smoleńskim, księga nr 108, s. 99.

25 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–
XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2003, s. 233–234.

26 A. Rachuba, Metryka litewska…, s. 39–40.
27 Biblioteka Jagiellońska w  Krakowie (dalej: BJ), A.  Binkermajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 

382/75, k. 1.
28 Z.L. Radzimiński, op. cit., s. 78.
29 P. Kułakowśkyj, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), „Studia Źródło-

znawcze” 2000, t. 38, s. 71.
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i polityki króla Zygmunta III, uzyskał indygenat (około 1619 r.), choć nie potwier-
dzają tego konstytucje sejmowe30. 

Po rozejmie dywilińskim Zygmunt III Waza powołał swojego syna Władysława 
na zarządcę ziem siewiersko-czernihowskich, decyzję tę zatwierdził sejm 1620 r. 
Na mocy specjalnej konstytucji na terenie tym zaczęto tworzyć urzędy grodzkie 
i ziemskie. Jednym z priorytetów było szybkie obsadzenie urzędu chorążego. Szło 
to dość mozolnie31. Terytoria, które po ogłoszonym pokoju weszły w skład Rze-
czypospolitej, stały się obiektem walk o  wpływy miejscowej szlachty, tworzenia 
się tu zalążków stronnictwa regalistów i  opozycji. Przy powierzaniu stanowisk 
decydujący głos miał królewicz Władysław. Ze względu na silną pozycję rodziny 
Sołtyków jeden z urzędów przypadł także w udziale Bazylemu, który został na-
grodzony godnością podczaszego nowogrodzkiego na mocy przywileju wydanego 
w Orszy 18 sierpnia 1633 r. (pełnił urząd do 1635 r.)32. W 1634 r. służył na dworze 
króla33. Był uczestnikiem wojny smoleńskiej, który stawił poczet do nadwornej 
chorągwi Władysława IV34. W latach trzydziestych XVII w. Sołtyk znalazł się w or-
bicie klientów Adama Kisiela – podkomorzego czernihowskiego, mającego bar-
dzo duże wpływy w województwie kijowskim i czernihowskim, uczestnika wojny 
smoleńskiej, w tym czasie stale przebywającego na Czernihowszczyźnie. Podko-
morzy czernihowski pracował wówczas nad stworzeniem silnego obozu poparcia 
swojej osoby wśród urzędników ziemskich i widział Bazylego Sołtyka wśród swo-
ich popleczników35. Na sejmie zwyczajnym 1635 r. zostało utworzone wojewódz-
two czernihowskie. Stało się to po podpisaniu traktatów z Moskwą w Polanowie 
w 1634 r. i zrzeczeniu się roszczeń Władysława IV do tronu carskiego. Nowe wo-
jewództwo posiadało dwa powiaty: czernihowski i nowogrodzki-siewierski. Bazyli 
Sołtyk otrzymał przywilej na urząd podczaszego czernihowskiego 9 marca 1635 r., 
być może także za sprawą poparcia Adama Kisiela. Funkcję tę pełnił do 26 wrze-
śnia 1659 r.36 Na koniec lat trzydziestych przypadł konfl ikt pomiędzy, mającym już 
w województwie ustabilizowaną pozycję Adamem Kisielem, a Bazylim Sołtykiem. 

Za Petro Kułakowśkyjem należy przypuszczać, że jego osią było przejście Bazy-
lego na katolicyzm, co nastąpiło około 1637 r. Adam Kisiel był wyznawcą prawosła-
wia i w tej grupie miał również najwięcej zwolenników. Z 20 lutego 1637 r. pocho-
dził wpis o konfl ikcie pomiędzy podkomorzym czernihowskim Adamem Kisielem 
a braćmi Bazylim i Pawłem Sołtykami. Adam Kisiel zarzucał braciom, „że nie są 
mu w szlachectwie równi”37. Po raz pierwszy próbował zdeprecjonować pozycję 
Bazylego Sołtyka i jego brata podczas sejmiku czernihowskiego, odbywającego się 

30 Ibidem, s. 58.
31 Urzędnicy województw kijowskiego i  czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E.  Janas, W.  Kła-

czewski, Kórnik 2002, s. 6–7, 8–9.
32 Ibidem, s. 222.
33 BJ, A. Binkermajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 1.
34 P. Kułakowśkyj, op. cit., s. 71.
35 Ibidem, s. 58.
36 Urzędnicy województw kijowskiego…, s. 169.
37 Metryka ruska (wołyńska). Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw 

wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego, czernihowskiego) 1569–1673, oprac. H. Boriak, L. Demczenko, P. Kenne-
dy Grimsted, N. Jakowenko, W. Krawczenko, W. Straszko, K. Wysłobokow, H. Wajs, Kijów 2002, s. 747.



25Kariery polityczne pierwszych przedstawicieli polskiej linii rodziny Sołtyków…

w 1637 r. Konfl ikt pomiędzy Sołtykami a Adamem Kisielem nie wpłynął jednak 
na wybór Bazylego jako reprezentanta na nadchodzący sejm. Został on wybrany 
posłem na sejm zwyczajny 1638 r. z województwa smoleńskiego i przybył na jego 
obrady do Warszawy38. Występował przeciw swojemu wrogowi Adamowi Kisie-
lowi. Domagał się wymierzenia kary podkomorzemu za przekonywanie posłów 
i  senatorów do uchylenia kary śmierci dla Pawluka. Obiecał to bowiem Koza-
kom. W  odpowiedzi na ten konfl ikt Adam Kisiel zainicjował proces przeciwko 
Sołtykom o  przywłaszczenie szlachectwa39. W  sejmie 1639  r. nie uczestniczył40. 
Ostatecznie 30 maja 1640 r. Adam Kisiel musiał skapitulować oraz wycofać swoje 
oskarżenie o brak szlacheckiego pochodzenia braci Sołtyków41. Bazylemu Sołtyko-
wi, jako spadkobiercy wuja Pawła Sołtyka, sejm nadzwyczajny warszawski 1659 r. 
wyznaczył zadośćuczynienie za utratę dóbr trubeckich, o co zresztą prosił sejmik 
przedsejmowy województwa kijowskiego z tego samego roku. Było to 50 000 złp, 
które miały zostać wypłacone ze  skarbu koronnego na najbliższym przypadają-
cym sejmie oraz kwota 3310 złp prowizji płacona co roku42. Nie udało mu się jed-
nak uzyskać tego zadośćuczynienia o czym informowano na sejmie warszawskim 
1661 r., zapewniając jednocześnie, że ostatecznie zaległe sumy wypłacone zostaną 
na najbliższym sejmie43. Bazyli Sołtyk już tego nie doczekał. Zmarł 9 marca 1662 r. 
Na sejmie warszawskim 1667 r. sprawa sumy trubeckiej wróciła. Ustalone na wcze-
śniejszych sejmach kwoty, wraz z należnymi prowizjami za zwłokę, nie zostały wy-
płacone. Sejm tego roku znów podjął uchwałę, że zaległa wypłata zadośćuczynie-
nia wraz z prowizją powinna zostać wypłacona sukcesorom Bazylego Sołtyka44. 
Kwestia ta wróciła jeszcze na sejmiku województwa kijowskiego w 1669 r. i sejmie 
pacyfi kacyjnym 1673  r., na którym upominano się w  sprawie zadośćuczynienia 
już dla syna Bazylego – Aleksandra Nikodema45. Postanowień co do wypłaty sumy 
trubeckiej znów nie dopełniono. 

Bazyli Sołtyk był żonaty z Aleksandrą lub Marią Obodeńską herbu Półkozic 
najprawdopodobniej w 1620 r.46 Był dziedzicem dóbr nadanych jeszcze dziadko-
wi Iwanowi Mikityczowi Sołtykowi przez Zygmunta III i Władysława IV47. Wraz 
z bratem Pawłem Sołtykiem w 1628 r. dał w dzierżawę Janowi Kurowskiemu wsie: 
Dziewica oraz Weresocz, nadane jeszcze jego dziadkowi48. Brat Paweł 18 paź-
dziernika 1641 r. ustąpił mu 80 włók we wsiach Poroslina, Siemienowa, Wacko-
wa w ujeździe dorohobuskim w powiecie smoleńskim, wsie te także nadane były 

38 P. Kułakowśkyj, op. cit., s. 58.
39 F. Sysyn, Between Poland and the Ukraine: the dilemma of Adam Kysil, 1600–1653, Cambridge 1985, s. 98, 

292.
40 Z. Trawicka, Sejm roku 1639, „Studia Historyczne” 1972, R. 16, z. 4 (59), s. 560–597.
41 Metryka ruska (wołyńska)…, s. 754–755; Archiv’ Jugozapadnoj Rossìi, izdavaemyj Vremennoû kommissìeû 

dljâ razbora drevnih aktov, cz. 2, t. 2, Kijów 1888, s. 54. 
42 Volumina Constitutionum, s. 77.
43 Ibidem, s. 171. 
44 Ibidem, s. 325.
45 Archiv’ Jugozapadnoj Rossìi..., s. 267.
46 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 4.
47 Metryka litewska…, s. 29.
48 Metryka ruska (wołyńska)…, s. 658.
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„Jorowi”49. W 1649 r., razem z bratem Pawłem, był właścicielem wsi Radyczów, Po-
rzoza w województwie czernihowskim50. Zatem miał swoje dobra zarówno w wo-
jewództwie czernihowskim, jak i smoleńskim. Pozostawił dwóch synów: starsze-
go Remigiana i młodszego Aleksandra Nikodema51. Remigian został rzekomym 
stolnikiem nowogrodzkim 1 sierpnia 1684 r.52 Stanisław Kossakowski sugeruje, że 
nie miał dzieci53, natomiast A. Binkermajer informacji tych nie potwierdza, przy-
puszczał nawet, że miał dwie córki54. Drugi syn Bazylego – Aleksander Nikodem, 
to kluczowa postać dla rodziny Sołtyków, gdyż to właśnie jego synowie z dwóch 
związków małżeńskich zapoczątkowali linie starszą i młodszą rodziny. 

Aleksander Nikodem Sołtyk – jego żony i dzieci

Aleksander Nikodem urodził się już w Rzeczypospolitej, musiało stać się to w la-
tach trzydziestych XVII w., skoro według A. Birkenmajera jego rodzice w 1620 r. 
byli już małżeństwem55. Nic nie wiadomo o jego młodości czy wykształceniu. Oj-
ciec Aleksandra Nikodema – Bazyli był związany z  ziemią czernihowską, gdzie 
posiadał swój majątek. Miał także dobra w  województwie smoleńskim. Jednak 
w 1667 r., na mocy rozejmu andruszowskiego kończącego wojnę z Moskwą, od-
padły od Rzeczypospolitej województwo smoleńskie, czernihowskie także połowa 
województwa kijowskiego. A zatem należy przypuszczać, że Aleksander Nikodem 
stracił ziemie dziedziczone po ojcu. Zapewne dlatego związał się z województwem 
bracławskim. Nie były to najszczęśliwsze dla niego okoliczności, bowiem po od-
padnięciu wschodnich województw musiał wieść skromny żywot. Dopiero w koń-
cówce swego życia zakupił dobra w ziemi przemyskiej, w województwie ruskim, 
które stały się rodzinnym majątkiem przekazywanym z pokolenia na pokolenie56. 

Skąpe są informacje na temat jego działalności publicznej. Najprawdopodob-
niej służył w  młodości jako porucznik w  chorągwi starosty czerwonogrodzkie-
go Jana Potockiego. W tej randze zastępował nieobecnego przy wojsku rotmistrza 
i wówczas dowodził chorągwią57. W związku z tym, że Jan Potocki nie wziął udzia-
łu w walkach w Ukrainie latem 1672 r., a był tam jego pułk, być może to Alek-
sander Nikodem Sołtyk zastępował go wówczas na stanowisku pułkownika58. To 
tłumaczyłoby inskrypcję na jego portrecie, znajdującym się w kolekcji Muzeum 
Narodowego w Kielcach, w której użyto określenia „pułkownik”. Na obrazie, uka-

49 Metryka litewska…, s. 148.
50 P. Kułakowśkyj, op. cit., s. 71.
51 S. Kossakowski, op. cit., s. 213.
52 Urzędnicy województw kijowskiego…, s. 241.
53 S. Kossakowski, op. cit., s. 213.
54 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 4.
55 Ibidem.
56 K. Wolski, Mikołaj „na Żurawiczkach” Sołtyk, kasztelan przemyski, 1726–1745, „Czasopismo Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich” 1998, z. 9, s. 37.
57 Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1, cz. 1, wyd. F. Kulczycki, Kraków 1880, s. 609; cz. 2, s. 1025.
58 M. Nagielski, Jan Potocki, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 28, Wrocław–Warszawa – Kra-

ków – Gdańsk – Łódź 1984–1985, s. 29–31.
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zującym mężczyznę trzymającego buzdygan ofi cerski oraz rękojeść szabli, u dołu 
pierwotnie umieszczona była inskrypcja, usunięta w  wyniku prac konserwator-
skich. Jej treść, która brzmiała: „Aleksander / Sołtyk / Stolnik Podolski / Pułkow-
nik Hetmana Wielkiego Koronnego”59, można jednak odtworzyć na podstawie ar-
chiwalnej fotografi i. Sugerując się napisem można przypuszczać, że Aleksander 
Nikodem związał się z hetmanem Stanisławem Rewerą Potockim. Chorągiew puł-
kownika Jana Potockiego brała udział w kampanii żwanieckiej, wchodząc w skład 
pułku hetmana, najprawdopodobniej był tam wówczas i Aleksander Nikodem60. 
W 1669 r. wraz ze szlachtą województwa bracławskiego podpisał Sołtyk dyplom 
elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Co prawda jedynie imieniem Alek-
sander, ale z pewnością chodzi o jego osobę61. 

Genealodzy S.  Kossakowski i  T.  Żychliński zgodnie twierdzą, że Aleksander 
Nikodem był cześnikiem bracławskim62, podobnie informuje spis urzędników wo-
jewództwa podolskiego63. Inaczej podaje A. Birkenmajer, który nie przypisał Alek-
sandrowi Nikodemowi Sołtykowi tego urzędu64. Wówczas cześnikiem bracław-
skim (1674) był także Nikodem Żaboklicki65, ale jak wiadomo podwójna obsada 
urzędów nie była w tamtym czasie rzadkością i nie ma podstaw, by kwestionować 
cześnikostwo Aleksandra Nikodema Sołtyka. Sprawował także urząd łowczego 
podolskiego (kamienieckiego). Otrzymał go po wspomnianym już Nikodemie Ża-
boklickim, który łowczym podolskim był zaledwie przez miesiąc, awansując na 
chorążego bracławskiego. Dyplom dla Aleksandra Nikodema wystawiono z datą 
11 marca 1676 r. Następnie został stolnikiem podolskim, z urzędem tym jest on 
wzmiankowany w źródłach z  lipca 1680 r., 5 grudnia 1691 r. i 11 lutego 1693 r. 
Jednocześnie w latach 1681–1690 tym samym urzędem legitymował się Stanisław 
Żaboklicki, a w latach 1690–1691 Jan Kosiłowski66. Nie był w tym czasie aktywny 
na sejmiku podolskim. Akta sejmikowe podolskie z lat 1672–1698 nie wspominają 
o nim67. 

Pierwsze małżeństwo Aleksander Nikodem Sołtyk zawarł z Zuzanną Gołyńską 
herbu Prawdzic, podczaszanką czernihowską, córką Wojciecha i Teofi lii Zaćwili-
chowskiej herbu Radwan68. Był żonaty w 1673 r.69 Rodzina Gołyńskiej wywodziła 
się z terenów wschodnich – z Podola i Bracławszczyzyny, a osiadła w wojewódz-

59 Tekst pochodzi z muzealnego opisu zabytku w systemie ewidencji zabytków MONA w Muzeum Naro-
dowym w Kielcach.

60 M. Nagielski, op. cit., s. 32.
61 Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Au-

gusta III, oprac. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 
1908/1909, t. 1, s. 212. Sołtyk podpisał się tu jedynie imieniem Aleksander, ale z pewnością chodzi o tę samą 
osobę, bowiem żaden żyjący w tamtym czasie Sołtyk nie nosił tego imienia.

62 T. Żychliński, op. cit., s.156; S. Kossakowski, op. cit., s. 210–227.
63 Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E.  Janas, W.  Kłaczewski, J.  Kurtyka, A.  Sochacka, 

Kórnik 1998, s. 137.
64 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 2–3.
65 Volumina Legum (dalej: VL), wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 162.
66 Urzędnicy podolscy…, s. 75. 
67 Akta sejmiku podolskiego in hostio 1672–1698, oprac. J. Stolicki, Kraków 2002, s. 1–238.
68 T. Żychliński, op. cit., s. 156; BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 7.
69 Ibidem.
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twie sandomierskim. Właściwie to małżeństwo pozwoliło mu na stałe zamiesz-
kać w  ziemi przemyskiej, powiecie przeworskim, bowiem w  zastaw od Gołyń-
skich otrzymał wsie Białoboki i Markową70. Niemniej rodzina jego pierwszej żony, 
tak jak i on, nie posiadała rozległego majątku i też wiele straciła po odpadnięciu 
wschodnich województw. Drugą żoną Aleksandra Nikodema Sołtyka była Fran-
ciszka z Mycielina Mycielska herbu Dołęga, pochodząca z Wielkopolski, niema-
jąca wiele wspólnego z województwem bracławskim czy ruskim71. Najprawdopo-
dobniej ożenek nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XVII w., bowiem w 1696 r. 
urodziła się Katarzyna, córka małżeństwa, późniejsza ksieni klasztoru w Jarosła-
wiu. Podana data narodzin jest wiarygodna. Druga żona Aleksandra Nikodema 
przeżyła go i zmarła przed 1713 r.72 

Zmiany w stanie posiadania Aleksandra Nikodema Sołtyka nastąpiły na po-
czątku XVIII w., bowiem nabył on wówczas wieś Żurowice Wielkie, będącą częścią 
Żurowiczek w ziemi przemyskiej (wymiennie nazwa Żurawiczki)73. Później pew-
nie dokupił pozostałą część. To pozwoliło mu stać się pełnoprawnym właścicielem 
ziemskim. W  województwie sandomierskim należała do niego wieś Zajezierze, 
połowa wsi Bogoria oraz okazała kamienica w Sandomierzu. Dla drugiej żony – 
Franciszki Mycielskiej zabezpieczona była suma 30 000 złp na dobrach sandomier-
skich, a także 1000 złp dla sandomierskich ojców reformatów i 1000 złp dla refor-
matów w Jarosławiu74. W ziemi przemyskiej w powiecie przeworskim Sołtyk po 
Gołyńskich posiadał w zastawie wsie – Białoboki i Markową (zastawna suma opie-
wała tu na 335 784 złp w roku 1713)75.Wraz z pierwszą żoną, w lipcu 1680 r. wziął 
w zastaw od swego brata stolnika nowogrodzkiego, wieś Krowicę w województwie 
bełskim. Zastaw opiewał na 10 000 złp i miał obowiązywać do 6 stycznia 1684 r.76 
Wydaje się, że najważniejszym nabytkiem Aleksandra Nikodema była wieś Żu-
rowice Wielkie, które stanowiły część wsi Żurowiczki w  województwie ruskim, 
w ziemi przemyskiej, bo to one stały się rodzinnymi dobrami77. Po bracie Remigia-
nie pozostały mu także dobra w województwie bracławskim, wsie Supranów, So-
senka, Sokolenka i Lisówka, ale pozostawały w zastawie u Liniewskich78. Posiadał 
także cztery wsie w ziemiach ukraińskich po ojcu. Testament nie wymienia nazw, 
ale wśród nich mogły być Radyczów oraz Porzoza79.

W przypadku potomstwa Aleksandra Nikodema w źródłach pojawiają się licz-
ne rozbieżności. Ostatecznie jednak należy stwierdzić, że miał on z obu małżeństw 
siedmiu synów. Z pierwszego z Zuzanną Gołyńską: Macieja Aleksandra, Mikołaja 

70 K. Wolski, op. cit., s. 37.
71 Ibidem.
72 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 2.
73 Ibidem, k. 38.
74 BJ, Archiwum Macieja Sołtyka, sygn. 7584 IV, t. 8, Dokumenty Michała Sołtyka, k. 1–2, 14–15.
75 Ibidem.
76 Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi Grodzkie Lubelskie, Zapisy, sygn. 120, k. 506–507v.
77 Nieznana jest jednak data ich nabycia. BJ, Archiwum Macieja Sołtyka, sygn. 7584 IV, t. 8, Dokumenty 

Michała Sołtyka, k. 1–2.
78 K. Wolski, op. cit., s. 37.
79 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, 

sygn. 1/368/0/-/100, Testament Aleksandra Nikodema Sołtyka, k. 43.
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Aleksandra, Józefa Franciszka i Franciszka. O tym ostatnim nie wspomina żaden 
z genealogów. Jego obecność potwierdza jednak w swym testamencie Aleksander 
Nikodem, zapisując Franciszkowi ruchomości80. Widnieje on także w dziale mająt-
kowym pomiędzy braćmi; to znak, że żył jeszcze w 1713 r. Wszyscy genealodzy po-
dają, że z drugiego małżeństwa z Franciszką Mycielską, Aleksander Nikodem miał 
synów Antoniego oraz Michała Aleksandra81, on sam wspomniał jeszcze w swym 
testamencie o najmłodszym swym synu Remigianie, który w ostatnim roku życia 
ojca (czyli w 1705) był jeszcze dzieckiem82. Żaden z wymienionych genealogów nie 
zaznaczył jego obecności. Wątpliwe jest istnienie Jana, choć piszą o nim S. Kossa-
kowski83 oraz T. Żychliński84. Wedle ich informacji nie wiadomo o nim nic poza 
tym, że w  roku 1713 był chorążym infl anckim i  zastawnym dzierżawcą Roday-
zmujży w Infl antach. Zapewne zaszła tu pomyłka, bowiem w tym czasie chorążym 
infl anckim był Jan Sołtan, przedtem chorąży starodubowski, wzięty przez genealo-
gów za Sołtyka85. 

Istnieją rozbieżności co do tego, z którego małżeństwa były córki Aleksandra 
Nikodema. S.  Kossakowski podaje ogólną liczbę córek (siedem)86, T.  Żychliński 
również podaje, że miał siedem córek, wydaje się jednak, że błędnie przypisuje, 
z którego były małżeństwa87. Z kolei A. Birkenmajer wymienia tylko trzy córki, 
które zostały wspomniane w dziale majątku pomiędzy braćmi (Helena, Francisz-
ka, Katarzyna)88. Wszystko wskazuje na to, że w rzeczywistości Aleksander Niko-
dem miał osiem córek, wymienianych siedem oraz ósmą, nie wspomnianą przez 
żadnego genealoga, zapewne dlatego, że zmarła będąc dzieckiem, a wymieniana 
jest przez kronikę klasztoru w Jarosławiu89. Bardziej precyzyjnie wypowiada się na 
ten temat K. Wolski i jego ustalenia należy ostatecznie brać pod uwagę. Z pierw-
szego małżeństwa urodziły się: Elżbieta, Zofi a, Franciszka, które po śmierci ojca 
wydał za mąż ich rodzony brat Mikołaj Sołtyk. Elżbieta wydana została za Fran-
ciszka Kochanowskiego, a po jego śmierci za Jana Mikołaja Krasińskiego – kaszte-
lana małogoskiego, którego była drugą żoną, a w roku 1717 już po nim wdową90; 
Zofi a w 1704 r. wyszła za mąż za Jana Drohojowskiego, a była już jego trzecią żoną 
(jej posag opiewał 10 000 złp oraz wartość klejnotów)91. Franciszka wydana została 
przez Mikołaja Sołtyka dopiero w 1715 r. za Józefa Morskiego, stolnika czernihow-
skiego92. Z pierwszego małżeństwa urodziły się także jeszcze dwie córki: Teofi la 

80 Ibidem, k. 52.
81 Zgodni są co do tego w swych przekazach wszyscy genealodzy cytowani wcześniej.
82 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 1/368/0/-/100, Testament Aleksandra Nikodema 

Sołtyka, k. 53.
83 S. Kossakowski, op. cit., s. 213.
84 T. Żychliński, op. cit., s. 156.
85 Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 118.
86 S. Kossakowski, op. cit., s. 213.
87 T. Żychliński, op. cit., s. 156.
88 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 7.
89 Archiwum Prowincji Franciszkanów Reformatów w Krakowie (dalej: APF – R. Krak.), Kronika klaszto-

ru, k. 405.
90 K. Wolski, op. cit., s. 41.
91 J. Drohojowski, Kronika Drohojowskich, cz. 1, Kraków 1904, s. 125–126.
92 K. Wolski, op. cit., s. 42.
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i Marianna (Teresa). Skoro Marianna (Teresa) rozpoczęła nowicjat u benedykty-
nek w Jarosławiu 19 września 1693 r., to musiała urodzić się jeszcze w pierwszym 
małżeństwie Aleksandra Nikodema Sołtyka. Śluby złożyła 10 lutego 1695 r., peł-
niąc funkcję chórowej, konsekracja nastąpiła 19 sierpnia 1696 r., zmarła 21 lipca 
1748 r. W tym samym klasztorze przebywała Teofi la Sołtykówna, która również 
pełniła funkcję chórowej93. Siostra Teofi la Sołtykówna zmarła 12 maja 1761 r.94 

Na pewno z  drugiego małżeństwa były córki: Helena, Katarzyna i  Bogumi-
ła, bowiem wszystkie one urodziły się w  połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
Aleksander Nikodem był w  drugim związku. Najwcześniej urodziła się Helena, 
chrzczona w kościele w Rudołowicach 2 stycznia 1695 r., a jej ojcem chrzestnym 
był Mikołaj Sołtyk, jej przyrodni brat. On także zadbał później o  jej zamążpój-
ście. Helena została żoną Józefa Rosnowskiego – stolnika sanockiego, już wdowca, 
który był szwagrem Mikołaja Sołtyka95. W 1696 r. urodziła się Katarzyna, najbar-
dziej wyróżniająca się Sołtykówna; nowicjat rozpoczęła w Jarosławiu 13 paździer-
nika 1712 r., śluby złożyła 20 kwietnia 1714 r. (chórowa), a jej konsekracja nastą-
piła 24 sierpnia 1721 r. Po śmierci ksieni Anny Mniszchówny 12 czerwca 1743 r. 
została obrana jej następczynią96. Na funkcji ksieni zastał ją w Jarosławiu biskup 
przemyski Wacław Hieronim Sierakowski, wizytujący klasztory diecezji od 1745 r. 
Obszerne akta tej wizytacji dały obraz klasztoru zarządzanego ręką Sołtykówny 
– z wniosków wynikało, że kwitnie w nim pobożność, ale klauzula zachowywana 
jest niedbale, a wspólność dóbr zanika (siostry miały prywatne służące, uczennice, 
zwierzęta i dochody związane z urzędami). Zarządzenia biskupa, zmierzające do 
usunięcia tych nieporządków, Sołtykówna przyjęła niechętnie97. Nie można zatem 
przypisać Sołtykównie wielkich dokonań na rzecz zgromadzenia. Ponadto z tego 
małżeństwa pomijana przez genealogów była jeszcze najmłodsza córka Aleksan-
dra Nikodema – Bogumiła, urodzona w 1701 r., zmarła jako dziecko, pochowana 
30 czerwca 1705 r. w podziemiach kościoła oo. reformatów w Jarosławiu98.

Z 29 kwietnia 1705 r. pochodzi testament Aleksandra Nikodema Sołtyka, spisa-
ny w Żurowiczkach, w jego rodzinnym majątku. W pierwszych słowach swej ostat-
niej woli zadbał przede wszystkim o swoje dzieci, wskazując ich opiekunów. Liczył, 
że użyją wszelkiej protekcji wobec jego synów, polecał im także swoją małżonkę. 
Na protektorów dla nich wybrał: Teodora Potockiego, wówczas biskupa chełmiń-
skiego (który spełnił pokładane w nim nadzieje, kierując karierą najstarszego syna 
Macieja Aleksandra), Józefa Potockiego – generała i wojewodę kijowskiego (który 
szczególnie zaopiekował się Józefem Sołtykiem) oraz Nikodema Żaboklickiego – 
wojewodę podolskiego, a także Krzysztofa Skarbka – kasztelana halickiego. Pro-
sił ich, aby szczególnie opiekowali się synami „od krzywd bronili i  wspomagali 

93 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 2: Polska centralna i południowa, 
Warszawa 2005, s. 212.

94 K. Wolski, op. cit., s. 39.
95 Ibidem, s. 41.
96 Ibidem, s. 210, 212.
97 M. Borkowska, Dynastie ksieni jarosławskich, „Nasza przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury 

Katolickiej w Polsce” 1992, t. 77, s. 290–291.
98 APF – R. Krak, Kronika klasztoru, k. 405.
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we wszystkim”99. Wyznaczeni opiekunowie, szczególnie Potoccy, znacząco przy-
czynili się do uzyskania określonej pozycji i rozwoju karier synów Aleksandra Ni-
kodema Sołtyka. Zjednanie dla dzieci, pełniących wysokie funkcje protektorów, 
świadczyło także o dobrych relacjach Aleksandra Nikodema z nimi. W rodzinnym 
majątku w Żurowiczkach nakazał pozostać Mikołajkowi Sołtykowi wraz z matką, 
którą syn miał się opiekować. Na Żurowiczkach zapisał jej sumy posagowe w wy-
sokości 30 000 złp. Ponadto przekazał im Żarcyn (?). Zalecił, aby pozostali synowie 
– Józef, Franciszek, Antoni, Michał i najmłodszy Remigian byli we wszystkim po-
słuszni swojemu bratu Mikołajowi. Dla pozostałych synów zostawił dobra ukraiń-
skie w postaci czterech wsi. Wspomógł także różnymi sumami pieniędzy klasztory 
i kościoły, oo. reformatów w Jarosławiu, kościół w Przeworsku czy Sandomierzu; 
podkreślał, że możliwość wychowania w wierze katolickiej, jaką stworzył mu oj-
ciec, bardzo rzutowała na jego życie. Pragnął odwdzięczyć się tym, którzy tę wiarę 
w nim kształtowali i dzięki którym ją pogłębiał. Do spisanego testamentu dołączył 
regestr rzeczy ruchomych, które przekazywał swoim dzieciom. Wśród nich zna-
lazł się niezwykle cenny dla rodziny, zapewne ze względów sentymentalnych, ob-
raz Najświętszej Marii Panny, który trafi ł w ręce Mikołaja. Każdy z synów otrzymał 
szablę lub rząd koński mniej lub bardziej okazały, ubrania osobiste ojca, konie czy 
kulbakę. Józefowi, który swoją przyszłość związał z wojskiem, ojciec podarował 
ponadto swój buzdygan100. 

Aleksander Nikodem Sołtyk zmarł w  rodzinnym majątku w  Żurowiczkach 
w roku 1705, a pochowany został 3 czerwca tegoż roku w podziemiach jarosław-
skiego kościoła oo. reformatów, którzy zgodnie z jego wolą otrzymali 1100 złp tuż 
po jego śmierci. W tym samym roku zmarła druga żona Sołtyka, Franciszka My-
cielska. Pochowana została wraz z nim w podziemiach kościoła w Jarosławiu101. 
Tuż po śmierci matki, ich syn, Mikołaj Aleksander Sołtyk, który osiadł w majątku 
w Żurowiczkach, wypłacił oo. reformatom 800 złp na nabożeństwa za duszę ojca 
i macochy102.

Mikołaj Aleksander Sołtyk, kasztelan przemyski, spadkobierca rodzinnego 
gniazda

Mikołaj Aleksander Sołtyk – drugi syn Aleksandra Nikodema i Zuzanny, przejął 
po ojcu rodzinny majątek Żurowiczki103. Aktywnie uczestniczący w życiu politycz-
nym, cieszący się zaufaniem szlachty ziemi przemyskiej. Był wojskowym, posłem 
na sejm, później senatorem oraz wielokrotnym reprezentantem ziemi przemy-
skiej w Trybunale Skarbowym. Piął się wytrwale po szczeblach kariery, wiążąc się 

99 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 1/368/0/-/100, Testament Aleksandra Nikodema 
Sołtyka, k. 43.

100 Ibidem, k. 43–55. 
101 APF – R. Krak, Kronika klasztoru, k. 314, 405.
102 Ibidem, k. 314.
103 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 1/368/0/-/100, Testament Aleksandra Nikodema 

Sołtyka, k. 43.
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z tymi, którzy zapewniali mu protekcję oraz lepszą pozycję materialną i społeczną. 
Szczególnie korzystał ze wsparcia spokrewnionych z Sołtykami Potockich. 

Data jego urodzin nie jest znana, niewiele wiadomo także o pobieranych przez 
niego naukach. Na początku swej kariery przebywał w rodzinnych dobrach w wo-
jewództwie sandomierskim, bowiem jako reprezentant tego województwa pod-
pisał elekcję Augusta II w 1697 r.104 Legitymował się wówczas urzędem łowczego 
podolskiego, odziedziczonym z pewnością po ojcu, a objętym 27 czerwca tego sa-
mego roku105.

Jak większość Sołtyków, tak i on, na początku kariery związał się z wojskiem. 
W 1702 r. wziął udział w bitwie pod Kliszowem, był wówczas porucznikiem sześć-
dziesięciokonnej chorągwi husarskiej w  pułku jazdy Marcina Kątskiego, woje-
wody kijowskiego i  generała artylerii koronnej106. W  karierze wojskowej zdobył 
wysoką pozycję, należał bowiem do grona regimentarzy hetmana wielkiego ko-
ronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego107. Brał udział w  bitwie pod Krotoszy-
nem w 1712 r.108 Jednak jego najbardziej intensywna działalność u boku hetmana 
Adama Mikołaja Sieniawskiego przypadła na lata 1714–1715, świadczy o tym wy-
miana listów dotyczących konkretnych zadań wojskowych, pomiędzy hetmanem 
a  regimentarzem Mikołajem Sołtykiem, a  także świadczonych sobie wzajemnie 
usług oraz zależności109. Swoją pozycję wojskową zawdzięczał zarówno hetmano-
wi oraz Potockim. Ojciec Mikołaja – Aleksander Nikodem w swoim testamencie 
przykazał Potockim opiekę nad synami, licząc, że ci znacząco wesprą ich w ka-
rierach110. Od 1717 r. Mikołaj Aleksander był porucznikiem chorągwi pancernej 
biskupa warmińskiego Teodora Andrzeja Potockiego, tego samego, który został 
wskazany w testamencie ojca Aleksandra Nikodema jako opiekun jego synów111. 
W 1718 r. otrzymał 10 000 złp od hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego112, któ-
re najprawdopodobniej przeznaczył na wykup kolejnych części Żurowic (mieszkał 
zgodnie z przykazaniem ojca w rodzinnym majątku w Żurowiczkach). 

Swoją działalność polityczną związał z ziemią przemyską, bowiem po śmier-
ci ojca osiadł na stałe w Żurowiczkach i zarządzał tamtejszym rodzinnym mająt-
kiem, zobowiązany przez ojca do opieki nad matką. Związał się z  konfederacją 
tarnogrodzką. 5 grudnia 1715 r. pod Tarnogrodem wyznaczony został jako jej po-
seł do cara Piotra I113. Ostatecznie delegację wstrzymano. Jako zwolennik działań 

104 Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, 
Augusta II roku 1697, Stanisława Augusta 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, 
oprac. O. Pietruski, Lwów 1845, s. 340.

105 Urzędnicy podolscy…, s. 76.
106 M. Wagner, Kliszów 1702, Warszawa 1994, s. 127.
107 J. Ronikier, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej. 

1706–1725, Kraków 1992, s. 17.
108 Ibidem, s. 173–174.
109 W zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart.), znajduje się 39 listów Mikołaja 

Sołtyka do hetmana z lat 1714–1715.
110 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 1/368/0/-/100, Testament Aleksandra Nikodema 

Sołtyka, k. 42.
111 E. Burda-Ricklefs, Sołtyk Mikołaj, w: PSB, t. 40, Warszawa–Kraków 2000, s. 418.
112 Ibidem, s. 419.
113 Dziennik Konfederacyi Tarnogrodzkiej przeciw wojskom saskim zawiązany w Polsce (1715–1717 r.) wyda-
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konfederackich uczestniczył aktywnie w sejmiku w Sądowej Wiszni. 15 czerwca 
1716  r., podczas skonfederowanego sejmiku, wybrano go konsyliarzem z  ziemi 
lwowskiej przy marszałku konfederacji – Stanisławie Ledóchowskim114. 15 mar-
ca 1717 r. wziął udział – w roli marszałka – w sejmiku relacyjnym. Informował 
wówczas kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka oraz marszałka wielkie-
go koronnego Józefa Wandalina Mniszcha (z którego osobą związał swą sympatię 
i polityczne działania) o fatalnym zachowaniu wojsk królewskich skierowanych do 
ekonomii samborskiej, które poczyniły bardzo duże szkody, zarówno materialne 
oraz ludzkie (pisał o licznych gwałtach). Prosił kanclerza Jana Szembeka o inter-
wencję u feldmarszałka Jakuba Henryka Flemminga. Zabiegał o ukaranie wszyst-
kich żołnierzy, którzy dopuścili się grabieży oraz wynagrodzenie krzywd poszko-
dowanym. Według jego szacunków straty były bardzo duże115. Brał aktywny udział 
w kolejnych sejmach. Uczestniczył w sejmie grodzieńskim 1718 r. jako poseł od 
wojska. Na sesji 12 listopada upomniał się o wypłatę wojsku zaległego żołdu116. 
Za zgodą króla, 17 kwietnia 1720 r., wszedł w posiadanie tenuty grodzieckiej117, 
a 12 czerwca tego roku ustąpił z urzędu łowczego podolskiego na rzecz brata Mi-
chała Sołtyka (syna Aleksandra Nikodema i jego drugiej żony Franciszki Myciel-
skiej)118. Następnie wziął udział w sejmie warszawskim 1720 r., na którym repre-
zentował województwo bracławskie119. Uczestniczył w radzie senatu 27 listopada 
1724 r.120 Na sejmie tego roku reprezentował wojsko i w mowie wygłoszonej do 
króla dopominał się wynagrodzenia zasłużonych żołnierzy121. 

Awans na senatora przyszedł wraz z  nominacją 2 stycznia 1726  r. na urząd 
kasztelana przemyskiego122, za który złożył publicznie podziękowanie na sejmie 
grodzieńskim 9 listopada 1726 r.123 Właściwe odnalezienie się w tak nakreślonym 
układzie politycznym zaowocowało godnością senatorską dla Mikołaja Sołty-
ka, a wcześniej, bo w 1724 r., dla jego brata Józefa, który został kasztelanem beł-
skim. Dla obu Sołtyków objęcie urzędów kasztelańskich było znaczącym awansem 
w karierze, zapewne wspartym przez Potockich, ale i protekcję Józefa Wandali-
na Mniszcha, związanego z Potockimi124 najbliższego wówczas współpracownika 

ny z rękopisu współczesnego w Bibliotece Publicznej w Poznaniu znajdującego się, wyd. E. Raczyński, Poznań 1841, 
s. 52.

114 Akta grodzkie i  ziemskie z  czasów Rzeczypospolitej Polskiej z  archiwum tak zwanego bernardyńskiego 
we Lwowie. T. 23: Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731–1772 (dalej: AGZ), oprac. 
A. Prochaska, Lwów 1928, s. 640.

115 BCzart., Archiwum Szembeka, Mikołaj Sołtyk do Jana Szembeka, Wisznia 15 III 1717, sygn. 515, k. 415.
116 Teka Gabryela Junoszy Podoskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego wydana przez Kazimierza Jarochowskiego 

(dalej: Teki Podoskiego), t. 6: Rok 1718, sesja 33, 12 listopada, Poznań 1862, s. 242.
117 AGAD, Metryka Koronna (dalej: MK), Sigillata 19, Konsens królewski z dnia 17 IV 1720, k. 284. 
118 Urzędnicy podolscy…, s. 76.
119 Teka Podoskiego, t. 2, s. 110.
120 BCzart., Suplement do panowania Augusta II. Początek XVIII wieku, Rada senatu 27 listopada 1724 r., 

sygn. 567, k. 396.
121 BOss., Mowa JWP Sołtyka, starosty grójeckiego do JKM od wojska podczas sejmu, sygn. 341, k. 74–75.
122 Urzędnicy województwa ruskiego od XIV do XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987, s. 204. 
123 Teka Podoskiego, t. 3: Diariusz sejmu an. 1726, dzień 9 novembris, sobota, s. 156.
124 H. Perzanowska, Józef Wandalin Mniszech, w: PSB, t. 21, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, 

s. 475–478.
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Augusta II. Kasztelanie przemyska i bełska należały do kasztelanii mniejszych, nie-
mniej dla Sołtyków był to znaczący prestiż. 

Na lata po awansie do senatu przypadł szczyt aktywności politycznej Mikołaja. 
Uczestniczył on w sejmikach w Sądowej Wiszni, sprawując na nich rozmaite funk-
cje, szczególnie zaś zajmowały go sprawy gospodarcze regionu, w którym na stałe 
mieszkał. Wybrano go na komisarza do Trybunału Skarbowego w Radomiu oraz 
członka komisji do rokowań z Rosją125. Po sejmie 1726 r. wziął udział w radzie se-
natu126. W tym roku uczestniczył także jako sędzia Trybunału Koronnego w sejmi-
ku gospodarczym, który odbył się 10 września 1726 r.127 Podpisał również protest 
zgromadzonej tam szlachty w  sprawie Kurlandii128. Uczestniczył w  nadzwyczaj-
nym sejmie grodzieńskim roku 1729129. W kwietniu 1730 r. pisał do Potockiej, że 
uczestniczył w Trybunale Skarbowym w Radomiu, zajmując się sprawami wojska, 
a w dowodzeniu chorągwią zastępował go namiestnik130. Gdy w maju 1730 r. zmarł 
kasztelan lwowski Kazimierz Leszczyński, Mikołaj Sołtyk rozpoczął starania o ten 
urząd. Bliższy interesom dworu okazał się jednak Maciej Józef Ustrzycki – pod-
komorzy przemyski, pochodzący z rodziny dawno osiadłej w ziemi przemyskiej, 
mającej tu koneksje i wpływy. To właśnie jemu udało się uzyskać urząd kasztelana 
lwowskiego. Należy przypuszczać, że Mikołaj Sołtyk w  związku z  tym pozostał 
niepocieszony131. Uczestniczył w sejmie 1730 r.132, a 20 października 1730 r. złożył 
podpis pod postanowieniami posejmowej rady senatu133. W 1730 r. (12 września) 
przewodniczył sejmikowi gospodarczemu wiszeńskiemu134, w  tym samym roku 
(24 stycznia)135 oraz w  następnym – 23 stycznia 1731  r.136 podpisał zarządzenia 
sądu boni ordinis dla ziemi przemyskiej jako kasztelan. Był rezydentem do boku 
królewskiego w ostatnim kwartale roku 1731 oraz w 1732 r.137 Uczestniczył w nad-
zwyczajnym sejmie warszawskim 1733 r., który został przerwany ze względu na 
śmierć króla Augusta II138. 

Podczas bezkrólewia Mikołaj Aleksander Sołtyk, podobnie jak szlachta zie-
mi przemyskiej i w szerszym kontekście województwo ruskie, był zwolennikiem 
wyboru „Piasta” na króla. Jako gorliwy przeciwnik obioru cudzoziemca należał 
do stronników Stanisława Leszczyńskiego. Po śmierci Augusta II przystąpił do 

125 VL, t. 6, s. 211, 213.
126 M. Markiewicz, Rady senatorskie Augusta II (1697–1733), Warszawa 1988, s. 80.
127 AGZ, t. 22, s. 698.
128 Ibidem, s. 701.
129 Teka Podoskiego, t. 3, s. 308.
130 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie (dalej: CDIAK), fond 49 (Potockich), 

op. 2, nr 2430, Mikołaj Sołtyk do Potockiej, [b.m.], 17 IV 1730, k. 1–1v. 
131 K. Wolski, op. cit., s. 44.
132 Teka Podoskiego, t. 4, s. 13.
133 BCzart., Suplement do panowania Augusta II. Początek XVIII wieku, Rada senatu 20 X 1730, sygn. 567, 

k. 414.
134 AGZ, t. 22, s. 725.
135 Ibidem, s. 715.
136 Ibidem, s. 729.
137 BCzart., Suplement do panowania Augusta II. Początek XVIII wieku, Rezydenci do boku królewskiego 

w ostatnim kwartale roku 1731 oraz w 1732 roku, sygn. 567, s. 420.
138 E. Burda-Ricklefs, op. cit., s. 419.
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konfederacji województwa ruskiego (Wisznia, 20 marca 1733 r.), złożył swój pod-
pis i przysięgę pod deklaracją, że „jedynie kandydata Polaka na tron polski popie-
rać będzie, tylko bowiem taki gwarantować będzie obronę dotychczasowych praw 
i swobód oraz wiary katolickiej”139. Wybrany został wówczas rotmistrzem pospo-
litego ruszenia ziemi przemyskiej140, a  sześć dni później został sędzią tamtejszej 
konfederacji141. Na sejmiku w  Sądowej Wiszni 16 lipca 1733  r. przed generalną 
konfederacją potwierdzono jego wybór na duktora pospolitego ruszenia z ziemi 
przemyskiej142. Uczestniczył w konwokacji 1733 r., na której został powołany do 
rady przy prymasie Teodorze Andrzeju Potockim, komisji do rewizji żup krakow-
skich oraz komisji rozsądzającej spory na pograniczu polsko-węgierskim. Podpisał 
konstytucję sejmu konwokacyjnego, protestując przeciwko salwom143. Kasztelan 
przemyski wziął udział w sejmie elekcyjnym 1733 r. jako duktor ziemi przemyskiej, 
gdzie – zgodnie z  wcześniejszymi deklaracjami (składanymi podczas sejmików 
konfederackich) – oddał głos na Stanisława Leszczyńskiego, podobnie jak wszyscy 
bracia Sołtykowie biorący w niej udział. Na Stanisława Leszczyńskiego głosowa-
li: Józef Franciszek Sołtyk (kasztelan lubelski), Michał Aleksander Sołtyk (stolnik 
i rotmistrz sandomierski), Józef Sołtyk z województwa  sandomierskiego144. 

Mimo że sytuacja rozwinęła się niepomyślnie dla „Piasta”, Mikołaj Sołtyk po-
został wierny swojemu wyborowi. Pod nieobecność wojewody ruskiego Augusta 
Aleksandra Czartoryskiego, który przebywał w Gdańsku, 2 grudnia 1733 r. wy-
dał uniwersał przeciwko Sasom oraz drugiemu elektowi i  zwołał szlachtę woje-
wództwa ruskiego do Sądowej Wiszni. 10 grudnia 1733 r. skonfederowana szlachta 
województwa ruskiego opowiedziała się przy Stanisławie Leszczyńskim. Zgroma-
dzeni protestowali przeciwko cudzoziemcowi, wprowadzaniu wojsk rosyjskich na 
teren Rzeczypospolitej oraz rozlewowi krwi, uznając, że elekcja Stanisława Lesz-
czyńskiego odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem. Mikołaj Aleksander Soł-
tyk złożył podpis i przysięgę oraz został wybrany konsyliarzem tej konfederacji. 
Na początku lipca 1734 r. zmarł marszałek generalny województwa ruskiego Jan 
Mniszek, z którym Mikołaj Aleksander Sołtyk był towarzysko związany. Mikołaj 
Aleksander Sołtyk liczył na objęcie przewodnictwa konfederacji wojewódzkiej, ale 
szlachta ruska podzieliła się na dwa obozy w sprawie jego kandydatury. 20 sierpnia 
1734 r. szlachta województwa ruskiego złożyła pod Ryszkową Wolą manifest prze-
ciwko Mikołajowi Aleksandrowi Sołtykowi, który według zebranych wziął władzę 
bez uchwały ogółu i nie doprowadził do wyboru nowego marszałka. Ponadto za-
rzucano mu, że nie uznaje żadnych głosów szlacheckiego sprzeciwu i sam o wszyst-
kim decyduje. Dzień później, 21 sierpnia 1734 r., w laudum obozowym wojewódz-
twa ruskiego pod Kobylnicą, inna grupa szlachty obrała kasztelana przemyskiego 
na duktora województwa ruskiego. Dano mu licznych konsyliarzy i rezydentów, 
aprobując tym samym jego władzę, a jednocześnie ją ograniczając. Taką decyzję 

139 AGZ, t. 22, s. 20.
140 Ibidem, s. 20–21.
141 Ibidem, s. 27.
142 Ibidem, s. 44.
143 VL, t. 6, s. 293 (do tej Rady powołany też został brat Józef); zob. też s. 291, 294, 296.
144 Elektorowie królów Władysława IV…, s. 213.
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potwierdziła raz jeszcze szlachta 23 sierpnia 1734 r., anulując poprzedni manifest 
przeciwko niemu. W kolejnych tygodniach działania Mikołaja Aleksandra Sołtyka 
miały swych zwolenników i przeciwników: szlachta zebrana 18 września 1734 r. 
pod Makuniowem aprobowała wszystkie jego działania, proponowano nawet, by 
ruszył on do obozu wojsk koronnych, a pospolitemu ruszeniu pozwolił rozejść się 
i zwołał je na nowo w dogodnym oraz wybranym przez niego czasie. Inna grupa, 
zebrana 19 września 1734 r. w Rudkach, złożyła protest przeciwko kasztelanowi 
przemyskiemu i jego samowolnym działaniom bez wyboru marszałka145. 

Rozłam ten wynikał z różnicy poglądów konfederatów, dotyczących sposobu 
prowadzenia walki w obronie Stanisława Leszczyńskiego oraz osobistych sympatii 
i antypatii zwolenników tegoż w województwie ruskim. Sam Mikołaj Aleksander 
Sołtyk popierał pomysł przygotowywanej przez Adama oraz Jana Tarłów konfede-
racji generalnej, podobnie jak jego brat Józef – kasztelan lubelski. Jesienią 1734 r. 
zaangażował się w organizowanie konfederacji generalnej u boku wojewody lu-
belskiego Jana Tarły, przebywał wraz z nim oraz bratem Józefem w różnych obo-
zach na ziemiach wschodnich, nawołując do organizowania opozycji przeciwko 
Augustowi III.  Utrzymywał regularny kontakt z  wojewodziną Elżbietą Tarłową, 
donosząc jej w listach o ruchach wojsk saskich i moskiewskich. I tak z obozu pod 
Jarosławiem 7 czerwca 1734 r. pisał: „Mości Dobrodziejko najpocieszniejsze do-
noszę wiadomości. Sasi wyszli z  Krakowa i  do Saksonii mają ruszać, przyszedł 
ordynat od króla do wojewody lubelskiego, aby z partią swoją do Gdańska przy-
chodził. Jutro mamy wyruszać z obozu i wszystkich do wojska zaciągać”146. Z ro-
dziną Tarłów pozostawał Mikołaj Sołtyk w zażyłych stosunkach. 7 października 
1734 r. w Przemyślu Mikołaj Aleksander Sołtyk, jako duktor oraz marszałek sądów 
kapturowych ziemi przemyskiej, podpisał manifest przeciwko Augustowi III, po-
pierający Stanisława Leszczyńskiego i nawołujący do uszanowania elekcji króla147. 
Następnie, 5 listopada 1734 r., uczestniczył w zawiązaniu w Dzikowie konfedera-
cji generalnej przy Stanisławie Leszczyńskim, towarzysząc generalności konfede-
rackiej w pochodzie przez Kraków, Sokolniki do Kargowej. Najprawdopodobniej 
w październiku był w Królewcu u Stanisława Leszczyńskiego148. Jednak wobec ob-
rotu zdarzeń skapitulował i uznał Augusta III na sejmie pacyfi kacyjnym 1736 r. 
(podpisując dyplom elekcji). Wyznaczony został wówczas także na komisarza do 
Trybunału Skarbowego i do komisji powołanej w sprawie aukcji wojska149, uczest-
nicząc w jej posiedzeniach 5 listopada 1736 r. i 15 września roku 1738150. Uczest-
niczył w sejmiku 4 lutego 1737 r., który odbył się w Przemyślu, gdzie za wszystkie 
prace, fatygi, koszta jednomyślnie przyznano mu 18 000 złp z czopowego ziemi 
przemyskiej, doceniając jego życzliwość i oddanie151.

145 AGZ, t. 23, s. 48–61, 75–87, 105–110, 112–113.
146 BCzart., Papiery domowe Tarłów, t. 2, Listy Mikołaja Sołtyka, sygn. 1780, nr 2, 69, 75, 89, 91, 109. Cytat 

pochodzi z listu nr 91, Mikołaj Aleksander Sołtyk do Elżbiety Tarło, Jarosław, 7 VI 1734, k. 124.
147 AGZ, t. 23, s. 114–115.
148 E. Burda-Ricklefs, op. cit., s. 419.
149 VL, t. 6, s. 316, 320.
150 E. Burda-Ricklefs, op. cit., s. 419.
151 AGZ, t. 23, s. 154–156, 158–159.
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Jako jawny stronnik Stanisława Leszczyńskiego kasztelan przemyski stracił na 
znaczeniu wśród szlachty województwa ruskiego i na jakiś czas zmuszony był usu-
nąć się w polityczny niebyt. W tym czasie do funkcji sejmikowych dopuszczani 
byli zwolennicy Augusta III, również ci, którzy wcześniej podpisali manifest prze-
ciwko duktorowi Mikołajowi Aleksandrowi Sołtykowi i  jego działaniom, wśród 
nich kasztelan lwowski Maciej Ustrzycki, antagonista Sołtyka i zwolennik Fami-
lii. Mikołaj Aleksander Sołtyk wciąż jednak pojawiał się na sejmikach, a szlachta 
doceniła jego działania i w 1736 r. wyraziła podziękowanie za pełnioną funkcję. 
Widząc wzrost znaczenia książąt Czartoryskich, postanowił zbliżyć się do Fami-
lii. Za Katarzyną Kuras warto podkreślić, że jego poparcie dla polityki tego obozu 
zmieniało swój charakter. W latach 1736–1737 aktywnie współpracował z Czarto-
ryskimi w Trybunale oraz oddawał im inne usługi, między innymi popierając kan-
dydatów Familii. K. Kuras w swym opracowaniu zaliczyła go nawet do klientów 
Augusta Aleksandra Czartoryskiego, wśród których pełnił funkcję lidera152. 

Na sejmiku przedsejmowym 1738  r. był ambasadorem Augusta Aleksandra 
Czartoryskiego i miał realnie wpłynąć na wybór na posłów jego faworytów. Sej-
mik jednak został zerwany153. Pod koniec lat trzydziestych XVIII w. sympatia Mi-
kołaja Aleksandra Sołtyka do obozu Czartoryskich zaczęła słabnąć i zwrócił się ku 
republikantom. Silnie związany z prymasem Teodorem Andrzejem Potockim, po 
jego śmierci w grudniu 1738 r., otrzymał po nim rotmistrzostwo chorągwi pan-
cernej154, żegnał go także na uroczystościach pogrzebowych, wygłaszając mowę 
żałobną w imieniu całego dworu155. Z rozkazu hetmana Józefa Potockiego dostał 
wkrótce nominację na funkcję regimentarza partii małopolskiej wojska koronne-
go (zwanej także krakowsko-sandomierską), funkcję przejął po kasztelanie poła-
nieckim Stanisławie Kochanowskim, z pewnością pod koniec lat trzydziestych156.

W marcu 1739 r. Mikołaj Aleksander Sołtyk zobligowany został przez szlachtę 
przemyską do reprezentowania jej interesów w Trybunale Radomskim. 27 kwietnia 
1739 r. wyznaczono mu za to zapłatę w wysokości 6000 złp z podatku czopowego. 
Zgromadzeni prosili go także, aby upomniał się w skarbie koronnym o pieniądze 
obiecane przez wojewodę ruskiego Marka Matczyńskiego na remont murów Prze-
myśla. Podczas sejmiku w Sądowej Wiszni 13 września 1740 r. proszono Mikołaja 
Aleksandra Sołtyka o  zwrot papierów, które po marszałku konfederackim Janie 
Mniszku dostały się w  jego ręce. Zwrócono się również z  prośbą o  przewodni-
czenie podczas rozliczenia podatku czopowego i szelężnego z ziemi przemyskiej, 
mając zapewne w tym względzie do niego spore zaufanie. Kasztelan prezydował 
w tym zakresie na sądzie w Przemyślu 26 września 1740 r., a następnie 17 lipca 
1741 r. Brał udział w przygotowaniu konfederacji Potockich w 1741 r., będąc regi-
mentarzem, odebrał rozkaz o gotowości podległych chorągwi do wymarszu. Pod 

152 K. Kuras, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Kraków 2010, s. 120, 
137.

153 Ibidem, s. 171.
154 AGAD, MK, Sigillata 25, k. 66.
155 BOss., Miscellanea z lat 1683–1749 zawierające odpisy listów, mów okolicznościowych, pism publicy-

stycznych i innych materiałów odnoszących się przeważnie do spraw politycznych Polski za panowania Augusta 
III, Pożegnanie prymasa Teodora Potockiego przez kanclerza przemyskiego od całego dworu, sygn. 304, k. 5–6.

156 T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009, s. 173–179.
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koniec maja 1741 r. obsadził swym korpusem granicę z Węgrami i objął komendę 
nad całością sił nadgranicznych, których zadaniem było nie dopuścić do przemar-
szu wojsk austriackich do Prus przez Rzeczpospolitą157. 

Uczestniczył regularnie w  sejmikach gospodarczych, np. 29 stycznia 1742  r. 
i 16 lipca tego roku jako zagajający. 5 listopada 1742 r. uczestnicy sejmiku przy-
znali Sołtykowi 4000 złp za pełnienie funkcji komisarza ziemi na Trybunale Skar-
bowym w  Radomiu. Poproszono go również o  opiekę nad księgami ziemskimi 
i grodzkimi oraz nad kamienicą w Przemyślu, w której były one przechowywane158. 
Mikołaj Aleksander Sołtyk spełnił powierzone mu zadanie, bowiem w 1742 r. był 
komisarzem z senatu do Trybunału Skarbowego Koronnego. Sytuacja powtórzyła 
się w 1744 r. Wobec zerwania sejmiku gospodarskiego i braku reprezentanta zie-
mi przemyskiej w Trybunale w Radomiu, ziemianie znów poprosili go o wyjazd 
na sesję sądu, wyznaczając mu na ten cel 4000 złp, które miały zostać wypłacone 
z czopowego. Na tym samym sejmiku upoważniono go także do wydawania asy-
gnat na wypłaty za sprawowanie różnych funkcji przez szlachtę159. Zaangażowanie 
Mikołaja Aleksandra Sołtyka w działalność na rzecz ziemi przemyskiej dostrze-
żone zostało na szerszym forum. Na sejmiku poselskim województwa ruskiego 
z 16 września 1744 r. polecono rekomendować go królowi za jego zasługi. Po raz 
ostatni pojawił się na sejmiku 19 lipca 1745 r.160

Mikołaj Aleksander Sołtyk ożenił się z Teresą Rosnowską w 1708 r., wspólnie 
doczekali się dwóch córek. Helena została wydana za Adama Kossa (po rozwo-
dzie z nią wstąpił do stanu duchownego)161. Młodsza Ludwika, zmarła jeszcze jako 
dziecko, 20 września 1712 r. i pochowana została w Jarosławiu w podziemiach ko-
ścioła oo. reformatów, w którym też kilkadziesiąt lat później spoczął jej ojciec162.

W dziele majątkowym z 16 marca 1713 r. Mikołaj Aleksander Sołtyk otrzymał 
po ojcu dobra Żurowiczki (rodzinne dobra) w ziemi przemyskiej oraz Markową, 
Białoboki, Kuńkowce i dobra w województwie sandomierskim163. Mikołaj pozostał 
na stałe w dobrach Żurowiczki, w których przebywał z rodziną, aż do końca swych 
dni. Były obciążone sumami posagowymi dla sióstr Mikołaja w wysokości 30 000 
złp. Na Mikołaju spoczęły obowiązki związane z administracją dóbr oraz uposa-
żeniem sióstr, które kolejno decydowały się na stan małżeński. Posiadał ponadto 
dwie królewszczyzny. Pierwszą było niegrodowe starostwo grodzieckie (grójec-
kie), które otrzymał wraz z żoną w 1720 r., ale już sześć lat później dokonał cesji 
majątku na rzecz innej osoby164. W 1725 r. otrzymał wójtostwo w Jaksmanicach 

157 E. Burda-Ricklefs, op. cit., s. 419.
158 AGZ, t. 23, s. 179–180, 183, 200–204, 209, 211, 213–215.
159 S. Wysocki, Trybunał Skarbu Koronnego z Duchem Świętym wszystkim na dobre wychodzący, kazaniem 

w Poniedziałek świąteczny podczas wotywy na zaczęciu tegoż J. O. Trybunału w kościele farnym Radomskim poka-
zany. JJ. WW. PP. utriusquesubsellii senatus et equestris ordinis kommissarzom z powinną wielkich imion rekognicyą 
dedykowany przez X. Samuela od S. FloryanaSch. Piar. ordynaryusza Katedr. Krak. y Kommissarskiego kaznodzieję 
Roku 1742. W Warszawie w druk. JKM. y Rzpltey XX. Schol. Piarum fol., 10 ark., Warszawa 1742 [b.n.s].

160 AGZ, t. 23, s. 217–221, 237, 244–245, 246.
161 T. Żychliński, op. cit., s. 158.
162 APF – R. Krak, Kronika klasztoru, s. 405, 413.
163 BJ, Archiwum Macieja Sołtyka, Dokumenty Michała Sołtyka ojca Macieja z lat 1713–1765, sygn. 7584 

IV, t. 8, k. 1–2.
164 K. Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795, Warszawa 2017, s. 278.
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w starostwie przemyskim, z prawem dożywocia, ponownie wspólnie z Teresą Ro-
snowską165. 

Pod koniec życia Mikołaj Aleksander Sołtyk zapewne chorował. Jesienią 1745 r. 
czuł się już na tyle źle, że 28 października podyktował swą ostatnią wolę, niko-
mu innemu, jak księdzu Kajetanowi Ignacemu Sołtykowi, późniejszemu biskupo-
wi. Nakazał spłacenie długów: 14 000 złp dominikanom konwentu przemyskiego, 
6000 złp dla kościoła rudnickiego oraz 10 000 złp posagu dla wnuczki na rzecz 
klasztoru karmelitanek trzewiczkowych we Lwowie, gdzie ta wstąpiła, a także spła-
tę długów dla księdza kanonika przemyskiego Jana Kantego Sałackiego. Napisał, 
że na spłacenie tych zobowiązań przeznacza pieniądze (30 000 złp) należne mu 
u Stanisława Kossakowskiego, kasztelana podlaskiego. Zastaw pobrany od kościo-
ła w Rudniku polecił spłacić po oddaniu pieniędzy przez hetmana wielkiego ko-
ronnego Józefa Potockiego – 3000 złp. Polecił także, aby siostrzeńcy, bracia bądź 
synowcy, wykupili jego ekwipunek żołnierski za sumę 4000 złp. W kolejnym aka-
picie wskazał spadkobierców: Żurowiczki wraz z przyległościami pozostawił doży-
wotnio żonie (której przypadły wszystkie ruchomości) i córkom. Swoje najbliższe 
kobiety polecił w opiekę braciom: Maciejowi (sufraganowi chełmińskiemu), Mi-
chałowi (chorążemu sandomierskiemu), szwagrowi Józefowi Rosnowskiemu (któ-
ry pełnił funkcję stolnika sanockiego) i jego synowi Janowi. Z tej części testamentu 
wynika, że nie posiadał wielkiego majątku, a długi zaciągnięte jeszcze w czasach 
młodości polecił spłacić po swojej śmierci166. Sprawy pozostałych majątków (nie 
wymienił ich nazw w  testamencie) polecił załatwić braciom, a  wszystkie doku-
menty dotyczące dóbr Sołtyków i Gołyńskich przekazać swoim bratankom: Ka-
jetanowi Ignacemu Sołtykowi, wówczas księdzu proboszczowi gnieźnieńskiemu 
oraz Tomaszowi, stolnikowi lubelskiemu.

O modlitwę prosił Katarzynę Sołtykównę, ksienię tamtejszego klasztoru bene-
dyktynek; dla sióstr zakonnych tego klasztoru przeznaczył 20 dukatów. Dla jezu-
itów jarosławskich na remont kościoła polecił wyasygnować 4000 złp. Pozostający 
w  rodzinie obraz Matki Boskiej, który przekazał mu ojciec, pragnął pozostawić 
żonie, za zgodą brata Michała. Ciało polecał pochować skromnie i bez nadmiernej 
pompy167. 

Mikołaj Aleksander Sołtyk zmarł w Żurowiczkach 29 grudnia 1745 r. i zgodnie 
z tradycją rodzinną został pochowany w podziemiach jarosławskiego kościoła168. 
Śmiało można stwierdzić, że był on postacią ważną dla ziemi przemyskiej. Szlachta 
przemyska zebrana na zjeździe ziemskim 24 stycznia 1746 r. wspominała kasztela-
na senatora169. Zasłynął swymi działaniami, rzutką osobowością, konsekwentnym 
pokonywaniem kolejnych szczebli kariery. 

165 AGAD, MK, Sigillata 21, k. 33.
166 BJ, Archiwum Macieja Sołtyka, Akta spraw wspólnych rodzeństwa Sołtyków, akta dotyczące głównie 

spadku po Michale Sołtyku i jego pierwszej żonie Józefie, sygn. 7585 IV, t. 9, k. 14–15.
167 Ibidem.
168 APF – R. Krak, Kronika klasztoru, s. 413. Podana błędna data śmierci – 1746 r.
169 AGZ, t. 23, s. 248.
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Józef Franciszek Sołtyk, protoplasta starszej linii rodu

Rodzony brat Mikołaja Aleksandra, kasztelana przemyskiego, Józef Franciszek 
Sołtyk jest uważany za protoplastę linii starszej rodziny170. Jako jedyny z  synów 
Aleksandra Nikodema i jego pierwszej żony doczekał się męskich potomków i to 
takich, którzy znacznie przyczynili się do wzrostu autorytetu Sołtyków w Rzeczy-
pospolitej (jego synami byli między innymi: biskup krakowski Kajetan Ignacy Soł-
tyk czy wojewoda łęczycki Tomasz Sołtyk)171. Nie jest znana data jego urodzin, ale 
urodził się najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XVII w. 
Być może, jak pozostali bracia, przyszedł na świat w rodzinnym majątku w Żu-
rowiczkach, w którym mieszkali jego rodzice. Za Henrykiem Gmiterkiem nale-
ży stwierdzić, że odebrał dobre wykształcenie, zwłaszcza w zakresie retoryki oraz 
znajomości języków, odbył także podróż zagraniczną172. Wiadomo, że na początku 
swej kariery wstąpił do wojska koronnego. Służył w chorągwi husarskiej Józefa Po-
tockiego (w późniejszym czasie wojewody kijowskiego), który w tym czasie miał 
dwie chorągwie – husarską i pancerną173. Z akt sądu wojskowego z 1692 r. wynika, 
że nakazał aresztować swojego podkomendnego, który pobrał hibernę, następnie 
stawił się w czasie kampanii do obozu174. W kompucie wojska koronnego z 1702 r. 
Józef Franciszek Sołtyk był wymieniony jako rotmistrz175. Ostatecznie przez więk-
szość swojej aktywności wojskowej związany był z Józefem Potockim. Należy przy-
puszczać, że w tym czasie (druga połowa 1702 r.) mógł się angażować wraz z nim 
w działania wojenne po stronie Augusta II.  Józef Potocki wraz ze swymi chorą-
gwiami prowadził po bitwie kliszowskiej walkę podjazdową z  nieprzyjacielem, 
znajdując się w grupie wojsk koronnych Hieronima Lubomirskiego i organizował 
wypady spod Sandomierza. Na jesieni 1702 r. wyprawiał się przeciwko powstań-
com Semena Paleja na Wołyniu i Bracławszczyźnie176.

Wobec sytuacji w  Rzeczypospolitej, prowadzącej do dwukrólewia, w  lipcu 
1703 r. zawiązała się konfederacja szlachty wielkopolskiej. Jej marszałkiem został 
Piotr Jakub Bronisz. Początkowo opowiadała się ona za neutralnością Wielkopol-
ski i za Augustem II. Jednak na jesieni tego roku konfederaci pod wpływem Szwe-
dów zgodzili się na poparcie detronizacji Wettyna w zamian za pokój. Marszałek 
Piotr Bronisz i prymas Michał Radziejowski zwołali w styczniu 1704 r. do Warsza-
wy zjazd szlachty, którego celem było zawiązanie Konfederacji Generalnej przeciw 
Augustowi II177. W opozycji do tych zamiarów 2 lutego 1704 r. w kole pod Opato-
wem zgromadzili się żołnierze z partii Józefa Franciszka Sołtyka i utworzyli zwią-
zek wojskowy178. W marcu tego roku dywizja Józefa Potockiego pod dowództwem 

170 T. Żychliński, op. cit., s. 159; S. Kossakowski, op. cit., s. 216.
171 T. Żychliński, op. cit., s. 159.
172 H. Gmiterek, Sołtyk Józef Franciszek, w: PSB, t. 40, Warszawa–Kraków 2000, s. 383.
173 A. Link-Lenczowski, Potocki Józef, w: PSB, t. 28, Wrocław–Warszawa 1984, s. 60.
174 BCzart., Dekret między J.P. Żmijewskim i P. Piemiaszewskim, Lwów 20 V 1693, sygn. 2699, k. 127.
175 H. Gmiterek, op. cit., s. 383.
176 A. Link-Lenczowski, op. cit., s. 60–61.
177 M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002, s. 600.
178 BOss., Kopiariusz listów, wierszy, akt publicznych odnoszących się do spraw politycznych Polski z lat 1697–

1708, Konfederacja wojska koronnego spisana w kole opatowskim rycerskim 2 II 1704 roku, sygn. 274/II, k. 69–72.
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Józefa Franciszka Sołtyka przyłączyła się do konfederacji wojskowej zawiązanej 
przeciwko hetmanowi wielkiemu koronnemu Hieronimowi Lubomirskiemu179. 

W kwietniu 1704 r. dywizja Józefa Potockiego pozostawała nadal pod komen-
dą Józefa Franciszka Sołtyka i maszerowała na Lublin, by później przejść dalej na 
wschód, w celu połączenia się z wojskami Augusta II180. Wiadomo, że 3 kwietnia 
Józef Franciszek Sołtyk przybył z chorągwią do Lewartowa, nocował tam osiem 
dni, bowiem w tym czasie wywiązała się bójka pomiędzy żołnierzami Józefa Fran-
ciszka Sołtyka a  przełożonym tamtejszego szpitala dla ubogich. Na skutek tego 
konfl iktu w mieście wybuchł pożar i żołnierze Józefa Franciszka Sołtyka ponieśli 
starty – „stracił w pożarze 11 kwietnia 1704 r. kotły (tj. bębny), należące do chorą-
gwi, trzy wozy z rzeczami na sumę 15 000 złp., cztery konie i 15 000 tynfów gotów-
ki”181. Następnie przeniósł się do głównej bazy wojsk konfederacji sandomierskiej 
w województwie lubelskim, jaką był Markuszów. Józef Franciszek Sołtyk stacjono-
wał tam 13 kwietnia 1704 r. „Następnie chorągwie co były pod komendą pana wo-
jewody kijowskiego (Potockiego) ordynowane do Lewartowszczyzny i Czemier-
nik, ostrzejsi są nad litewską dywizją, bo już i palić chałupy zaczynają. Pan Sołtyk 
z częścią chorągwi pomknął się pod Tarnogórę i z tamtemi ubogiemi ludźmi tak 
się ciężko obchodzi, jako i drudzy wzwyż mianowani”182. 

W maju roku 1704 stacjonował nadal w województwie lubelskim, w czerwcu 
brał udział w działaniach wojennych dowodząc znacznymi pod względem liczeb-
ności partiami wojska183. Pod koniec 1704 r. Józef Franciszek Sołtyk zmienił swe 
polityczne sympatie, zdecydował się wystąpić przeciwko Augustowi II, popierając 
czynnie Stanisława Leszczyńskiego. Ową zmianę należy wiązać z podobną postawą 
wojewody kijowskiego Józefa Potockiego. Jak twierdzi Andrzej Link-Lenczowski, 
to zabiegom wojewody kijowskiego należy przypisać ostateczne skrystalizowanie 
się na przełomie roku 1704/1705 obozu wspierającego Stanisława Leszczyńskiego 
jako nowego władcy, przy królu Karolu XII. On także skłonił obradujący we Lwo-
wie zjazd szlachty ruskiej, bełskiej i wołyńskiej do wsparcia Stanisława Leszczyń-
skiego. Prawdopodobne jest, że był tam również Józef Franciszek Sołtyk184. 

Tymczasem 4 października 1705  r. w  stolicy odbyła się koronacja Stanisła-
wa Leszczyńskiego, na której był także obecny Józef Potocki. To zaś skutkowa-
ło podpisaniem w listopadzie traktatu pokojowego ze Szwecją; co nie przyniosło 
jednak spodziewanego spokoju. W listopadzie tego roku do kraju powrócił Au-
gust II z  zamiarem detronizacji Stanisława Leszczyńskiego, w  oparciu o  sojusz 

179 J. Urwanowicz, Wojskowe „sejmiki”. Koła w wojsku Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Białystok 1996, 
s. 171–173.

180 BCzart., Dyariusz Rady Walney Warszawskey Ichmość Panów Konfederatów, sygn. 198, k. 46 (39).
181 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Księgi Grodzkie Lubelskie, Relacje, Zeznanie Floriana 

Zapatyńskiego, towarzysza chorągwi husarskiej wojewody kijowskiego Potockiego, złożone w imieniu chorągwi 
i pułkownika Sołtyka, sygn. 190, k. 289–290.

182 BCzart., Dyariusz Rady Walney Warszawskiej Ichmościów Panów Konfederatów, sygn. 198, k. 308–309; 
K.  Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię polską do elekcji Stanisława 
Leszczyńskiego 1702–1704, Poznań 1874, s. 551.

183 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 275.
184 A. Link-Lenczowski, op. cit., s. 61.
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z Piotrem I. Dysponował wciąż w tym czasie poparciem konfederacji sandomier-
skiej, toteż konfl ikt trwał nadal185.

W latach następnych Józef Franciszek Sołtyk uczestniczył w działaniach zbroj-
nych pod komendą Józefa Potockiego. Za H. Gmiterkiem – od roku 1709 prze-
bywał na Węgrzech, a w maju 1710 r. przeniósł się do Benderu, do obozu króla 
szwedzkiego Karola XII, wraz z  liczącą około 3000 żołnierzy dywizją Józefa Po-
tockiego. Wiosną 1711 r. uczestniczył w kolejnej wyprawie zwolenników Stanisła-
wa Leszczyńskiego do Rzeczypospolitej, tym razem z Mołdawii186. Wraz z Bazylim 
Zagwojskim, Józef Franciszek Sołtyk (tytułowany wówczas pułkownikiem), do-
wodził chorągwiami w ramach sił prowadzonych do Wielkopolski przez starostę 
rawskiego Jana Grudzińskiego. Jeszcze przed bitwą pod Krotoszynem poddał się 
jednak ze wszystkimi oddziałami w zamian za uzyskanie amnestii. Wcześniej już 
pertraktował z hetmanem Adamem Mikołajem Sieniawskim, ale ostatecznie do-
piero w chwili rozpoczęcia bitwy przeszedł na jego stronę187. O tym donosił het-
man królowi Augustowi II w liście188. W ten sposób Józef Franciszek Sołtyk zapo-
czątkował swoją współpracę z hetmanem Adamem Mikołajem Sieniawskim. 

Po powrocie do kraju rozpoczęła się kariera urzędnicza Józefa Franciszka Soł-
tyka. W 1713 r. został podczaszym podolskim189. Jednakże wprowadzenie wojsk 
saskich do Rzeczypospolitej i czynione przez nie ogromne zniszczenia, szczególnie 
w Małopolsce, przyczyniły się do jawnego oporu szlachty i zawiązywania konfe-
deracji wojskowych. Z pewnością owa sytuacja i bliskie wówczas kontakty z wo-
jewodą lubelskim Adamem Tarłą oraz jego synem Janem, którzy jawnie wystę-
powali przeciwko Sasom, doprowadziły znów do zmiany politycznych sympatii 
Józefa Franciszka Sołtyka190. Gdy wojewódzka konfederacja lubelska zgłosiła swój 
akces do Konfederacji Generalnej zawiązanej w Tarnogrodzie 26 listopada 1715 r., 
Józef Franciszek Sołtyk wraz z grupą szlachty przybył do obozu pod Radzięcinem 
i przystąpił do związku. Został włączony do grona konsyliarzy. Później uczestni-
czył najprawdopodobniej w potyczkach z wojskami saskimi pod Kockiem a także 
Kraśnikiem191. 

W kadencji 1723/1724 był deputatem do Trybunału Koronnego z wojewódz-
twa sandomierskiego192, później posłem od Trybunału do króla193. Rodzina Soł-
tyków pozostawała wówczas w  kręgu Potockich. Szczególnie wiele zawdzięcza-
ła prymasowi Teodorowi Andrzejowi Potockiemu (o  czym pisałam wcześniej) 

185 M. Markiewicz, Historia Polski..., s. 601.
186 H. Gmiterek, op. cit., s. 383–384.
187 K. Jarochowski, Opowiadania i studia historyczne, t. 2, Poznań 1863, s. 379. Autor podaje, że dowodził 30 

chorągwiami, z kolei J. Feldman, że 120 chorągwiami, zob. idem, Polska, a sprawa wschodnia 1709–1714, Kraków 
1926, s. 84.

188 BCzart., Teka Szembeka, t. 17, 1712, Adam Mikołaj Sieniawski do Augusta II, [b.m.], 3 VIII 1712, sygn. 
464 IV, k. 239–243.

189 Urzędnicy województwa bełskiego i  ziemi chełmińskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H.  Gmiterek, 
R. Szczygieł, Kórnik 1992, s. 36.

190 H. Gmiterek, op. cit., s. 383.
191 Ibidem.
192 Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis. Część IV: 1701–1750, oprac. W. Bondyra, Warszawa 

2017, s. 178.
193 H. Gmiterek, op. cit., s. 384.
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i  najprawdopodobniej przy jego wsparciu kariera Józefa Franciszka Sołtyka na-
brała tempa wraz z nominacją na kasztelanię bełską uzyskaną 26 marca 1724 r.194 
Najprawdopodobniej także dzięki protekcji prymasa otrzymał on w 1724 r. klucz 
łowicki195, a w roku następnym pełnił funkcję marszałka jego dworu196. Pozostawał 
odtąd blisko dworu, uczestniczył w sejmach, zaliczając się do najaktywniejszych 
senatorów Augusta II podczas rad senatu197. 

Józef Franciszek Sołtyk uczestniczył w sejmie 1724 r., był członkiem deputacji 
do konfederacji z dyplomatami obcych dworów198. Brał również udział w radzie 
senatu zwołanej 27 lutego tego samego roku. W styczniu i w lutym 1726 r. pojawił 
się w Warszawie na konferencji senatorskiej199. Na sejmie obradującym w tym sa-
mym roku wszedł w skład komisji do rokowań z dworem berlińskim, powołano go 
też do komisji do rewizji konstytucji koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz do kwarty200. Brał udział w radzie senatu 12 marca 1727 r.201 W 1729 r. był na 
sejmie w Grodnie202, a w styczniu 1730 r. brał udział w konferencji z dyplomata-
mi zagranicznymi zwołanej do zamku królewskiego203. Można przypuszczać, że 
uczestniczył także w kolejnym sejmie grodzieńskim w 1730 r., skoro był obecny 
na posejmowej radzie senatu – 20 października 1730 r.204, a z pewnością pojawił 
się na kolejnej radzie 27 lutego 1731 r.205 Ukoronowaniem działalności politycznej 
Józefa Franciszka Sołtyka była nominacja na kasztelanię lubelską, którą otrzymał 
13 listopada 1731 r. po śmierci Adama Tarły206. 

Na dochody kasztelana lubelskiego składały się cła lubelskie, stanowiące atrak-
cyjny kąsek ze względu na krzyżowanie się wielu szlaków handlowych w tym miej-
scu207. Brał udział w radzie senatu 30 marca 1732 r.208, w obradach sejmu 1732 r. 
i podpisał uchwałę posejmowej rady senatu. H. Gmiterek podaje, że w tym roku 
obrano go na deputata do Trybunału Koronnego z województwa sandomierskie-
go209. Kasztelan lubelski wziął udział w  sejmie konwokacyjnym 1733  r., na któ-
rym został powołany do rady przy prymasie Teodorze Andrzeju Potockim (wraz 
Michałem Aleksandrem Sołtykiem) i podpisał zawiązany wówczas akt Konfede-

194 AGAD, MK, Sigillata 20, k. 97.
195 H. Gmiterek, Sołtyk Józef Franciszek…, s. 384.
196 E. Rostworowski, Jeszcze o ślubie Marii Leszczyńskiej i polskiej koronie w: Legendy i fakty XVIII wieku, 

Warszawa 1963, s. 56.
197 M. Markiewicz, Rady senatorskie Augusta II (1697–1733), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 

1988, s. 80.
198 VL, t. 6, s. 207; Teka Podoskiego, t. 3, s. 7. 
199 M. Markiewicz, Rady senatorskie…, s. 80.
200 VL, t. 6, s. 228, 232.
201 M. Markiewicz, Rady senatorskie…, s. 80; Teka Podoskiego, t. 3, s. 260.
202 Teka Podoskiego, t. 3, s. 307.
203 Ibidem, t. 4, s. 42.
204 BCzart., Suplement do panowania Augusta II, początek XVIII wieku, Rada senatu 20 X 1730, sygn. 567, 

k. 415; Teka Podoskiego, t. 4, s. 28.
205 M. Markiewicz, Rady senatorskie…, s. 80.
206 AGAD, MK, Sigillata 22, s. 128; Urzędnicy województwa lubelskiego…, s. 25.
207 W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie, Warszawa 1962, s. 154.
208 M. Markiewicz, Rady senatorskie…, s. 80.
209 H.  Gmiterek, op. cit., s.  383. W.  Bondyra wskazuje vacat, zob. Deputaci Trybunału Koronnego..., t.  4, 

s. 238.
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racji Generalnej210. Był następnie na sejmie elekcyjnym 1733 r., gdzie oddał głos 
na Stanisława Leszczyńskiego (podobnie jak bracia)211. Wobec dalszego rozwoju 
wydarzeń razem z prymasem i królem elektem wyjechał do Gdańska. W styczniu 
1734 r. był na terenie Brandenburgii212. 

Po rozpoczęciu oblężenia Gdańska zwrócił się do regimentarza koronnego Jó-
zefa Potockiego o pomoc, ten ostatecznie w marcu skierował na odsiecz Gdań-
skowi oddziały pod dowództwem wojewody lubelskiego Jana Tarły213.Wydaje się 
jednak, że w latach 1733–1734 bliżej było Józefowi Franciszkowi Sołtykowi do Jana 
Tarły niż do Józefa Potockiego. W Gdańsku w tym czasie przebywała żona Józefa 
Franciszka Sołtyka wraz z  trzema synami. Tymczasem on sam wrócił do woje-
wództwa lubelskiego i zaangażował się w organizowanie konfederacji214. 10 lipca 
1734 r. pisał o wzięciu w niewolę żony i  trzech synów niedaleko Elbląga, infor-
mował, że jest zdruzgotany takim obrotem sprawy i bardzo martwi się o zdrowie 
i życie rodziny215. Później przekazywał wiadomości o ruchach wojsk, stoczonej po-
tyczce, rannych i  zabitych, a  także nastrojach i  sytuacji politycznej z Chwałowa 
w sierpniu 1734 r.216, a 21 sierpnia 1734 r. stacjonował pod komendą regimenta-
rza Józefa Potockiego pod Bursztynem217. Dalszą konsekwencją jego działań było 
uczestnictwo w zjeździe konfederatów w Dzikowie i podpisanie aktu konfedera-
cji z ramienia senatu. Opowiedział się tym samym na kolejne miesiące i zgodnie 
z tym aktywnie działał po stronie konfederatów218, choć utrzymywał cały czas kon-
takty z regimentarzem Józefem Potockim. Pisał do niego z Dzikowa o bieżących 
sprawach konfederatów, ale ostatecznie opowiedział się jednak po stronie Adama 
Tarły i  przystąpił do konfederacji, biorąc czynny udział w  jej działaniach219. Za 
A. Link-Lenczowskim warto przypomnieć, że pomiędzy Józefem Potockim a Ada-
mem Tarłą wywiązał się konfl ikt. Potocki miał pretensje, że młodszego i  mniej 
doświadczonego Tarłę wybrano na marszałka konfederacji, uważał także, że wy-
posażono go w zbyt szerokie kompetencje i w konsekwencji nigdy nie złożył on 
przysięgi na wierność konfederacji220. Natomiast Józef Franciszek Sołtyk czynnie 
zaangażował się w działania konfederackie, brał udział w posiedzeniach rady kon-
federacji w  listopadzie w  Kolbuszowej, Jarosławiu i  w  Krakowie w  styczniu na-
stępnego roku221. Ostatecznie jednak odłączył się od konfederatów, być może pod 

210 VL, t. 6, s. 293, 296.
211 Elektorowie królów Władysława IV…, s. 213.
212 H. Gmiterek, op. cit., s. 384.
213 S. Truchim, Konfederacja dzikowska, Poznań 1921, s. 22; E. Cieślak, W obronie tronu króla Stanisława 

Leszczyńskiego, Gdańsk 1986, s. 78–79.
214 H. Gmiterek, op. cit., s. 384.
215 BCzart., Papiery domowe Tarłów, t. 2, Józef Sołtyk do wojewodziny lubelskiej, 10 VIII 1734, sygn. 1780, 

nr 84, k. 285.
216 Ibidem, Chwałów VIII 1743, sygn. 1780, nr 6, k. 29.
217 Ibidem, Bursztyn 21 VIII 1743, sygn. 1780, nr 11, k. 45–47.
218 S. Truchim, op. cit., s. 60.
219 BOss., Kodeks papierowy pisany kilku rękami w XVIII wieku, Józef Franciszek Sołtyk do Józefa Potoc-

kiego, Dzików 1734, sygn. 1422, k. 103.
220 A. Link-Lenczowski, op. cit., s. 66.
221 H. Gmiterek, Sołtyk Józef Franciszek…, s. 384.
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wpływem Potockiego? W końcu, podobnie jak pozostali członkowie generalności, 
musiał przysiąc wierność Augustowi III. 

Przez cały czas swojej publicznej działalności Józef Franciszek Sołtyk związany 
był przede wszystkim z wojskiem, działając w województwie lubelskim i sando-
mierskim, natomiast w późniejszym etapie życia poświęcił się karierze urzędniczej 
i senatorskiej. Podobnie jak bracia pozostawał w kręgu Potockich, najpierw jako 
podkomendny wojewody kijowskiego, później hetmana wielkiego koronnego Jó-
zefa Potockiego, następnie klient prymasa Teodora Andrzeja Potockiego. Pozosta-
wał także w zażyłych stosunkach z rodziną Tarłów i dokonywał wyborów, dzieląc 
swą sympatię i zaangażowanie pomiędzy hetmana Józefa Potockiego a marszałka 
Adama Tarłę. W pierwszych latach swej kariery zmieniał sympatie polityczne – to 
popierając Sasów, to Stanisława Leszczyńskiego. Później znajdował się w gronie 
sympatyków Augusta II, by znów wrócić do grona zwolenników „Piasta” na tronie 
polskim. 

Pod koniec 1712  r. Józef Franciszek Sołtyk ożenił się z  Konstancją z  Drze-
wieckich, córką wojewody lubelskiego Aleksandra, która wniosła mu w  posagu 
znaczne dobra położone w województwie lubelskim. Wśród nich był Zaklików, 
w którym Józef Franciszek Sołtyk osiadł z rodziną na stałe oraz wsie Zdziecho-
wice, Studzianki i  Wólka Studziańska222. Na podstawie działu dóbr, przeprowa-
dzonego z braćmi 16 marca 1713 r., Józef Franciszek Sołtyk odziedziczył majątek 
o wartości 45 630 złp, składający się z zapisów na różnych dobrach oraz przejął 
królewszczyznę Szarzynę trzymaną dotąd przez brata Mikołaja Aleksandra Soł-
tyka223. W 1716 r., po śmierci najmłodszego brata jego żony, Aleksandra Drzewic-
kiego przejął Radlin i Łopiennik, a po drugim bracie żony Hieronimie – Piastów, 
Chwałowice, Stawce oraz część Gałęzowa w województwie lubelskim, obrastając 
tym samym w znaczniejszy już majątek. Choć należy zaznaczyć, że dobra te były 
zadłużone, a Sołtyk starał się spłacać zobowiązania.

Józef Franciszek Sołtyk był pozywany przez wierzycieli przed Trybunał Koron-
ny. Od maja 1725  r. do 1730  r. ciągnął się proces wytoczony mu przez Akade-
mię Krakowską z  powodu niezapłaconej prowizji od 20 000 złp na wsi Stawce. 
Z podobnymi pretensjami występowała też Akademia Zamojska, bursa kolegium 
jezuickiego w Krasnymstawie, sandomierski konwent benedyktynek i karmelita-
nek w Lublinie224. W 1732 r., po śmierci Konstancji z Kossakowskich Denhoff o-
wej, podczaszyny litewskiej, otrzymał Józef Franciszek dożywocie na Mrzygłodzie 
w ziemi sanockiej225. 

Kasztelan lubelski zmarł w 1735 r., przed 26 maja, bowiem na ten dzień przy-
pada nominacja Felicjana Gałęzowskiego na kasztelanię226. Z małżeństwa z Kon-
stancją Drzewiecką (zmarła w  1752  r.) pozostawił synów: Tomasza (wojewodę 
łęczyckiego), Kajetana (biskupa krakowskiego), Macieja (kasztelana warszawskie-
go), Feliksa (starostę zwinogrodzkiego, pułkownika kawalerii narodowej) oraz 

222 APL, Księgi Grodzkie Lubelskie, Relacje, sygn. 200, s. 423, 563.
223 BJ, Archiwum Macieja Sołtyka, Dokumenty Michała Sołtyka, sygn. 7584 IV, t. 8, k. 1–2.
224 H. Gmiterek, op. cit., s. 384.
225 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 14.
226 AGAD, MK, Sigillata 24, k. 72.
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Tadeusza i  Józefa Teodora, którzy wstąpili do zakonu227. Synom tym przypadło 
w udziale rozsławienie starszej linii rodziny Sołtyków w Rzeczypospolitej. 

Pierwsi przedstawiciele rodziny Sołtyków w Rzeczypospolitej byli reprezentan-
tami bogatej szlachty pochodzącej z rodu bojarskiego, który zaadoptował się w no-
wym miejscu zamieszkania. Rodzina Sołtyków, niemal od razu, kiedy pojawiła się 
w obcym kraju zabiegała o budowanie swojej pozycji w nowej ojczyźnie. Dzięki 
przyjaznemu stosunkowi władców do uciekinierów, odpowiedniej liczbie nadań 
ziemskich i sprzyjającym okolicznościom Sołtykowie na stałe związali się z tery-
torium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jeszcze w latach dwudziestych XVII w. 
otrzymali kolejne duże nadania ziemskie, które pozwoliły im stworzyć rozległe 
latyfundium w województwie smoleńskim, mieli także dobra w ziemi czernihow-
skiej. Również asymilacja ze środowiskiem, w którym znalazła się rodzina, poprzez 
ożenki oraz przechodzenie na katolicyzm doprowadziły do tego, że dwadzieścia lat 
później przedstawicielom rodziny udało się zdobyć pierwsze urzędy ziemskie i ak-
tywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Wszystko to świadczyło o ich rosnącej 
pozycji na terenie Rzeczypospolitej, choć na początku XVII w. nie należeli jeszcze 
do elity senatorsko-dygnitarskiej. Później miało się to zmienić, także dzięki wzmo-
żonej protekcji Potockich, którą zapewnił dla swych synów Aleksander Nikodem 
Sołtyk (także przy ich własnym udziale). Wykazał się ponadto umiejętnością opo-
wiadania się po stronie politycznego sporu, mogącej dać więcej profi tów. Pierw-
si przedstawiciele polskich Sołtyków związali się z województwami wschodnimi 
Rzeczypospolitej, gdzie zamieszkali i realizowali swoje społeczne i majątkowe am-
bicje, wśród nich do najbardziej wyróżniających się należeli bohaterowie artykułu. 
Pierwsza połowa XVIII w. to czas prosperity dla rodziny Sołtyków, niemal wszyscy 
synowie Aleksandra Nikodema, zarówno z pierwszego, jak i drugiego małżeństwa, 
uzyskali godności senatorskie. Należeli do aktywistów w swej działalności, uczest-
niczyli w  sejmikach i  sejmach, angażowali się w  życie polityczne swoich regio-
nów. Wyróżniali się sprytem, bowiem umieli zwykle zająć takie stanowisko wobec 
spraw, które przynosiło im korzyści. Wsparci protekcją Potockich sami osiągnęli 
na tyle wysokie pozycje, że mogli wkrótce skutecznie wspierać członków własnej 
rodziny.

227 BJ, A. Birkenmajer, Genealogia Sołtyków, sygn. przyb. 382/75, k. 14.



47Kariery polityczne pierwszych przedstawicieli polskiej linii rodziny Sołtyków…

Political Careers of First Polish Sołtyk Family Representatives 
Settled in the Eastern Voivodeships /Provinces/ of 
the Republic in 17th and First Half of 18th Century

Abstract: The object of the foregoing article is an attempt at show-
ing political and proprietary careers, as well as social positions of selected 
representatives of the Sołtyk family in 17th and fi rst half of 18th century. 
The circumstances in which they turned up in the Republic of Two Na-
tions, attempts at assimilation and, fi nally, further steps leading the fam-
ily to obtaining a signifi cant social-proprietary position. What determined 
the selection of its representatives referred to in the foregoing article 
was their place of residence and activity for their region , as well as the 
achievements of indicated family members. They all represented its older 
line, because the representatives of younger Sołtyk line had already been 
connected with the provinces (voivodeships) of Sandomierz and Kraków. 
The vast source basis, including especially the manuscript „Genealogia 
Sołtyków”/The Sołtyk Genealogy/created by Dr Aleksander Binkermajer 
on the basis of Kurozwęki Archives or Maciej Sołtyk’s Archives (both these 
documents can be found in the Yagellonian Library) allowed for quite 
a detailed presentation of the issues referred to above.

Key words: the Sołtyk Family, castellan of Przemyśl, castellan of Lublin, 
the Sołtyk Family of their own coat of arms, Aleksander Nikodem Sołtyk, 
Mikołaj Aleksander Sołtyk, Józef Franciszek Sołtyk



Ireneusz Sadurski
Lublin

Droga życiowa Konstantego Nikolskiego 
i powstańczy czyn 1863 r. 

Streszczenie: Opracowanie dotyczy drogi życiowej i działalności po-
wstańczej Konstantego Nikolskiego, absolwenta Gimnazjum Gubernial-
nego w Lublinie (1857), studenta Uniwersytetu Moskiewskiego i Uniwer-
sytetu Kijowskiego (1861), a zarazem kursanta Szkoły Wojskowej w Genui 
i Cuneo (1861–1862), która miała przygotować młodzież do służby woj-
skowej w przyszłym powstaniu zbrojnym. Po opuszczeniu ziemi włoskiej 
Nikolski przez kilka miesięcy przebywał we Francji. W lutym 1863 r. znalazł 
się na terenie województwa krakowskiego, gdzie pułkownik Apolinary 
Kurowski formował oddział powstańczy w Ojcowie. Tutaj został zwerbo-
wany przez pułkownika wojsk francuskich Franciszka Rochebrune’a i zna-
lazł się w oddziale żuawów śmierci. Swój szlak bojowy rozpoczął 13 mar-
ca 1863 r. w pomyślnej potyczce pod Sosnówką, a następnie uczestniczył 
w krwawych bojach pod Miechowem (17 marca 1863) i pod Grochowiska-
mi (17–18 marca 1863). W tej ostatniej poległ bohatersko, dając świadec-
two głębokiego patriotyzmu. 

Słowa kluczowe: Gimnazjum/Liceum Gubernialne w Lublinie, Konstan-
ty Nikolski, Władysław Jabłonowski, Gustaw Reutt, Zdzisław Puchała, Gu-
staw Wasilewski, Teodor Leon Cieszkowski, Walery Mroczkowski, Józef 
Wysocki, Ludwik Mierosławski, Giuseppe Garibaldi, Franciszek Rochebru-
ne, Marian Langiewicz 

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono ponad 100-osobową grupę 
uczniów i  absolwentów Gimnazjum (Liceum)1 Gubernialnego w  Lublinie, któ-
rzy uczestniczyli bezpośrednio w różnych oddziałach powstańczych w insurekcji 

1 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie (dalej: GWL), sygn. 
867, k. 154, 219–222; APL, Rząd Gubernialny Lubelski – Administracyjne (dalej: RGL), sygn. 792, s. 70; Liceum 
Gubernialne w Lublinie istniało od 1 października 1862 r. do grudnia 1864 r. Następnie przywrócono dawną 
nazwę Gimnazjum Gubernialne.
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styczniowej od początku jego wybuchu do trzeciej dekady stycznia 1864 r. Byli to 
głównie gimnazjaliści klas starszych, którzy brali udział w licznych bitwach i róż-
norodnych potyczkach na terenie Królestwa Polskiego, we  wschodniej Wielko-
polsce, ale także w buncie za Bajkałem w 1866 r. Wielu z nich, m.in. Karol Świ-
dziński, Gustaw Zakrzewski, Antoni Migdalski, Józef Męciński, Ryszard Wilson, 
zasłynęło jako znaczący dowódcy i ofi cerowie oddziałów partyzanckich o dużych 
zdolnościach organizacyjnych. Ich dokonania zostały odnotowane w  różnych 
opracowaniach2. Tylko trzech wychowanków Gimnazjum Lubelskiego – Zdzisław 
Skłodowski3, Jakub Rejner4 i ksiądz Baltazar Paśnikowski5, doczekało się swoich 
biogramów w Polskim słowniku biografi cznym.

Spośród gimnazjalistów lubelskich Konstanty Nikolski był jedynym ochotni-
kiem, który zasilił szeregi powstańcze walecznego pułkownika wojsk francuskich 
Franciszka Rochebrune’a, który w lutym 1863 r., w obozowisku w Ojcowie utwo-
rzył polski oddział wojskowy, wzorowany na żuawach francuskich, słynący z nie-
zwykłej waleczności i żelaznej dyscypliny. Jego żuawi śmierci, zgodnie ze złożoną 
przysięgą, mogli tylko zwyciężyć albo zginąć6. 

W rozważaniach przyjęto hipotezę, że działalność powstańcza Konstantego Ni-
kolskiego związana była przede wszystkim z województwem krakowskim. Podczas 
badania materiałów źródłowych zastosowano analizę zawartości treści, dotyczącą 
w głównej mierze dokumentacji archiwalnej. Pomocniczo zostały spożytkowane 
opracowania, znajdujące się w monografi ach i artykułach opublikowanych w pe-
riodykach naukowych. Prezentowane opracowanie ma charakter chronologiczny. 
Zgodnie z logiką wywodu naukowego rozważono następujące zagadnienia badaw-
cze: w jaki sposób doświadczenia zdobyte w młodości przez Konstantego Nikol-
skiego w czasach szkolnych w Lublinie, akademickich w Moskwie i Kijowie oraz 
w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo we Włoszech determinowały jego 
późniejsze działania o charakterze niepodległościowym, jak przebiegał szlak bo-
jowy, który przebył bohater artykułu, pod komendą płk. Franciszka Rochebrune’a.

2 I. Sadurski, Antoniego Migdalskiego – ucznia gimnazjum lubelskiego powstańcze boje w 1863 roku, w: Rok 
1863 w kilku odsłonach, red. E. Niebelski, Lublin 2016, s. 91–101; idem, Ze szkolnej ławy na ścieżki powstań stycz-
niowego i zabajkalskiego. Losy uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, „Rocznik Lubelski” 2016, t. XLII, 
s. 43–65; idem, Józef Męciński – student, powstaniec styczniowy, obywatel Galicji, „Teka Komisji Historycznej – OL 
PAN” 2017, XIV, s. 87–122; idem, Ignacy Drewnowski – uczestnik walk powstańczych w 1863 roku na Lubelszczyź-
nie i w Sandomierskiem, „Rocznik Lubelski” 2018, t. XLIV, s. 99–110; idem, Antoni i Stanisław Tittenbrunowie 
– ojciec i syn w powstaniach narodowych 1830 i 1863 roku, „Kronika Bydgoska” 2019, t. XL, s. 189–204; idem, Ry-
szard Wilson – zapomniany powstaniec 1863 roku i lekarz oświęcimski, „Zeszyty Społeczne KIK” 2020, s. 137–150; 
idem, Gimnazjaliści lubelscy w szeregach studentów Instytutu Puławskiego na bitewnych polach powstania 1863 
roku, „Bibliotekarz Lubelski” 2020, s. 65–92; idem, Gustaw Zakrzewski – jego losy oraz szlak bojowy w 1863 roku, 
„Rocznik Lubelski” 2021, t. XLVII, s. 118–136.

3 W. Domański, Skłodowski Zdzisław, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 38, Warszawa–Kraków 
1997–1998, s. 201–203.

4 D. Kacnetson, Rejner Jakub, w: PSB, t. 31, Warszawa–Wrocław 1988/89, s. 59–60.
5 R. Bender, Paśnikowski Baltazar, w: PSB, t. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 318–319.
6 S. Grzegorzewski, Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, s. 47–48.
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Dzieciństwo i lata szkolne w Lublinie 

Prawosławna szlachecka rodzina Nikolskich wywodziła się z ziem dawnej Rze-
czypospolitej z  guberni witebskiej. Paweł Nikolski, ojciec Konstantego, był rad-
cą dworu i równocześnie pracował w szkole powiatowej w Lepelu na stanowisku 
nadzorcy etatowego (inspektora). Prawdopodobnie ze  względów fi nansowych, 
pod koniec lat trzydziestych XIX w. przeniósł się do guberni grodzieńskiej. Tutaj 
w 1840 r. w Słonimiu urodził się Konstanty, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną 
młodość. Początkowo uczęszczał on do miejscowej szkoły powiatowej. Jednak bio-
rąc pod uwagę to, że Gimnazjum w Białymstoku prezentowało stosunkowo niski 
poziom nauczania, w wieku 12 lat ojciec oddał syna do Gimnazjum Gubernialne-
go w Lublinie, gdzie rozpoczął naukę w Oddziale Historyczno-Filologicznym. Już 
w tym czasie szkoła słynęła z wysokiego poziomu kształcenia i dysponowała kadrą 
pedagogiczną o wysokich kwalifi kacjach. Niewątpliwie było to troską i zasługą Jó-
zefa Skłodowskiego wybitnego dyrektora (1851–1862), ofi arnego pedagoga i pa-
trioty oddanego bezinteresownej pracy7. 

Szkoła mieściła się w  starych zabudowaniach dawnego kolegium jezuickie-
go, obok kościoła katedralnego. Bogate zbiory biblioteczne pozwalały dyrektoro-
wi realizować główny cel, jakim był ambitny i patriotyczny program nauczania. 
Konstanty Nikolski, podobnie jak pozostali uczniowie, korzystał z obfi tej litera-
tury polskiej (m.in. z dzieł Wacława Potockiego, Jana Kochanowskiego, Ignacego 
Krasickiego), czasopism, zbiorów map, materiałów grafi cznych i  druków z  XVI 
i XVII w., które liczyły łącznie ok. 10 tys. pozycji. Dzięki staraniom Skłodowskie-
go gimnazjalna biblioteka stała się bardzo ważnym czynnikiem w  kształceniu 
uczniów i doskonaleniu nauczycieli. Była największym zakładem naukowym, a za-
razem pierwszą publiczną czytelnią dla mieszkańców Lublina, zdobywając wysoką 
rangę w całym Królestwie Polskim. Niezależnie od kierunków edukacji lubelska 
placówka była kuźnią wychowania patriotycznego, co było zasługą zarówno dy-
rektora, jak i też polskich pedagogów8. 

Wśród gimnazjalistów duże zainteresowanie budziły tajne kursy literatury 
emigracyjnej organizowane przez profesora matematyki Jakuba Daniewskiego, 
który czytał na lekcji trygonometrii poemat Antoniego Goreckiego Śmierć zdrajcy 
ojczyzny, III część Dziadów Mickiewicza, Irydiona i Psalmy przyszłości Krasińskie-
go. Równie dużym zaciekawieniem cieszyły się lekcje historii, prowadzone przez 
profesora Pawła Dębowskiego, zapoznającego uczniów z  dziejami narodu pol-
skiego i wyraźnie akcentującego bohaterstwo Polaków. Nauczyciele ci prowadzili 
wielką akcję na rzecz kształtowania edukacji patriotycznej młodzieży i przynależ-
ności narodowej. Przodował im dyrektor Skłodowski, który na ile mógł omijał 

7 APL, GWL, sygn. 490, s. 224; A. Szarkowska, Szkolnictwo w guberni grodzieńskiej i w obwodzie białostoc-
kim w zaborze rosyjskim (1831–1905), w: Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej: 1918–1939, red. 
E.J. Kryńska, Białystok 2004, s. 50.

8 APL, GWL, sygn. 490, s. 182–183, 224; sygn. 495, s. 343–344; I. Sadurski, Józef Skłodowski – nauczyciel, 
dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska” 2011, Sectio F, vol. LXVI, z. 1, s. 7–55; T. Kaczorowska, Córka mazowieckich równin 
czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza, Ciechanów 2011, s. 11–13. 
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przepisy i rozporządzenia władzy zwierzchniej, przy różnych okazjach osobiście 
wykładając historię Polski, przekazując uczniom tradycję narodową. W  trakcie 
prowadzonych przez siebie zajęć z pomiarów geometrycznych pozwalał śpiewać 
pieśni patriotyczne9. Niejednokrotnie w toku stałych dyskusji nawiązywał do wy-
darzeń historycznych, przypominając o chwalebnej przeszłości Rzeczypospolitej. 
Szczególnie mocno uwidaczniało się to podczas wycieczek szkolnych poza miasto. 
W  trakcie jednej z  takich wędrówek – do podlubelskiej wsi Dąbrowica w maju 
1855 r., uczestniczyli uczniowie klasy VII, a wśród nich także Konstanty Nikolski. 
Dyrektor Skłodowski wygłosił wówczas patriotyczne przemówienie, nawiązując 
do historii Polski i  jej niepodległości. Prelekcja spotkała się z  bardzo przychyl-
nym przyjęciem, co wiązało się z aktualną sytuacją polityczną w kraju i postępu-
jącym wzrostem dążeń niepodległościowych w  czasie trwania wojny krymskiej 
(1853–1856). Jednocześnie klęska Rosji w tym konfl ikcie przyczyniała się do wzro-
stu aktywności patriotycznej młodzieży. Powyższe działania nie były samorodne, 
stanowiły one inspirację do późniejszych wystąpień w  manifestacjach religijno-
-patriotycznych w  latach 1860–1862. W tym miejscu należy dodać, że w gronie 
uczniów tej klasy, poza Nikolskim, byli także inni późniejsi uczestnicy powstania 
styczniowego: Zdzisław Puchała, Kwiryn Sobieszczański i Gustaw Wasilewski10. 

Konstanty Nikolski był uczniem bardzo dobrym i sumiennym w wypełnianiu 
szkolnych obowiązków. Zawsze duże znaczenie przywiązywał do wiedzy i kształ-
cenia się11. Miarą jego sukcesu były otrzymywane na zakończenie każdego roku 
szkolnego listy pochwalne i nagrody książkowe, w tym za język rosyjski. W trakcie 
nauki gimnazjalnej przeżył stratę z  powodu śmierci rodziców. W  dorosłe życie 
z konieczności wkraczał stosunkowo wcześnie, mając osiemnaście lat. Patent, czyli 
świadectwo ukończenia szkoły średniej z wysokimi wynikami uzyskał 26 czerwca 
1858 r. 

9 R. Przegaliński, Wspomnienia szkolne najstarszego wiekiem z byłych wychowańców byłego gimnazjum 
rosyjskiego w Lublinie, w: Pamiętnik zjazdu byłych wychowańców Szkół Lubelskich, Lublin 1926, s. 124–125; I. Sa-
durski, „Szkoła Buntowników”. Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku, cz. 1, „Kwarta. Pismo histo-
ryczno-społeczne” 2014, nr 1 (10), s. 10; idem, Józef Skłodowski – nauczyciel, dyrektor i wychowawca…, s. 30–31. 

10 I. Sadurski, Jan Amborski – patriota, publicysta i uczony, w: Przypominać zapomniane, odkrywać niezna-
ne. Polskie losy: Kościół – Syberia – Rosja (XIX–XX w.). Studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu 
w 70. rocznicę urodzin, red. A. Barańska, Lublin 2019, s. 572–573. 

11 APL, GWL, sygn. 490, s. 224. Konstanty miał trzy siostry: Mariannę (ur. 1842), Helenę (ur. 1846) i Zo-
fię (ur. 1849); „Kurier Warszawski” 1858, nr 2, s. 262; Lista studentów, uczęszczających do Akademii Medycznej 
w Warszawie, oraz na wydział lekarski Szkoły Głównej. Lista studentów medycyny w roku 1858/59, w: B. Bartkie-
wicz, Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia (1857–1862) i Wydział Lekarski Szkoły 
Głównej Warszawskiej (1862–1869), t. 2, Kraków 1901, s. 322.
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Ryc. 1–2. Poświadczenie metryki Konstantego Nikolskiego złożone do Gimnazjum 
Lubelskiego w 1852 r. 

Źródło: APL, GWL, sygn. 495, s. 344–345.
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Ryc. 3. Zaświadczenie wydane przez Magistrat Miasta Lublina na prośbę Konstantego 
Nikolskiego. 

Źródło: APL, GWL, sygn. 495, s. 343.
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Ryc. 4. Lista uczniów klasy VII w roku szkolnym 1857–1858, którzy odebrali 
świadectwo szkolne. Konstanty Nikolski figuruje pod pozycją nr 17. 

Źródło: APL, GWL, sygn. 490, s. 224.
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Ryc. 5–6. Świadectwo szkolne Konstantego Nikolskiego z 26 czerwca 1858 r. 
Źródło: APL, GWL, sygn. 490, s. 182–183.
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Studia w Warszawie, Moskwie i Kijowie

Po opuszczeniu Lublina w  roku akademickim 1858/1859 i  złożeniu stosow-
nych dokumentów (metryki chrztu i urodzenia, świadectwa z odbytego egzaminu 
wstępnego, pokwitowania z Kasy Skarbowej za uiszczenie opłaty za pierwsze pół-
rocze w kwocie 10 rubli) Konstanty Nikolski został studentem pierwszego roku 
Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej w Warszawie. Rozpoczęte studia wkrótce 
przerwał. Powodów przeniesienia się Nikolskiego w drugim półroczu roku szkol-
nego 1859/1860 na Uniwersytet Moskiewski, można dopatrywać się w obawach 
przed przystąpieniem do egzaminu ze  wszystkich wykładanych przedmiotów, 
a także egzaminu przechodniego po I kursie, który miał obowiązywać od lutego 
1859 r. Tutaj studiował także krótko, bo zaledwie przez pół roku. Następnie prze-
niósł się na Cesarski Uniwersytet Kijowski Świętego Włodzimierza, w którym sku-
piało się liczniejsze środowisko młodych Polaków12. 

Warto przypomnieć, że polscy studenci spotykali się z życzliwością władz uni-
wersyteckich, jak i gubernialnych oraz pewną liberalizacją w pierwszych latach pa-
nowania Aleksandra II. Tworzyli oni najsilniejszą liczebnie grupę wśród kijowskiej 
społeczności akademickiej. Fakt ten znajduje swoje potwierdzenie, w ciągle rosną-
cej liczbie studiujących osób. Przyjmuje się, że wahała się ona od 800 do 900 słu-
chaczy. W nowym układzie organizacyjnym studencka korporacja z byłych ziem 
Rzeczypospolitej była podzielona na pięć gmin: Korony, Podola, Litwy, Wołynia 
i Ukrainy. Z czasem trzecia uległa rozczłonkowaniu na mniejsze jednostki zbio-
rowe: grodzieńską, słucką, żmudzką i kowieńską. Konstanty Nikolski znalazł się 
wśród najliczniejszej grupy, liczącej 300 osób, pochodzącej z Litwy i Białorusi13. 
Stanowili oni zorganizowaną spójną społeczność narodową, w której kwitło głębo-
kie poczucie obowiązku obywatelskiego oraz cechowała ich swoboda myśli i sło-
wa. Prowadzili zorganizowane życie społeczno-patriotyczne, w  ramach którego 
organizowali kółka samokształceniowe i samopomocowe. We własnym kręgu ak-
tywizowali życie towarzysko-kulturalne, co umacniało więzi koleżeńskie. U progu 
lat sześćdziesiątych XIX w. coraz wyraźniej zarysowała się już wśród nich świa-
domość celu politycznego. W  miarę upływu czasu w  łonie różnych towarzystw 
i zrzeszeń organizowały się grupy, których celem były działania polityczne i kon-
spiracyjne. Podczas studiów Konstanty Nikolski utrzymywał kontakty z gronem 
członków gminy grodzieńskiej. Dzięki swojej dużej indywidualności szybko zdo-
był znaczącą pozycję oraz zaliczał się do postępowego i niepodległościowego nur-

12 Lista studentów, uczęszczających do Akademii Medycznej w Warszawie…, s. 322–323; S. Borowski, Szkoła 
Główna Warszawska 1862–1869. Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 1937, s. 210–212; J. Tabiś, Polacy na 
Uniwersytecie Kijowskim 1834–1863, Kraków 1974, s. 119–120; F. Nowiński, Polacy na Uniwersytecie Petersbur-
skim w  latach 1832–1884, Wrocław 1986, s.  138–139; S.  Kieniewicz, Akademia Medyko-Chirurgiczna i  Szkoła 
Główna (1857–1869), w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S.  Kieniewicz, Warszawa 1981, 
s. 329; W. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851–1893, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 117; G. Reutt, Do legio-
nów, w: W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863–1903, Lwów 1903, s. 357; W.K. Wierzejski, Fragmen-
ty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie, Warszawa 1939, dostęp: 16 XI 2022, <https://rcin.org.pl/
dlibra/publication/154461/edition/125238/content>.

13 H. Wiercieński, Pamiętniki, Lublin 1973, s. 107, 114–117; J. Tabiś, op. cit., s. 33, 95–96.
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tu akademickiego. Miał znaczący wpływ na otoczenie swoich kolegów oraz cieszył 
się ich zaufaniem i autorytetem, zwłaszcza, że znajomości oparte były na wspólno-
cie regionalnej według prowincji14. Trzeba pamiętać, że jego zdecydowana postawa 
przyczyniła się do wzrostu nastrojów patriotycznych wśród polskich studentów 
w Kijowie, którzy w stanie ogólnego napięcia pod koniec stycznia 1861 r. wyje-
chali do Warszawy w celach konspiracyjnych. W zimowym semestrze tegoż roku 
Konstanty znalazł się wśród delegatów (m.in. z Edwardem Bondim, Ludwikiem 
Krasowskim, Walerym Mroczkowskim, Aleksandrem Skrzyńskim oraz Gustawem 
Wasilewskim i Zdzisławem Puchałą), którym leżała na sercu sprawa narodowa. 
Fakt, że po przybyciu do stolicy Królestwa Polskiego wielu urlopowiczów nie do-
pełniło zameldowania w kancelarii kuratorium, może świadczyć o podjęciu przez 
nich działalności spiskowej. Poczynając od lutego 1861 r. Nikolski wraz z młodzie-
żą akademicką i gimnazjalną niestrudzenie uczestniczył w masowych manifesta-
cjach religijno-patriotycznych15. 

Wraz z organizatorami kijowskich kół młodzieżowych nawiązał on bliższe kon-
takty ze  studentami warszawskimi Akademii Medycznej, Akademii Sztuk Pięk-
nych i Instytutu Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Także z innymi rodakami 
studiującymi na uczelniach rosyjskich prowadził ożywioną agitację patriotyczną. 
Młodzież środowiska akademickiego w większości związana była z obozem „czer-
wonych”. W tych okolicznościach z dużą odwagą cywilną czyniła przygotowania 
do realizacji zaplanowanej na 25 lutego 1861 r. rocznicy bitwy pod Grochowem, 
która miała przyjąć charakter wielkiej manifestacji. Następnie po nabożeństwie 
wieczornym w kościele Paulinów Konstanty Nikolski wraz z delegacją studentów 
kijowskich brał udział w procesji pod sztandarami narodowymi, która udała się 
przez Rynek Starego Miasta do pałacu Namiestnikowskiego, gdzie obradowało 
Towarzystwo Rolnicze. Akademicy nurtu niepodległościowego udzielili poparcia 
inicjatywie powołania do życia uniwersytetu w Warszawie i zabiegali o wręczenie 
adresu przedstawicielom Towarzystwa Rolniczego16. 

Tymczasem próby ujednolicenia działalności ruchu akademickiego przez śro-
dowisko deputacji warszawskiej w ciągu 1861 r. napotykało wiele problemów z po-
wodu czujności nadzoru policyjnego. Władze carskie podejrzewały studentów 
o autorstwo anonimowych apeli i odezw o treści antypaństwowej, o uczestnictwo 
w demonstracjach żałobnych i wsparcie dla ruchu narodowowyzwoleńczego. Na 
adeptów nałożono sankcje represyjno-karne i polityczne, które obejmowały rewi-
zje, przesłuchania, wywiezienie pod strażą z Warszawy oraz uwięzienie w Twier-
dzy Brzeskiej. W takich okolicznościach Nikolski opuścił Warszawę i powrócił do 

14 Ibidem, s. 119–120, H. Wiercieński, op. cit., s. 117; 130; B. Jegorow, Oblicza Rosji: szkice z historii kultury 
rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002, s. 224.

15 J. Tabiś, op. cit., s. 120–121; A. Karbowiak, Młodzież polska akademicka za granicą: 1795–1910, Kraków 
1910, s. 102; H. Wiercieński, op. cit., s. 127; F. Nowiński, op. cit., s. 145; T. Burzyński, Wspomnienia z czasów mło-
dości, w: Wydawnictwo materiałów do historii powstania 1863–1864, t. IV, z. 1, Lwów 1894, s. 136–138; R. Rogiń-
ski, Szkoła Wojskowa Polska we Włoszech, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 27, s. 548; I. Sadurski, Józef Męciński 
– student, powstaniec styczniowy…, s. 89–90.

16 J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860–1861, Warszawa 1970, s. 24–26; J. Tabiś, op. cit., 
s. 120.
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Kijowa. W świetle doniesień agentów policyjnych miejscowe władze penetrowały 
polskie środowisko akademickie, odgrywające ważną rolę w  kijowskim podzie-
miu. Młodzież uniwersytecka, angażująca się coraz bardziej w konspirację, na po-
lecenie kijowskiego generał-gubernatora Iłłariona Wasilczikowa stała się przed-
miotem stałej i  wnikliwej inwigilacji oraz nieustannej kontroli ze  strony służb 
policyjnych. W tym stanie rzeczy motywy decyzji opuszczenia uniwersytetu przez 
Nikolskiego podyktowane były obawą przed grożącymi represjami17. 

W Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo 

W 1861 r., mając 21 lat, Nikolski przerwał studia. Punktem zwrotnym w roz-
woju dalszej jego działalności było uzyskanie informacji od Włodzimierza Anto-
nowicza18, delegata tajnego związku rewolucyjnego, że gen. Ludwik Mierosław-
ski zamierza utworzyć legiony polskie. Idea ta zyskiwała coraz większe poparcie 
wśród czołowych przedstawicieli postępowej młodzieży akademickiej, która goto-
wa była do poświęceń. Od tego momentu rozpoczął się przełomowy okres w życiu 
Nikolskiego, który znacząco angażował się w przygotowanie wyprawy. Pod wpły-
wem ogólnej sytuacji, z najbardziej wytrwałą grupą studentów polskich z Kijowa 
popłynął Prutem, aby przez Turcję przedostać się do tworzącej się szkoły wojsko-
wej we Włoszech19. Po różnych perypetiach, dopiero pod koniec września 1861 r., 
z garstką bliskich kolegów, Nikolski przybył do formującego się ośrodka przejścio-
wego w Nolli pod Neapolem, na który rząd turyński przeznaczył środki fi nansowe. 
Podczas pobytu w utworzonym zastępie polskim, jako początkujący kawalerzysta, 
był zobowiązany do wykonywania różnych zadań i czynności pomocniczych, tj. 
czyszczenia koni i munsztuka (przyrządu do kierowania koniem), pobierania pro-

17 J. Tabiś, op. cit., s. 119–120; M. Tarkowski, Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium 
Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855−1881), „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2019, t. LXXI, z. 1, s. 47. 

18 Włodzimierz Antonowicz (1834–1908) – ukraiński historyk, archeolog i etnograf, pochodzenia polskie-
go. Urodzony w Machnówce w powiecie berdyczowskim, był wychowankiem II Gimnazjum w Odessie i absol-
wentem Uniwersytetu Kijowskiego. W czasie studiów, początkowo na Wydziale Medycznym, którego nie ukoń-
czył i na Wydziale Historyczno-Filologicznym, związał się z lewicą (chłopoman) i opowiedział się za ukraińskim 
ruchem narodowym. Jeden z głównych przedstawicieli kijowskiego Związku Trojnickiego w końcu 1860 r. udał 
się do Moskwy i Petersburga. Celem wyjazdu było nawiązanie ściślejszej więzi między rewolucjonistami kijow-
skimi z jednej strony a moskiewskimi (Tytus Dalewski) i petersburskimi (Hieronim Kieniewicz) z drugiej. Tarcia 
i walki wewnętrzne w łonie tajnego związku kijowskiego rzutowały na sytuację polskiego ruchu akademickiego 
w Kijowie. W takiej atmosferze w 1861 r. Antonowicz zerwał z polskością i przeszedł na prawosławie. Był żarli-
wym działaczem ukraińskiego ruchu narodowego i jednym z organizatorów własnej grupy pod nazwą „Hroma-
da”. W latach 1863–1880 pełnił obowiązki naczelnego redaktora Tymczasowej Komisji dla Przeglądu Dawnych 
Akt w  Kijowie. W  1881  r. został przewodniczącym Towarzystwa Historycznego Nestora-Litopisca. W  1878  r. 
uzyskał tytuł profesora historii Rosji na Uniwersytecie Kijowskim, a od 1901 r. został członkiem koresponden-
tem Rosyjskiej Akademii Nauk. Zmarł 21 III 1908 r. w Kijowie, zob. J. Mioduszewski, Antonowicz Włodzimierz, 
w: PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 142–144; J. Tabiś, op. cit., s. 80, 90–91, 95–96, 119–120, 126–131; H. Wiercieński, 
op. cit., s. 122–123. 

19 J. Tabiś, op. cit., s. 120; J. Zlasnowski, Wspomnienia z Polskiej Szkoły Podchorążych we Włoszech (w Genui 
i Cuneo), „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 4, s. 569; R. Rogiński, op. cit., s. 548; J. Frejlich, Pamiętnik Mierosław-
skiego (1861–1863), Warszawa 1924, s. 5.
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wiantu, utrzymywania czystości toalet czy stania na warcie w głównej bramie kan-
celarii pułku. Trafi ł do legionu, którego instruktorem był Słowak, starszy podofi -
cer, doglądający porządku, często bywający na tzw. służbie inspekcyjnej. Wkrótce 
zaprzyjaźnił się z Teodorem Leonem Cieszkowskim20, który służył w tym samym 
szwadronie. W pułku obydwaj należeli do tzw. arystokracji, co pozwalało na zaj-
mowanie oddzielnej kwatery w koszarach. Mimo to spotkali się z ogromnymi nie-
dostatkami, brakiem umundurowania, podstawowego uzbrojenia i koni. Jedynym 
pozytywnym elementem był fakt, że systematycznie wypłacano im żołd, którego 
znaczną część potrącano za koszty kwaterowania21. 

Na obcej ziemi istotnym problemem, utrudniającym współżycie kadetów, po-
zostawały stosunki etnicznie i językowe z żołnierzami węgierskiej piechoty, którzy 
wywodzili się z północno-wschodniego Siedmiogrodu. Wynikały one z przyzwy-
czajeń narodowościowych i religijnych. Równocześnie wśród polskich słuchaczy 
ukształtowały się dwie koncepcje poparcia dla gen. Mierosławskiego, który zdobył 
powszechne uznanie na emigracji i uważany był za naczelnego wodza przyszłego 
powstania. Wśród ogółu słuchaczy w ramach burzliwych dyskusji, uwidoczniły się 
różnice poglądów. Jedni opowiadali się za bezzwłocznym wstąpieniem do szkoły 
wojskowej, zaś drudzy, stanowiący nieliczną grupę uznali, że pobyt w niej będzie 
tylko stratą czasu. Rozumiejąc, że wybuch powstania jest nieunikniony, Nikolski 
w obszernym przemówieniu usiłował przekonać niezdecydowanych kolegów, na-
pływających z kraju i emigracji, do podjęcia walki o wolność kraju. Jego zdecy-
dowana postawa oraz pełen zapału charakter, zjednywały mu zaufanie i należny 
szacunek22. 

20 Teodor Leon Cieszkowski (1833–1863) – rodem z Ochnówki na Wołyniu. Student medycyny na Uni-
wersytecie Kijowskim, z którego został relegowany. W 1861 r. udał się do Włoch i wstąpił do Polskiej Szkoły Woj-
skowej w Cuneo. W powstaniu styczniowym jako oficer walczył w Ojcowie w oddziale Apolinarego Kurowskiego. 
Za wykazane męstwo pod Sosnowcem mianowany został pułkownikiem. Na przełomie marca i kwietnia 1863 r. 
działał samodzielnie w województwie kaliskim i krakowskim. Uczestniczył w walkach pod Mrzygłodem (1 mar-
ca) i Radoszewicami (27 marca). 10 IV 1863 r. Cieszkowski, dysponujący 28-osobowym oddziałem konnym, wal-
czył z przeważającymi siłami rosyjskimi pod Broszęcinem. W starciu tym został ciężko ranny. Wyniesiony z pola 
bitwy przez swojego adiutanta Siemińskiego i kilku innych żołnierzy do dworu Kozłowskich w Leśniakach, został 
tam dobity przez kpt. Rafałowicza, oficera rosyjskiego z garnizonu wieluńskiego, zob. J. Sokulski, Cieszkowski 
Teodor Leon, w: PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 68; W. Jabłonkowski, op. cit., s. 114; Zapomniane wspomnienia, opa-
trzył wstępem i posłowiem E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 447; K. Wiśniewski, Teodor Cieszkowski – krótki opis 
działalności w kaliskiem. Walka i śmierć, w: Gloria victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego, 
red. T. Matuszak, Warszawa–Piotrków Trybunalski 2013, s. 166.

21 „Demokrata Polski” 1861, R. 20 (16 XI 1861), s. 55–56; J. Zlasnowski, op. cit., s. 569; pierwsza 49-oso-
bowa grupa młodych wychodźców dotarła do Neapolu już w połowie 1860 r. z myślą walki o wolność. Oburzona 
brakiem oczekiwanej szkoły przeniosła się do pobliskiego obozu przejściowego w Nolli, gdzie konsystowały dwa 
legiony węgierskie, pod dowództwem gen. Tuza. W lipcu 1861 r., dzięki interwencji sympatyzujących z polską 
młodzieżą Giuseppe Garibaldiego i Ignacia Occipintego oraz wysiłkom polskich patriotów, utworzono w Turynie 
Polsko-Włoski Komitet. Jego zadaniem było niesienie pomocy materialnej i powołanie do życia Polskiej Szkoły 
Wojskowej, która miała zająć się formowaniem legionu cudzoziemskiego, zob. W. Jabłonowski, op. cit., s. 108, 
112–114, 117–118; G. Reutt, op. cit., s. 357; A. Buława, Teoria i praktyka: weryfikacja umiejętności dowódczych ab-
solwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861–1862) podczas powstania styczniowego (1863–1864), 
„Saeculum Christianum” 2015, t. XXII, s. 213–214.

22 W. Jabłonowski, op. cit., s. 117–118; J. Prendowska, Moje wspomnienia, Kraków 1962, s. 46. 



Ireneusz Sadurski62

W miarę upływu czasu młodzież po rannej modlitwie oddawała się różnym 
ćwiczeniom wojskowym, brała też udział w fechtunku i jeździe konnej. Wolny czas 
uprzyjemniała czytaniem ustępów z poematów Zygmunta Krasińskiego, szczegól-
nie z Przedświtu. Gdy zapadła decyzja o opuszczeniu obozu przejściowego w Nolli 
i przeniesieniu do Noczery, miasta położonego na południowy wschód od Neapo-
lu, młodociani legioniści pozbawieni odpowiedniego ekwipunku, przybyli koleją 
do niezbyt dużych koszar. Kawalerzystów, w tym Nikolskiego, ulokowano w bu-
dynku rządowym, natomiast piechurów skierowano do starych zrujnowanych 
zabudowań i opuszczonych magazynów. Mimo, że Polacy potrafi li zjednać sym-
patię miejscowej ludności, prymitywne warunki mieszkaniowe przyjęli z dużym 
niezadowoleniem. W tych okolicznościach ogólne rozczarowanie większości kur-
santów, zostało nieco rozładowane przy wsparciu Giuseppe Garibaldiego. Chcąc 
załagodzić dotychczasowy chaos i położyć kres choćby częściowym trudnościom 
materialnym, angażował się on nie tylko fi nansowo, ale zorganizował do koszar 
transport z odzieżą, umundurowaniem oraz bronią23. 

Uzyskując zgodę, w towarzystwie najbliższego przyjaciela szwadronu Walerego 
Mroczkowskiego, Konstanty Nikolski udał się na kilkanaście dni urlopu do Ne-
apolu. Po zwiedzeniu miasta, następnie ruin Pompejów oraz pałacu Villa Reale 
w Mediolanie, wybrzeżem morza skierowali się do hotelu „Nazioni” w Neapolu, 
w którym odszukali Karola Karskiego, redaktora czasopisma „L’Indipendenza Ita-
liana”. Pierwsze spotkanie odbyło się w małej izbie na poddaszu, zarzuconej czaso-
pismami, brulionami i książkami, a publicysta powitał ich przyjaźnie. W toku roz-
mowy zostali zapoznani z odezwą gen. Mierosławskiego, wzywającą do stawienia 
się w Polskiej Szkole Wojskowej Podchorążych w Genui. W ten sposób pierwsza 
od czasów powstania listopadowego polska placówka tworzona od końca września 
1861 r. miała stać się kuźnią kadry dowódczej dla przyszłego powstania. Nikolski 
znalazł się w gronie ludzi, którzy jesienią tego roku przybyli do Genui, będąc zde-
cydowanymi adwersarzami gen. Mierosławskiego24. 

W tym czasie przy cichym poparciu rządu włoskiego i przychylności G. Ga-
ribaldiego, zapewniono skromny, ale stały budżet dla polskiego legionu. Warun-
kiem przyjęcia była składka w wysokości 300 franków do kasy uczelni. Początkowe 
trudności fi nansowe powodowały, że jednorazowy zasiłek ze strony miejscowych 
władz nie wystarczał na podstawowe potrzeby. Pozycja materialna studentów była 
bardzo zróżnicowana. Na ogólną liczbę 70 uczniów, przeważnie ze  środowiska 
młodzieży uniwersyteckiej, na całkowitym utrzymaniu rządowym było 57%, zaś 
30, tj. 43%, utrzymywało się z własnych środków25. W zaistniałej sytuacji pomoc 

23 W.  Jabłonowski, op. cit., s.  118–122, 125, 127; W.  Karbowski, Polska Szkoła Wojskowa we  Włoszech 
(1861–1862), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. VIII, cz. 2, s. 17–20, 26, 38–39, 53; K. Mo-
rawski, Polacy i sprawa polska w dziejach Italii w latach 1830–1866, Warszawa 1937, s. 154–155; W.J. Mickiewicz, 
Pamiętniki. T. 2: 1862–1870, Kraków 1927, s. 203; A. Buława, op. cit., s. 207.

24 W. Jabłonowski, op. cit., s. 125, 127; M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878, Warszawa 1963, 
s. 500; K. Jadczyk, Dowódcy powstania styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 2016, s. 121.

25 „Przedświt” 1909, nr 9, s. 505; W.J. Mickiewicz, Emigracja polska 1860–1890, Kraków 1908, s. 16; „Dwu-
tygodnik Polityczny Rzeczpospolita”, nr 108 z 22 XI 1913, s. 260, E. Halicz, Polska Szkoła Wojskowa w Genui 
i Cuneo (1861–1862), „Biuletyn Wojskowej Akademii Politycznej”, Seria Historyczna 1959, nr 3 (16), s. 119–120; 
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zadeklarował literat i fi lozof markiz Bianchetti, który na cele koszarowe ofi arował 
dom zwany „Casablanką”. Wsparcia i  pomocy materialnej udzielił też guberna-
tor Genui. W jej ramach przekazał do dyspozycji szkoły plac ćwiczeniowy, konie 
z  miejscową ujeżdżalnią i  część uzbrojenia. Ponowne dowody życzliwości oka-
zał Garibaldi, ofi arowując przedmioty codziennego użytku (kołdry, koce, koszu-
le) oraz przeznaczając zapomogę fi nansową najbardziej potrzebującym. W  celu 
kształtowania opinii młodzież zatroszczyła się o wydawanie organu prasowego pt. 
Głos z Paryża i Genui, redagowanego przez Włodzimierza Wolskiego i Jana Żu-
kowskiego. Jego pierwszy numer ukazał się 21 października 1861 r. Wydawcy ko-
rzystali z rad Gustawa Wasilewskiego, autora wydanej odezwy, zatytułowanej Pol-
sko my Twoje benjaminy, w której nawoływał do udziału w przyszłym powstaniu26. 

Wzmożona aktywność Polaków na ziemi włoskiej spowodowała, że od paź-
dziernika 1861 r. do maja 1862 r. Konstanty Nikolski wraz z 211 studentami, w tym 
152 w piechocie, 50 w jeździe i 9 w artylerii, przeszedł blisko dziewięciomiesięczne 
przeszkolenie. Służyło ono poznaniu zasad dowodzenia bojowego batalionem oraz 
podstaw wiedzy instruktorskiej. Wykładowcy przy rygorystycznym regulaminie 
dbali o  morale i  patriotyczne wychowanie kursantów. W  niewielkim gmachu 
szkolnym, w ciasnych i niewygodnych pomieszczeniach, realizowano program za-
jęć wojskowych, który obejmował ćwiczenia praktyczne dla jazdy i piechoty, naukę 
artylerii, szermierki oraz produkcję prochu. Słuchacze przechodzili również kurs 
taktyki i fortyfi kacji polowej. Zadbano także o zajęcia sportowe. Na terenie szkoły 
funkcjonowała biblioteka, gromadząca księgozbiór, obejmujący podręczniki, re-
gulaminy i klasyczne publikacje o tematyce wojskowej27. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami słuchacze nie mogli uczestniczyć w działalno-
ści innych organizacji. Duże niezadowolenie budziła obowiązująca cenzura ko-
respondencji, przesadna dyscyplina wojskowa i  rygor szkolny. Lekkomyślność, 

M. Żychowski, Generał klęski: Ludwik Mierosławski (1814–1878), Warszawa 1965, s. 217–218; idem, Ludwik Mie-
rosławski…, s. 496–497; W. Karbowski, op. cit., s. 30.

26 J. Zlasnowski, op. cit., s. 569; J. Białynia-Chołodecki, Polska Szkoła Wojskowa. Księga Pamiątkowa w 40 
rocznicę powstania 1863–4, Lwów 1904, s. 21; J. Frejlich, op. cit., s. 6; E. Halicz, op. cit., s. 132; M. Żychowski, Ge-
nerał klęski…, s. 217–218. 

27 W.  Mazurkiewicz, Emigracja polska w  1862 roku: szkoła genueńska, zjednoczenie, Paryż 1862, s.  17, 
73–74; W.J. Mickiewicz, Emigracja polska…, s. 16–17; K. Morawski, op. cit., s. 158, 162; W.J. Mickiewicz, Pamięt-
niki. T. 2…, s. 204–205; J. Zlasnowski, op. cit., s. 569; E. Halicz, op. cit., s. 113, 119–120; Zagłoba, Polska Szkoła 
Wojskowa we Włoszech, „Polska Zbrojna” nr 23 z 24 I 1923, s. 3; K. Jadczyk, op. cit., s. 122. Plan codziennych 
zajęć wychowanków placówki wyglądał następująco: pobudkę o godzinie 6.00 rano organizowano przy odgłosie 
bębna, następnie odbywał się apel, a po nim śniadanie. Po trzecim apelu słuchacze piechoty odbywali musztrę, 
w tym czasie kawaleria oporządzała konie. Następnie obydwie formacje razem odbywały wspólne ćwiczenia, któ-
re w razie niepogody miały miejsce w opuszczonym kościele. Po krótkiej przerwie wszyscy korzystali z drugiego 
śniadania, a po nim w audytoriatach następowały wykłady teoretyczne z zakresu wojskowości. Po godzinnym 
wypoczynku połączonym z posiłkiem odbywały się zajęcia z  szermierki na pałasze, bagnety i  lance, po czym 
uczestniczono w kolejnym wykładzie. Po jego zakończeniu obowiązywał obiad, składający się z trzech dań (kapu-
śniaku, barszczu albo rosołu, pieczeni z sałatą, makaronu, kalafiora i butelki czerwonego wina). Po nim odbywały 
się dalsze ćwiczenia. Dopiero od godz. 19.00. do 21.00 mieli czas wolny, podczas którego wychodzono do miasta. 
O godz. 21.00 odbywał się apel wieczorny i obowiązywała cisza nocna. Na wartę wyznaczony był podoficer i 6 
szeregowców. Dyżurni zmieniali się co 24 godziny. Za nieprzestrzeganie regulaminu sąd szkolny, pod przewod-
nictwem komendanta, dwóch instruktorów i dwóch uczniów, skazywał na kary aresztu. Najczęściej stosowano 
stójkę pod karabinem i obciążony plecak z piaskiem.
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pewność siebie i  zasadnicze cechy charakteru Mierosławskiego, który wykładał 
historię i geografi ę wojskową Polski, przyczyniły się do nieporozumień i zatargów 
z młodzieżą. Ostatecznie samowładne zapędy pierwszego dyrektora szkoły, ten-
dencja do dyktatury, a  także gwałtowność tonu jego wypowiedzi, doprowadziły 
do ogólnego niezadowolenia słuchaczy. W następstwie swoich negatywnych zasad 
wychowawczych gen. Mierosławski systematycznie tracił wcześniej posiadaną po-
zycję. W konsekwencji nieporozumień ostatecznie wyjechał do Francji, pozosta-
wiając najbardziej wytrwałych uczniów swojemu losowi28. 

Z początkiem maja 1862 r. sytuacja polskich legionistów uległa dalszemu po-
gorszeniu, następstwem czego rząd włoski przeniósł szkołę z Genui do Cuneo pod 
Turynem. Nadzór nad nią objął płk Emil Pallavicini. Razem z pozostałymi 86 le-
gionistami (z których 34 pozostało w piechocie, 40 w jeździe, a 12 w artylerii) Kon-
stanty Nikolski przybył pociągiem do podgórskiego miasteczka, gdzie na miej-
scowym dworcu orkiestra wojskowa wraz z  mieszkańcami powitała ich pieśnią 
Dąbrowskiego. Stąd młodzi Polacy umundurowani na wzór legionistów z okre-
su Wiosny Ludów na Węgrzech (granatowe kurtki z  amarantowymi wypustka-
mi i czerwone rogatywki) zostali odprowadzeni do opuszczonego klasztoru fran-
ciszkanów, wyznaczonego na koszary. Po upływie niespełna dwóch miesięcy, pod 
naciskiem dyplomacji rosyjskiej, król Wiktor Emanuel zmierzał do oczyszczenia 
Włoch z polskich legionistów i wydał premierowi Urbanowi Rattazziemu polece-
nie zawieszenia, a następnie zamknięcia Polskiej Szkoły Wojskowej. W okresie do 
lipca 1862 r., kiedy szkoła zakończyła działalność, z ogólnej liczby 175 kursantów 
większość, wśród których był też Nikolski, opuściła ziemię włoską i wyjechała do 
Francji, gdzie środowisko młodzieżowe było coraz liczniejsze29. 

Pod komendą płk. Franciszka Maksymiliana Rochebrune’a

Brak stosownych źródeł i bliższych danych o pobycie Konstantego Nikolskiego 
w Paryżu, nie pozwala wyjaśnić co dokładnie tam robił i kiedy opuścił Francję. 
Zachodzi pytanie kiedy przybył do Ojcowa, gdzie naczelnik wojskowy wojewódz-
twa krakowskiego płk Apolinary Kurowski, przystąpił do organizowania oddziału 
powstańczego. Należy przypuszczać, że mogło to nastąpić w lutym 1863 r. Od tego 
momentu Nikolski związał się z  arystokratycznym kwiatem młodzieży krakow-
skiej, który stawił się pod dowództwo pułkownika wojsk francuskich Franciszka 
Rochebrune’a30, sprowadzonego do Krakowa przez hr. Emanuela Moszyńskiego, 

28 „Dziennik Poznański” 1863, R. 5, nr 67, s. 1; M. Żychowski, Ludwik Mierosławski…, s. 498–499; A. Bu-
ława, op. cit., s. 207–208.

29 W. Karbowski, op. cit., s. 72–76; W. J. Mickiewicz, Emigracja polska…, s. 16; Zagłoba, op. cit., s. 3; „Prze-
gląd Rzeczy Polskich”, 16 V 1862, s. 1–3; K. Chodynicki, Szkoła w Cuneo w oświetleniu zeznań składanych przed 
Wileńską Komisją Śledczą, Wilno 1928, s. 17–21; E. Halicz, op. cit., s. 122–127, 132–133; M. Żychowski, Ludwik 
Mierosławski…, s. 500–501; J. Łukaszewski, Pamiętnik z lat 1862–1864, Warszawa 1973, s. 41; A. Buława, op. cit., 
s. 208. 

30 Franciszek Rochebrune – urodził się 1 VI 1830 w Vienne we Francji, w departamencie Isere, w parafii 
św. Andrzeja de Bas. Służbę wojskową odbył w latach 1851–1854 w 17 pułku piechoty liniowej, m.in. w Algierze. 
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założyciela i nauczyciela szkoły szermierki, syna patrioty, dekabrysty i  sybiraka. 
Wzorując się na francuskich oddziałach żuawów, wsławionych bojami w Algierze, 
w kampanii krymskiej i włoskiej, w obozie ojcowskim Rochebrune’a, od 2  lute-
go uformował jednostkę w sile kompanii nazwaną „Pierwszym Pułkiem Żuawów 
Śmierci”. Trafi ali do niej najdzielniejsi ochotnicy, którzy byli bardzo dobrze przy-
gotowani do służby żołnierskiej, posiadali własną broń (austriackie karabiny z ba-
gnetami), wyróżniali się zdyscyplinowaniem, karnością, wzorowym przestrzega-
niem regulaminu wojskowego i wyszkoleniem bojowym31. 

W nowej rzeczywistości Konstanty Nikolski stosunkowo szybko stał się god-
nym zaufania współpracownikiem Franciszka Rochebrune’a, dobrego organizato-
ra, dysponującego dużym doświadczeniem bojowym. W stopniu kapitana strzel-
ców znalazł się w dobrze wyszkolonej kompanii, liczącej początkowo 122 ludzi, 
która niebawem zwiększyła swoją liczebność do 150 ochotników wraz z  ofi ce-
rami. Przynależność do tego wyborowego oddziału, na tle innych formacji po-
wstańczych, powszechnie uważano za wyróżnienie i  wielki zaszczyt. Większość 
stanowili Polacy, synowie szlacheccy o arystokratycznych korzeniach. Wśród nich 
byli także cudzoziemcy, m.in. Francuzi, Włosi i Węgrzy. W doborowym oddziale 
znaleźli się studenci, uczniowie, rzemieślnicy, wychowankowie szkół w Batignol-
les, Genui i Cueno oraz zwolennicy Garibaldiego. Spośród innych formacji żuawi 

W szeregach żuawów wziął także udział w początkowych walkach wojny krymskiej. Jako prywatny guwerner 
w Krakowie w 1855 r. założył szkołę szermierki. W 1857 r. zaciągnął się do 62 pułku piechoty liniowej. Był człon-
kiem ekspedycji francusko-angielskiej i uczestnikiem walk w Chinach (1858–1860), gdzie dosłużył się stopnia 
sierżanta. W 1863 r. zaoferował swoje usługi gen. Józefowi Wysockiemu i z grupą swoich wychowanków znalazł 
się w lutym 1863 r. w obozie naczelnika wojskowego województwa krakowskiego płk. Apolinarego Kurowskiego 
w Ojcowie. Utworzył tam oddział żuawów śmierci. Na jego czele wziął udział w nieudanym ataku Kurowskiego 
na Miechów (17 lutego). Walczył w bitwach pod Chrobrzem (17 marca) i Grochowiskami (18 marca), ratując 
oddziały gen. M. Langiewicza przed klęską. Po aresztowaniu Langiewicza przez Austriaków i załamaniu się jego 
dyktatury znalazł się w Krakowie (20 marca), gdzie przygotowywał zamach stanu, w celu objęcia naczelnej władzy 
wojskowej. Jego akcja nie spotkała się z poparciem i 22 marca wyjechał do Francji. Pod koniec lipca 1863 r. po-
nownie powrócił do Galicji i z rozkazu gen. Edmunda Różyckiego organizował oddział w rejonie Brodów. Wziął 
udział w nieudanej wyprawie na Poryck. Opowiedział się przeciwko gen. Michałowi Krukowi Heydenreichowi, 
przekazał swój oddział Janowi Żalplachcie-Zapałowiczowi i  wyjechał do Francji. Zginął w  wojnie francusko-
-pruskiej 19 XI 1870 r. w Montretout, zob. Z. Gnat-Wieteska, Generałowie Powstania Styczniowego, Pruszków 
1994, s. 66–68; P.P. Gach, Francuzi w powstaniu styczniowym, w: Polskie powstania narodowe na tle przemian 
europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska i in., Lublin 2001, s. 169–172; Pamiętnik Kapelana księdza Serafina 
Szulca, w: A. Giller, Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmiania, Paryż 1868; 
F. Rawita-Gawroński, Monografie z powstania styczniowego: Zygmunt Sierakowski, Henryka Pustowójtówna, Fran-
ciszek Rochebrune, Warszawa 1928, s. 159–200; K. Firlej-Bielańska, Franciszek Rochebrun, „Żołnierz Polski”, 1922, 
nr 25, s. 6.

31 W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 1, Kraków 1914, s. 86; 
J. Kozolubski, Żuawi Śmierci, „Broń i barwa” 1934, nr 3, s. 42–45; H.L., Obóz w Ojcowie, „Dziennik Literacki” 
1864, nr 7, s. 50; L. Cywiński, Wspomnienia z lat ubiegłych, „Wieś i Dwór”, 1912, Rok I, Zeszyt IV, s. 20–22; O.B., 
Wyprawa na Miechów 17 lutego 1863, „Dziennik Polski” 1898, Rok XXXI, nr 22, s. 1–2; F. Rawita-Gawroński, op. 
cit., s. 167; F. Wiśniewski, Ze wspomnień powstańca (w 50-tą rocznicę 1863–1864), „Nowa Reforma” 1913, nr 357, 
s. 2; J. Staszel, Bitwa miechowska 17 II 1863 r. w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera, „Rocznik Biblioteki 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 1969, R. XV, s. 187–188; E. Kozłowski, Cudzoziemcy w powstaniu stycznio-
wym, w: Stanislao Bechi i inni cudzoziemcy w powstaniu styczniowym: dwa szkice, red. T. Bojarska, E. Kozłowski, 
Włocławek 1986, s. 26; M. Grzywa, Rochenbrune (Rochebrun, Rochenbrun) François, w: Świętokrzyski słownik 
biograficzny. T. 2: 1795–1918, red. J. Szczepański, Kielce 2009, s. 402.
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wyróżniali się jednolitym umundurowaniem, co było niewątpliwą zasługą Roche-
brune’a. Na mundur składał się czarny surdut (bez kołnierza) zapinany na jeden 
rząd białych metalowych guzików, na jego rękawach widniały złote szychy, czarna 
kamizelka z białym krzyżem na piersi, czerwone jedwabne koszule, szerokie czar-
ne spodnie z  żółtymi wyłogami (pas czarny z  klamrami, wełniany czarno-biały 
szalik) oraz buty z cholewami. Czerwone nakrycie głowy (fez-czapka w kolorach 
biało-czerwonych), nakrycie głowy obszyte było białym barankowym otokiem, 
przyozdobione frędzlami32. 

W  połowie lutego 1863  r. w  obozie ojcowskim przebywało około 2 tys. po-
wstańców. Dla tak dużej liczby osób brakowało wystarczającej ilości kwater. Płk 
Kurowski wraz ze  sztabem zajął folwark, część ofi cerów ulokowano w budynku 
zakładu kąpielowe go dra Lucjana Kowalskiego, a pozostałych kosynierów zakwa-
terowano w zabudowaniach uzdrowiska należącego do Aleksandra hrabiego Prze-
zdzieckiego33 oraz w gospodarstwach chłopskich. Żuawi zostali oddzielnie zakwa-
terowani w „Domu Szwajcarskim” w dawnym browarze, przebudowanym na hotel 
„Pod Łokietkiem”, przy drodze prowadzącej w kierunku Skały. Mieli tam zapew-
nioną osobną kwaterę i posiłki. Ich całodzienne wyżywienie było na ogół skrom-
ne. Na śniadanie i kolację otrzymywali chleb, jajka, mleko i kieliszek wódki, która 
zastępowała kawę, natomiast na obiad pieczywo i zupę z mięsem. Byli zwolnieni 

32 L. Cywiński, op. cit., s. 21; J. Słowacki, Wspomnienia z czasów Langiewicza, w: Spiskowcy i partyzanci 
1863 roku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 371; W. Jabłonowski, op. cit., s. 117, 168; J. Łukaszewski, op. cit., 
s. 230; J. Prendowska, op. cit., s. 368; W. Barczyński, Bitwa miechowska 17 lutego 1863 roku, Miechów 2013, s. 15; 
S. Grzegorzewski, op. cit., s. 58; [J. Kościesza Ożegalski i in.], Rok 1863: obrazy i wspomnienia, Warszawa 1916, 
s. 13–14; J. Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 1908, s. 19–20; W. Tokarz, Kraków 
w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 2, Kraków 1914, s. 91; Z. Gnat-Wieteska, op. cit., 
s.  66–67; J.  Partyka, Obóz Apolinarego Kurowskiego w  Ojcowie w  1863  r., w: Śladami powstania styczniowego. 
Aspekty historyczne i krajoznawcze, red. J. Partyka, M. Żochowski, Warszawa 2014, s. 131.

33 Aleksander hrabia Przezdziecki (1814–1871) – historyk, mediewista warszawski i edytor źródeł. Uro-
dził się 29 VII 1814 r. w Czarnym Ostrowiu na Podolu, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, kultywującej dawne 
tradycje rodowe. Był absolwentem Liceum Krzemienieckiego (1830), a po powstaniu listopadowym studiował 
historię, filozofię i  prawo na uniwersytecie w  Berlinie (1833–1834). Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę 
urzędniczą. Został zatrudniony w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego i przeniósł się do Petersburga. Następ-
nie pracował w kancelarii gubernatora w Wołogdzie, po czym został przeniesiony do kancelarii generał-guberna-
torskiej w Kijowie. Od 1839 r. gromadził i analizował materiały źródłowe związane z dziejami Wołynia i Podola. 
W 1842 r. w posiadłości założył Bibliotekę Ordynacji Przezdzieckich. Pod koniec lat czterdziestych zamieszkał 
w Warszawie, w rezydencji przy ulicy Senatorskiej. W latach 1847–1861 był członkiem Heroldii Królestwa Pol-
skiego. Szczególnie istotnym przedsięwzięciem i znaczącym wkładem w rozwój polskiej mediewistyki było wyda-
wanie dzieł Jana Długosza, m.in. Liber Beneficiorum, Dziejów polskich w księgach dwunastu i kronik Wincentego 
Kadłubka. W latach 1859–1865 był właścicielem dóbr ojcowskich, gdzie założył uzdrowisko, w którym rozwinął 
działalność stacji lekarsko-klimatycznej. Dzięki temu powstały kolejne obiekty uzdrowiskowe: łazienki zdrojowe 
nad Prądnikiem, hotel „Pod Łokietkiem” i austeria o nazwie „Wesele w Ojcowie”. Z jego inicjatywy wydany został 
przewodnik po Ojcowie. W wyniku rosyjskich represji, jakie dotknęły miejscowość po klęsce partii powstań-
czej Kurowskiego w bitwie pod Miechowem, w lutym i marcu 1863 r. część obiektów uzdrowiskowych została 
zniszczona. W 1865 r. Przezdziecki sprzedał podupadły majątek kupcom żydowskim z Wrocławia. Resztę życia 
spędził w Krakowie, gdzie zmarł nagle 26 XII 1871 r. w wieku 58 lat, zob. A. Biernacki, Aleksander Przezdziec-
ki (1814–1871): życiorys uczonego mecenasa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 17/2, s. 243–264; 
J. Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016, s. 209–214; J. Linetty, Aleksander Przezdziecki (1814–1871), 
w: Mediewiści, t. IV, red. J. Strzelczyk, Poznań 2016, s. 213–221.
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od pełnienia służby obozowej oraz pełnienia wart. W ciągu całodziennych zajęć 
poddawani byli musztrze i ćwiczeniom walki na bagnety i w strzelaniu do tarcz34. 

Po kilkudniowym postoju w  Ojcowie (11 lutego 1863) Konstanty Nikolski 
ze swoim plutonem przybył do majątku Sosnówka w pobliżu Prandocina. Wraz 
z całym wojskiem uczestniczył w polowej mszy św., którą odprawił kapelan żu-
awów ksiądz Paweł Steinman-Kamiński35. W  altanie ogrodowej, ozdobionej je-
dliną, chorągwiami i kosami, duchowny wygłosił patriotyczne kazanie i dokonał 
poświęcenia czarnego sztandaru żuawów, który odznaczał sią ideałem nieśmier-
telności. Na jednej stronie widniał krzyż biały, a z drugiej znajdował się wizerunek 
Matki Boskiej Królowej Polski. Na szarfi e w barwach narodowych przebijał napis 
„W imię Boże – r. 1863”. Pułk posiadał dobosza, który wybijał takt marszu całej 
formacji i dodawał odwagi. Po skończonym nabożeństwie odbył się apel, w czasie 
którego powstańcy złożyli przysięgę następującej treści: 

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy świętej jedynemu, 
na wierność narodowi, na posłuszeństwo Rządowi Narodowemu i jego wła-
dzom, na sumienne wykonywanie poruczonych mi obowiązków i docho-
wanie powierzonej mi tajemnicy, w czym mi Panie Boże, dopomóż i nie-
winna śmierć Jego męko. Amen”36. 

Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”37. 
Następnego dnia (12 lutego), realizując rozkaz Rochebrune’a, Nikolski uderzył 

na komorę celną w  Sosnówce, gdzie wraz z  batalionem dokonał przejęcia kasy, 
a następnie rozbroił oddział straży granicznej i zdobył broń. Odniesiony sukces 

34 H.L., Obóz w Ojcowie. Epizod z powstania narodowego z  roku 1863, „Dziennik Literacki” 1864, nr 8, 
s. 62; E. Webersfeld, Obóz w Ojcowie, „Kurier Lwowski” 1913, R. 31, nr 84, s. 1; zob. „Kurier Lwowski. Dodatek 
południowy” 1913, nr 82, 84, 86; F. Rawita-Gawroński, op. cit., s. 165; Wojsko Polskie w dawnych czasach. Powsta-
nie styczniowe 1863/4 roku, „Żołnierz Polski” 1934, R. 16, nr 3, s. 45; W. Tokarz, Kraków w początkach…, t. 2, 
s. 102–103; J. Kita, op. cit., s. 213; idem, Obóz powstańczy podczas insurekcji styczniowej 1863 roku, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, s. 71–73.

35 Ks. Paweł Steinman-Kamiński (1834–1907) – inicjator i  przywódca ruchu starokatolickiego na Gór-
nym Śląsku. Nazwisko „Kamieński” przyjął za namową ks. Alojzego Jana Ficka ze  względu na chęć zostania 
duchownym. Po nowicjacie u Ojców Zmartwychwstańców w Rzymie, skąd został wydalony w 1858 r., przeszedł 
do zakonu Lazarystów w Paryżu. Od grudnia 1859 r. przebywał w Warszawie, gdzie zyskał rozgłos patriotycznymi 
kazaniami. Od 1861 r. był kaznodzieją i  jednocześnie nauczycielem filozofii i matematyki w seminarium przy 
Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W końcu 1862 r. przebywał w Krakowie, gdzie rozwinął działalność nie-
podległościową. Po wybuchu powstania styczniowego został kapelanem w oddziale A. Kurowskiego, a następnie 
Langiewicza. W tym czasie zajmował się przemycaniem broni z Prus do Królestwa Polskiego. W sierpniu 1863 r. 
został aresztowany przez policję austriacką i osadzony w Ołomuńcu. Jesienią tegoż roku zbiegł do Londynu, a na-
stępnie do Francji, gdzie ogłosił ostrą, polemiczną broszurę o powstaniu „Głos wymuszony”. Skłócony z emigracją 
polską w 1867 r. osiadł na Górnym Śląsku, jako ksiądz starokatolicki. Następnie w 1876 r. przeniósł się do za-
chodnich Niemiec gdzie objął parafie w kościele starokatolickim w Koblencji, Stühlingen w Badenii-Wirtenbergii 
i w Tiengen w Górnej Nadrenii. Zmarł 6 XI 1907 r., zob. Zapomniane wspomnienia, s. 458–459; J. Łukaszewski, 
op. cit., s. 89; M. Pater, Kamiński (Kamienski) Paweł, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego 
XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 161–164.

36 E. Webersfeld, Obóz w Ojcowie, s. 1; J. Partyka, op. cit., s. 132.
37 F. Borkowski, Przejścia i wspomnienia uczestnika powstania polskiego z  r. 1863–4, Kraków 1904, s.  6; 

S. Grzegorzewski, op. cit., s. 58, 66. 
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oraz wiadomość o marszu kolumny księcia Piotra Bagrationa w kierunku Micha-
łowic skłoniła płk. Kurowskiego do uderzenia na Miechów – najbardziej wysunię-
te na południe miasto guberni radomskiej. 16 lutego Nikolski z oddziałem opuścił 
Ojców i skierował się do Skały. W obozowisku pozostawiano tylko chorych i straże 
do pilnowania magazynów. W trakcie przeprawy ze swoim plutonem ubezpieczał 
całą formację powstańczą. Źle zaplanowany całonocny marsz, bez odpowiedniego 
przygotowania w  trudnych zimowych warunkach był bardzo uciążliwy. Po dłu-
giej i mozolnej drodze przez Skałę, Minogę, oddział późnym wieczorem dotarł do 
Czapel Wielkich, gdzie zatrzymał się na chwilowy postój w zabudowaniach dwor-
skich38. 

Umęczone, głodne i  zziębnięte szeregi powstańców nad ranem stanęły pod 
Miechowem. Większość żołnierzy znajdowała się w  stanie krańcowego wyczer-
pania fi zycznego. 17 lutego 1863 r. bitwa rozpoczęła się przed godziną szóstą. Żu-
awi, którzy dotychczas tworzyli tylną osłonę, zostali wysunięci na czoło i stanowili 
przednią straż kolumny powstańczej. Ustawieni w linię tyralierską, przeprowadzili 
uderzenie od południowo-wschodniej strony miasta. Cały atak załamał się wo-
bec ostrzału Rosjan, ulokowanych na wzgórzu miejscowego cmentarza. Dopiero 
wsparcie kosynierów i szwadronu kawalerzystów Edwarda Brudzewskiego-Nałę-
cza39 umożliwiło dojście do rynku. Krwawy bój przerodził się w tyralierską walkę 
na bagnety. Uczestnicząc w dziesiątkującej batalii, z głośnym okrzykiem na ustach 
„Niech żyją żuawi!”, Konstanty Nikolski w ściśnionej kolumnie kolegów rzucił się 
na smoleński pułk piechoty Niepienina, majora straży granicznej40. 

Po półgodzinnym starciu, dając dowody wytrwałości i  męstwa, powstańcy 
zdobyli wzgórze cmentarne i klasztor księży miechowitów. Żuawi dali ponownie 
o sobie znać podczas frontalnego ataku, gdzie razem ze strzelcami wyparli Rosjan 
z przedpola miasteczka. Jednak chwilowa przewaga, mimo wysiłków i przy znacz-
nych stratach, zaczęła słabnąć. Ostatecznie po trzech godzinach walki zginęło po-
nad 200 powstańców, a wielu było rannych. Z około 150-osobowego oddziału żu-
awów poległa około połowa, a ponad 40 zostało rannych. Natomiast straty Rosjan 
nie przekraczały 80 zabitych i rannych. Pod wpływem nieustannego naporu wojsk 

38 F.  Wiśniewski, Ze  wspomnień powstańca…, s.  2; L.  Sulima [W.  Przyborowski], Wspomnienia ułana 
z 1863 roku. Cz. 1, Poznań 1874, s. 40; J. Staszel, op. cit., s. 190–196; E. Webersfeld, Wyprawa na Miechów. Wspo-
mnienia i utwory z powstania styczniowego, oprac. M. Dęboróg-Bylczyński, s. 45; A. Ostrowski, Atak na Miechów 
w d. 17 lutego 1863, „Nowa Reforma” 1892, R. 11, nr 38, s. 2.

39 Edward Brudzewski, pseud. Nałęcz (1838–1908) – ziemian z Wielkopolski, oficer kawalerii pruskiej, 
w 1863 r. dowodził szwadronem w oddziale Apolinarego Kurowskiego. Ranny pod Miechowem i internowany 
przez Austriaków, zbiegł do Francji. Po powrocie do kraju gospodarował w Korabnikach pod Krakowem, zob. 
Zapomniane wspomnienia, s. 445.

40 „Dziennik Polski” 1898, Rok XXXI, nr 22, s. 2; W. Tokarz, Kraków w początkach…, t. 2, s. 167, 181–186; 
S.  Grzegorzewski, op. cit., s.  43; Pamiętnik Kapelana księdza…, s.  96–97; A.  Pieńkowski, Notatki o  powstaniu 
1863 r., w: Spiskowcy i partyzanci…, op. cit., s. 33; J. Grabiec, Powstanie styczniowe 1863–1864, Warszawa 1921, 
s. 96; W. Barczyński, op. cit., s. 28; J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym. T. 1 (styczeń–maj 1863 r.), 
Lwów 1923, s. 179–180; E. Webersfeld, Wyprawa na Miechów..., s. 45; A. Ostrowski, Atak na Miechów w d. 17 lu-
tego 1863, „Nowa Reforma” 1892, R. 11, nr 38, s. 2; F. Wiśniewski, Ze wspomnień powstańca…, s. 2; A. Lekczyński, 
Opowiadanie polskiego żuawa z r. 1863, „Reforma Urzędnicza” 1908, R. 1, nr 5, s. 5.
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rosyjskich, w obawie przed całkowitym okrążeniem, zdziesiątkowani Polacy wyco-
fali się w kierunku granicy galicyjskiej41. 

Naoczny świadek tych wydarzeń Feliks Borkowski, tak wspomina bitwę: 
„Kiedy przyszło do bitwy, tośmy z zaparciem siebie, jako lwy rzucali się 

w grad kul nieprzyjacielskich z uśmiechem na ustach i z otwartą piersią bie-
gliśmy na przebój o wolność »Ojczyzny« i o ile z ręki wroga padały ofi ary 
z naszej strony, o tyle z naszej strony pałała mściwość na wroga za poległych 
bohaterską śmiercią, za poległych rodaków, mszcząc się za niewinną krew, 
do czego nadawał nam otuchy dzielny dowódca Rochebrune, który zawsze 
po skończonej walce, ściskał i całował najbliższych żołnierzy z powstania, 
płacząc i rozpaczając o los biednej, rozebranej ojczyzny”42.
Po bitwie miechowskiej oddział żuawów uległ rozbiciu. W trakcie odwrotu tyl-

ko drobnym grupom udało się przebić i skryć w pobliskich lasach. W tym czasie 
Konstanty Nikolski z ocalałymi kolegami przedarł się do bazy operacyjnej w Gosz-
czy pod Krakowem, gdzie Rochebrune odbudował pułk żuawów. W ten sposób 
jego liczebność nie tylko zwiększyła się do ok. 200 ludzi, ale była regularnie do-
zbrajana w sztucery belgijskie. Waleczny Francuz, który zwykł mawiać „Zouaves 
de la mort!”, kilkudniowy pobyt przeznaczył na systematyczne poranne i popołu-
dniowe doskonalenie w rzemiośle wojskowym. Do stałych zajęć należała musztra 
i ćwiczenia z bronią palną. Po całym dniu zajęć wojskowych wieczorem, zwykle 
przy rozpalonym ognisku spożywano posiłek, który najczęściej stanowiła słonina 
z chlebem. Następnie organizowano spotka nia towarzyskie, podczas których śpie-
wano pieśni narodowe i pieśń żuawów, którą traktowano jako swoisty hymn: 

„Siedzi Krakus pod drzew cieniem, 
Kosa przy nim leży, 
Z czoła spływa pot strumieniem, 
A krew na odzieży, 
Z moskalami jutro może bić się będziem, co daj Boże, 
Czy zwyciężym, czy zginiemy, 
Zawsze sława nam!”43.
Wykorzystując okoliczne lasy, gen. Langiewicz, w  obawie przed okrążeniem 

obozowiska przez wojska Bagrationa, Czengierego i  Uszakowa, wydał rozkaz 
opuszczenia Goszczy i  przedarcia się w  rejon Gór Świętokrzyskich. Wymarsz 

41 Pamiętnik Kapelana księdza…, s.  97; A.  Pieńkowski, op. cit., s.  34–36; J.  Staszel, op. cit., s.  196–199; 
W. Barczyński, op. cit., s. 23, 28–30; E. Kozłowski, op. cit., s. 26; W. Tokarz, Kraków w początkach…, t. 2, s. 181–
182; Prasa tajna z  lat 1861–1864. Cz. 1, red. S. Kieniewicz, Wrocław 1966, s. 448; E. Webersfeld, Wyprawa na 
Miechów 17 lutego 1863, „Dziennik Polski” 1898, nr 22, s. 1–3; E. i B. Liszewscy, Viva la Polonia! Cudzoziemcy 
w Powstaniu Styczniowym 1863 r., „Zakrzewo Replika” 2018, s. 91–92. 

42 F. Borkowski, op. cit., s. 6.
43 F. Sanbra Kahane, Dzieje Żuawa, w: W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863–1903, Lwów 

1903, s. 161–164; Pamiętnik Kapelana księdza…, s. 86, 94, 95–96–97; J. Kozolubski, op. cit., s. 46; S. Grzegorzew-
ski, op. cit., s. 59–60, 64; H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 1967, s. 252; W. Caban, Z dziejów powsta-
nia styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa 1989, s. 59; M. Grzywa, op. cit., s. 402. 
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nastąpił nocą 11 marca. W warunkach dokuczliwego śniegu i mrozu Konstanty Ni-
kolski z oddziałem powstańczym, maszerując błotnistymi krętymi drogami przez 
Słomniki, przybył do Sosnówki pod Miechowem. Nazajutrz naczelnik sił zbroj-
nych województwa sandomierskiego i  krakowskiego gen. Langiewicz w  otocze-
niu wojska, przed kapelanem obozowym za zgodą i wolą Rządu Narodowego, zło-
żył uroczystą przysięgę dyktatorską. Przy polowym ołtarzu powstańcy wysłuchali 
mszy św. i złożyli przysięgę na wierność i posłuszeństwo dyktatorowi. Atmosfera 
wśród zgromadzonych była zróżnicowana. Oddział żuawów nie chciał uczestni-
czyć w tej uroczystości. Tylko na zdecydowane polecenie Rochebrune’a ostatecz-
nie wziął w niej udział. Jednak w trakcie, gdy pozostali powstańcy wznosili okrzyki 
„Niech żyje dyktator”, żuawi wykrzykiwali „Wierność krajowi!”44.

W  nowym obozowisku aprowizacja oddziału powstańczego stawała się bar-
dzo trudna. Racje żywnościowe były nadzwyczaj skromne. Żołnierze otrzymy-
wali wódkę, chleb, kaszę i  mięso w  stanie surowym, do przyrządzenia we  wła-
snym zakresie. To wszystko powodowało przygnębienie i rozluźnienie dyscypliny 
wśród powstańców, na które wpływał także brak należytej troski o życie codzien-
ne ze  strony dowództwa. Najbardziej odczuwali to żuawi, którzy, ukształtowani 
w twardej służbie żołnierskiej, nie mogli pogodzić się z niesubordynacją i rozprzę-
żeniem w wojsku. Jeden z nich dopuścił się nawet znieważenia Langiewicza. De-
cyzją Rochebrune’a wytoczono mu proces wojskowy, w czasie którego zamiast wy-
roku śmierci wymierzono mu tylko lekką karę. W oddziale powstańczym fakt ten 
przyjęto jako element rozluźnienia dyscypliny i podkopywania powagi dowódcy. 
Wobec zagrożenia ze strony Rosjan gen. Langiewicz powyższy wyrok potraktował 
z pobłażliwością45. W celu dokładniejszego ustalenia i rozmieszczenia głównych sił 
rosyjskich dyktator wysłał na zwiad pluton żuawów w okolice wsi Szczepanowice. 
Decyzja ta była słuszna. Po przeprowadzonym rozpoznaniu terenu, znajdujący się 
w szeregach żuawów Nikolski, wczesnym świtem 13 marca stoczył w pasie gra-
nicznym stosunkowo krótką, lecz zaciętą potyczkę z 40-osobowym rekonesansem 
kozaków. W ferworze zwycięskiego starcia Rosjanie uciekli ze stratami 9 poległych 
i 5 rannych. Straty strony powstańczej były niewielkie, zginął 1 żuaw i 4 odniosło 
rany46. 

Wódz naczelny chciał uniknąć kolejnej konfrontacji i nie zamierzał dopuścić 
do okrążenia przez tropiące wojska rosyjskie ks. Szachowskiego. Z uwagi na prze-
ważające siły wroga – 2000 piechoty, 500 jazdy oraz 4 działa, skierował się na Mar-
chocice. 14 marca po całodziennym marszu oddział zatrzymał się na chwilowy 
wypoczynek w  lesie po obu stronach szosy kielecko-miechowskiej. Powstańcy, 
wśród których był Nikolski, noc spędzili w karczmie „Antolka”. O godzinie 8.00 

44 L. Cywiński, op. cit., s. 22; L. Preis, 16-letni strzelec Langiewicza, w: W czterdziestą rocznicę powstania 
styczniowego 1863–1903, s. 352; F. Rawita-Gawroński, Stefan Bobrowski i dyktatura Mariana Langiewicza w roku 
1863, Kraków 1914, s. 45, 51; E. Wróblewska, Rok 1863: wyjątki z dzieł i pamiętników: dokumenty, odezwy, War-
szawa 1916, s. 125–126.

45 K. Grabówka [Frycz], Wspomnienia z 1863–1864, Kraków 1912, s. 34–35; F. Rawita-Gawroński, Mono-
grafie…, s. 175.

46 F.  Rawita-Gawroński, Monografie…, s.  177; S.  Grzegorzewski, op. cit., s.  77; H.  Rzadkowska, op. cit., 
s. 257–260. 



71Droga życiowa Konstantego Nikolskiego i powstańczy czyn 1863 r. 

rano udali się w dalszą drogę do Giełbutowa, a stąd wyruszyli w kierunku Ksią-
ża Małego. Następnie mieli dotrzeć do Zaryszyna, a później do Zawarży. Marsz 
wojska powstańczego był powolny z uwagi na ogólne zmęczenie i niedożywienie 
żołnierzy. W  takich warunkach gen. Langiewicz zmienił plany i  postanowił za-
trzymać się w zamożnej rezydencji margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, gdzie 
spodziewał się znaleźć dostateczną ilość żywności. 16 marca późnym wieczorem 
(o  godz. 22.00) powstańcy dotarli do Chrobrza, gdzie zatrzymali się na nocleg. 
Żuawi zostali rozkwaterowani w suterenach i w ofi cynach pałacu, a pozostałe od-
działy w zabudowaniach wiejskich47. 

Następnego dnia (17 marca) gen. Langiewicz od zaufanego Żyda otrzymał wia-
domość, o zbliżających od strony Pińczowa wojskach carskich płk. Pawła Zwiero-
wa i gen. Ksawerego Czengierego. Po krótkiej naradzie zarządził wymarsz w stro-
nę Zagości. W miarę upływu czasu powstańcy znaleźli się w trudnym położeniu, 
bowiem Rosjanie w sile 3 tys. żołnierzy i 4 dział przeszli do działań zaczepnych 
i postanowili odciąć powstańczą ariergardę od reszty wojska. W czasie walki skie-
rowali ogień artyleryjski, wywołując wśród powstańców dezorganizację, gdy tabor 
uzupełniony ładunkami, żywnością i furażem, chcąc wydostać się spod ostrzału, 
najechał na własną piechotę. Cała brygada kawalerii gen. Józefa Czapskiego (mie-
rosławszczyka)48, nie udzieliła mu pomocy i  ratowała się ucieczką do Opatowa. 
Konstanty Nikolski pozostał w  ariergardzie żuawów, która z  plutonem saperów 
bohatersko osłaniała wycofujące się główne siły powstańcze przez most na le-
wym brzegu Nidy, który tworzył ostatnią barierę obronną49. W obliczu zagrożenia 

47 Pamiętnik Kapelana księdza…, s. 106–107, 111, 114–115, 116–118; L. Preis, op. cit., s. 352; F. Borkowski, 
op. cit., s. 9; H. Rzadkowska, op. cit., s. 260–265, 271; K. Grabówka [Frycz], op. cit., s. 34; S. Orzeł, Bitwa pod 
Grochowiskami, „Przegląd Historyczny” 1971, nr 62/3, s. 452; M. Marynowski, Ze wspomnień weterana wojsk po-
wstańczych z r. 1863–4 porucznika Mariana Marynowskiego, „Żołnierz Polski” 1922, R. IV, nr 42, s. 13; J. Grabiec, 
Rok 1863, Poznań 1929, s. 291–292. 

48 Józef Czapski (1806–1900) – powstaniec listopadowy w  randze porucznika w  1 plutonie ułanów. Za 
wykazane męstwo w bitwie nad Liwcem 14 IV 1831 r. otrzymał Order Virtuti Militari. Po upadku powstania 
przebywał na emigracji w Paryżu, gdzie został członkiem Polskiego Towarzystwa Demokratycznego. W 1848 r. 
uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Wyróżnił się w bitwie pod Książem (29 kwietnia), w której został ciężko 
ranny. Następnie zamieszkał w Paryżu, gdzie pracował jako zecer w drukarni. W 1861 r. przeniósł się do Włoch, 
gdzie wykładał służbę kawalerii w Polskiej Szkole Wojskowej w Cuneo. Po wybuchu powstania styczniowego, 
w marcu 1863 r., wraz synami – Wojciechem i Ferdynandem, zgłosił się do obozu Mariana Langiewicza w Gosz-
czy. Pod jego rozkazami, w randze generała, uczestniczył w bitwach pod Chrobrzem i Grochowiskami (17–18 III 
1863), kierując działaniami kawalerii. Uwięziony w Brodach zdołał zbiec do Szwajcarii, a następnie osiadł w Pa-
ryżu, gdzie był prezesem komitetu byłych wojskowych. Uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej 1870 r. jako 
ochotnik-szeregowiec w 2 kompanii marszowej 47 baonu gwardii narodowej. Po wojnie (1870/71) zasiadał w ko-
misji ułatwiającej wychodźcom powrót do kraju. W 1874 wrócił do Galicji. Początkowo mieszkał w Zboiskach, 
a następnie w Krakowie. Zmarł w zakładzie Ludwika i Anny Helclów 12 V 1900 r., zob. J. Sokulski, Czapski Józef 
(1806–1900), w: PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 188–189; A. Pieńkowski, op. cit., s. 36–38; Zapomniane wspomnienia, 
s. 447–448.

49 R. Dallmajer, Moje wspomnienia z powstania 1863–1864 roku, Lipsk 1912, s. 65; J. Wesołowski, A. Ry-
szard, Wspomnienia porucznika Żuawów Śmierci z 1863 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2021, nr 13, 
s. 137: K. Kartasiński, Żuawi śmierci w świetle wybranych pamiętników powstańczych, w: Powstanie styczniowe. 
Motywy. Walka. Dziedzictwo, red. A. Maziarz, Warszawa 2014, s. 119; H. Rzadkowska, op. cit., s. 272–274, 258–
259; F. Borkowski, op. cit., s. 10–11; Pamiętnik Kapelana księdza…, s. 119; A. Pieńkowski, op. cit., s. 37; J.K. Janow-
ski, op. cit., s. 273–274; W. Bentkowski, Notatki osobiste z roku 1863, Kraków 1916, s. 97; S. Grzegorzewski, op. cit., 
s. 89–91, 95.
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ze strony dragonów żuawi usiłowali powstrzymać ich zmasowany atak i w tym celu 
zajęli pozycje na szańcu przedmostowym. Po przejściu całej armii powstańczej 
przez Nidę, na błonia chroberskie, spalili most. W toku uporczywej walki stracili 
5 żołnierzy, a 20 odniosło rany. Brak nadzoru nad całością oddziału spowodował 
utratę taboru, jak i wozu kancelaryjnego z mapami i papierami, którego część do-
stała się w ręce wroga. Dopiero z nastaniem zmroku strzały ustały i dragoni odstą-
pili z zajmowanej pozycji. Wówczas żuawi rozpoczęli odwrót i około północy do-
tarli do głównych sił powstańczych. Marsz w lasy świętokrzyskie, po rozmokłych 
drogach, wśród nieznanego kompleksu leśnego, był bardzo uciążliwy i odbywał się 
z dużymi trudnościami50. 

Dysponujemy relacją Stanisława Grzegorzewskiego, sierżanta żuawów, który 
tak relacjonował marsz do folwarku Grochowiska:

„(…) zimny, marcowy wiatr z deszczem przenikał kości do szpiku, mro-
ził krew nawet tak gorącą jak nasza. Trzęśliśmy się z zimna, szczekotaliśmy 
zębami, a znużeni całodziennym naprężeniem nerwów, umęczeni marszem, 
złorzeczyliśmy, przeklinali ten sztab, który przed naszymi oczami w jasno 
oświeconych pokojach odpoczywał w cieple i zaciszu. Zimno było tak prze-
raźliwe, że mimo umęczenia, pragnęliśmy ruchu, pragnęliśmy iść dalej”51. 
Niebawem oddział powstańczy po wyczerpującym marszu przez Zagość, Wi-

niary i Kostki Duże przybył do Wełcza Starego, gdzie zatrzymał się na niedługi od-
poczynek. Głód, śmiertelne znużenie i upadek ducha wśród żołnierzy negatywnie 
wpływały na ogólną atmosferę. Był to skutek wyczerpania, przemęczenia i niedo-
statecznego wyżywienia. Z uwagi na to, że Grochowiska składały się z małej liczby 
zabudowań gen. Langiewicz rozbił obozowisko, po obu stronach drogi, która pro-
wadziła do Bogucic. Przy bardzo skromnym wikcie, możliwość zjedzenia ciepłego 
i sycącego posiłku należała do rzadkości. Frustracja i zziębnięcie były tak wielkie, 
że żuawi siłą zarekwirowali gajowemu prosiaka. Ponieważ partia powstańcza była 
nieustannie tropiona przez Rosjan postanowiono udać się do Galowa. Żołnierze 
obwiniali gen. Langiewicza o niedołęstwo, brak należnej ostrożności i właściwego 
rozpoznania przeciwnika52. 

Dnia 18 marca powstańcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Rosjanie 
posiadali dużą przewagę w liczebności żołnierzy i uzbrojeniu. Przed świtem prze-
ciw nim wyruszyło 12 rot piechoty, 3,5 szwadronu dragonów, 1,5 setki kozaków, 
czyli około 2400 bagnetów, 700 szabel i 6 dział. Doliczając inne służby pomocni-
cze: tabory, sanitariuszy oraz objeszczyków, przyjąć trzeba siły te na około 3500 
żołnierzy. Oddział Langiewicza liczył wówczas około 3000 ludzi (2 pułki piechoty 
z 3 batalionami każdy, 2 pułki jazdy oraz batalion żuawów). Po pewnym czasie 
Rosjanie z różnych stron otworzyli ogień w kierunku obozowiska powstańczego. 

50 „Dziennik Poznański” 1863, R. 5, nr 67, s. 2; L. Preis, op. cit., s. 352; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–
1864, Rapperswil 1913, s. 165; H. Rzadkowska, op. cit., s. 274–275; J. Kozolubski, op. cit., s. 44; S. Orzeł, Jeszcze 
dookoła upadku dyktatury Langiewicza, „Przegląd Historyczny” 1975, nr 66/1, s. 86.

51 S. Grzegorzewski, op. cit., s. 100.
52 Pamiętnik Kapelana księdza…, s. 110; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 435; J. Gra-

biec, Rok 1863, s. 292; S. Orzeł, Bitwa pod Grochowiskami, s. 457.
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W trakcie tych działań Konstanty Nikolski w grupie żuawów zajął dogodną pozy-
cję obronną na niewielkim wale ziemnym, opierającym się o mokradła i rowy. Płk 
Rochebrune, cementując spoistość oddziału, nakazał czekać w zaroślach dopóki 
główna kolumna wroga nie wysunie się z lasu. Niebawem wywiązała się krwawa 
batalia pod Grochowiskami. Losy walnej bitwy w głównej mierze spoczywały na 
przedniej straży żuawów, którzy nie tylko wytrzymali atak, ale sami w decydujący 
sposób przeszli do kontrofensywy w celu zdobycia armat. W kluczowym momen-
cie natarcia wśród atakujących znajdował się także Nikolski, który walczył z pełną 
determinacją. W wyniku odniesionej rany poniósł śmierć, mając zaledwie dwa-
dzieścia trzy lata53. 

Zwycięstwo polskie w  jednej z  ważniejszych bitew powstania styczniowego 
było zdecydowane, ale okupione dużymi stratami (ok. 300 poległych i rannych), 
podczas gdy Rosjanie stracili ok. 200 żołnierzy. Mimo pomyślnego dla powstań-
ców przebiegu bitwy Rochebrune nie podjął pościgu za wojskami nieprzyjaciela, 
nie szczędził też ostrych słów krytyki pod adresem ofi cerów, a zwłaszcza gen. Lan-
giewicza, którym zarzucił tchórzostwo. Uważał, że przy udzieleniu pomocy jego 
oddział poniósłby mniejsze straty. Mianowany (19 marca) generałem majorem, 
opuścił swoją formację i udał się do Krakowa. Był doskonałym taktykiem, a przy 
tym człowiekiem dużej odwagi i  zdolnym do ryzyka. W takich okolicznościach 
nastąpił koniec żuawów, jako odrębnej jednostki powstańczej, jednej z najbardziej 
wyćwiczonych i bojowych grup podległych Langiewiczowi. Była to strata, której 
nie sposób przecenić w kontekście znaczenia i trwania powstania. Ci, którzy prze-
żyli, pod osłoną nocy przybyli do Wałcza, a następnie skierowali się w stronę Ję-
drzejowa. Po wielu trudach dotarli do Gór Świętokrzyskich i zostali wcieleni do 
innych oddziałów54.

Oceniając całą działalność niepodległościową Konstantego Nikolskiego należy 
podkreślić, że służbę dla ojczyzny rozpoczął jako niespełna dwudziestoletni mło-
dzieniec i konsekwentnie pełnił ją aż do śmierci. Był jednym z niewielu powstań-
ców, którzy dzięki szkołom wojskowym w Genui i Cuneo zostali dobrze przygo-
towani do walki. Na polach bitewnych wykazywał się męstwem i odwagą. Należał 
do wyróżniających się ofi cerów doborowego oddziału powstańczego, do jakich 
zaliczali się żuawi śmierci. Całe młode życie poświęcił ojczyźnie. Dzięki swoim 
dokonaniom wpisał się na trwałe w panteon bohaterów narodowych bliskich ów-
czesnemu i obecnemu pokoleniu Polaków. 

53 Imionospis poległych i straconych ofiar powstania 1863–1864, zebrał i ułożył H. Stupnicki, Lwów 1865, 
s. 55; S. Orzeł, Bitwa pod Grochowiskami, s. 456–464; F. Borkowski, op. cit., s. 11.

54 S. Zieliński, op. cit., s. 165; A. Pieńkowski, op. cit., s. 36–38; J.K. Janowski, op. cit., s. 274–275, 278; R. Dal-
lmajer, op. cit., s. 66; S. Orzeł, Bitwa pod Grochowiskami, s. 466–468; H. Rzadkowska, op. cit., s. 277–279; W. Ja-
błonowski, op. cit., s. 141; W. Kalwat, Zwycięskie bitwy Polaków. 1863 Grochowiska, Warszawa 2016, s. 64; K. Kar-
tasiński, op. cit., s. 119–120; Powstanie styczniowe w życiorysach jego wodzów. II Marian Langiewicz, „Żołnierz 
Polski” 1921, R. III, nr 40, s. 11; Prasa tajna…, s. 282; F. Wiśniewski, W oddziale Czachowskiego, w: W czterdziestą 
rocznicę powstania styczniowego 1863–1903, Lwów 1903, s. 491; J. Wesołowski, A. Ryszard, Wspomnienia porucz-
nika Żuawów Śmierci z 1863 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 13, s. 137.
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Konstanty Nikolski’s Path of Life and His Insurgent Acts of 1863 

Abstract: The study concerns the life path and insurgent activity of 
Konstanty Nikolski, a graduate of Gubernya High School in Lublin (1857), 
a student of Moscow University and Kiev University (1861), as well as a stu-
dent of Genoa and Cuneo Military School (1861–1862), which was to pre-
pare young men to military service in the future armed insurrection. After 
he left Italy, Nikolski spent a few months in France. In February 1863 he 
found himself on the premises of Krakow province (voivodeship), where 
Lieutenant Apolinary Kurowski formed an insurrection troop in Ojców. 
There he was recruited by a  French army lieutenant, Franciszek Roche-
brune and found himself in a zouaves of death troop. He commenced his 
combat trail on the 13th day of March 1863 in the successful skirmish of 
Sosnówka, then he participated in bloody fi ghts of Miechów (17th March 
1863) and of Grochowiska (17th-18th March 1863). He died as a hero in 
the latter, proving his deep patriotism. 

Key words: Gimnazjum/Liceum Gubernialne/ the Gubernya High-Sec-
ondary School in Lublin, Konstanty Nikolski, Władysław Jabłonowski, Gus-
taw Reutt, Zdzisław Puchała, Gustaw Wasilewski, Teodor Leon Cieszkows-
ki, Walery Mroczkowski, Józef Wysocki, Ludwik Mierosławski, Giuseppe 
Garibaldi, Franciszek Rochebrune, Marian Langiewicz 
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Kampanie Jana Czerwińskiego i płk. Jana Żalplachty-
-Zapałowicza  w Lubelskiem w kwietniu–maju 1863 r.

Streszczenie: Galicja Wschodnia stanowiła naturalne zaplecze kadro-
we i materialne powstania, zwłaszcza w Lubelskiem. Stamtąd oczekiwało 
ono pomocy, zwłaszcza po klęskach poniesionych w ciągu zimy 1863 r. 
Tamtejsza konspiracja jednak nie śpieszyła się z odsieczą, a jak już, to czy-
niła to bardzo nieudolnie. Apogeum wypraw galicyjskich przypadło na 
kwiecień i maj 1863 r. Główną siłą motoryczną miał być oddział gen. An-
toniego Jeziorańskiego, wsparty przez inne oddziały, w tym partie − lu-
belską Jana Czerwińskiego i galicyjską płk. Jana Żalplachty-Zapałowicza. 
Wszystkie szybko poniosły porażki. Na przykładzie tych ostatnich ugru-
powań autor starał się prześledzić działalność powstańców i ustalić odpo-
wiedzialnych za klęski.

Słowa kluczowe: powstanie styczniowe 1863 r. w Lubelskiem, powstanie 
styczniowe 1863, Galicja, płk Jan Żalplachta-Zapałowicz, Jan Czerwiński

Wybuch powstania styczniowego w Królestwie stał się w Galicji Wschodniej 
impulsem do polaryzacji społecznej wobec tego wydarzenia. Na wieść o insurekcji 
szybko zareagowali tamtejsi mierosławszczycy, którzy tylko oczekiwali na infor-
macje o działaniach powstańców w najbliższych terenach, aby czynnie wystąpić 
z pomocą. Okazję taką stworzyły wydarzenia tuż za kordonem granicznym na te-
renie Tomaszowskiego i  Biłgorajskiego, gdzie doszło do napadów na garnizony 
lub do prób ich opanowania. W takich okolicznościach szybko zorganizowała się 
szkolna i studencka młodzież lwowska z zamiarem wsparcia walczących rodaków. 
30 stycznia ze Lwowa wyruszył ponad 100-osobowy oddział, który przyjął szum-
ną nazwę I Legion Akademicki. Galicjanie po wkroczeniu do Królestwa, założyli 
obóz w miasteczku Jarczów niedaleko Tomaszowa Ordynackiego, ale blisko gra-
nicy. Nie podjęli jednak żadnych działań przeciwko wojsku rosyjskiemu, a  czas 
poświęcali sprawom organizacyjnym. Nawiązali co prawda kontakty z dowódcą 
oddziału powstańczego i naczelnikiem powiatu zamojskiego, Feliksem Piaseckim 
de Valois, który zajął Tomaszów 2 lutego, jednakże relacje Galicjan i  lubelskich 
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powstańców nie przyniosły żadnych efektów. Na wieść o napadzie Rosjan na po-
wstańców 5 lutego Galicjanie wycofali się w granice monarchii habsburskiej1.

Długo, bo do końca pierwszej połowy marca, trwało przygotowanie następnej 
wyprawy, która miała być zaczynem wzmożonej działalności powstańczej w Lu-
belskiem. Wówczas konspiracyjne władze galicyjskie zdecydowały się wysłać do 
Królestwa równocześnie trzy oddziały. Realizacja tego planu prowadzona była 
pośpiesznie, bez odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, dobrej obsady 
dowódczej i należytego rozeznania sytuacji w Królestwie, co spowodowało, że go-
towy był zaledwie jeden oddział, na czele którego stanął płk Leon Czechowski. 
Z planowanych dwóch następnych udało się jeszcze wyprawić jeden, pod dowódz-
twem Józefa Władysława Ruckiego. 

Główna rola przypadła pierwszemu i największemu oddziałowi, liczącemu 850 
powstańców, dowodzonemu przez wyższego ofi cera z  czasów wielkiego księcia 
Konstantego i powstania listopadowego − Leonowi Czechowskiemu, awansowa-
nemu do stopnia pułkownika. 15 marca 1863  r. dowodzona przez niego partia 
powstańcza przekroczyła kordon graniczny w okolicy Tarnogrodu. Zamiast szyb-
kiego przemieszczenia się w głąb kraju dowództwo powstańcze obrało powolny 
marsz pasem nadgranicznym w kierunku zachodnim. Władze rosyjskie skierowa-
ły przeciwko niemu trzy kolumny ruchome. Do spotkania przeciwników doszło 19 
i 20 marca pod Potokiem (Jedlinkami), Suszką i Ciosmami − Hutą Krzeszowską. 
Po dwóch zwycięskich potyczkach, w trzeciej leśnej bitwie, powstańcy zostali roz-
bici na kilka mniejszych oddziałów i zmuszeni do przejścia do Galicji. 

W cieniu działań partii Czechowskiego pozostawała działalność oddziału Ruc-
kiego. Był mniejszy liczebnie, gorzej uzbrojony (uzupełnienia uzbrojenia dokona-
no dopiero w Królestwie) i miał wspomagać główną partię. Granicę przekroczył 
trzy dni później (również koło Tarnogrodu). Nie otrzymawszy wiadomości o loka-
lizacji oddziału głównego, ruszył jego śladem. Do spotkania nie doszło, ponieważ 
Rosjanie już zbliżyli się do obozu partii Czechowskiego, który wskutek tego od-
szedł w nowe miejsce, gdzie nazajutrz doszło do pierwszego starcia z Rosjanami. 
W tej sytuacji oddział Ruckiego wrócił w pobliże Tarnogrodu i na wieść o przej-
ściu granicy przez gen. Mariana Langiewicza i płk. Czechowskiego także powrócił 
do Galicji2. 

Z początkiem wiosny dało się zauważyć ożywienie ruchu narodowego w całym 
Królestwie. Wynikało to z nowego układu sił politycznych, czego wyrazem było 
przystąpienie „białych” do powstania i objęcie przez nich kierownictwa ruchu. Ko-
rzystniej dla insurekcji zdawała się zapowiadać również koniunktura międzynaro-
dowa. W związku z tym stronnictwo pragnęło zademonstrować bardziej aktywny 

1 J. Stella-Sawicki, Galicya w powstaniu styczniowym, Lwów 1909, s. 17−18; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 
1863−1864, Rapperswil 1913, s. 83; J. Tomczyk, Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubel-
skiem i na Podlasiu, „Rocznik Lubelski” 1963, t. VI, s. 46−47; O. Beierdorf, Galicja wobec powstania styczniowego, 
w: Powstanie styczniowe 1863−1864: wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 398; Z. Bie-
leń, Początek powstania 1863 roku w Tomaszowe Lubelskim, „Rocznik Lubelski” 2015, t. XLI, s. 80−81.

2 J.  Tomczyk, Rozkazy gen. Aleksandra Chruszczowa naczelnika wojennego Oddziału Lubelskiego z  lat 
1863−1864, „Roczniki Humanistyczne” 1976, R. 24, nr 2, s. 164−165; J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 27−28; S. Zieliń-
ski, op. cit., s. 85−86. 
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kurs wojenny, świadectwem czego miały stać się zwiększone wyprawy oddziałów 
z Galicji i z zaboru pruskiego. Z każdej prowincji planowano wysłanie do Króle-
stwa co najmniej kilku oddziałów. Takie zamierzenia przyświecały też władzom 
Galicji Wschodniej. „Biały” Komitet chciał zrealizować zadanie przy pomocy 
tamtejszych oddziałów w łączności z partiami lubelskimi już działającymi lub bę-
dącymi w stadium organizacji (np. przez przysłanie partii dowódców i ofi cerów). 
Główną siłą Galicjan miał być oddział gen. Antoniego Jeziorańskiego, wspierany 
przez partie Marcina Borelowskiego-Lelewela i mjr. Jana Żalplachtę-Zapałowicza3. 
W kraju do współdziałania zobowiązano Jana Czerwińskiego, dowódcę oddzia-
łu utworzonego w Lubelskiem po świętach Wielkiej Nocy. Planowano utworze-
nie dwóch nowych partii: w Chełmskiem – dowodzonej przez Józefa Władysława 
Ruckiego, i w Lubartowskiem – przez Zygmunta Koskowskiego.

Z terenu Galicji jako pierwszy wystąpił Marcin Borelowski, konspirator war-
szawski, a następnie dowódca dużego oddziału powstańczego na Podlasiu, który 
mimo klęsk jego partii, opromieniony był sławą znakomitego partyzanta. Po bi-
twie pod Krasnobrodem schronił się w  Galicji. Zebrał sporą grupę tamtejszych 
ochotników oraz trochę rozbitków z oddziałów lubelskich, i na ich czele 8 kwietnia 
wkroczył w Lubelskie. Już po tygodniu jego partia została zlokalizowana i 16 kwiet-
nia stoczyła nierozstrzygniętą bitwę leśną pod Borowymi Młynami, by 24 tegoż 
miesiąca ponieść porażkę pod Józefowem Ordynackim. Oddział miał spore straty 
w ludziach i wyposażeniu bojowym, część powstańców rozproszyła się, część przy-
łączyła do oddziału gen. Antoniego Jeziorańskiego, część zaś przeszła do Galicji4. 

28 kwietnia Jeziorański na czele 740-osobowego oddziału wkroczył do Kró-
lestwa w  okolicach Lublińca i  zajął mocną pozycję w  lesie zwanym Kobylanka, 
kilka kilometrów na południe od Suśca, tuż przy granicy galicyjskiej. Słabą stro-
ną oddziału było niedostateczne wyposażenie w amunicję, co starano się zmienić 
własnym sumptem. Przeciwko powstańcom skierowano z Janowa Ordynackiego 

3 Wsparcie wyprawy gen. Jeziorańskiego przekazano mu jeszcze przed wyruszeniem w pole, a więc nie 
później niż około 20 kwietnia, zob. Raport do Rządu Narodowego płk. Jana Zapałowicza wraz z uwagami kapitana 
Aleksandra Ubysza co do tego raportu i szeregowca Jana Winnickiego zarazem co do ruchów i raportu majora Bog-
danowicza, w: Zapomniane wspomnienia, oprac. wstęp i posł. E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 368.

4 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: RGL), Wydział Admi-
nistracyjny (dalej: Adm.), sygn. 1640, k. 161−161v: raport naczelnika powiatu zamojskiego (dalej: NPZamojsk.) 
do gubernatora cywilnego guberni lubelskiej (dalej: GCGL) z 8/20 IV 1863; k. 299: raport NPZamojsk. do GCGL 
z 24 IV/6 V; L. Ratajczyk, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim w 1863–1864 r., „Stu-
dia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. VIII, cz. 2, s. 283; Zarys powstania styczniowego opracowany 
w Warszawskiej Cytadeli, red. S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, L. Szyłow, Warszawa 1983, s. 194; „Wiadomości z Pola 
Bitwy” 1863, nr 11, w: Prasa tajna z  lat 1862−1864, cz. 1, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1966, s. 496; 
J. Stella-Sawicki, Ludzie i wypadki z 1861−1865 r.: obrazki z powstania. Cz. 1, Lwów 1894, s. 184−185; „Dziennik 
Poznański” (dalej: „Dz. Pozn.”) 1863, nr 101, s. 3; „Dziennik Powszechny” (dalej: „Dz. Powsz.”) 1863, nr 96, s. 1; 
M. Berg, Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku, t. 3, Kraków 1899, s. 120–121; „Czas” 1863, nr 95, s. 1; nr 
96, s. 3; nr 99, s. 2; nr 100, s. 2; „Gazeta Narodowa” (dalej: „Gaz. Narod.”) 1863, nr 57, s. 2; nr 58, s. 2; nr 63, s. 3; nr 
64, s. 3; „Goniec” 1863, nr 94, s. 2; S. Zieliński, op. cit., s. 87; A. Barowicz, Marcin „Lelewel” Borelowski: rękodziel-
nik-pułkownik, Rzeszów 1913, s. 35−36; W. Ćwik, Dzieje Józefowa, Rzeszów 1992, s. 121; K. Dunin-Wąsowicz, 
Marcin Borelowski „Lelewel”. Blacharz-pułkownik powstania 1863 r., Warszawa 1964, s. 78–79; T. Brytan, Boro-
we Młyny 16 IV 1863, Łukowa 2012, s. 23–27; Z. Bieleń, Bitwa pod Józefowem Ordynackim 24 kwietnia 1863 r., 
w: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesię-
ciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 450−460. 
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kolumnę ruchomą pod dowództwem mjr. Jurija Szternberga, liczącą około 1000 
żołnierzy i  2 działa. Podjęta próba frontowego ataku Rosjan na polskie pozycje 
zakończyła się ich porażą, ze stratą 23 zabitych i wielu rannych. Niepowodzenie 
zmusiło Polaków do wycofania się daleko poza linie wyjściowe. Po bitwie obydwie 
strony wzmocniły swoje siły: powstańcy niewielkim oddziałem kawalerii, Rosjanie 
nową kolumną ruchomą. Ogółem siły rosyjskie wzrosły do około 2600 żołnierzy. 
Dowództwo nad wojskiem objął płk Jurij Miednikow, naczelnik wojenny powiatu 
zamojskiego. Do starcia doszło 6 maja. Sześciogodzinna bitwa zakończyła się tak-
tyczną porażką Rosjan, którzy musieli wycofać się daleko poza pole bitwy. Straty 
osobowe obydwu stron były mniej więcej równe.

Próba przejścia pasem nadgranicznym na inny teren, podjęta tuż po bitwie pod 
Kobylanką, ze zmniejszonymi siłami (spore dezercje) i wielce uszczuplonymi za-
pasami nabojów, zakończyła się cztery dni później starciem pod Hutą Krzeszow-
ską. Powstańcy zostali rozbici, a resztki wyparte do Galicji5.

Zanim to nastąpiło, w Lubelskiem, w okolicach Bychawy, na początku kwietnia 
zaczął organizować się oddział powstańczy pod dowództwem Jana Czerwińskiego. 
Jest to postać dość tajemnicza. Nic nie wiadomo o jego przedpowstańczych losach. 
Być może był nim Jan Czerwiński, pracownik klucza struskiego Ordynacji Za-
mojskiej, który na przełomie zimy i wiosny 1863 r. „wydalił się” z pracy i poszedł 
do powstania6. Według ustaleń Walerego Przyborowskiego był nadgajowym w do-
brach Ordynacji. Po zorganizowaniu partii przybrał tytuł „naczelnika sił zbrojnych 
województwa lubelskiego”. Informatorzy historyka oceniali go bardzo krytycznie, 
twierdząc nawet, że „nie umiał nawet pisać dobrze i tchórzem był zawołanym”. Na 
jego niekorzyść przemawiał fakt, że „zabrawszy kilka kas rządowych i mając przy 
sobie około 12 000 rubli, za nic nie płacił i myślał tylko o ucieczce za granicę”7.

Do organizowanego przez Czerwińskiego oddziału wstąpiło wielu mieszkań-
ców zachodniej części powiatu lubelskiego, głównie młodzież Lublina i mieszkań-
cy okolicznych miasteczek. W krótkim czasie jego oddział wzrósł do 600 ludzi, 
wśród których było wielu włościan. Problemem było uzbrojenie, ponieważ tylko 
200 powstańców „miało jaką taką broń”, pozostali uzbrojeni byli w kosy i różnego 
rodzaju broń sieczną (tasaki, rzezaki itp.). To właśnie do Czerwińskiego wysłał Je-
ziorański „dostawcę i szpiega powstańczego”, Żyda Józefa Libana, z rozkazem, aby 

5 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k. 385: raport NPZamojsk. do GCGL z 5/18 V; L. Ratajczyk, op. cit., s. 283; 
Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego, styczeń−sierpień 1863 r., red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 
1974, s. 213−214; Zarys powstania styczniowego…, s. 194−195; J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu stycznio-
wem. T. 1 (styczeń–maj 1863 r.), Lwów 1923, s. 389−392; T. Winnicki, Wspomnienia z powstania 1863 roku. Na 
marginesie pamiętników generała Antoniego Jeziorańskiego, w: Zapomniane wspomnienia, oprac., wstęp i posłowie 
E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 356−358; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, Kraków 1905, s. 178−209; 
M. Berg, op. cit., s. 121−124; „Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 11, w: Prasa tajna…, cz. 1, s. 496−497; „Gaz. 
Narod.” 1863, nr 72, s. 3; nr 75, s. 3; nr 76, s. 3; nr 78, s. 3; „Czas” 1863, nr 109, s. 1; nr 110, s. 1; A. Giller, Historja 
powstania narodu polskiego, Warszawa 2016, s. 125−127; A. Jeziorański, Pamiętniki jenerała Antoniego Jeziorań-
skiego: od roku 1848 do roku 1863. T. 2: Powstanie r. 1863, cz. 2, Lwów 1913, s. 41−65; S. Zieliński, op. cit., s. 88−89; 
E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863– 21 II 1864: wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 
1962, s. 105−118; E. Noiński, Partyzantka gen. Antoniego Jeziorańskiego w powstaniu styczniowym, w: Powstanie 
styczniowe. Motywy, walka, dziedzictwo, red. A. Maziarz, Warszawa 2014, s. 80−81.

6 APL, Akta Ordynacji Zamojskiej, sygn. 5121, k. 359.
7 W. Przyborowski, op. cit., s. 186.
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niezwłocznie przybył ze swoim oddziałem pod Kobylankę. „Ale Liban powrócił 
późnym wieczorem z doniesieniem, że wszystkie drogi zajęte są przez nieprzyja-
ciela; że Czerwiński w rzeczy samej stoi o półtorej mili i że rozkaz go dojdzie przez 
jakiegoś Żyda, dostarczającego owies Rosjanom. Czy tak było, czy inaczej, dość, że 
Czerwiński zwyczajem większości dowódców powstańczych, ani teraz, ani później 
rozkazu tego nie posłuchał i z pomocą pod Kobylankę nie nadbiegł”8.

W trzeciej dekadzie kwietnia oddział Czerwińskiego przemieścił się ku lasom 
w zachodniej części powiatu zamojskiego, w okolice między Wisłą a Urzędowem. 
22 kwietnia widziano 300-osobowy oddział w Ostrowie, kilka kilometrów przed 
Urzędowem. Składał się w większości z pieszych uzbrojonych przeważnie w kosy, 
ale byli wśród maszerujących również zbrojeni w piki i dubeltówki. Oprócz piecho-
ty było także kilkudziesięciu konnych. O północy tegoż dnia oddział obliczany na 
1000 ludzi przechodził przez Urzędów. W miasteczku partia rozdzieliła się – część 
skierowała się w stronę Kraśnika, inna ku Lasom Dzierzkowickim. Pierwsi, po mi-
nięciu miasta nad Wyżnicą, skierowali się w stronę granicy galicyjskiej. Natomiast 
druga grupa powstańców, po przejściu trzech wiorst, rozłożyła się obozem. Odpo-
czywali do wieczora 24 kwietnia, by następnie skryć się głębiej we wspomnianych 
lasach9. 28 kwietnia rano, partia dowodzona przez Czerwińskiego, przybyła do wsi 
Boby, położonej 19 km na północny zachód od Kraśnika10.

Boby były dużą wsią w typie ulicówki, usytuowaną wzdłuż drogi Urzędów − 
Józefów. We wschodniej jej części znajdował się dwór z zabudowaniami gospodar-
czymi. Po zachodniej stronie wsi, niedaleko Chruśliny, znajdował się drugi dwór. 
Tuż za nim rozpoczynał się Las Chruśliński, stanowiący część dużego kompleksu 
Lasów Skokowskich, ciągnących się w stronę Opola i Bełżyc. Kilkaset metrów na 
północ od drogi rozciągały się wzgórza, wchodzące w skład Wzniesień Urzędow-
skich. W lasy położone na wzgórzach wrzynało się kilka jarów i wąwozów. Między 
wsią a wspomnianymi wzgórzami, blisko drogi, płynęła niewielka rzeczka Podli-
pie. Wśród Lasów Skokowskich znajdowało się parę dużych wsi, otoczonych pola-
mi ornymi. Komunikację na tym terenie umożliwiała dobrze rozwinięta sieć dróg 
śródleśnych. Opisana topografi a miała duże znaczenie dla powstańców ze względu 
na miejsce późniejszej bitwy.

Działalność partii, a szczególnie jej ruchliwość, nie mogła ujść uwadze Rosjan. 
Z napływających meldunków wynikało, że jej główne siły znajdowały się na za-
chód od Urzędowa. Do unieszkodliwienia partii powstańczej 27 kwietnia z Kuro-
wa wyruszył płk Cwieciński na czele 2 rot piechoty i 24 kozaków, czyli ponad 400 
żołnierzy11. Od powstańców dzieliło Rosjan około 50 km. Ruszyli w stronę Urzę-
dowa, starając się po drodze zebrać od tamtejszej administracji terytorialnej bar-
dziej szczegółowe informacje o aktualnym miejscu pobytu powstańców. W końcu 
zlokalizowali ich obecność w Bobach i niezwłocznie ruszyli w tamtym kierunku. 

Do Bobów Rosjanie dotarli 28 kwietnia w godzinach popołudniowych, praw-
dopodobnie od strony Urzędowa i  Wierzbicy. Od razu zaatakowali oddział 

8 Ibidem, s. 187; A. Jeziorański, op. cit., s. 44.
9 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k. 256−257v: raport NPZamojsk. do GCGL z 15/27 IV 1863.
10 S. Zieliński, op. cit., s. 88.
11 Zarys powstania…, s. 194. 
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powstańczy. Natarcie piechoty powstrzymali polscy strzelcy, a na cofających się 
sołdatów uderzyli kosynierzy prowadzeni przez dowódcę – kpt. Kisielnickiego. 
W trakcie tej akcji został on ranny, co wywołało popłoch wśród świeżo zwerbowa-
nych nieuzbrojonych powstańców, a w rezultacie bezładną ich ucieczkę. Sytuację 
próbowali ratować kpt. Podgórski, który stanął na czele kosynierów, jak również 
Czerwiński na czele strzelców, ale bez skutku. Polacy cofali się w stronę lasu i szyb-
ko się w nim ukryli, znaczna część rozbiegła się po lesie12. Musiała być ich niemała 
liczba, skoro naczelnik powiatu lubelskiego na podstawie informacji wójta gminy 
Boby w raporcie do gubernatora cywilnego lubelskiego napisał, że po bitwie „po-
wstańcy rozbiegli się w różne strony”13. W walce Polacy stracili 29 żołnierzy, mieli 
też wielu rannych, którzy dostali się do niewoli, z wyjątkiem 4, których udało się 
Czerwińskiemu zabrać ze  sobą. Duże były również straty rosyjskie: 14 zabitych 
i 39 rannych14. Rosjanie po zakończonej walce nie zdecydowali się na pościg w le-
sie i z pewnością powrócili do garnizonu.

Powstańcy po bitwie pozostali w Lasach Skokowskich. Pierwsze dni poświę-
cili na skupienie się i  odpoczynek. Ponownie ujawnili swoją obecność dopiero 
3 maja. Tegoż dnia po południu przez Świeciechów, wieś położoną na północ od 
Annopola, przeszedł oddział powstańców, którzy we wsi poili konie15. Tenże od-
dział wzmocniony liczebnie przez piechurów, liczący ogółem kilkudziesięciu po-
wstańców, dotarł około godziny 17.00 do sąsiedniej wsi Popów. Wioskę otoczono 
kordonem straży, po czym grupa żołnierzy udała się do wsi i aresztowała dwóch 
tamtejszych gospodarzy – Antoniego Wojniaka i Józefa Kowalskiego. Według ra-
portu wójta Wałowic powodem była „przychylność dla prawego rządu”. Winnych 
niezwłocznie powieszono16. Po tym rajdzie powstańcy powrócili do miejsca po-
przedniego obozowania.

Po raz kolejny wyruszyli w drogę, tym razem na polecenie władz narodowych, 
na co wskazuje pośpieszne przemieszczanie się oddziału na teren, gdzie powstań-
cy oczekiwali takiej pomocy17. Te wezwania dotyczyły wspomnianej wcześniej 
wspólnej akcji oddziałów galicyjskich i  lubelskich pod dowództwem gen. Anto-
niego Jeziorańskiego. Ruch oddziału rozpoczął się 8 maja. Burmistrz Urzędowa ra-
portował naczelnikowi powiatu, że tegoż dnia między godziną 2.00 a 3.00 przybył 
do miasta i „uprowadził z sobą” w pobliskie lasy ponad 50 młodych ludzi18. Tego 
samego dnia, między godziną 18.00 a 19.00, przez Urzędów „w szyku bojowym” 
przechodziła partia powstańców pieszych i  konnych, uzbrojonych w  karabiny 
z bagnetami, strzelby, pałasze i kosy, drogą do wsi i Lasów Dzierzkowickich. Prze-
mieszczając się przez wieś Popkowice, powstańcy również tam dokonali poboru 

12 „Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 11, w: Prasa tajna…, cz. 1, s. 496. 
13 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k. 268: raport NPZamojsk. do GCGL z 19 IV/1 V 1863.
14 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k. 268: raport NPZamojsk. do GCGL z 19 IV/1 V 1863; „Wiadomości 

z Pola Bitwy” 1863, nr 10 bis, w: Prasa tajna…, cz. 1, s. 488; S. Zieliński, op. cit., s. 88.
15 Ibidem, sygn. 1640, k. 337v: raport NPZamojsk. do GCGL z 29 IV/10 V 1863.
16 Ibidem, k. 296−296: raport wójta gm. Wałowice do GCGL z 21 IV/3 V 1863v; ibidem, Naczelnik Wojen-

ny Oddziału Lubelskiego, sygn. 28, k. 5v−6, 212−213; „Dziennik Warszawski” 1866, nr 54, s. 2.
17 Gen. Jeziorański wysłał do Czerwińskiego rozkaz „aby niezwłocznie przybył ze swoim oddziałem pod 

Kobylankę”. Listu tego nie udało się dostarczyć adresatowi, zob. W. Przyborowski, op. cit., s. 187.
18 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k. 337v: raport NPZamojsk. do GCGL z 29 IV/10 V 1863.
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do wojska narodowego, uwalniając niektórych „gospodarzy rolnych”. Inny podod-
dział powstańczy tego dnia dotarł do Kraśnika. Magistrat miasta informował na-
czelnika powiatu, że „znaczna partia” powstańców pieszych „silnie uzbrojonych” 
przybyła do tego miasta i zabrała z kasy miejskiej 18 rubli19. Dwa dni później, o go-
dzinie 2.00, oddział powstańców „dobrze uzbrojonych”, tj. w sztucery z bagnetami, 
rewolwery, dubeltówki i piki, przybył do Zakrzówka. W miasteczku wypoczywali 
kilka godzin, a następnie wyruszyli w drogę, której kierunku wójt nie był w sta-
nie określić. Przed odejściem zarekwirowali broń palną posiadaną przez tamtejszą 
straż leśną20. 

Główna część partii podążała tymczasem na wschód, kierując się w  stronę 
Bychawy, gdzie przed kilkoma tygodniami zaczęła formowanie. 10 maja oddział 
przechodził przez Kosarzew, a następnie Majdan Tekin, gdzie nocą aresztowano 
włościanina Jana Jurka (Jusaka). Był to prawdopodobnie jeden z przywódców wło-
ściańskich zaburzeń styczniowo-lutowych. Partia tymczasem posuwała się coraz 
bardziej na południowy wschód. Szosą przeszła na pewno w  okolice Turobina, 
ponieważ we wsi Tarnawa, położonej koło tego miasta, powieszono prowadzonego 
Jurka21. Również w tych okolicach przeprowadzono pobór22. 

Idąc spod Turobina, w  dalszym ciągu traktem biłgorajskim, 13 maja oddział 
dotarł do miasteczka Goraj23, by następnie lokalną drogą przez Teodorówkę ruszyć 
do wsi Kąty, gdzie przybył dwa dni później. Tam dołączył do partii 150-osobowy 
oddział, złożony z włościan Ordynacji Zamojskiej, prowadzony przez Pawła Pa-
radę (Poradę), sołtysa z Godziszowa24. Do partii dołączył również por. Zdzisław 
Skłodowski, z 78 ludźmi z oddziału Lelewela, rozbitego pod Józefowem. W Kątach 
doszła też do Czerwińskiego depesza od mjr. Jana Żalplachty, ps. Zapałowicz, że 
wkracza do Królestwa25. Na podstawie zawartych w depeszy informacji Czerwiński 
ruszył na spotkanie z Galicjanami. Trasa oddziału wiodła dalej przez wsie: Dyle, Ma-
ziarnia, Aleksandrów do Osuch26. Odtąd losy oddziału silnie powiązały się z dzia-
łalnością oddziału galicyjskiego, dowodzonego przez Żalplachtę-Zapałowicza27.

19 Ibidem.
20 Ibidem, k. 337−338.
21 Ibidem, sygn. 1641, k. 351: raport naczelnika powiatu krasnostawskiego do GCGL z 2/14 V 1863; k. 373: 

GCGL do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych (dalej: KRSW) z 20 V 1863; ibidem, Naczelnik Wojskowy 
Oddziału Lubelskiego, sygn. 28, k.  2, 16, 38v−39, 49; ibidem, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego 1867: 57, 
k. 832−833, 868−871; L. Zabielski, Materiały archiwalne o udziale chłopów Lubelszczyzny w powstaniu stycznio-
wym, „Rocznik Lubelski” 1963, t. VI, s. 227. 

22 Archiwum Główne Akt Dawanych w Warszawie (dalej: AGAD), Materiały różne dotyczące Powstania 
Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żur-
nał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.

23 APL, RGL, Adm., sygn. 1640, 385: raport NPZamojsk. do GCGL z 6/18 V 1863.
24 J.N.  Rayski, Społem i  zgodą. Kartka z  powstania 1863/4  r., wyd. i  wstęp A.  Medyński, Kraków 2021, 

s. 16−17; S. Brykczyński, Moje wspomnienia. R. 1863, Warszawa 1960, s. 15. 
25 Raport do Rządu Narodowego…, s. 395.
26 Ibidem.
27 Jan Żalplachta-Zapałowicz (1834−1894) − dymisjonowany porucznik artylerii austriackiej. Do wojska 

wstąpił ochotniczo w 1852 r. Ukończył akademię wojskową i podjął służbę w 2, 9 i 4 pułku artylerii, gdzie cieszył 
się „nader pochlebną konduitą”. Po 11 latach służby wojskowej wystąpił z wojska. Na wieść o przygotowywanej 
wyprawie oddziału powstańczego zgłosił się do gen. Józefa Wysockiego, który awansował go na stopień majora 
i nominował na dowódcę 1 batalionu w oddziale płk. Leona Czachowskiego. 



Zdzisław Bieleń82

Marsz w Lubelskie samego oddziału dowodzonego przez Jana Żalplachtę za-
czął przybierać realne kształty dopiero na początku maja. 7 maja stawił się na we-
zwanie gen. Józefa Wysockiego, który dał mu „rozkaz bezzwłocznego udania się 
w  województwo lubelskie z  oddziałem”28. Pierwotnie partia była organizowana 
z myślą o wsparciu powstania na Rusi. Dopiero pod wrażeniem sukcesu odnie-
sionego 1 maja pod Kobylanką, Wysocki zdecydował o  skierowaniu Żalplachty 
na nowy front29. Według zapewnień generała oddział miał składać się z 450 żoł-
nierzy, w  tym 70 kawalerzystów. Żalplachta-Zapałowicz propozycję przyjął. Na 
punkt zborny powstańców wyznaczono Lasy Cewkowskie, będące własnością hr. 
Zamoyskiej, położone niedaleko granicy z Królestwem. Zapałowicz miał doświad-
czenie w organizacji wypraw, ponieważ dwa miesiące wcześniej był szefem sztabu 
płk. Leona Czechowskiego i faktycznym organizatorem tamtej ekspedycji. Dlatego 
też niezwłocznie po otrzymaniu rozkazu, drogą organizacyjną rozesłano gońców 
do obwodów z odpowiednim poleceniem skoncentrowania ludzi, koni, uzbrojenia 
i  sprzętu. Żalplachta zamierzał przekroczyć granicę 12 maja. Na miejsce zbiór-
ki wyjechał 10 maja. Jednak – jak napisał w  raporcie do Rządu Narodowego − 
ze względu na trudności i przeszkody ze strony Austriaków, na polecenie komisa-
rza wojennego wyprawy, przeniesiono miejsce zbiórki do wsi Rebizanty, położonej 
tuż przy granicy z Królestwem, niedaleko Suśca w powiecie zamojskim (obecnie 
tomaszowskim)30. 

Do obozu w Rybnicy, znajdującej się na terytorium Królestwa, tuż przy granicy 
galicyjskiej, pierwsi ochotnicy zaczęli napływać już 12 maja. Pełną zdolność od-
dział uzyskał nazajutrz, po zebraniu się kompletu powstańców, w sumie 300 ludzi 
piechoty i 30 kawalerzystów31. Byli to w większości lwowscy akademicy, tamtejsi 
inteligenci, młodzież rzemieślnicza oraz sporo młodych ludzi z Galicji Wschod-
niej32. Pierwszy dzień przeznaczono na zaprowadzenie wewnętrznej organizacji, 
formowanie pododdziałów, uzbrojenie powstańców w  broń i  ekwipunek. Roz-
dzielono też funkcje między ofi cerów. Oddział składał się z 4 kompanii pieszych 
(3 strzeleckie, 1 gwardia) i oddziału jazdy. Piechurzy ubrani byli w szaraczkowe 
uniformy z żółtymi lampasami, jazda w rynsztunki na wzór austriackiej kawalerii, 
z pałaszem i rewolwerem u boku oraz lancą przy nodze33. Najważniejsze funkcje 
objęli: dowództwa kompanii: pierwszej – kpt. Stanisław Biliński; drugiej – Trylow-
ski; trzeciej − kpt. Aleksander Ubysz; gwardii − kpt. Tymon Kniaziołucki; saperów 
− Franciszek Longchamps de Bériere. Funkcje lekarzy oddziału pełnili Juwenal 
Niewiadomski i dr Czerkawski. Do grupy wyższych ofi cerów w stopniu kapitana 
lub rotmistrza należeli jeszcze: Władysław Hempel, Józef Jadowski, Meliton Men-

28 Raport do Rządu Narodowego…, s. 368.
29 J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 60; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 485.
30 Raport do Rządu Narodowego…, s. 368−369. 
31 Ibidem, s.  369. Według korespondencji zamieszczonej w „Czasie” oddział liczył 500 powstańców, zaś 

T. Romanowicz obliczał go na 400 żołnierzy, w tym 40 kawalerzystów, zob. „Czas” 1863, nr 118, s. 1; T. Romano-
wicz, Pamiętnik szeregowca gwardji z oddziału majora Zapałowicza, w: Powstanie styczniowe w biografie wpisane: 
sześć pamiętników z Lubelszczyzny, zebr. i oprac. Z. Bieleń, Lublin 2015, s. 87.

32 J. Białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachta-Zapałowicz: przyczynki do dziejów powstania 
styczniowego, Lwów [1913], s. 23−24.

33 Ibidem, s. 24.
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kes-Menczyński, Jan Obertyński i Tomisław Rozwadowski34. Powstańcy oddziału 
dysponowali doskonałą bronią, sztucerami belgijskimi, ale nie wystarczało ich dla 
wszystkich, w związku z tym insurgentów nieuzbrojonych w broń palną przemia-
nowano czasowo na kosynierów35. Przez pierwsze dni partię miał prowadzić Mar-
cin Borelowski, który dobrze znał tereny przygraniczne i  zgodził się na funkcję 
przewodnika.

14 maja, powstańcy dowodzeni przez Zapałowicza, żegnani ckliwie przez przy-
jaciół i kobiety36, opuścili Rybnicę i po przejściu paru kilometrów dotarli do lasów 
położonych koło wsi Oseredek. Tam dotarła do Zapałowicza wiadomość, że w po-
bliżu, kilka kilometrów na zachód, znajduje się oddział Czerwińskiego37. Między 
dowódcami doszło do wymiany informacji i postanowili połączyć swe oddziały. 
Nastąpiło to 15 maja, w godzinach porannych w okolicach Hamerni − Józefowa38. 
W czasie marszu nad granicę oddział Czerwińskiego wyraźnie się rozrósł, liczył 
bowiem 630 żołnierzy. Składał się z 350 różnie uzbrojonych piechurów, około 150 
kosynierów, 30 kawalerzystów i  ponad 100 ludzi nieuzbrojonych, stanowiących 
tzw. rezerwę39.

Dowódcy w czasie pierwszego spotkania ocenili sytuację, w jakiej się znaleź-
li. Nieaktualne było już współdziałanie z Jeziorańskim. Uznali, że trzeba odsunąć 
się od terenu, który był nasycony wojskami rosyjskimi, zgrupowanymi do walki 
z oddziałem generała. Taki wniosek nasuwa się po analizie ich położenia i najbliż-
szych poczynań. Zapałowicz w raporcie do Rządu Narodowego, po połączeniu się 
z Czerwińskim, pisał: „postanowiłem wspólnym marszem odepchnąć się w głąb 
kraju, a później rozdzielić się i działać w porozumieniu”40. Równocześnie dowódcy 
ustalili, że naczelne dowództwo nad zgrupowaniem przejmie Zapałowicz41. Wy-
mienili również informacje o stanie swoich oddziałów. W rezultacie oddział Czer-
wińskiego wzbogacił się o „trochę broni” od Galicjan42.

Jeszcze tego samego dnia, tj. 15 maja, połączone oddziały „forsownym mar-
szem” lasami ruszyły do Krasnobrodu. Chociaż nie było to daleko, około 18 km, 
dotarcie na miejsce zajęło powstańcom większość dnia, tym bardziej, że musieli 
zatrzymać się, aby sprawdzić prawdziwość pogłoski o znajdujących się w pobliżu 

34 Z. Kubrak, Powstanie styczniowe: pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie, Lubaczów 2003, s. 80.
35 Raport do Rządu Narodowego…, s. 370. 
36 Z. Romanowiczówna, Z dni krwi i łez (1863−1865): kartki z dziennika młodej dziewczyny, Kraków 2020, 

s. 2; T. Romanowicz, op. cit., s. 86.
37 Raport do Rządu Narodowego…, s. 370; „Gaz. Narod.” 1863, nr 79, s. 3; nr 84, s. 3; S. Kieniewicz twierdzi, 

że Zapałowicz przekroczył granicę 13 maja, zob. S. Kieniewicz, Adam Sapieha 1828–1903, Warszawa 1993, s. 107.
38 T. Romanowicz, op. cit., s. 88. Według „Gazety Narodowej” nastąpiło to 16 maja w godzinach porannych, 

zob. „Gaz. Narod.” 1863, nr 79, s. 3.
39 S. Zieliński, op. cit., s. 89−90; T. Romanowicz, op. cit., s. 88. Według raportu mjr. Bogdanowicza oddział 

Czerwińskiego liczył 470 żołnierzy i  składał się z  trzech kompanii sztucerników, z których każdy liczył po 50 
żołnierzy, kompanii ptaszników uzbrojonych w broń myśliwską − 60 żołnierzy, dwóch kompanii kosynierów − 90 
żołnierzy, 20 kawalerzystów oraz 150 nieuzbrojonej rezerwy. Inne dane przytacza „Czas” – sto kilkadziesiąt po-
wstańców z dubeltówkami, 200 kosynierów, zob. Raport do Rządu Narodowego…, s. 37; „Czas” 1863, nr 118, s. 1.

40 Raport do Rządu Narodowego…, s. 403; Sawicki twierdził, że Żalplachta na wiadomość o fiasku wyprawy 
Jeziorańskiego „postanowił przewinąć się na Wołyń”, zob. J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 60.

41 „Czas” 1863, nr 118, s. 1.
42 „Gaz. Narod.” 1863, nr 79, s. 3.



Zdzisław Bieleń84

Rosjanach. Do miasteczka dotarli późnym popołudniem. Wystąpiły jakieś kłopoty 
z wyżywieniem powstańców, kazano im samym starać się o żywność. „Wskutek 
tego niejedno nadużycie się stało” – zanotował Romanowicz, uczestnik tego mar-
szu. Nocleg spędzono w lesie w okolicy Podklasztoru43.

Dzień 17 maja rozpoczęto od uroczystego złożenia przysięgi. Po niej wystą-
pił z  okolicznościową przemową mjr Żalplachta. Najpierw „przedstawił nam – 
zanotował Romanowicz − do czego idziemy, że nie ma przed nami innej drogi, 
tylko śmierć albo zwycięstwo”. Później mówił o koniecznej dyscyplinie i  sposo-
bach jej egzekwowania44. Zaraz potem wyruszono w  drogę, która wiodła przez 
Tarnawatkę do Dzierążni. Nie była to długa trasa, wynosiła około 16 km, ale marsz 
ten był ogromnie nużący. „Szliśmy w głębokim piasku, słońce doskwierało bar-
dzo, wodę mało kto miał (…). Bardzo nam więc dokuczało pragnienie, znużenie, 
a w końcu głód” − notował Romanowicz45. Podczas postoju niedaleko Tarnawatki 
jeden z  podjazdów schwytał Żyda Mordkę Gołdusa, szpiega rosyjskiego, autora 
denuncjacji, po której nastąpiła krwawa pacyfi kacja Tomaszowa na początku lu-
tego 1863 r. Odbyto nad nim szybki sąd i niezwłocznie powieszono46. Powstań-
cy nie zmarnowali też okazji, aby zniszczyć lub zabrać z urzędu gminy pieczęcie, 
herb państwa i dokumenty. Z kolei z tamtejszego folwarku, stanowiącego własność 
Włodzimierza Dzieduszyckiego, zabrali 11 koni, 4 wozy „fornalki” oraz żywność. 
Po opuszczeniu Tarnawatki dalsza droga przeszła spokojnie. W Dzierążni Zapa-
łowicz, jak raportował Rządowi Narodowemu, powziął plan marszu do Hrubie-
szowa, „by zaopatrzyć się w brakujące przybory obozowe, odzież i obuwie, które 
z  Galicji nie doszły”47. W  tejże wsi zgrupowanie powstańcze wzmocnił oddział 
Leszka Wiśniowskiego, liczący 120−130 powstańców, który przybył z Wołynia48. 

Pogłoski z ostatnich trzech dni o znajdujących się w pobliżu Rosjanach nie po-
twierdzały się. Mimo to Zapałowicz naglił do pośpiechu. Powstańcy rano opuścili 
Dzierążnię i przez Wożuczyn skierowali się w stronę Tyszowiec. Do tego miastecz-
ka dotarli około godziny 13.00. Obstawiono je pikietami. Większość powstańców 
szukała miejsca do odpoczynku, część udała się na zakupy, a niektórzy (wysłani 
zapewne przez Zapałowicza) poszli do magistratu. Nie znaleziono tam pieniędzy, 
ale powstańcy nie omieszkali zniszczyć herb państwowy i portret cara49. Wysłany 
w stronę Dzierążni podjazd nie stwierdził obecności Rosjan. Uspokoiło to nastro-
je panujące wśród powstańców. Sytuacja zmieniła się diametralnie około godziny 

43 T. Romanowicz, op. cit., s. 90.
44 Ibidem, s. 91−92; Raport do Rządu Narodowego…, s. 403. 
45 T. Romanowicz, op. cit., s. 93.
46 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 71: raport wójta gminy (dalej: gm.) Tarnawatka do GCGL z 18 V; k. 68: 

GCGL do KRSW z 30 V. 
47 Raport do Rządu Narodowego…, s. 405−406.
48 Obecność oddziału Wiśniowskiego w Lubelskim notowana była od 15 maja, kiedy o godzinie 4.00 rano 

wkroczył do miasta Kryłowa, zob. APL, RGL, Adm., sygn. 1640, k.  362: raport wójta gm. Kryłów do GCGL 
z 3/15 V; ibidem, k. 364: raport wójta gm. Kryłów do naczelnika powiatu hrubieszowskiego (dalej: NPHrubiesz.) 
z 3/15 V; ibidem, k. 366: raport burmistrza m. Kryłowa do GCGL z 3/15 V. Oddział był również tego dnia w Doł-
hobyczowie, ale jego liczebność szacowano tylko na 150 powstańców, zob. ibidem, k.  371v: raport wójta gm. 
Dołhobyczów do NPHrubiesz. z 3/15 V.

49 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 72: magistrat m. Tyszowce do GCGL z 7/19 V; Raport do Rządu Naro-
dowego…, s. 408.
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17.00 (według Rosjan 18.00). Powstańców zaalarmowały strzały armatnie, docho-
dzące z zachodu, od strony Dzierążni i Wożuczyna. Nadchodzili Rosjanie. 

Były to pododdziały dwóch kolumn ruchomych. Pierwsza z nich pod dowódz-
twem płk. Emila Szelkinga, złożona z 2 rot piechoty i 50 kozaków (około 450 żoł-
nierzy), była pierwotnie wysłana przeciwko Czerwińskiemu50, który w tym czasie 
maszerował w Biłgorajskie. Tam Szelking spotkał się z drugą kolumną wyprawio-
ną z Zamościa, złożoną z 4 rot piechoty, szwadronu ułanów, 50 kozaków i 2 dział, 
łącznie około 900−950 żołnierzy. Obydwie kolumny połączyły się i odtąd masze-
rowały śladem, na razie tylko oddziału Czerwińskiego51. Szybko też okazało się, 
że mają przed sobą jeszcze drugi, a potem i trzeci oddział. Tymczasem na wieść 
o przejściu granicy przez duży oddział powstańczy, płk Miednikow wyekspedio-
wał z Janowa Ordynackiego następną, trzecią już kolumnę ruchomą, złożoną z 5 
rot piechoty, plutonu ułanów, 20 kozaków i 45 objeszczyków, łącznie około 1100 
żołnierzy52. Tak więc ponad 1000-osobowemu zgrupowaniu powstańczemu miało 
przeciwstawić się dwukrotnie liczniejsze wojsko nieprzyjacielskie. Na szczęście dla 
powstańców dwie pierwsze kolumny sporo wyprzedzały oddział janowski. Rosja-
nie mieli przesadzone informacje o sile powstańców, które obliczali na 3000 żoł-
nierzy, w tym 60 kawalerzystów53, dlatego też postępowali za nimi dość ostrożnie. 
Bitwę chcieli rozegrać w mieście, bo to pozwalało im na pełne wykorzystanie siły 
ognia i wyszkolenia sołdatów. 

W obozie polskim między dowódcami istniała różnica zdań, co do tego, gdzie 
rozegrać bitwę. Czerwiński optował za pozostaniem w  mieście, natomiast Żal-
plachta, może na prośby mieszczan i miejscowych władz, jak usprawiedliwiał się, 
był za opuszczeniem Tyszowiec i wycofaniem się do pobliskiego Lasu Turkowic-
kiego. Jego też zdanie przeważyło54. Polacy zaczęli ustępować na północ traktem 
hrubieszowskim. Nie wszystkim to się powiodło. Pewna duża liczebnie grupa za-
częła odchodzić od sił głównych i ta zaczęła wycofywać się na wschód w stronę 
Tuczap i Mołozowa. Główne siły powstańcze szybko sformowały kolumnę mar-
szową, w następującym kształcie: na przedzie oddział Czerwińskiego, następnie 
kompanie Zapałowicza i oddział Wiśniowskiego. Ariergardę stanowiła pierwsza 
kompania strzelców celnych oddziału Żalplachty, dowodzona przez kpt. Bilińskie-
go55. Według Zapałowicza odwrót był przeprowadzony „we  wzorowym porząd-
ku”56. Powstańcy, którzy uszli w stronę Mołozowa w zwartej grupie, po krótkim 

50 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 
dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.

51 Ibidem; Zarys powstania…, s. 195; „Dz. Powsz.” 1863, nr 118, s. 1. Według Zarysu powstania… kolumna 
Emanowa była wysłana z Krasnegostawu.

52 Zarys powstania…, s. 195.
53 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 

dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V; M. Paw-
liszczew, Tygodnie polskiego buntu. T. 2: Walka orężna 1863–1864, Warszawa 2003, s. 223.

54 Według dziennika „Czas”, to Zapałowicz optował za pozostaniem w mieście, zob. „Czas” 1863, nr 118, 
s. 1.

55 T. Romanowicz, op. cit., s. 101.
56 Raport do Rządu Narodowego…, s. 408.
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pobycie we dworze, szybko skryli się w pobliskim lesie. Zrobili to w samą porę, bo 
tuż po ich odejściu, około godziny 19.00, do dworu dotarła pogoń kozacka57. 

Do pierwszego starcia, między przednimi oddziałami kozackimi a główną czę-
ścią zgrupowania powstańczego, doszło w samym mieście. Rosjanie dążyli do tego, 
aby zatrzymać powstańców, bo to dałoby ich piechocie czas na dotarcie na miejsce 
bitwy. Miały im w tym dopomóc podjazdowe ataki kozaków i ostrzał artyleryjski 
polskiej kolumny58. Aby zdążyć, rosyjscy piechurzy ostanie pięć wiorst pokonali 
biegiem59. Kiedy nadeszli, dowództwo do walki skierowało tyralierów. W rezulta-
cie rozpoczął się pojedynek tyralierów obydwu stron. Polacy spokojnie odpowia-
dali na ogień nieprzyjacielski coraz bardziej zbliżając się do lasu. Następnie pod-
oddziały bez popłochu wchodziły do lasu. Rosjanie postępowali za powstańcami, 
ale pozostawali za nimi 1000–1500 kroków, nie zbliżając się. Gdy tylko partyzanci 
znaleźli się w lesie, obsadzili jego brzeg − żołnierze Żalplachty − prawe skrzydło, 
strzelcy Czerwińskiego i Wiśniowskiego − lewe, utrzymując stały ogień. Rosjanie 
zasypywali las ogniem karabinowym i artyleryjskim, ale nie ruszali się z miejsca. 
W takich okolicznościach pojedynek ogniowy, bez żadnych większych wydarzeń, 
trwał do zmroku. Wówczas Rosjanie dali sygnał do odwrotu. Polacy mieli 4 za-
bitych i 7 rannych, strat rosyjskich nie udało się ustalić60. Rosjanie straty polskie 
obliczali na 16 zabitych i 6 wziętych do niewoli61. „Gazeta Narodowa”, z punktu 
widzenia Rosjan, oceniła potyczkę jako „słabą” i „rekonesansową”62.

Powstańcy po zakończonym boju musieli najpierw pożywić się i  odpocząć. 
Dowódcy, z uwagi na trakt, przepoławiający Las Turkowicki, a przez to trudniej-
szy do obrony, postanowili przenieść się do sąsiednich Lasów Tuczapsko-Mołozo-
wieckich, które uznali za bardziej sposobne do akcji obronnej. Oddziały na nowo 
sformowały się, aby przejść na kolejną pozycję. Jednak nie doszło do tego, bo tuż 
po zmroku zaginęły konie juczne z amunicją. Na ich poszukiwanie stracono całą 
noc, odnalazły się dopiero nad ranem. Drugim niekorzystnym wydarzeniem było 
opuszczenie zgrupowania przez oddział Wiśniowskiego, „bez opowiedzenia się”, 
z wyjątkiem 40 strzelców, którzy pozostali63.

Na nowe miejsce wojsko powstańcze wyruszyło 19 maja o godzinie 6.00. Po-
zycja zaplanowana przez dowódcę była oddalona od poprzedniej o 9−10 km. Ma-
szerowano leśnymi drogami przy rześkiej porannej aurze. Obóz założono w środ-
ku dużego lasu graniczącego z  wsiami Mołozów − Stara Wieś. Trochę bardziej 
na zachód znajdował się drugi las – Tuczapski, graniczący od zachodu i północy 

57 Ibidem, s. 408; „Czas” 1863, nr 130, s. 2.
58 F. Riedl, Wspomnienia z powstania 1863 roku i drogi na zesłanie w 1864 roku, w: Zapomniane wspomnie-

nia, oprac., wstęp i posł. E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 165.
59 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 

dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.
60 Raport do Rządu Narodowego…, s.  406; „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s.  3; T.  Romanowicz, op. cit., 

s. 101−103; S. Brykczyński, op. cit., s. 29−33; S. Zieliński, op. cit., s. 90. Korespondent „Gazety Narodowej” podał 
liczbę 15 zabitych i rannych. Rosjanie informowali, że straty polskie wyniosły 16 zabitych i 6 wziętych do niewoli 
w Tyszowcach i w czasie odwrotu do Lasu Turkowickiego.

61 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 
dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.

62 „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3. 
63 Raport do Rządu Narodowego…, s. 410; „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3; S. Zieliński, op. cit., s. 90. 
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z drogą Tyszowce − Lipowiec − Miętkie. Na ich skraju od południa leżało niewiel-
kie jeziorko. Wsie Mołozów i Stara Wieś oddzielał od lasów ciek wodny, do które-
go przylegały nadbrzeżne łąki o szerokości ponad 100 m, w niektórych miejscach 
wcinające się w  las. Teren był pofałdowany, łagodnie obniżający się ku ciekowi 
wodnemu. Najwyższe wzniesienia znajdowały się w środku Lasu Mołozowieckie-
go. Wieś Mołozów od Starej Wsi dzieliła odległość 5 km. Mołozów zaś i Miętkie 
łączyła leśna droga. Po przybyciu na miejsce powstańcy zajęli brzeg Lasu Mołozo-
wieckiego na całej jego południowej długości. Obóz Zapałowicza założono około 
półtora kilometra od przedniej linii bojowej. Lewe skrzydło od strony Nowej Wsi 
obsadzili strzelcy Wiśniowskiego i pół kompanii gwardii, centrum – 1 i 2 kompa-
nia Zapałowicza, te od strony Mołozowa, zaś oddział Czerwińskiego miał strzec 
prawego skrzydła, zajmując pozycję w Lesie Tuczapskim. Po godzinie jednak, już 
po rozpoczęciu boju, Czerwiński ściągnął swój oddział i ustawił go za obozem Za-
pałowicza, osłabiając bardzo pozycję powstańców (podobno nie zawiadomił o tym 
Żalplachty)64. W głębi lasu, na wzgórzu, znalazły się: punkt dowodzenia Zapałowi-
cza, jazda i tabor, zaś bezbronna rezerwa rozproszyła się po lesie. Kompania kpt. 
Ubysza i jakieś pododdziały Czerwińskiego zajęły pozycję od strony Miętkiego65. 

Rosjanie po bitwie pod Tyszowcami na nocleg rozłożyli się częściowo w mie-
ście, a pozostali w jego okolicach. Wieczorem dotarła tam również kolumna janow-
ska dowodzona przez mjr. Władymirowa66. Rosjanom ustalenie pozycji powstań-
ców zajęło kilka−kilkanaście godzin. Kolumna Władymirowa wystąpiła o świcie, 
aby odszukać partię Czerwińskiego. Musiała wykonać głęboki rajd okrężny wokół 
Lasu Mołozowieckiego, bo nie dochodził ich huk armat. Jest wielce prawdopodob-
ne, że nadeszli od strony wsi Mircze. Również dwóm pozostałym kolumnom zaję-
ło to kilka godzin, dopiero bowiem około godziny 12.00 nadciągnęły pod pozycje 
powstańcze67. Zanim to nastąpiło przednie oddziały złożone z kozaków wpadły do 
dworu mołozowieckiego i dopuściły się mordu na znajdujących się tam rannych 
powstańcach i na opiekującym się nimi lekarzu Juwenalu Niewiadomskim68.

Pododdziały wojsk rosyjskich rozlokowano następująco: kolumnę Emanowa 
pod Starą Wsią, a  kolumnę Szelkinga koło Mołozowa. Forpocztę stanowili, jak 
zwykle, kozacy. Rosjanie rozpoczęli najpierw ostrzał artyleryjski pozycji powstań-
czych w lesie, trwający 1−2 godziny. Powstańcom ukrytym za drzewami nie wy-
rządzili większych szkód. Po zaprzestaniu ognia artyleryjskiego do ataku ruszyła 
piechota w szyku tyralierskim. Polacy, ze względu na konieczność oszczędzania 
amunicji, pozwalali im zbliżyć się znacznie do swoich pozycji, nawet na 600−300 
kroków, a  następnie otwierali do nich ogień. Początkowo, mimo ponoszonych 
strat, posuwali się do przodu. Kiedy jednak liczba zabitych i rannych zaczęła ro-
snąć, wycofali się na swoje pozycje wyjściowe69. 

64 T. Romanowicz, op. cit., s. 106; „Gaz. Narod.” 1863, nr 83, s. 3. 
65 Raport do Rządu Narodowego…, s. 411; T. Romanowicz, op. cit., s. 109.
66 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 

dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.
67 „Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 15, w: Prasa tajna…, cz. 1, s. 518.
68 „Czas” 1863, nr 130, s. 2; „Prawda” 1863, w: Prasa tajna z lat 1861–1864, cz. 2, red. S. Kieniewicz, I. Mil-

ler, Wrocław 1969, s. 88.
69 Raport do Rządu Narodowego…, s. 412, 414.
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Na lewym skrzydle po 1−2-godzinnym ostrzale pozycji powstańców (w lesie) 
wystąpili naprzód tyralierzy rosyjscy, a za nimi ruszyła piechota. Polacy dopusz-
czali ich na odległość 300 kroków, po czym otwierali ogień rotowy. Za każdym ra-
zem Rosjanie cofali się. Romanowicz, będący naszym informatorem, wystawił im 
dobre świadectwo pisząc, że „szli bardzo porządnie”70, a na przedzie towarzyszyli 
im ofi cerowie. Skoro atak frontalny nie dał efektu, postanowili rozciągnąć front 
natarcia na prawo, w  celu obejścia pozycji polskich i  zaatakowania ich od tyłu. 
Uniemożliwiła im to kilkudziesięcioosobowa grupa kosynierów Parady, z oddzia-
łu Czerwińskiego71. Jednak siły powstańcze były tam najsłabsze, złożone z żołnie-
rzy Wiśniowskiego (zostali najpierw wysłani jako grangarda), potem dołączyło 
do niego pół kompanii gwardii kpt. Kniaziołuckiego. Po sile ognia Rosjanie roz-
poznali, że lasu bronił mały liczebnie oddział. Skierowali tam silniejszy atak, pro-
wadzony przez dragonów i rotę piechoty. Piechurzy, „podsunąwszy się cichaczem 
krzakami wpadli znienacka” i w walce na bagnety „porąbali kilku” powstańców, 
a reszta z nich wycofała się do swego obozu. Ale i przeciwnik, zapewne z obawy 
przed zasadzką w lesie, sam zaczął się wycofywać z zajętego terenu i opuścił las72. 

Najsilniejsza walka toczyła się na prawym skrzydle powstańczym, naprze-
ciw Mołozowa. Po rozpoznawaniu pozycji powstańczych ogniem tyralierskim 
Rosjanie trzykrotnie z  bagnetem w  ręku ponawiali ataki na pozycje Bilińskiego 
i Trylowskiego, przerywane krótkimi pauzami, ale bez skutku. Przed wieczorem 
Rosjanie przycisnęli tam mocno powstańców, którzy z  trudem powstrzymywali 
natarcie. Żołnierzom rosyjskim udało się dojść do lasu, a nawet zająć jego skraj. 
Wtedy obrońcom nadbiegli z pomocą powstańcy z lewego skrzydła, tzn. gwardia 
i strzelcy od Wiśniowskiego, opuszczając wcześniejszą pozycję. Szczęśliwie Rosja-
nie nie ponowili tam natarcia. Natomiast powstańcy dzięki pomocy, zdołali wyko-
nać kontratak i wypchnąć Rosjan z lasu, zmuszając ich do odstąpienia na pozycje 
wyjściowe73. 

Gdy kończył się, albo nawet skończył, bój koło Mołozowa i Starej Wsi, około 
godziny 17.30−18.00 z tyłu prawego skrzydła rozpoczął się „silny ogień tyralier-
ski i  rotowy”74. Była to kolumna ruchoma janowska, która rozpoczęła atak od 
strony Miętkiego. Atakowała, wykorzystując prawdopodobnie drogę leśną, pro-
wadzącą do Mołozowa. Według korespondenta „Gazety Narodowej” mjr Wła-
dymirow pragnął wciągnąć Polaków w pułapkę walki „w dwa ognie”. Sołdatów 
próbowały powstrzymać polskie oddziały, znajdujące się w pobliżu. Była to kom-
pania kpt. Ubysza i  jakieś grupy powstańców Czerwińskiego. Siła ognia rosyj-
skiego wyraźnie górowała nad powstańczym. Powstała realna groźba wykonania 
planu Władymirowa. Sytuacja odmieniła się wówczas, gdy powstańcy „frontu 

70 T. Romanowicz, op. cit., s. 108.
71 Ibidem, s. 108−109.
72 Ibidem, s. 110; „Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 15, w: Prasa tajna…, cz. 1, s. 518. Inaczej w Raporcie 

do Rządu Narodowego…, s. 412, 418. Sytuację miały uratować 1 kompania Bilińskiego i pluton gwardzistów, któ-
rzy nadeszli z pomocą. 

73 F.  Riedl, op. cit., s.  168−171. Według Raportu do Rządu Narodowego…, pozycji bronił kpt. Ubysz, 
a w końcowym momencie walki z pomocą pośpieszyli mu ze swoimi oddziałami kpt. Biliński i kpt. Kniaziołucki, 
zob. Raport do Rządu Narodowego…, s. 412.

74 „Gaz. Narod.” 1863, nr 87, s. 2.
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południowego” samorzutnie sformowali się w  dużą 120−150-osobową grupę, 
w większości z gwardii, która z impetem i głośnym krzykiem, wraz z kosyniera-
mi (tych przymuszono), ruszyła w stronę odgłosów toczącej się walki. W trakcie 
ataku liczba Polaków wzrosła do 300. Rosjanie, których liczebność oceniano na 
trzy roty, próbowali początkowo powstrzymać atakujących. Ci jednak, desperac-
ko, porwani zapałem wojennym, parli naprzód. Ich determinacja spowodowała, 
że rosyjscy piechurzy, próbujący początkowo opierać się, w miarę zbliżania się 
powstańców coraz szybciej się wycofywali. Ostatecznie kontratak powstańców 
zakończył się ich pełnym sukcesem. Do bezpośredniej walki między ową grupą 
a Rosjanami jednak nie doszło (zdążyli się wycofać)75. Rosjanie twierdzili, że woj-
skom Władymirowa udało się przerwać polską obronę (może były to pododdzia-
ły, które starły się z wycofującym się Zapałowiczem) i wziąć powstańców w dwa 
ognie76. Około godziny 20.00 walka wygasła.

Gdy rozpoczynała się bitwa pod Miętkiem, Zapałowicz postanowił wycofać po-
wstańców z Lasu Mołozowieckiego i zgromadzić ich w Lesie Tuczapskim, a stam-
tąd ruszyć w głąb kraju. Powstańców zamierzał skupić za pomocą sygnałów dźwię-
kowych, adiutantów, a nawet małych patroli. Pomimo godzinnych zabiegów udało 
się zebrać koło dowódcy 70−90 powstańców, tak z partii Zapałowicza, jak i z partii 
Czerwińskiego, trochę gwardzistów oraz najnowszych rekrutów. Do tego należy 
dodać jeszcze rannych. Wieziono też bagaże i  amunicję. Mała kolumna ruszyła 
około godziny 19.00 w stronę Tyszowiec. Gdzieś na granicy Lasów Mołozowiec-
kich i  Tuczapskich zaatakowała ich z  boku jakaś kolumna rosyjska. W  krótkim 
starciu powstańcy zostali rozbici i rozproszeni. Zapałowiczowi udało się wydostać 
z matni tylko z nieliczną grupą swoich żołnierzy i z dwoma furgonami77. 

Bitwa była nierozstrzygnięta, bo „Rosjanie ustąpili z pola, a Polacy za gra-
nicę”78. Straty polskie miały wynieść 80−120 zabitych i  rannych, co wydaje się 
liczbą zaniżoną, natomiast rosyjskie − 400−500 zabitych i  rannych79. Zupełnie 
inaczej oceniali skutki bitwy Rosjanie. Według ich danych powstańcy mieli 250 
zabitych, nieokreśloną liczbę rannych (tych komunikat nie wymieniał) i 5 wzię-
tych do niewoli oraz ponieśli duże straty w broni (m.in. utracili 160 karabinów 
gwintowanych). Pochwalili się również faktem dobrowolnego poddania się po 
bitwie 4 żołnierzy narodowych. Swoje straty określili na 14 zabitych i  44 ran-
nych80. Zawyżone obliczenia polskie określały je na 400−500, a nawet 600 zabi-
tych i rannych żołnierzy81. 

75 „Gaz. Narod.” 1863, nr 87, s. 2; T. Romanowicz, op. cit., s. 113−115.
76 AGAD, Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta 

dowódców i władz wojskowych rosyjskich, sygn. 1, Żurnał Wojennych Diejstwij za okres 3/15−7/20 V.
77 Raport do Rządu Narodowego…, s. 420−422; T. Romanowicz, op. cit., s. 113. 
78 „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3.
79 Ibidem; „Czas” 1863, nr 119, s. 2.
80 „Dz. Powsz.” 1863, nr 118, s. 1.
81 „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3.
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Spod Lasu Mołozowieckiego rozbite na kilka grup oddziały powstańcze wy-
cofały się w różne strony82. Jedna z nich, licząca ponad 100 powstańców (100 pie-
szych i 3 konnych), 21 maja dotarła do Dołhobyczowa i po odpoczynku udała się 
w kierunku Kryłowa83. Inny oddział, większy liczebnie (200 powstańców), odpo-
czywał tego samego dnia w Śniatyczach, niedaleko miasteczka Komarów, 27 km 
na północny zachód od miejsca bitwy i po kilkugodzinnym odpoczynku udał się 
w lasy, leżące w kierunku na Zamość84. Część w małych grupkach rozproszyła się 
po terenie85. Większość powstańców ruszyła ku granicy galicyjskiej. Jedna z więk-
szych grup, licząca około 200 żołnierzy i ścigana przez Rosjan aż do Nowosiółek, 
przemieszczała się w stronę wsi Liski86. Natomiast grupa Zapałowicza, po nocnym 
pobycie w lesie, 20 maja rano, ruszyła na Turkowice i okrążając Tyszowce przez 
Lasy Tarnawackie, ruszyła na południe. Tam dowódcę doszła wiadomość o roz-
proszeniu oddziału. Jego grupa przeszła granicę koło Bełżca, gdzie część zosta-
ła natychmiast aresztowana i  odstawiona do Lwowa87. Ogółem, według Rosjan, 
w Galicji znalazło się kilkuset powstańców, z których 250 aresztowali Austriacy; 
obydwaj dowódcy partii, Żalplachta i Czerwiński, zdążyli się ukryć88. 

Bitwa miała także bolesne skutki dla rannych powstańców, a tych musiało być 
wielu, biorąc pod uwagę fakt, że terenem walki był las. W zamieszaniu, jakie to-
warzyszyło leśnej bitwie, niektórzy z nich niezależnie od zmieniających się ciągle, 
aż do zmroku, miejscach starcia, pozostawali tam, gdzie walczyli. W późniejszym 
chaosie, po nocy nikt ich nie szukał. Byli sami, z kontuzjami i ranami, pozbawieni 
opieki medycznej, bez jedzenia i  wody. Wielu z  nich zaistniałą sytuację zapew-
ne przypłaciło życiem89. Możemy tak sądzić na podstawie raportu wójta gminy 
Miętkie, wysłanego do gubernatora cywilnego, który informował, że odchodzący 
Rosjanie pozostawili mu 3 rannych. Po odejściu żołnierzy rosyjskich, tj. na trze-
ci dzień po bitwie, wójt zarządził dodatkowe poszukiwania. Znaleziono jeszcze 
2 rannych i 5 zabitych90. Tragiczna sytuacja rannych dała naczelnikowi powiatu 
hrubieszowskiego powód do wysłania cyrkularza do wójtów gmin i magistratów 
miast, w którym w ostrych słowach ganił brak wrażliwości społecznej na ludzkie 

82 Raport do Rządu Narodowego…, s. 420−424; P. Romankiewicz, Trzy nieszczęśliwe wyprawy, w: W czter-
dziestą rocznicę powstania styczniowego 1863−1903, Lwów 1903, s. 380. T. Romanowicz napisał, że Zapałowicz 
zaczął wysyłać sygnały dźwiękowe około godziny 19.00. Według „Gazety Narodowej” granicę pod Bełżcem prze-
kroczyło 120 powstańców.

83 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 20: wójt gm. Dołhobyczów do NPHrubiesz. z 9/21 V 1863.
84 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 29: NPHrubiesz. do GCGL z 13/22 V 1863.
85 Zarys powstania…, s. 195.
86 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 57−57v: wójt gm. Telatyn do Rządu Gubernialnego Lubelskiego z 10/22 

V 1863; M. Pawliszczew, op. cit., t. 2, s. 223, „Czas” 1863, nr 119, s. 2. Grupa zdążyła ukryć broń w okolicy, ale − jak 
świadczył J. Stella-Sawicki – chłopi okopali i zabrali. 

87 Raport do Rządu Narodowego…, s. 421−424.
88 M. Pawliszczew, op. cit., t. 2, s. 228. Żalplachta pod koniec 1863 r. został aresztowany i skazany w drugiej 

instancji na 6 tygodni więzienia, zob. „Dz. Powsz.” 1863, nr 285, s. 2.
89 R. Dallmajer, Moje wspomnienia z powstania 1863−1864 roku, Lipsk 1912, s. 79−82. 
90 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 36−37: raport wójta gm. Miętkie do NPHrubiesz. z 10/22 V 1863. Wójt 

informował, że „wszyscy byli obdarci z odzieży, a jeden zupełnie nagi”.
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cierpienie91. Pozytywnym skutkiem jego interwencji było umieszczenie w najbliż-
szych szpitalach (Hrubieszów, Trzeszczany) ostatnich uratowanych powstańców92.

Wojna miała także negatywne skutki dla mieszkańców dwóch wsi, przed który-
mi toczyły się walki. W Tuczapach, zaraz po bitwie, do dworu weszło wojsko i roz-
poczęło rabunek. Dziedzic (a zarazem i wójt gminy) Chrzanowski ocenił zniszcze-
nia na 18 000 rubli93. W Mołozowie doszło do pożaru wsi, a ponadto, już po bitwie, 
Rosjanie spalili zabudowania folwarczne i jeden dom mieszkalny oraz inwentarz 
i zgromadzone w spichlerzach zbiory. Dziedzic obliczył straty na 116 166 złp 20 gr. 
Skarżył się również na tamtejszych włościan, że odmówili mu pomocy w pochów-
ku poległych powstańców. Włościanie tłumaczyli jednak swoje postępowanie za-
kazem wojska rosyjskiego. Musiało tak być, skoro przybyli sołdaci sami dokonali 
pochówku94. Wspomnieliśmy wcześniej o zabiciu bezbronnych powstańców, któ-
rzy schronili się w  tutejszym dworze. W późniejszych wypadkach życie straciło 
kilku innych jego mieszkańców. Łącznie zginęło tam 14 osób95. Wojska rosyjskie, 
walczące pod Mołozowem i Tuczapami, opuściły teren bezpośrednio po stoczo-
nej bitwie i odeszły do Tyszowiec, natomiast żołnierze Władymirowa odpoczywali 
dwa następne dni i wymaszerowali dopiero rankiem 22 maja96. 

Klęska oddziałów Czerwińskiego i Żalplachty zapewne spowodowała, że poza 
bieżącymi relacjami korespondentów i  uczestników wyprawy, zamieszczanymi 
w  prasie zakordonowej oraz krótkimi notkami w  pismach powstańczych, mało 
poświęcono jej uwagi. Najwięcej informacji na swoich łamach zamieściła „Gazeta 
Narodowa”. Jej korespondent w jednej z pierwszych relacji pisał, że bój „był krwa-
wy”, a niektóre oddziały „biły się jak lwy”97. W kilka dni później w następnej kore-
spondencji oceniano, że „[b]itwa była przez powstańców wygraną, lecz pochodzą-
cy z nieporozumienia odwrót (…) Zapałowicza i Czerwińskiego był powodem, iż 
resztki odniósłszy zupełne zwycięstwo, lecz zostawszy bez amunicji, cofnęły się ku 
granicy”98. W podobnym tonie wypowiadała się prasa zaboru pruskiego. „Dzien-
nik Poznański” pisał, że siły powstańcze „po nieszczęśliwych i krwawych bojach” 
rozdzieliły się, a parte przez przeważające siły nieprzyjacielskie jedne przeszły do 

91 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 74−74v: cyrkularz NPHrubiesz. do wójtów gmin i magistratów miast. 
Naczelnik powiatu pisał: „W niektórych (…) miejscach ciężko ranni pozbawieni wszelkiego ratunku i pomocy 
lekarskiej wystawieni byli na głodną i męczeńską śmierć, bo nie tylko odmówiono im dozwolonej (…) opieki 
i pomocy zabezpieczającej od głodnej śmierci, ale nawet nie dano znać władzy w tym dla przedsięwzięcia od-
powiednich środków i dopiero z pobieżnych pogłosek dowiedziawszy się, że w niektórych miejscach są ranni, 
zmuszony byłem zarządzić poszukiwanie takowych i  przedsiębranie środków ratunku. A  i  w  ten czas jeszcze 
odmówili niektórzy furmanek i koni dla odwiezienia rannych, już prawie konających z powodu wycieńczenia 
głodem kilkudniowym i cierpieniami”.

92 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 36−37: raport wójta gm. Miętkie do NPHrubiesz. z 10/22 V 1863, 80−81. 
Do szpitala św. Jadwigi w Hrubieszowie, prowadzonego przez ss. felicjanki przywieziono 27 maja 5 rannych po-
wstańców i 2 rannych z krwawych zajść we dworze w Mołozowie, a do szpitala w Trzeszczanach, również prowa-
dzonego przez ss. Felicjanki, 6 powstańców.

93 „Czas” 1863, nr 130, s. 2; „Prawda” 1863, nr 10, w: Prasa tajna…, cz. 2, s. 88. Według „Gazety Narodo-
wej”) Rosjanie spalili dwór, czego nie potwierdzał Chrzanowski, zob. „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3

94 „Czas” 1863, nr 130, s. 2; „Prawda” 1863, nr 10, w: Prasa tajna…, cz. 2, s. 88. 
95 APL, RGL, Adm., sygn. 1641, k. 50v−51: raport wójta gm. Nabroż do GCGL z 24 V. 
96 Ibidem, k. 36−37: raport wójta gm. Miętkie do NPHrubiesz. z 10/22 V 1863.
97 „Gaz. Narod.” 1863, nr 84, s. 3.
98 Ibidem, 1863, nr 91, s. 3.
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Galicji, inne poszły w głąb kraju99. W „Czasie” jeden z korespondentów napisał, że 
„spotkanie to [tzn. pod Mołozowem, Starą Wsią, Miętkiem] było niepomyślnym, 
ponieważ spowodowało rozproszenie się tych [Zapałowicza, Czerwińskiego] od-
działów”100. Diametralnie odmiennie wynik bitwy pod Mołozowem, Starą Wsią 
i Miętkiem oceniali Rosjanie. Książę Konstanty w liście do cara, napisanym zaraz 
po otrzymaniu meldunków, podwyższając liczebność powstańców do 3000, przed-
stawił tę bitwę jako dwie oddzielne walki: pod Mołozowem − Starą Wsią i pod 
Miętkiem. W pierwszej powstańcy ponieśli „mocną porażkę”, a w drugiej „byli cał-
kowicie rozbici i rozproszeni”101. Identyczną opinię wyrażono w „Dzienniku Po-
wszechnym”102. Współczesna historiografi a również mało zajmowała się dziejami 
i oceną kampanii Czerwińskiego − Zapałowicza. Nawet Stefan Kieniewicz, przed-
stawiając działalność powstańczą Adama Sapiehy, nie zajął wyraźnego stanowiska, 
pisząc jedynie, że „w krwawej bitwie pod Tuczapami [Zapałowicz] zmuszony do 
odwrotu, pogubił swoich ludzi i w zupełnym nieładzie powrócił do Galicji”103.

Bitwa pod Mołozowem, Starą Wsią i Miętkiem stanowiła kolejny smutny epi-
log wypraw galicyjskich na teren Lubelskiego. Klęski dwu pierwszych przygo-
towanych na przełomie stycznia i  lutego przez mierosławszczyków, można było 
tłumaczyć nieprzygotowaniem i  pośpiechem. Jednak porażkę poniosły również 
wszystkie następne oddziały, wyprawione przez „białych” i to nawet po kilkumie-
sięcznych przygotowaniach. We wszystkich przypadkach scenariusz był bardzo 
podobny: w ciągu tygodnia, zazwyczaj po jednej − dwóch przegranych nadgra-
nicznych bitwach, zostały rozbite lub wyparte do Galicji. Podobnie potoczyły się 
losy partii lubelsko-podlasko-galicyjskich Borelowskiego, które przebywając w pa-
sie nadgranicznym lub niewiele się od niego oddalając, w krótkim czasie zostały 
rozbite. Lepiej powiodło się tylko innemu oddziałowi Borelowskiego, który szybko 
odsadził się od granicy. 

Błędem wypraw galicyjskich był brak koordynacji działań tamtejszych władz 
powstańczych. Oddziały wkraczały w granice Królestwa pojedynczo, w odstępach 
czasowych od jednego do dwóch tygodni, a to pozwalało Rosjanom skupić prze-
ciwko nim, nawet tym najsilniejszym, kilka kolumn ruchomych. A w takim przy-
padku klęska Polaków była nieunikniona. 

Partie galicyjskie występowały do walki dobrze uzbrojone i pełne wiary w zwy-
cięstwo. Nie dorównywały im przygotowania planistyczne wyprawy i rozpozna-
nie terenu przyszłych działań wojennych. Dowództwa wypraw nie dysponowały 
wiedzą na temat sytuacji społeczno-politycznej terenu, na którym miały walczyć, 
siły ruchu narodowego oraz siły i dyslokacji wojsk nieprzyjacielskich. Zawodziła 
również taktyka prowadzenia działań wojennych. Odnosi się wrażenie, że po wej-
ściu do Królestwa dowódcy zatracali zdolność myślenia i działania ofensywnego. 
W  przypadku Zapałowicza (przejął funkcję dowódczą połączonych oddziałów) 
nie wiadomo jednak, jaki był jego plan działań. Przybycie partii Czerwińskiego 

99 „Dz. Pozn.” 1863, nr 120, s. 2−3; nr 121, s. 2.
100 „Czas” 1863, nr 119, s. 2.
101 Korespondencja namiestników…, s. 230.
102 „Dz. Powsz.” 1863, nr 118, s. 1.
103 S. Kieniewicz, Adam Sapieha…, s. 107.
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w  rejon formowania się oddziału Galicjan sugeruje, że była to akcja planowa, 
o  której dowódcy, przynajmniej w  ogólnych zarysach byli poinformowani. Błę-
dem było połączenie partii, które nie tylko nie wzmocniło siły ofensywnej wojsk 
narodowych, ale nawet ją osłabiło, co uwidoczniło się zwłaszcza podczas bitwy 
pod Mołozowem − Starą Wsią. W ogólniejszym wymiarze zabrakło dyrektywy, co 
do postępowania oddziału Żalplachty lub obydwu oddziałów w przypadku nie-
powodzenia misji Jeziorańskiego. Zapałowicz ex post wymieniał kierunki (cele), 
które zamierzał wtedy realizować. Wskazywał na trzy rejony, do których planował 
się udać. Były to:

1) Hrubieszów − w  celu zaopatrzenia się w  materiały wojenne i  wyposażenie 
osobiste żołnierzy; 

2) Wołyń, ale bez określenia bliższych szczegółów, choć można domniemywać, 
że chodzić mogło o wsparcie tamtejszego powstania; 

3) centrum województwa lubelskiego.

Należy jednak stwierdzić, że żaden z tych kierunków (celów) nie był poparty 
jakimś wcześniejszym rozpoznaniem. 

Co do działań Żalplachty jako dowódcy oddziału należy zaznaczyć, że powta-
rzał on błędy taktyczne Czechowskiego. Tak jak tamten, pozostawał blisko grani-
cy galicyjskiej. Wystarczyła jedna bitwa leśna, aby dowodzone przez niego partie 
przestały istnieć. Utracono nie tylko broń z trudem zdobywaną, ale przede wszyst-
kim kilkuset ideowych powstańców, z  których tylko najwierniejsi powrócili do 
szeregów. Klęska podkopała morale zarówno powstańców, jak i społeczeństwa po 
obu stronach granicy. Trzeba jednak stwierdzić, że odpowiedzialność za klęskę po-
nosi zarówno Żalplachta, jak też Komitet Galicji Wschodniej. W wyniku kunkta-
torstwa i nieporadności jego członków na następną wyprawę oddziału galicyjskie-
go, nie licząc działań partii Lelewela, przyszło czekać aż pięć miesięcy. 

Do klęsk oddziałów galicyjskich w Lubelskiem, a szczególnie na terenach przy-
granicznych, przyczyniała się także słabość tamtejszej powstańczej organizacji 
cywilnej. Tereny te bowiem, a zwłaszcza część południowo-wschodnia, były za-
mieszkane przez ludność rusińską, prawie wyłącznie wyznania greckokatolickie-
go, do której nie dotarła propaganda powstańcza, i która obojętnie odnosiła się 
do polskich spraw narodowych. Relacje polsko-rusińskie nie uległy zmianie także 
w dalszej sekwencji wydarzeń powstańczych. 
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Grzegorz Antoszek
Rzeszów

Bitwa dwu gwardii . Grabówka, 13–14 sierpnia 1915 r.

Streszczenie: Artykuł omawia starcie dywizji gwardii Cesarstwa Nie-
mieckiego i  Imperium Rosyjskiego pod wsią Grabówka w dniach 13–14 
sierpnia 1915 r. Przedstawione zostało położenie stron w lecie 1915 r., siły 
przeciwników oraz działania, które bezpośrednio doprowadziły do starcia 
o wzgórze 191. Główną część stanowi opis przebiegu wydarzeń pod Gra-
bówką, odtworzonego na podstawie niemieckich i rosyjskich materiałów 
źródłowych. Wykorzystane zostały dzienniki działań bojowych i  kroniki 
pułkowe. Dokonując syntezy uzyskanych informacji, odtworzono kolejne 
posunięcia stron i wskazano przyczyny rozstrzygnięcia bitwy na korzyść 
sił niemieckiego Garde-Korps. 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, Królestwo Polskie, Lubelszczyzna, hi-
storia lokalna, front wschodni, Grabówka

W roku 1915 Lubelszczyzna była areną wielkich zmagań między armiami Nie-
miec, Austro-Węgier i  Rosji. Państwa Centralne dążyły do zlikwidowania tzw. 
„worka polskiego”1, czyli zajęcia Królestwa Polskiego tak w  celu wyprostowania 
i  skrócenia linii frontu w poszukiwaniu rezerw potrzebnych na froncie zachod-
nim, jak też w celu ekonomicznego osłabienia Imperium Romanowów. Jednym 
z mniejszych, ale bardzo ciekawych epizodów tego okresu była bitwa o wzgórze 
191 pod wsią Grabówka na granicy dzisiejszych powiatów włodawskiego, par-
czewskiego i bialskiego, w której starły się rosyjskie i niemieckie dywizje gwardii. 

Ofensywa austriacko-niemiecka na Lubelszczyźnie w lecie roku 1915

Na początku maja 1915 r., siły pod dowództwem generała Augusta von Mac-
kensena, dokonały przełamania pod Gorlicami. Wielki plan niemieckiego do-
wództwa, którego celem było oczyszczenie tzw. „worka polskiego”, realizowało 

1 Określenie to funkcjonuje w niemieckiej, ale i rosyjskiej historiografii, zob. np. И.И. Ростунов, Русский 
фронт первой мировой войны, Moskwa 1976, s. 247.
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zgodnie z założeniami najpierw południowe skrzydło. W pierwszym etapie gene-
ralnej kontrofensywy miało ono odzyskać utracone ziemie Królestwa Galicji i Lo-
domerii, przede wszystkim zaś Lwów, a następnie oczyścić z Rosjan tereny pomię-
dzy Wisłą a Bugiem. Północne skrzydło, którego zadaniem było zdobycie Wilna, 
miało rozpocząć działania później. Celem było skrócenie i ustabilizowanie frontu, 
a tym samym zwolnienie sił do operacji na froncie francuskim2.

Większość połączonych sił austro-węgiersko-niemieckich, po sukcesie operacji 
gorlickiej, przekazano do odbicia stolicy Galicji, a do wyparcia Rosjan z Kongre-
sówki przeznaczono 4. Armię austriacką arcyksięcia Józefa Ferdynanda i 11. Ar-
mię niemiecką generała Augusta von Mackensena. Ta ostatnia, istotna z punktu 
widzenia tematu, składała się w sporej części z przerzuconych z frontu zachodnie-
go oddziałów pruskich, w tym korpusów X, XLI, Gwardii i Kombinowanego oraz 
przydzielonego VI Korpusu austriackiego. W sumie liczyły one 104 000 żołnierzy, 
3000 koni i 604 działa w dziesięciu dywizjach i mniejszych jednostkach wsparcia3. 
Szefem sztabu mianowany został płk Hans von Seeckt, późniejszy twórca Reichs-
wehry i zwolennik motoryzacji oraz wojny błyskawicznej4.

Po przełamaniu gorlickim front przesuwał się szybko w generalnym kierunku 
północno-wschodnim. Rosyjskie armie 4., 3. i 8., choć liczebnie potężne, straciły 
jakąkolwiek inicjatywę, a dynamicznie posuwający się naprzód przeciwnik nie po-
zwalał im jej odzyskać. Choć tylko 3. Armia miała w składzie siedemnaści dywizji 
piechoty i sześć jazdy, czyli około 100 000 ludzi5, co równało się w zasadzie sile 11. 
Armii von Mackensena, nie była w stanie powstrzymać wroga na żadnej z kolej-
nych linii oporu.

W  połowie maja, po dwóch tygodniach walk, siły Państw Centralnych osią-
gnęły linię Tarnobrzeg–Nisko–Krzeszów–Sieniawa–Jarosław–Przemyśl–Doło-
bów, 22 czerwca wyzwolono Lwów (za co von Mackensen został awansowany do 
stopnia feldmarszałka), a 28 czerwca 11. Armia dotarła do Bugu pod Kamionką 
Strumiłową. Osiągnięcie rzeki miało duże znaczenie, ponieważ od tego momentu 
miała ona trwale rozdzielać armie operujące na Wołyniu i  te działające w Kon-
gresówce. Rozkaz wydany w tym okresie nakazywał 4. Armii posuwać się wzdłuż 
wschodniego brzegu Wisły, a 11. Armii wzdłuż zachodniego brzegu Bugu we wza-
jemnej łączności w kierunku północnym, by oczyścić tereny w widłach tych rzek6. 
30  czerwca zajęty został Zamość, 18 lipca – Krasnystaw, do 1 sierpnia Lublin 
i Chełm we współpracy z działającą wzdłuż Bugu Bug-Armee7.

2 E. Ludendorff, Moje wojenne wspomnienia. Cz. I: 1914–1918, Warszawa 2014, s. 122.
3 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914–1918. Beil II: Kriegsgliederung der im Frühjahr 1915 dem k.u.k. 

Armeeoberkommando untersehenden Streikräfte, red. E. Glaise-Horstenau, Wiedeń 1932, s. 9–10. 
4 M. Strohn, Hans von Seeckt and His Vision of a ‘Modern Army’, „War in History” 2005, nr 3, s. 318–337.
5 J. Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 

1914–1915, Kraków 2008, s. 273.
6 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914–1918. Band 2: Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa-Łapanów 

bis zur Einnahme von Brest-Litowsk: Das Kriegsjahr 1915, red. E. Glaise-Horstenau, Wiedeń 1932, s. 574.
7 K. Pehlemann, Die Kämpfe der Bug-Armee, Oldebnurg 1918, s. 8–11.
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Sytuacja Rosjan na Lubelszczyźnie latem 1915 r.

Rosjanie chwytali się kolejnych linii obrony, ale żadna z nich nie mogła stawić 
oporu świetnie dowodzonemu przeciwnikowi. Rosjanie mieli przy tym świado-
mość, że ostatecznym celem uderzenia jest Twierdza Brzeska. W celu zwiększe-
nia swoich szans na powstrzymanie wroga, w drugiej połowie czerwca rozpoczęto 
przerzut świeżych sił ze spokojnych odcinków frontu. Wymagało to jednak czasu, 
stąd wydany został rozkaz, by „poprzez twardy opór (…) powstrzymywać prze-
ciwnika na kilka dni, które potrzebne są na sprowadzenie posiłków na linię Lublin 
– Rejowiec – Chełm – Dorohusk”8.

Spod Łomży na Lubelszczyznę, w okolice Chełma, trafi ł w ten sposób Korpus 
Gwardii. Otrzymał on około tygodnia na przygotowanie się do walki w  rejonie 
Rejowca. Razem z nim dotarły też II i VI Korpusy Syberyjskie9. Wobec świadomo-
ści, że całkowite powstrzymanie wroga jest niemożliwe, wypoczęte oddziały miały 
działać opóźniająco, opierając się na doraźnych liniach obrony, umożliwiając wy-
cofanie i ewakuację rozbitych oddziałów i rzesz cywilów, którzy uciekali w głąb 
Imperium10. Beznadziejność sytuacji, w jakiej został postawiony, widział dowódca 
3. Armii Michaił Wasilewicz Aleksiejew, gdy pisał do żony:

„Gorzki kielich pijemy i ja, i ci, których wysyłam nie do walki, a na rzeź, 
lecz nie mam prawa zaprzestać tego i  bez walki tyle oddać wrogowi. Ale 
wszystkie środki [obrony] się kończą, podczas gdy napór bogatego [tj. silne-
go] i rozważnego wroga nie słabną”11.

Kiedy sytuacja na południu była już jasna, swoją ofensywę rozpoczęło północ-
ne skrzydło niemieckie, 10 lipca ruszając z pozycji wyjściowych nad Narwią na 
Różan i Pułtusk. Klęska Rosjan w „worku polskim” była przypieczętowana. Jedy-
nym wyjściem było usiłowanie spowolnienia postępów wroga i pospieszna ewaku-
acja wszystkich możliwych sił. 

Pod upadku Chełma starano się stawiać opór na kolejnych liniach. Częściami 
tych linii były odcinki zajmowane przez Korpus Gwardii: najpierw Ostrów – Wy-
tyczno – Hańsk, potem wzdłuż drogi Parczew – Włodawa, w ustawicznym odwro-
cie w kierunku na Sławatycze, Kodeń i Brześć Litewski. Odwrót prowadzono w za-
sadzie w  nieustannej styczności bojowej z  wrogiem. Odległości wykonywanych 
odskoków zakreślała odległość do horyzontu. Kolejne dni oznaczały więc oddanie 
przeciwnikowi około 10–15 kilometrów terenu12. Osłaniające odwrót głównych sił 
patrole nieustannie toczyły boje, usiłowały też stosować taktykę spalonej ziemi, 

8 К.И.  Ляшенко, Деятельность генерала от инфантерии М.В.  Алексеева на посту 
главнокомандующего армиями Северо-Западного Фронта в июне–июле 1915 г., „Вестник Архивиста” 2016, 
nr 3, s. 164–184.

9 Ibidem, s. 172.
10 А.Ю.  Бахтурина, Эвакуированное чиновничество Царства Польского в годы Первой мировой 

войны (1915–1917 гг.): служебные привилегии и национальная самоидентификация, „Dzieje Biurokracji” 
2019, nr 9, s. 221–229.

11 К.И. Ляшенко, Деятельность генерала от инфантерии М.В. Алексеева…, s. 176.
12 F. von Rieben, Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2, Berlin 1929, s. 282–284.
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nie zawsze z powodzeniem. Niemcy zajmowali kolejne miejscowości, wchodząc 
do nich w zasadzie na karkach Rosjan.

Kolejne linie oporu były lekkimi liniami doraźnych fortyfi kacji polowych, rzad-
ko wyposażonymi w zasieki z drutu kolczastego. Teren sprzyjał jednak obrońcom, 
przynajmniej do pewnego momentu, bowiem liczne wzgórza, lasy i cieki wodne 
stwarzały naturalne okoliczności obronne. Jedną z pozycji opóźniających zorgani-
zowano wokół niewielkiego wzgórza 191 koło wsi Grabówka.

Siły przeciwników

Pogoń prowadzona od Chełma przez niemiecki Garde-Korps napotykała opór 
różnych jednostek nieprzyjaciela, ale pod Grabówką okopały się oddziały Korpu-
su Gwardii Imperium Rosyjskiego. Precyzyjniej zaś – naprzeciwko siebie, stanęły 
2. Garde-Division i 2. Dywizja Piechoty Gwardii13. Starcie, które nadchodziło, mu-
siało być zacięte, na co tyle wpływała jakość żołnierza, co i honor jednostek oraz 
rywalizacja o szacunek u przeciwnika, tym bardziej, że obydwie strony miały pełną 
świadomość przeciwko komu walczą. Znajduje to potwierdzenie w kronice 4. Gar-
de-Feldartillerie-Regiment:

„Jak później zeznali jeńcy, naprzeciwko stał rosyjski Korpus Gwardii, 
który dobrze wypoczął pod Łomżą i został przetransportowany koleją. Czyli 
po obydwu stronach stały wojska, które były dumą swoich naczelnych wo-
dzów, i które potrafi ły i walczyć, i ginąć”14.

W sierpniu 1915 r. stany obydwu dywizji były uszczuplone na skutek działań 
wojennych. Obydwie prezentowały jednak podobny schemat organizacyjny – 
w ich skład wchodziły dwie dwupułkowe brygady piechoty, brygada artylerii oraz 
pododdziały jazdy i wsparcia. 

Główną siłę 2. Garde-Division stanowiły dwie brygady piechoty: 3. Brygada 
Gwardii z  Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 i  Königin Elisa-
beth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3; oraz 4. Brygada Gwardii z  Kaiser Franz 
Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 i Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment 
Nr. 4. Pułki miały organizację trzybatalionową ze wsparciem kompanii karabinów 
maszynowych. Do tego w składzie dywizji znalazły się: dwupułkowa 2. Brygada 
Artylerii Gwardii, 2. Pułk Ułanów Gwardii oraz 1. Batalion Inżynieryjny Gwar-
dii. Dywizja liczyła 10 812 strzelców, 306 jeźdźców i 48 dział, miała także park 

13 Z uwagi na identyczne tłumaczenie nazw własnych tych jednostek na język polski dla odróżnienia ich od 
siebie pozostawione zostaną w oryginalnym brzmieniu nazwy niemieckie od pułku wzwyż.

14 H. von Oertzen, Das 4. Garde-Feldartillerie-Regiment im Weltkriege, Poczdam 1933, s. 99.
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inżynieryjny w postaci mostu pontonowego i sprzęt łącznościowy15. Podczas bitwy 
pod Grabówką dywizją dowodził generał Walther von Lüttwitz16.

2. Dywizja Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego, tak jak jej niemiecki od-
powiednik, miała garnizony w stolicy i składała się z doborowego materiału ludz-
kiego. Cztery pułki tej dywizji miały swoje elementy wyróżniające nie tylko w stro-
ju17, ale i tradycyjnie werbowały wyróżniających się żołnierzy, by wspomnieć tylko 
walczący pod Grabówką Pawłowski Pułk Lejb-Gwardii, który rekrutował głównie 
mężczyzn z zadartymi nosami18. 

Dywizja składała się z czterech pułków piechoty lejb-gwardii – Moskiewskiego, 
Grenadierskiego, Pawłowskiego i Fińskiego. Były one czterobatalionowe, to zna-
czy średnio o  30% liczniejsze od swoich niemieckich odpowiedników. Etatowo 
każdy pułk liczył około 1000 żołnierzy, co dawało dywizji siłę blisko 16–17 000 
ludzi. W składzie dywizji była także dwudywizjonowa brygada artylerii. Zgodnie 
z doświadczeniami wojennymi, ustawicznie zwiększano liczbę broni maszynowej 
w oddziałach, obniżając szczebel ich zastosowania od oddziałów pułkowych po 
plutony kompanii strzeleckich19. Dowódcą dywizji był od grudnia 1914 r. generał 
porucznik Paweł Płatonowicz Potocki. 

Dywizję wycofano z Frontu Północno-Zachodniego 18 czerwca 1915 r., prze-
wożąc ją koleją na południe od Chełma, gdzie razem z całym korpusem stała się 
odwodem 3. Armii. W początkach lipca znalazła się na pierwszej linii na połu-
dniowy zachód od Chełma20. Na skutek kolejnych ataków 11. Armii von Macken-
sena wycofywała się coraz bardziej na północ, w kierunku Brześcia Litewskiego. 
Po drodze zajęła pozycje pod wsią Grabówka i w dniach 13–14 sierpnia (w kalen-
darzu juliańskim – 30–31 lipca), stoczyła tam dwudniową bitwę opóźniającą21.

Działania do 12 sierpnia

Po upadku Chełma dywizja rosyjska wycofywała się kolejno na linie: Kulik – 
Stręczyn – Zosin (2 sierpnia), Wytyczno – Lubowież (6 sierpnia), a po opuszczeniu 
tej drugiej konieczne było wycofanie na dalej położone pozycje, gdyż na sąsiednim 
odcinku przeciwnik dokonał głębokiego włamania:

15 Histories Of Two Hundred And Fifty-One Divisions Of The German Army Which Participated In The 
War (1914–1918), Waszyngton, DC 1920, [dostęp: 24 XI 2022], <https://www.gutenberg.org/files/55620/55620-
h/55620-h.htm#Page_50>.

16 D. Bradley, G. Wegner, Stellenbesetzung der Deutschen Heere 1815–1939. Band 1: Die Höheren Komman-
dostellen 1815–1939, Osnabrück 1990, s. 67.

17 N. Cornish, The Russian Army 1914–18, Oxford 2001, s. 15.
18 A.A.  Смирнов, Индивидуальные черты частей руццкой гвардейской пехоты в начале ХХ в., 

„Пространство и Время” 2017, nr 2–3–4, s. 147–166.
19 D.T. Lathrop, How Did The Advancement Of Weapons Technology Prior To World War One: Influence The 

Rapid Evolution Of German Infantry Tactics And Command And Control From 1914 To 1918?, Quantico, VA 2002, 
s. 30.

20 A.B.  Олейников, Битва гвардий. Действия элитных русских и германских частей в ходе 
красноставского сражения в начале июля 1915 года, „Военноисторический Журнал” 2019, nr 1, s. 4–11.

21 Журнал боевых действий 2-й Гвардейской Пехотной Дивизии 1915 г., [dostęp: 24 XI 2022], <https://
www.simvolika.org/vv043.htm>. 
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„30.VII [12 sierpnia] – Na skutek głębokiego przerwania się przeciwnika 
na szosie Chełm – Włodawa (…), zostawiwszy ariergardę, [pułki] zaczęły 
odwrót na wieś Grabówka, F[iński] – na wieś Motwica, A[artyleria] – dywi-
zjony przy odpowiednich brygadach”22.

Obydwie dywizje nie były w ciągłym kontakcie. Niemiecka 2. Garde-Division 
szła na północ w składzie Gardekorps, którego dowódcą był generał Karl von Plet-
tenberg (stąd też związek ten określano również jako Grupę Plettenberga23). Na 
początku sierpnia do korpusu przydzielono 103. Infanterie Division, zmieniając 
dotychczasową 22. Infanterie Division24. Organizację frontu i strefy odpowiedzial-
ności poszczególnych jednostek przedstawia rycina 1. Linia rozgraniczenia po-
między Bug-Armee a 11. Armią przebiegała pomiędzy Korpusem Gwardii a Kor-
pusem Beskidzkim, od Woli Wereszczyńskiej do Pogorzelca (obydwa włącznie dla 
11. Armii). W odwodzie za Grupą Plettenberga stała 119. Infanterie Division, a na 
dalszych tyłach wypoczywał XXII Korpus Rezerwowy (43. i 44. Infanterie Divi-
sion).

Rosyjski Korpus Gwardii miał zająć pozycją obronną pomiędzy Podedwórzem 
a Lackiem, przy czym 1. Dywizja Piechoty miała obsadzić linię Pogorzelec (włącz-
nie) – Lack (włącznie), a 2. Dywizja obsadzić miała linię pomiędzy Pogorzelcem 

22 Ibidem.
23 K.L. DiNardo, Breaktrough. The Gorlice – Tarnow Campaign, 1915, Santa Barbara, CA 2010, s. 44.
24 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914–1918. Band 2…, s. 649, 662.

Ryc. 1. Odcinek frontu pomiędzy Parczewem a Włodawą w pierwszej połowie 
sierpnia 1915 r. Grabówka zajęta przez 2. Dywizję Gwardii. Doskonale widoczne linie 

rozgraniczenia korpusów i armii. Za Bugiem widoczna rosyjska 13. Armia, a kropki 
oznaczają przybliżone położenie rosyjskiej linii oporu.

Źródło: Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914–1918, Beil 2.
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(wyłącznie) a Podedwórzem (włącznie). Na prawym skrzydle 2. Dywizji stać miała 
31. Dywizja Piechoty25.

Natarcie 13 sierpnia

2. Dywizja Piechoty Gwardii wycofywała się w ciągłym kontakcie z przeciwni-
kiem, ale nowe pozycje były już przynajmniej częściowo gotowe. W ich budowę 
zaangażowani byli między innymi jeńcy z armii austro-węgierskiej, o czym wspo-
mina Dziennik działań bojowych Pawłowskiego Pułku Lejb-Gwardii:

„Gdy pułk docierał na miejsce, punkty te były jeszcze zajęte przez druży-
ny [prawdopodobnie budowalne] i jeńców wojennych z armii austriackiej 
przyprowadzonymi tu z jakiegoś powodu do pracy”26.

Zgodnie z Dziennikiem działań bojowych 2. Dywizji… jej siły 13 sierpnia kiero-
wały się na nowe pozycje w następującym porządku:

„31.VII [13 sierpnia] – Dywizja odeszła [z poprzednich linii] i zajęła po-
zycje na linii wzgórz na północ od linii Opole – wieś Grabówka. M[oskiew-
ski pułk] – wzgórze 154 – wzgórze 160 (obydwa włącznie); G[renadierski 
pułk] – las na północny zachód od Opola – wzgórze 154 (wyłącznie); P[aw-
łowski pułk] – wzgórze 160 wyłącznie – wzgórze 191 włącznie; F[iński pułk] 
– wzgórze 191 wyłącznie – wieś Pogorzelec wyłącznie; A[rtyleria] – 1. bate-
ria – na wschód od Dołholiski, 2. – tamże samo, 3. – na północny wschód 
od Grabówki, II dywizjon na północ od wzgórza 191. Na prawo – X Kor-
pus armijny; na lewo 1. Gwardyjska Dywizja (Pogorzelec włącznie – Lack 
włącznie)”27.

Spośród niewielkich wzniesień wyróżniało się wzgórze 191, znajdujące się na 
północny wschód od wsi Grabówka. Jako największe w  okolicy było ono natu-
ralnym punktem ciężkości obrony Rosjan, a  tym samym oczywistym obiektem 
ataku Niemców. Samo wzgórze, jak przekazał Dziennik działań bojowych Paw-
łowskiego Pułku…, było płaskie, pokryte rzadkim lasem z licznymi przecinkami. 
Oceniano, że nie dawało to dostatecznej osłony ani maskowania, a zorganizowa-
ne pozycje, których fragmenty są zauważalne do dziś, były doskonale widoczne 
dla nadciągającego wroga. Mimo to, starano się w jakiś sposób utrudnić działania 
wrogowi: [nakazano] „wykonanie rzędów fałszywych okopów w celu zmniejszenia 
strat i skanalizowania ruchu przeciwnika przed wsią Grabówka, drogą na folwark 

25 Журнал военных действий Лейб-гвардии Егерского полка с 1 июня по 31 августа 1915 г., s. 70.
26 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка с 1-го июля 1915 года по 15-е августа 

1915 года, s. 62, [dostęp: 24 XI 2022], <https://gwar.mil.ru/documents/view/?id=51514982>.
27 Журнал боевых действий 2-й Гвардейской Пехотной Дивизии 1915 г.
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Niecielin i dwoma bezimiennymi folwarkami nie zaznaczonymi na mapach, które 
mogłyby dać przeciwnikowi możliwość złapania oddechu”28. 

Choć spisany na gorąco dziennik działań bojowych jest nieco chaotyczny, 
można z  niego wywnioskować, że generał major Jewgienij Andriejewicz Iskric-
ki, dowódca Pawłowskiego Pułku, obsadził wzgórze 191 I batalionem, przy czym 
w pierwszych okopach ulokowano 2. kompanię. Linie rozciągnięto przede wszyst-
kim wzdłuż podstawy wzgórza i nieco wyżej, na stokach, ale sam szczyt pozosta-
wiono pusty. II batalion, wzmocniony 15. kompanią obsadził odcinek na zachód 
od wzgórza, blokując drogę na północ, ku wsi Dołholiska. Gęstość obsadzenia po-
zycji oceniano jednak jako słabą. Pozostałe dwa bataliony zostawiono na tyłach 
– III batalion pod Dołholiską w rezerwie brygady, a  IV zaraz za wzgórzem 191 
jako bezpośredni odwód dowódcy pułku. Sztab pułku stanął w lesie za wzgórzem, 
obok IV batalionu i jednego z dywizjonów artylerii. Resztę dział rozstawiono koło 
Dołholiski29.

Ścigający Rosjan Garde-Korps szedł w  ugrupowaniu: na zachodniej fl ance 
103. Dywizja Piechoty w kierunku na Podedwórze, 2. Garde-Division wprost na 
Opole i Grabówkę, a 1. Garde-Division na prawym skrzydle na Pogorzelec. Cofa-
jące się oddziały rosyjskie usiłowały podpalać kolejne zabudowania, by spowolnić 
przeciwnika, jednak nie było to skuteczne. Kombinowane awangardy niemieckie, 
złożone z małych oddziałów piechoty i przydzielonych im lekkich dział, utrzymy-
wały kontakt bojowy. Taktyka ta pozwalała z jednej strony ustawicznie niepokoić 
wroga, z drugiej zaś niejednokrotnie umożliwiała zajmowanie miejscowości, za-
nim stężały wokół nich linie obronne. Tak też wyglądał marsz na Opole i Gra-
bówkę:

„13 sierpnia Rosjanie kontynuowali odwrót. Za nimi ruszyła brygada, 
a II dywizjon przeskakiwał z jednych stanowisk na drugie aż do Hołowna, 
10 km na północny wschód od Sosnowic, które Kozacy ostrzelali i podpalili 
w ostatniej chwili. Ze szpicą piechoty szło działo szturmowe z 6. baterii pod 
dowództwem sierżanta Jago, a marsz wroga odbywał się teraz w tak przy-
spieszonym tempie, że nie zawsze był on w stanie wszystko podpalić. (…) 
Zebrane baterie przemaszerowały na południe od wioski, która stała niena-
ruszona – była ona bogata w pszczoły, miód i temu podobne – i z dobrej po-
zycji strzelały intensywnie do przeciwnika, który energicznie się bronił”30.

Usiłując wykorzystać chaos odwrotu, Niemcy postanowili spróbować zająć 
Grabówkę i  wzgórze 191 jeszcze przed wieczorem 13 sierpnia. Dowództwo wi-
działo spore szanse na powodzenie ataku, nie było bowiem świadome, że pozycja, 
którą zamierzano zdobyć z marszu, jest rozbudowana o wiele bardziej niż poprzed-
nie. Z tej błędnej oceny wyniknęła kolejna decyzja, która zaważyła na przebiegu 

28 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка…, s. 62.
29 Ibidem, s. 63.
30 H. von Oertzen, op. cit., s. 111.
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starcia – jako że fortyfi kacje miały być lekkie i doraźne, zaplanowano wpierający 
ogień tylko lekkiej artylerii. Potwierdza to kronika 3. Pułku Gwardii31.

3. Brygada Gwardii ruszyła do natarcia po południu, kierując 1. Garde-Gre-
nadier-Regiment wprost na wzgórze 191 przez Grabówkę, a 3. Garde-Grenadier-
-Regiment lekko na lewo od niego, wzdłuż drogi na Dołholiskę Brygada ledwo co 
zajęła Piechy i z marszu ruszyła do następnego celu, rozwijając tyraliery batalio-
nów około 15.30. Z uwagi na konieczność zajęcia najpierw Grabówki, posłano tam 
1. Garde-Grenadier-Regiment, a 3. Garde-Grenadier-Regiment miał podążać po 
jego lewej, utrzymując stałą łączność. 

Opanowanie wsi było zadaniem prostym, z którym uporano się szybko, choć 
pod ogniem rosyjskich dział, co zgodnie potwierdzają niemieckie i rosyjskie źró-
dła. Wieś wpadła w niemieckie ręce około godziny 15.00, jak twierdzą rosyjskie 
źródła. Fizylierzy 1. Garde-Grenadier-Regiment wykorzystali następnie zabudo-
wania wsi jako pozycje wyjściowe do natarcia na wzgórze 191. Z południowych 
opłotków ku wzgórzu wyruszył I  batalion porucznika Steina32. Jednocześnie po 
jego lewej I batalion 3. Garde-Grenadier-Regiment rozpoczął nacisk na zachodnie 
skrzydło Pawłowskiego Pułku (II batalion i 15. kompania), dążąc do zagrożenia 
tyłów pozycji na wzgórzu. 

Rosjanie byli jednak dobrze przygotowani do obrony. Na poruszające się na-
przód tyraliery spadł ogień 3. i 5. baterii zza wzgórza 191. Odezwały się jednak 
tylko lekkie działa, gdyż dowództwo rosyjskie nie chciało przedwcześnie zdradzać 
obecności większych kalibrów. II batalion Pawłowskiego Pułku przyjął uderzenie 
3. Garde-Grenadier-Regiment pozycjami 6. i 8. kompanii, które ogniem karabi-
nów maszynowych zatrzymały Niemców33. Również I  batalion na wzgórzu 191 
zdołał odeprzeć zagrożenie. Niemiecki 1. Garde-Grenadier-Regiment nie zdołał 
poważniej zagrozić pozycjom na wzgórzu, gdyż przygotowanie artyleryjskie było 
za słabe, lekkie działa nie radziły sobie zbyt dobrze z okopanym przeciwnikiem, 
a wsparcie, którego oczekiwano na skrzydłach, również utknęło (3. Garde-Grena-
dier-Regiment) lub nie zdołało dotrzeć na czas (2. Garde-Regiment-zu-Fuß z 1. 
Garde-Division). Dopiero około 23.00 udało się nawiązać łączność z oddziałami 
1. Garde-Division, posuwającymi się od wsi Dębów. Fizylierzy i I batalion 1. Gar-
de-Grenadier-Regiment utknęli w otwartym polu pomimo wsparcia ogniem puł-
kowej kompanii karabinów maszynowych, prowadzącej ogień z  zabudowań wsi 
Bojary i Grabówka.

Obustronne ostrzeliwanie pozycji trwało do godzin nocnych. Linie 3. Garde-
-Grenadier-Regiment znalazły się w odległości około 300 metrów od okopów ro-
syjskich. W nocy osłabiony I batalion został wzmocniony przez fi zylierów34. Pod 
osłoną ciemności zmniejszono odległość od wroga na większości linii, ale 12. 
kompanię cofnięto na tyle, by utrzymała się łączność z 3. Garde-Grenadier-Re-

31 H-O.  von Rosenberg-Lipinsky, Das Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 im Weltkriege 
1914–1918, Zeulenroda 1935, s. 238.

32 B. von Thilo, Das Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 im Weltkriege 1914–1918, Zeulen-
roda 1931, s. 218.

33 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка…, s. 63–64.
34 H-O. von Rosenberg-Lipinsky, op. cit., s. 238.
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giment. W tak stworzoną lukę między 12. a 9. kompanią wysłano 11. kompanię35. 
Oddziały sanitarne pracowały, niosąc pomoc rannym w trakcie popołudniowych 
walk. Rosjanie z kolei zdecydowali się przesunąć z odwodu III batalion pod Nie-
cielin jeszcze koło godziny 21.00. Rezerwę brygady odtworzono w miarę możliwo-
ści z pododdziałów sąsiadującego od wschodu Fińskiego Pułku. Rosjanie praco-
wali przez całą noc, poprawiając swoje pozycje36.

Niemieckie straty z  tego dnia nie są znane. Rosjanie z  Pawłowskiego Pułku 
meldowali 43 rannych i  80 kontuzjowanych oraz poległego kapitana Wypaleni-
kowa (Wapalenikowa?). Był on najprawdopodobniej dowódcą II batalionu, gdyż 
w Dzienniku działań bojowych… wykorzystywane jest określenie „dowódca pra-
wego odcinka obrony”, a  ten właśnie zajmował II batalion. Ciało ofi cera zostało 
ewakuowane pod ogniem z pola bitwy i odesłane do Piotrogrodu. 

Niemcy po południu 13 sierpnia usiłowali zająć z marszu istotne z taktyczne-
go punktu widzenia wzgórze 191 pod Grabówką. Atak, który rozpoczęli po po-
łudniu, przechodząc do niego wprost z  pościgu, był przećwiczonym sposobem 
zajmowania doraźnych punktów oporu w  poprzednich tygodniach. Usiłowanie, 
by żołnierze zajęli okopy wroga, siedząc mu na karku, tym razem nie było jed-
nak realne, o czym zadecydował błąd w ocenie sytuacji przeciwnika. Przekonanie 
o nieprzygotowaniu Rosjan do obrony oraz o sile własnego ataku przyniosło po-
rażkę. Widoczne jest jednak dążenie dowództwa niemieckiego do maksymalnego 
ulżenia nacierającym na wzgórze, poprzez wywieranie zagrożenia na tyły pozycji. 
Być może, gdyby atak 3. Garde-Grenadier-Regiment przez Niecielin powiódł się, 
a uderzenia odwodów nie zdołały zmienić sytuacji, wzgórze, a za nim cała pozycja, 
padłyby jeszcze tego samego dnia. Tak się jednak nie stało, stąd podjęto decyzję 
o ponowieniu szturmu rankiem następnego dnia.

Pierwsze natarcie 14 sierpnia

W nocy 2. Garde-Division rozwinęła się, od zachodu: 4. Garde-Grenadier-Re-
giment przed zachodnią częścią wsi Opole, a 2. Garde-Grenadier-Regiment przed 
wschodnią, 3. Garde-Grenadier-Regiment na północ od wsi Piechy z elementami 
na zachód od Grabówki, i 1. Garde-Grenadier-Regiment w Grabówce i pod wzgó-
rzem 191. Na południe od Opola rozstawiono zaś działa II dywizjonu 4. Garde-
-Feldartillerie-Regiment. Jednocześnie brygady 1. Garde-Division stanęły pod Dę-
bowem (2. Brygada) i w kierunku na Holeszów (1. Brygada)37. 

Ponownie ciężar działań 2. Garde-Division spadł na 3. Brygadę. Najważniej-
szym jej wsparciem miały być działa II./4. Garde-Feldartillerie-Regiment i 1. Gar-
de-Division. Artyleria borykała się jednak z poważnym problemem – ciężkie dzia-
ła i zapasy amunicji nie mogły dotrzeć na czas i w dostatecznej ilości, by umożliwić 
działanie więcej niż lekkim armatom. Powodem tego były liczne wysadzenia 

35 B. von Thilo, op. cit., s. 215–216.
36 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка с 1-го июля 1915 года по 15-е августа 

1915 года, s. 63–66.
37 Журнал боевых действий 2-й Гвардейской Пехотной Дивизии 1915 г.
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mostów, dokonywane przez wycofujących się Rosjan. Haubice zmuszone do mil-
czenia nie mogły skutecznie razić okopów i  wydatnie wspomagać własnych sił. 
Choć trudno jest to zdecydowanie ocenić, ich udział w dwugodzinnym przygoto-
waniu ogniowym ataku piechoty mógł zmienić układ sił, rażąc przynajmniej część 
ukrytych w okopach sił i środków ogniowych.

Od 7:30 do 9:30 trwał zaplanowany ogień dział przed natarciem 1. Garde-Gre-
nadier-Regiment z Grabówki i spod wzgórza 191 na ten właśnie punkt oporu. Kie-
dy spadły ostatnie pociski, fi zylierzy i grenadierzy ruszyli naprzód i w pół godziny 
zdołali zdobyć wzgórze. Nie był to jednak atak łatwy czy prowadzony bez strat – 
I batalion Pawłowskiego Pułku stawiał zacięty opór, a szczególnym bohaterstwem 
wyróżniły się obsługi karabinów maszynowych dowodzone przez podchorążego 
Carewa i jefrejtora Czerniatyna. Osłaniając się wzajemnie, zmieniali oni ciągle po-
zycje ogniowe, starając się jednocześnie powstrzymać Niemców i uratować cenną 
broń. O ile pierwsze się nie powiodło, to obydwaj wycofali się bezpiecznie za wzgó-
rze, gdzie dołączyli do oddziałów odwodowych.

Kiedy Niemcy niemal oczyścili okopy z Rosjan, wydawało się, że bitwa jest wy-
grana. Niestety w tym właśnie momencie na wzgórze 191 spadł ogień własnych 
haubic, które miały porazić cele za wzgórzem, niedostępne dla armat o płaskim 
torze lotu pocisków:

„Cóż za straszny spektakl! Na fl anki naszych szeregów spadają nasze 
własne ciężkie granaty! Artyleria 1. Garde-Division strzela za krótko! – po-
szło po linii. Rosjanie w głównym okopie wstali i strzelają do szturmujących 
i wykorzystują chaos, by kontratakować! To znowu rosyjska gwardia”38.

Dowódca 2. kompanii I batalionu porucznik Dmitrij Wiatkin poderwał swoich 
ludzi do kontruderzenia. W ostrej walce na bagnety, kolby i pięści Rosjanie odrzu-
cili przeciwnika, zdając mu też znaczne straty. Idący w pierwszym szeregu Wiatkin 
został jednak postrzelony i zginął na miejscu39. Do okopów dotarły też odwody 
(prawdopodobnie z  IV batalionu), oraz Carew i Czerniatyn, walnie przyczynia-
jąc się do odzyskania własnych linii40. Odrzucone oddziały niemieckie zatrzymały 
się jednak na jednej ze zdobytych wysuniętych linii okopów. Rozpętała się zacięta 
walka ogniowa, w której obydwie strony dążyły do oskrzydlenia przeciwnika. 

Wobec zaostrzającej się sytuacji na wzgórzu 191, dowódca Pawłowskiego Puł-
ku z rezerwy pod Dołholiską przesunął półtorej kompanii IV batalionu i trzy kom-
panie III batalionu. Zostały one jednak dostrzeżone w otwartym polu i ostrzelane 
przez niemiecką artylerię, ponosząc znaczne straty41. Położenie było tym trud-
niejsze, że niemiecki 3. Pułk zdobył folwark Niecielin i prowadził stamtąd walkę 
ogniową.

38 B. von Thilo, op. cit., s. 216.
39 Zob. A.  Jemelin, Герой Великой войны 1914–1918 годов Дмитрий Вяткин, [dostęp: 22 XI 2022], 

<https://vk.com/wall-27569095_1386121>. 
40 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка с 1-го июля 1915 года по 15-е августа 

1915 года, s. 76–77.
41 Ibidem, s. 67.
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Pozostający pod własnym ogniem Niemcy usiłowali opanować sytuację. Do-
wództwo 1. Garde-Grenadier-Regiment pchnęło z  Grabówki II batalion, który 
utworzył drugą linię, zaraz za pozycjami fi zylierów i I batalionu (kronika wymie-
nia nazwiska trzech dowódców kompanii: Köpke, Sauberzweig i Colassius). Pułk 
dysponował już w  tym czasie niewielkimi rezerwami – dwoma plutonami z  5. 
i 6. kompanii oraz plutonem karabinów maszynowych. W tym czasie grenadier 
Urbańczyk przebiegł pod ogniem spory odcinek, by powiadomić artylerzystów 
o ich pomyłce.

Oczywistą przyczyną niepowodzenia pierwszego natarcia był brak łączności 
między piechotą a artylerią, który doprowadził do ostrzelania własnych oddzia-
łów. Wydaje się, że nie doceniono też przeciwnika i jego zdolności do kontratako-
wania. Porucznik Wiatkin i jego kompania dali doskonały dowód swojego wyso-
kiego wyszkolenia i morale.

Drugie natarcie 14 sierpnia

Do Pawłowskiego Pułku detaszowano batalion z  sąsiadującego od zachodu 
Moskiewskiego Pułku. Na kluczowy odcinek na wzgórzu 191 wysłano jego 3. kom-
panię. Okopy na stokach zajęły 2., 9. (chor. Bakałosz), 16. (ppor. Bejer) i resztki 
6. kompanii. Wkrótce w walce ogniowej poniesiono straty – zginął podporucz-
nik Bejer, a ranny został podporucznik Kozłowski, skutkiem czego w I batalionie 
został zaledwie jeden ofi cer42. Z kolei 12. kompanią wzmocniono obronę prawej 
fl anki pułku, zakrzywionej po zdobyciu folwarku Niecielin.

Sytuacja obydwu stron była ciężka. Rosjanie ponieśli dotkliwe straty i znajdo-
wali się pod uporczywym ogniem, stracili też sporą liczbę broni maszynowej, zaś 
Niemcy zalegli pod ogniem własnych dział i wrogich strzelców, nie mając możli-
wości zmiany położenia. Także na odcinku 1. Garde-Division nie szło lepiej: pod 
Holeszowem 3. Garde-Regiment-zu-Fuß został powstrzymany na dobrze przygo-
towanych stanowiskach 1. Dywizji Piechoty Gwardii i nie osiągnął tego dnia żad-
nych postępów43, a atak na wzgórze 169 na północ od Dębów, dopiero się rozwi-
jał44. Na przedpolu rosyjskich okopów leżały zwały trupów, których nie można 
było usunąć, więc pociski i  granaty rozrywały je, dodatkowo osłabiając morale 
żołnierzy.

Gdy trwał impas pod wzgórzem 191, planowano kolejne natarcie. Miało ono 
ruszyć o godzinie 15.10 z wykorzystaniem przysłanych przez korpus 46. i 58. In-
fanterie Regiment ze 119. Infanterie Division. Po wydaniu koniecznych rozkazów 
i ustaniu przygotowania ogniowego, o którym Rosjanie mówili później, że było 
huraganowe i prowadzone przynajmniej przez część dział jako ogień bezpośredni, 
padł sygnał do ataku. Tak opisywał to jeden z żołnierzy 1. Garde-Grenadier-Regi-
ment:

42 Ibidem, s. 67–68.
43 E.  von Loebell, Das 3. Garde-Regiment zu Fuß im Verbande der 1. Garde-Inf.-Division, Berlin 1926, 

s. 238.
44 B. Sporn, Das 2. Garde-Regiment zu Fuß, Zeulenroda 1934, s. 318.
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„Sygnał do ataku! Ofi cerowie podnoszą się. Chwytam karabin, pod-
rywam się. Co za niezapomniany, porywający obraz! Ludzie wyrastają 
ze wszystkich dziur i bruzd, a naprzód gna ich magiczna siła. Morze ludzi 
pędzi przed siebie! Dostaliśmy w twarze jeszcze tylko kilka strzałów i  już 
jesteśmy w okopie”45.

W początkowej fali ataku parł pierwszy pluton 6. kompanii. Po krótkiej walce 
przebił się on przez wysunięte posterunki, po czym ruszyła też reszta sił. Fizylierzy 
i I batalion w ciężkiej walce zdobywali kolejne linie. Szybkie działanie doprowadzi-
ło do zdobycia wzgórza, a 9. i 10. kompanie zdołały przebiec przez szczyt na drugą 
stronę i zagrozić sztabowi pułku, jednak na skutek strat zatrzymały się i zabezpie-
czyły zajęty teren. 

W tym samym czasie 3. Garde-Grenadier-Regiment pchnął naprzód I batalion 
i batalion fi zylierów oraz 5. i 8. kompanię, by zajęły las leżący na zachód od wzgó-
rza. Ze  wsparciem dział udało się to, choć kosztem utraty porucznika von Kit-
zinga46. Uderzenie zatrzymano po przejściu lasu, by uchronić linie pułku przed 
rozerwaniem. Zajęcie skraju lasu spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla tyłów 
pozycji rosyjskich wokół wzgórza 191. Pozycja Pawłowskiego Pułku była w tym 
momencie na skraju załamania.

Sytuację Rosjan pogorszyło wycofanie skrajnego od zachodu pułku dywizji 
w kierunku północnym około godziny 17.30 i utrata łączności z nim. Coraz wy-
raźniej brakowało ofi cerów, których większość zginęła lub była na tyle ciężko ran-
na, że nie mogła dowodzić – w II batalionie został już tylko dowódca 6. kompanii 
podporucznik Pokrowski. Utrata wzgórza 191 około godziny 16.30, krańcowe wy-
czerpanie pułku stratami w poległych, rannych i jeńcach oraz zagrożenie dla szta-
bu ulokowanego w lesie na północ od wzgórza 191 spowodowały, że zdecydowano 
się na zastosowanie ostatniego środka oddziaływania – ciężkiej artylerii.

Pociski kalibru 152 mm zaczęły spadać na szczyt wzgórza 191 i zgromadzo-
nych tam żołnierzy niemieckich. Siła ognia i precyzja uderzenia były tak wielkie, 
że niemalże zdmuchnęły wroga. Regularny ostrzał spowodował olbrzymie straty 
w kompaniach na wzgórzu 191 – zginęło kilkudziesięciu Niemców, w tym dowódca 
II batalionu major von Kahlenberg i jeden z dowódców kompanii tego batalionu, 
porucznik Köpfe. Pierwszy z nich został porażony odłamkami, gdy rozpoznawał 
sytuację po północnej stronie wzgórza, zaś drugiego niemal zmiażdżył pobliski 
wybuch. Niemcy pisali później, że ogień był „jak na sądny dzień”. Wytrzymali jed-
nak ostrzał i ostatecznie wzgórze weszło w ich posiadanie o godzinie 18.00.

Rosjanie poddawali się masowo spływającym ze wzgórza kompaniom niemiec-
kim, podczas gdy utrzymujące jako taką zwartość oddziały odpływały na północ, 
pod Dołholiskę a następnie pod Ratajewicze47. Mimo strat Pawłowski Pułk wciąż 
był zdolny do walki, ale wkrótce został odesłany pospiesznie w rejon Wilna, które-
mu zagrażały postępy niemieckie.

45 B. von Thilo, op. cit., s. 216.
46 H-O. von Rosenberg-Lipinsky, op. cit., s. 139.
47 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка…, s. 68–70.
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Warto wspomnieć o incydencie, który odnotowały co najmniej dwie niemiec-
kie kroniki pułkowe. Pośród około tysiąca jeńców rosyjskich był „major, który 
przedstawił się kapitanowi von der Jagenowi w płynnym niemieckim i wręczył mu 
piękną szpadę. Wymieniono słowa uznania. Gdy major zauważył, że pułk cesarza 
Aleksandra stoi naprzeciwko jego pozycji, wiedział, że mimo wyraźnych rozkazów 
nie będzie w stanie jej utrzymać. Nie po raz pierwszy zresztą podziwiał pułk i jego 
osiągnięcia. Na weselu córki cesarza [Wilhelma II] był świadkiem parady pułku”48. 
Był to najpewniej dowódca I batalionu Pawłowskiego Pułku.

Pawłowski Pułk, pomimo olbrzymich strat, wciąż był jednak zdolny do wal-
ki i nie stał się – choć dramatycznie brakowało ofi cerów – bezładną zbieraniną. 
Gdy zapadły ciemności, stanowiące najlepszą osłonę przed ogniem niemieckiej 
artylerii, pułk odskoczył na nową pozycję koło Ratajewicz razem z pozostałymi 
pułkami 2. Dywizji Piechoty Gwardii. 14 sierpnia pułk odnotował 155 poległych, 
463 rannych i 209 zaginionych. Z ofi cerów polegli: podporucznicy Wiatkin, Bejer, 
Pokrowski i Protopopow, porucznik Makułow, kapitan Nikonow, sztabskapitano-
wie Narew i Pawlenko oraz chorąży Sokołow. Sztabskapitan Grigorowicz był ranny 
i dostał się do niewoli49. Rannymi zajmował się oddział Czerwonego Krzyża, zor-
ganizowany przez grafi nię Szuwałową. Za czyny bojowe pod Grabówką przyznano 
co najmniej kilka odznaczeń, w tym: szeregowemu Aleksandrowi z 13. kompanii, 
szeregowemu Karlowi Jurgenfeldowi50 i młodszemu sierżantowi Izotowi Gierasi-
mowiczowi Poterjajewowi z 5. kompanii51. Otrzymali oni Krzyże Świętego Jerzego. 
O odznaczeniach po stronie niemieckiej nic nie wiadomo.

W 1. Garde-Grenadiere-Regiment poległo 10 ofi cerów, w tym 2 dowódców ba-
talionów, oraz 200 żołnierzy niższych stopni. Pułk liczył tuż po bitwie zaledwie 450 
ludzi zdolnych do walki, reszta była martwa, ranna lub kontuzjowana. Skutkiem 
strat była decyzja pułkownika von Steina o połączeniu batalionów II i fi zylierów 
w jeden zbiorczy czterokompanijny oddział. Nie są znane straty 3. Garde-Grena-
diere-Regiment.

Zgranie manewrów pułków 3. Brygady oraz wsparcie świeżych sił umożliwiły 
przełamanie znacznie osłabionej pozycji rosyjskiej. Rezultaty polepszonej współ-
pracy z artylerią miało również swoje znaczenie, w tym także uruchomienie cięż-
kiej artylerii własnej do rażenia celów za wzgórzem 191. Wyjście 3. Garde-Gre-
nadier-Regiment na lizjerę lasu na zachód od wzgórza zagroziło tyłom rosyjskiej 
pozycji i również miało wpływ na jej załamanie się, choć główny wysiłek ponieśli 
fi zylierzy i grenadierzy 1. Garde-Grenadier-Regiment. Wysoko należy ocenić ich 
wyszkolenie i odporność na zagrożenia pola bitwy, co pozwoliło im utrzymać po-
zycje pod ogniem własnym w pierwszym ataku i pod ostrzałem wroga po zdoby-
ciu wzgórza. Pomimo olbrzymich strat nie dali się oni zepchnąć trzeci raz z niemal 
zdobytego wzniesienia.

48 B. von Thilo, op. cit., s. 218.
49 Журнал военных действий Лейб-гвардии Павловского полка…, s. 73.
50 Zob. Estońscy Kawalerowie Krzyża Świętego Jerzego, [dostęp: 24 XI 2022], <https://www.rindeleht.ee/

foorum/phpBB2/viewtopic.php?t=11589&start=600>.
51 Zob. Потеряев Изот Герасимович, [dostęp: 24 XI 2022], <http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/

lazarev/poteryaev-izot-gerasimovich.php>.



109Bitwa dwu gwardii…

Po bitwie

Dotychczas nieaktywna kawaleria rosyjska rozpoczęła osłonę odwrotu głów-
nych sił serią ataków nękających, wymierzonych głównie w tabory lub wysunięte 
posterunki. W ten sposób utracono wozy amunicyjne i prowiant kilku kompanii 
obydwu pułków 3. Brygady 2. Garde-Division52. W sposób oczywisty nie zdoła-
ło to zmienić sytuacji, gdyż przełamanie pozycji Korpusu Gwardii stało się fak-
tem, podobnie jak otwarcie drogi na Twierdzę Brzeską. Jednocześnie był to jeden 
z ostatnich aktów kampanii, którą Rosjanie określili później „utratą Polski”53. 

Gwardie, mając pełną świadomość, kim jest przeciwnik, usilnie dążyły do zwy-
cięstwa. Co interesujące, obydwie strony żywiły do siebie szacunek, przejawiający 
się w uznaniu jakości żołnierza oraz zdolności bojowych wroga, czemu chętnie da-
wano wyraz również w dziennikach i kronikach pułkowych. Trudno dociekać, na 
ile zajadłość walki wzmagało dążenie do udowodnienia własnej wyższości i obro-
na honoru, jednak należy żywić przekonanie, że obydwie strony dopięły swego – 
Niemcy zajęli wzgórze 191, ale Rosjanie powstrzymali ich przez dwa dni. Wrogo-
wie udowodnili sobie wzajemnie, że walczą jak równy z równym. 

Decydujące dla bitwy o wzgórze 191 były odporność i męstwo piechoty oraz 
manewry, zwłaszcza po stronie niemieckiej. Usiłowanie oskrzydlenia i wyjścia na 

52 H-O. von Rosenberg-Lipinsky, op. cit., s. 140–141.
53 Zob. np. Польский мешок (потеря Польши), [dostęp: 24 XI 2022], <https://gwar.mil.ru/events/62/>. 

Ryc. 2. Jedyne zachowane do dziś ślady walk – okopy rosyjskie na i pod wzgórzem 
191, dziś porośnięte lasem. 

Źródło: geoportal.gov.pl
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tyły Rosjan, realizowane poprzez koordynację działań pułków w ramach brygad, 
pozwoliło na osłabienie obrony w kilku punktach, a następnie na stwarzanie za-
grożenia kolejnymi posunięciami czy ustawicznym ostrzałem broni ręcznej i ma-
szynowej. W tym zakresie wyróżnił się zwłaszcza 3. Garde-Grenadier-Regiment, 
operujący na zachód od wzgórza 191 i  wyrąbujący sobie drogę na tyły pozycji 
w dążeniu do odciążenia siostrzanego 1. Garde-Grenadier-Regiment. Współpra-
ca ta pozwoliła na znaczące osłabienie Pawłowskiego Pułku poprzez rozbicie jego 
I batalionu i wzięcie do niewoli jego sztabu.

Walki udowodniły także wartość artylerii jako czynnika nieodzownego przy 
przełamywaniu ufortyfi kowanych pozycji, podnosząc jednocześnie wartość hau-
bic względem płaskotorowych armat. Potęga jej oddziaływania, zwłaszcza na siłę 
żywą nieprzyjaciela, była jednak mieczem obosiecznym, co udowodnił ostrzał 
własny, który załamał pierwszy atak niemiecki z 14 sierpnia. Z drugiej strony zbyt 
słabe poparcie działania piechoty ogniem armat mściło się na żołnierzach w polu. 
Bitwa pod Grabówką daje także przykład zastosowania artylerii do odcinania stre-
fy walki od zaplecza, kiedy niemieckie działa uderzyły w zbliżające się posiłki ro-
syjskie, zadając im znaczne straty. Oddziaływanie to możliwe było jednak w zasa-
dzie wyłącznie w zasięgu wzroku obserwatora na ziemi, gdyż współpraca artylerii 
z lotnictwem była ówcześnie bardzo niedoskonała.

The Battle of Two Guards. Grabówka, August 13th –14th 1915

Abstract: The article describes the clash between the division of Ger-
man imperial guard and of the Russian Empire near Grabówka village be-
tween 13th and 14th day of August 1915. The positions of the parties were 
presented in summer 1915, the opponents’ forces and actions that direct-
ly led to the clash about Hill 191. The main part of the article is the descrip-
tion of the course of events near Grabówka , reconstructed on the basis of 
German and Russian source materials. The author used battle diaries and 
regiment chronicles. By the synthesis of information obtained, the subse-
quent movements of the parties were reconstructed and the reasons for 
solving the battle in favor of German Garde-Korps forces were indicated. 

Key words: World War I, The Polish Kingdom, the Lublin Region, local his-
tory, the eastern front, Grabówka
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Losy Żydów holenderskich w niemieckich obozach 
na Lubelszczyźnie  w czasie II wojny światowej

Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę odtworzenia losu Ży-
dów holenderskich w obozach założonych przez okupanta niemieckiego 
w czasie II wojny światowej na Lubelszczyźnie. Ich deportacje na ziemie 
polskie były ściśle związane z antysemicką polityką III Rzeszy i planami za-
głady całego narodu żydowskiego. Autor, wykorzystując dostępne publi-
kacje oraz archiwalia, zarówno polsko- jak i niderlandzkojęzyczne, stara 
się jak najwierniej opisać zagładę Holendrów nie tylko w Sobiborze, któ-
ry po Auschwitz-Birkenau stanowił główne miejsce eksterminacji Żydów 
z Holandii, ale także ich pracę i pobyt w innych obozach, z których naj-
większym był Majdanek. 

Słowa kluczowe: Holokaust, Sobibór, Majdanek, Żydzi holenderscy, 
II wojna światowa

Wstęp

W czasie II wojny światowej okupant niemiecki założył na terenie Lubelszczy-
zny, a dokładniej utworzonego w ramach Generalnego Gubernatorstwa dystryktu 
lubelskiego, jedne z największych obozów pracy i śmierci, jakie mieściły się na zie-
miach polskich. Tymi ośrodkami były bez wątpienia obozy zagłady w Bełżcu oraz 
Sobiborze, które pełniły znaczącą rolę w procesie eksterminacji ludności żydow-
skiej w ramach Akcji „Reinhardt”, a także KL Majdanek – obóz koncentracyjny, 
który częściowo także pełnił funkcję obozu śmierci. W obozach tych zginęły setki 
tysięcy Żydów, pochodzących zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich. 
W samym Lublinie mieścił się także m.in. sztab wspomnianej akcji oraz magazyn 
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mienia po pomordowanych Żydach, co świadczy o dużym znaczeniu Lubelszczy-
zny w niemieckich planach eksterminacyjnych1. 

Jedną z najliczniejszych grup, które zostały zamordowane w obozach na tere-
nie dystryktu lubelskiego byli Żydzi pochodzący z  Holandii2. Ginęli oni przede 
wszystkim w  Sobiborze. Ich obecność na terenie Lubelszczyzny w  czasie zagła-
dy nie była dotychczas przedmiotem odrębnych badań. Autor niniejszego tekstu 
uznał więc za istotne zebranie wszelkich dostępnych informacji o Żydach holen-
derskich w dystrykcie lubelskim, a  sama praca ma na celu jak najdokładniejsze 
odtworzenie ich losu w czasie II wojny światowej w tym regionie. 

Temat Holokaustu Żydów holenderskich zdaje się być rzadko poruszany przez 
autorów polskojęzycznych. Istnieje co prawda obszerne opracowanie dotyczące 
tej grupy w Auschwitz-Birkenau, które było największym ośrodkiem ich zagłady3, 
jednak nie ma takiej pracy traktującej odrębnie o ich obecności na Lubelszczyźnie. 
W odtworzeniu losu Żydów z Holandii w dystrykcie lubelskim wykorzystane zo-
stały w niniejszym artykule zarówno publikacje wydane, jak i archiwalia znajdu-
jące się w zasobach trzech polskich archiwów – Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Instytutu Pamięci Narodowej, 
a także zasobach dwóch holenderskich archiwów – NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies oraz Joods Historich Museum. Najwięcej infor-
macji udało się znaleźć o Żydach holenderskich w Sobiborze, zdecydowanie mniej 
– na Majdanku. Niestety, poszukiwania informacji o ich losie w innych obozach 
na terenie Lubelszczyzny, tj. w obozie zagłady w Bełżcu oraz obozach pracy, np. 
w Dorohuczy, Trawnikach i na Flugplatzu w Lublinie, nie dostarczyły wielu da-
nych, dotyczących tej grupy więźniów. 

Chociaż istnieje wiele ograniczeń w prowadzeniu badań nad losem Żydów ho-
lenderskich na Lubelszczyźnie w  czasie II wojny światowej, z  których głównym 
problemem jest niewielka ilość znanych materiałów źródłowych, to artykuł ten 
powinien stać się pewną syntezą dostępnych informacji i dać ogólny ogląd sytuacji 
tej grupy w dystrykcie lubelskim. 

Ogólne informacje o holenderskich Żydach w czasie okupacji niemieckiej4

Gdy Holandia skapitulowała po wojnie obronnej przeciwko niemieckiej armii 
w maju 1940 r., blisko 140-tysięczna społeczność żydowska z tego kraju znalazła 

1 Szerzej na temat Akcji „Reinhardt” i roli w niej dystryktu lubelskiego zob. np.: Y. Arad, Obozy śmierci ak-
cji „Reinhardt”. Bełżec, Sobibór, Treblinka, red. M. Rusiniak-Karwat, Warszawa 2021; D. Libionka, Zagłada Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie: zarys problematyki, Lublin 2017.

2 Zob. np. R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 3, Warszawa 2014, s. 1537–1538. 
3 Zob. E. Rączy, Zagłada żydowskiej ludności Holandii w KL Auschwitz-Birkenau w latach 1942–1945, Po-

znań – Rzeszów 2013.
4 W poniższym podrozdziale zostały przedstawione tylko ogólne informacje dotyczące losu Żydów w Ho-

landii przed deportacjami do obozów zagłady. Szerzej zob. np. M. Croes, Zagłada Żydów w Holandii a odsetek 
ocalałych, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2008, nr 4, s. 217–240; P. Griffioen, R. Zeller, Prześladowania Ży-
dów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny, „Zagłada 
Żydów. Studia i materiały” 2015, nr 11, s. 90–130.
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się pod okupacją hitlerowską. Sytuacja tej ludności pogarszała się stopniowo wraz 
z  wprowadzaniem przez cywilną władzę okupacyjną rozporządzeń antyżydow-
skich, zakładających m.in. zwalnianie Żydów z uczelni, urzędów, zakazy wstępu 
do określonych miejsc itp. Duże znaczenie dla późniejszej akcji deportacyjnej 
miał obowiązek rejestracyjny wprowadzony 10 stycznia 1941 r., który dostarczył 
okupantom możliwie pełną listę żydowskich obywateli. W tym celu wykorzysta-
no stworzone przez Jacoba Lentza, holenderskiego urzędnika, specjalne dowody 
osobiste (tzw. persoonsbewijzen), w których umieszczone były dane posiadacza, 
jego zdjęcie oraz specjalne zabezpieczenia w postaci znaku wodnego oraz odcisku 
palca. Tak przygotowane dowody wraz z dokładnym spisem ludności posłużyły 
następnie do przygotowywania list transportowych do obozów zagłady5.

W  lutym 1941  r. pojawił się pomysł utworzenia pierwszego getta na terenie 
okupowanej Holandii, które mieściłoby się w  Amsterdamie. Miasto to było za-
mieszkiwane przez prawie 70% wszystkich holenderskich Żydów i właśnie tamtej-
sza żydowska dzielnica miała zostać otoczona płotem i stać się pierwszą dzielnicą 
zamkniętą. Projekt ten jednak został negatywnie rozpatrzony przez radę miejską 
i nigdy nie został zrealizowany. Nie było więc w Holandii w czasie II wojny świato-
wej żadnego zamkniętego getta dla ludności żydowskiej6.

W  celu przygotowań do późniejszych deportacji przekształcono natomiast 
przedwojenny obóz dla żydowskich imigrantów z  III Rzeszy w  Westerbork na 
obóz przejściowy dla wszystkich Żydów mieszkających w  Holandii, którzy od 
1942 r., a więc po konferencji w Wannsee, mieli być z tego miejsca wysyłani do 
obozów zagłady na Wschód. Tam trafi ali także żydowscy więźniowie z mieszczą-
cego się w południowej części Holandii obozu koncentracyjnego w Vught. Warun-
ki życia i tymczasowej pracy w Westerbork były stosunkowo dobre, co miało na 
celu utrzymanie mieszkańców w przekonaniu, że niebawem zostaną przetranspor-
towani do innych obozów pracy, którymi w rzeczywistości okazywały się obozy 
śmierci, m.in. ten w Sobiborze, do którego wyjechało najwięcej po Auschwitz-Bir-
kenau transportów. Westerbork, do momentu wyzwolenia przez armię kanadyjską 
12 kwietnia 1945  r., stał się miejscem pobytu przejściowego dla blisko 100  000 
Żydów7. 

Sobibór

Obóz zagłady w Sobiborze funkcjonował mniej więcej od maja 1942 r. do paź-
dziernika 1943  r., kiedy to w  połowie miesiąca, więźniowie pod dowództwem 
Aleksandra Pieczerskiego i Leona Feldhendlera, wzniecili powstanie i doszło do 
masowej ucieczki. Był chronologicznie i  pod względem ilości ofi ar drugim po 

5 B. Moore, Victims and survivors: The Nazi Persecution of the Jews in the Netherlands 1940–1945, New 
York 1997, s. 196–199.

6 Ibidem, s. 67–68; T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: 
Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000, s. 175.

7 Szerzej o obozie w Westerbork oraz Vught zob. np. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, t. 8, cz. 2, Haga 1978, s. 712–766.
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Bełżcu ośrodkiem zagłady, założonym na terenie Lubelszczyzny w ramach Akcji 
„Reinhardt”, a także drugim po Auschwitz-Birkenau na ziemiach polskich celem 
transportowym dla żydowskiej ludności Holandii8. 

Pomiędzy 2 marca a  20 lipca 1943  r. z  obozu przejściowego w  Westerbork 
w Holandii wysłano do Sobiboru 19 pociągów, w których było łącznie 34 313 Ży-
dów – 19 360 kobiet i 14 953 mężczyzn. Pomiędzy 2 marca a 8 czerwca 1943 r. 
z Holandii przyjechało 15 transportów w regularnych, cotygodniowych odstępach. 
Następnie, po trzytygodniowej przerwie, od 29 czerwca do 20 lipca 1943 r. zosta-
ły wysłane ostatnie 4 grupy9. Poniższa tabela podsumowuje wszystkie transporty 
z Westerbork do Sobiboru:
Data odjazdu z Westerbork 
(1943 r.)

Liczba Żydów 
w transporcie

W tym: 
liczba mężczyzn

W tym: 
liczba kobiet

2 marca 1105 420 685

10 marca 1105 440 665

17 marca 964 389 575

23 marca 1250 470 780

30 marca 1255 508 747

6 kwietnia 2020 840 1180

13 kwietnia 1204 494 710

20 kwietnia 1166 499 667

27 kwietnia 1204 511 693

4 maja 1187 552 635

11 maja 1446 616 830

18 maja 2511 1180 1331

25 maja 2862 1237 1625

1 czerwca 3006 1413 1593

8 czerwca 3017 1166 1851

29 czerwca 2397 1089 1308

6 lipca 2417 1188 1229

13 lipca 1988 913 1075

20 lipca 2209 1028 1181

Ogółem: 34 313 14 953 19 360

Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w: J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, s. 229–23010.

Trzy z powyższych transportów zasługują na szczególną uwagę. Spośród przy-
wiezionych w transporcie z 10 marca przeżyła największa liczba osób. Było to 13 

8 Więcej szczegółów dotyczących tego obozu zob. np. J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 
1993 (publikacja dostępna także w  języku polskim, zob. J.  Schelvis, Obóz zagłady w  Sobiborze, Lublin 2021); 
M. Bem, Sobibór. Obóz zagłady 1942–1943, Warszawa 2014.

9 J. Schelvis, op. cit., s. 217.
10 Zob. także pełne listy transportowe: J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor. De transportlijsten, Amster-

dam 2001. Tę samą liczbę deportowanych Żydów z Holandii do Sobiboru przywołuje w swojej pracy Janina Kieł-
boń, zob. J. Kiełboń, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939–1944, Lublin 1995, s. 147.
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kobiet, które zostały wyselekcjonowane i  skierowane do pracy przy grzebaniu 
zwłok. Tylko dzięki takiej decyzji wydanej przez SS-manów odbierających trans-
port Żydzi dostawali szanse na dłuższe życie, chociaż jak widać na powyższym 
przykładzie, niewiele osób mogło liczyć na przeżycie w obozie, gdyż praca w nim 
była wyniszczająca fi zycznie i psychicznie. Transporty z 30 marca i 8 czerwca były 
natomiast szczególne dlatego, iż nie przeżyła z nich żadna osoba – wszyscy zostali 
skierowani do komór gazowych. Dodatkowo w transporcie czerwcowym znalazła 
się duża grupa dzieci wysłanych 6 i 7 czerwca z obozu koncentracyjnego w Vu-
ght do obozu przejściowego w Westerbork, skąd po krótkim pobycie zostały prze-
transportowane do sobiborskiego obozu zagłady. Ten transport był też najliczniej-
szym spośród wszystkich, jakie były wysłane do Sobiboru z  terenu okupowanej 
Holandii11.

Jak wiadomo z zachowanych relacji, transport odbywał się w bardzo ciężkich 
warunkach. Jules Schelvis, który jechał w pociągu wiozącym 3006 więźniów, na 
rampie kolejowej w Sobiborze, wraz z grupką innych Żydów, został skierowany do 
pracy w obozie w Dorohuczy. Tak wspominał podróż z Holandii: 

„Podróż odbywała się w najbardziej prymitywnych warunkach, brako-
wało nawet podstawowych rzeczy typu słoma, na której można było się po-
łożyć czy haczyki, na których można by powiesić swoje ubrania. Oprócz 
dwóch kubłów, jednego wypełnionego wodą, a  drugiego na nieczystości, 
ludzie z Westerbork Ordedienst12 rzucili nam kilka pakunków z chlebem. 
Chorych przywieziono na wózkach w  miejsce, gdzie stacjonowały wago-
ny. A wszystko rzekomo po to, by wysłać nas do strzeżonych przez policję 
obozów pracy w Niemczech, jak to przedstawiano w odpowiednich formu-
larzach. (…) Jak tylko każdy z nas wdrapał się do środka wagonu, zaryglo-
wano drzwi od zewnątrz. Byliśmy stłoczeni jak śledzie, nie mówiąc o na-
szym bagażu. (…) Nie było miejsca, żeby wyprostować nogi, za to był jeden 
malutki zakratowany nieoszklony otwór okienny, przez który wpadało do 
wagonu świeże powietrze. (…) Po drodze pociąg zatrzymywał się niezliczo-
ną ilość razy po to, by przepuszczać pociągi pasażerskie i wojskowe. Czasa-
mi staliśmy gdzieś godzinami bez przerwy bez jakiegokolwiek widocznego 
powodu. Przez całą drogę drzwi ani razu nie zostały otwarte. Musieliśmy 
załatwiać się do małego kubła, przez co niemiłosiernie cuchnęło w całym 
wagonie. Już pierwszego dnia transportu wypiliśmy całą wodę z  butelek 
(…) Podróż trwała długie trzy dni, (…) była dla nas tak męcząca, że teraz 
już nas nie obchodziło dokąd trafi my. Dla nas najważniejszą kwestią było, 
w jaki sposób można by wydostać się z tego cuchnącego bydlęcego wagonu 
i wciągnąć głęboko w płuca trochę świeżego powietrza (…)”13. 

Relacje dotyczące warunków podróży Holendrów w pewnych kwestiach po-
trafi ą być niespójne. Levie Sluijzer, który podczas transportu napisał wiadomość 

11 J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 1993, s. 217.
12 Żydowska Policja w obozie Westerbork.
13 Sobibór. Bunt wobec wyroku, red. M. Bem, Warszawa 2012, s. 16–18; także M. Bem, op. cit., s. 314–315.
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i pozostawił ją w wagonie, relacjonował, iż drzwi do pociągu były czasem otwiera-
ne, co powodowało „straszny przeciąg”. Dodatkowo na stacji w Hanowerze więź-
niowie mieli otrzymać wodę, a podczas innych postojów „chleb z kiełbasą i dżem”. 
Wagon także miał być pasażerski, gdyż wspomniane zostały ławki „twarde jak ka-
mień”14. Co ciekawe, w  tym samym transporcie jechała Selma Wijnberg, której 
udało się przeżyć pobyt w obozie dzięki ucieczce w październiku 1943 r. Poda-
wała ona po wojnie, że w jej wagonie nie było żadnych ławek15. Możliwe więc, że 
ławki były montowane jedynie w niektórych częściach pociągu towarowego tak, 
by warunki podróży nie wzbudzały większych podejrzeń u Żydów. Oprócz tego 
w pojedynczych wagonach zawieszone były „hamaki”, pełniące rolę prowizorycz-
nych łóżek dla ciężej chorych osób16. Prawdopodobnie te rozbieżne relacje stały 
się podstawą do częstego przekonania, że Żydzi holenderscy byli przewożeni do 
obozu zagłady w „luksusowych”, pasażerskich wagonach17. 

Prawdziwy cel podróży był skutecznie utrzymywany w  tajemnicy od same-
go momentu przyjęcia do obozu przejściowego w  Westerbork. Żydom podczas 
załadunku do pociągu mówiono, że jadą do pracy lub obozu tymczasowego na 
Wschodzie. Taką informację, otrzymaną od dwóch bliźniaczek z Holandii, umie-
ścił w swoich powojennych wspomnieniach Tomasz Blatt. Dziewczyny były prze-
konane, że jadą „w miejsce przesiedlenia do końca wojny”, gdyż nawet dostawały 
kartki z informacjami od osób z poprzednich transportów18. Także Jules Schelvis 
relacjonował, że niektóre osoby znające geografi ę Polski pesymistycznie zakładały, 
że pociąg może jechać w  stronę obozu Auschwitz-Birkenau, o  którym słyszano 
w Holandii już wcześniej. Po minięciu Oświęcimia nikt natomiast nie mógł przy-
puszczać, że dalej na wschód może znajdować się jeszcze jeden obóz śmierci19.

Philip Bialowitz, który przeżył powstanie w obozie, po wojnie także wspomniał 
o pisaniu kartek oraz o witaniu więźniów przez SS-mana w „łagodny i przyjazny 
sposób”. Następnie odbierający transport „(…) informował, że z powodów sani-
tarnych najpierw muszą wziąć prysznic i poddać się dezynfekcji. Bardzo zachęcał, 
żeby każdy napisał do swoich krewnych w Holandii kartkę pocztową, zapewniając 
ich, że cieszą się dobrym zdrowiem i że przesiedlono ich do porządnego miejsca 
(…)”. Reakcja Holendrów na to wezwanie miała być pozytywna: 

14 Ibidem, s. 312–313. 
15 A. van Liempt, Selma. De vrouw die Sobibor overleefde, Laren 2010, s. 59. 
16 M. Bem, op. cit., s. 314. 
17 Taka informacja pojawia się m.in. we  wspomnieniach Icka Lichtmana, zob. Archiwum Żydowskiego 

Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, zespół 301, Relacja Lichtmana 
Icka oraz Tomasza Blatta, sygn. 1204, zob. T. Blatt, Z popiołów Sobiboru (skąd nie było powrotu): historia przetrwa-
nia, Włodawa 2002, s. 125.

18 T.  Blatt, Ucieczka z  Sobiboru, Warszawa 2010, s.  130–134. Co ciekawe, Holendrzy jako adres swoje-
go pobytu pisali często „Arbeitslager Wlodawa”. Podawanie nazwy sąsiedniej miejscowości jako miejsca pobytu 
było kolejnym sposobem na utrzymanie istnienia obozu zagłady w tajemnicy, zob. np. kartka wysłana przez Elly 
Herschel 23 V 1943 r. z Sobiboru do swojego ojca Nathana Herschela, przebywającego w obozie w Westerbork 
zaadresowana jako wspomniany „Arbeitslager Wlodawa”, zob. NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies (dalej: NIOD), Onderzoek – Vernietigingskamp Sobibor, 11, Stukken over berichten uit Sobibor 
en de zenders van deze berichten, 1961, 1966, 1992, z.d., k. 56. 

19 J. Schelvis, Binnen de poorten, Amsterdam 2016, s. 33–34.
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„(…) klaskali, niektórzy nawet wołali: »Brawo!«. Skwapliwie zapisywali 
kartki pocztowe. Takie same kartki, jakie wcześniej niektórzy z nich otrzy-
mali od swoich ukochanych i jakie zapewne pomogły im uwierzyć w kłam-
stwo o »przesiedleniach« i dobrowolnie wsiąść do pociągu”20.

Następnie więźniom wydawano polecenie oddania wszystkich kosztowności 
oraz rzeczy osobistych. Holendrzy starali się zabierać w tę podróż większość naj-
cenniejszych dla siebie rzeczy. Najczęściej nowo przybyli wykonywali ten rozkaz 
bez buntu, a pomagali im w wyjściu z pociągu i przeniesieniu walizek młodzi i wy-
glądający „względnie zdrowo” mężczyźni, którzy także „(…) grzecznie ich witali 
i wykonywali przyjemną, jak mogło się zdawać, pracę”, za którą zdarzało się, że 
dostawali nawet od Żydów holenderskich napiwki. To, w połączeniu z widokiem 
„starannie utrzymanej, kolorowej wsi (…) kwiatów, ścieżek wyłożonych kamy-
kami, wiejskich domów z czerwonymi dachami i miło brzmiącymi napisami jak 
Lustiger Floh [Wesoła Pchła] (…)”, uspokajało nowo przybyłych. Bicie i brutalne 
poganianie więźniów miało być jedynie ostatecznością21.

W walizkach osób bogatszych, a takich było wiele wśród holenderskich Ży-
dów, często znajdowały się liczne drogocenne przedmioty oraz wysokiej jakości 
jedzenie22. Blatt wspominał, że Holendrzy „(…) przywozili ze sobą piękne wali-
zy, drogocenne rzeczy, zegarki. (…) Z żywności (…) przywozili ze sobą cukierki, 
wino, konserwy, banany, pomarańcze, najdroższe papierosy”23. Po oddaniu do-
bytku, Żydzi przekonani o konieczności rozebrania się i pójścia do „łaźni”, byli 
dodatkowo uspokajani przez SS-mana, który „(…) podawał każdemu numer, 
którym ofi ara musiała się posłużyć po powrocie z »natrysków«, albo rozdawał 
bezużyteczne, ponumerowane pokwitowania do okazania przy odbiorze”. Na-
stępnie ludzi tych golono i prowadzono prosto do komór gazowych, w których 
ginęli24.

Chociaż zdecydowana większość Żydów holenderskich była zabijana bezpo-
średnio po przybyciu do Sobiboru, to niektórym udawało się początkowo uniknąć 
tego losu i były im przydzielane prace związane z funkcjonowaniem obozu. Wie-
lu z tych, którzy zostali wyselekcjonowani na rampie do wykonywania czynności 
obozowych, pracowało w tzw. Waldkommando (komandzie leśnym) przy wycince 

20 P. Bialowitz, Bunt w Sobiborze: opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców, Warszawa 
2008, s. 147.

21 Ibidem, s. 145–146. O sielankowym klimacie miejsca oraz agresywnym potraktowaniu Żydów przywie-
zionych pociągiem wspominał Jules Schelvis. Według niego „(…) brutalne traktowanie (…) zdawało się nie pa-
sować do tych baraków, wyglądających jak tyrolskie domki, z jasnymi firankami i pelargoniami w oknach”, zob. 
M. Bem, op. cit., s. 370–372.

22 W  wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych w  latach 2000–2017 na terenie byłego obozu 
sobiborskiego wydobyto różne relikty, co do których istnieje pewność, że należały do Holendrów. Były to m.in. 
guziki wojskowe z lwem (herbem Holandii), talerze obiadowe powstałe w fabryce porcelany Societe Ceramics 
Maastricht, spinki do mankietów zrobione z monet o nominale 0,5 centa, pieniądze oraz tarcza do gry w brydża. 
Więcej zob. Wydobyte z popiołów. Przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, red. T. Kranz, 
Lublin 2018, s. 42–43, 100–101, 124–125, 148–149, 168–169, 196–197, 208–209, 214, 224–227.

23 AŻIH, 301/4082, Relacja Tojwiego Blatta; także M. Bem, op. cit., s. 346–347. 
24 P. Bialowitz, op. cit., s. 147–148.
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drzew oraz przy budowie Sektora IV25. Ponadto pewna grupka Holendrów miała 
za zadanie transportować węgiel specjalnym wagonikiem wewnątrz obozu, przy 
czym niejednokrotnie byli oni brutalnie bici batem, m.in. przez niejakiego kapo 
Zygmunta26. Niektórzy, posiadający szczególne uzdolnienia, mogli także chwi-
lowo liczyć na lepsze traktowanie. W taki sposób mistrz piekarski z Rotterdamu 
Raphael Viool został kucharzem obozowym, a  nieznana z  nazwiska piosenkar-
ka była oszczędzana przez załogę obozową ze  względu na pieśń „Overal”, którą 
wykonywała przy akompaniamencie orkiestry obozowej. Artysta Max van Dam 
został natomiast malarzem obozowym i wykonał m.in. portret Gustava Wagne-
ra, członka załogi sobiborskiej. O szczególnym traktowaniu go świadczy fakt, że 
został wyciągnięty z grupy 72 Żydów, idących do komór gazowych przez samego 
Karla Frenzla, jednego z najważniejszych SS-manów w tym obozie, po to, aby mógł 
dokończyć swoją pracę27.

Wydaje się, że sytuacja Holendrów w  Sobiborze była jednak zdecydowanie 
cięższa, niż Żydów polskich. Problemem okazywała się bariera językowa – mieli 
oni utrudnione możliwości porozumiewania się z polskimi współwięźniami. Czę-
ściowo pomagała tutaj znajomość języka niemieckiego. Ponadto byli oni raczej 
przystosowani do lepszych warunków życia podczas okupacji, niż Polacy. Engel 
Chaim, polski Żyd, wspominał po wojnie, że Holendrzy mieli szczególnie duże 
problemy z przyzwyczajeniem się na przykład do podawanej w obozie zupy z ku-
kurydzy, czarnego chleba oraz „czarnej wody”28.

Żydzi holenderscy tylko sporadycznie wyrażali formy oporu wobec władz obo-
zowych. Znana jest relacja traktująca o pewnej kobiecie, która dzięki znajomości 
języka polskiego na jednej ze stacji dowiedziała się, jaki jest prawdziwy cel podró-
ży pociągiem. Chociaż nikt z osób w wagonie nie chciał jej wierzyć, gdy przetłu-
maczyła tę informację, to zdecydowała się samotnie zaatakować SS-mana szklaną 
butelką. Zdarzało się też, że mimo usilnych starań Niemców, aby do samego końca 
rzeczywisty cel pobytu nie był znany, już po przybyciu niektórzy więźniowie za-
czynali się orientować w sytuacji i starali się niszczyć swój dobytek tak, by załoga 
obozowa nie miała z niego żadnego pożytku29. 

Wyjątkową sytuacją, w której Holendrzy mieli dokonać zorganizowanej uciecz-
ki, było przygotowywanie przez kilka osób z Sektora III tunelu, którym mieli wy-
dostać się na zewnątrz. Miał ich jednak zdradzić wtajemniczony w ten plan ukra-
iński wachman, a  za karę zamordowano 72 Żydów holenderskich z  Sektora I30. 

25 T. Blatt, Sobibór – zapomniane powstanie, Włodawa 2003, s. 35. Sektor IV miał być jedną z części składo-
wych obozu w Sobiborze, jednak jego budowa została przerwana przez wybuch powstania więźniów. 

26 M. Bem, op. cit., s. 509.
27 Ibidem, s. 102, 149, 536. 
28 Ibidem, s. 485. 
29 Ibidem, s. 542.
30 J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 1993, s. 156. To z tej grupy Karl Frenzel miał zabrać 

Maxa van Dama, o czym zostało już wcześniej wspomniane w niniejszym artykule. Należy dodać, że Tomasz Blatt 
poddawał w wątpliwość fakt, że to Żydzi holenderscy przygotowywali ten plan ucieczki. Według niego miał to 
być plan Żydów polskich, którzy następnie starali się przenieść odpowiedzialność za podkop na Żydów holen-
derskich. Potwierdzeniem tej tezy miała być późniejsza ucieczka z Waldkommando, podczas której Holendrzy 
zostali na miejscu, por. T. Blatt, Z popiołów Sobiboru…, s. 121.
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Innym razem grupa Holendrów pracowała przy wycince drzew Waldkommando, 
kiedy 8 osób zdecydowało się na ucieczkę. Żydzi holenderscy, najprawdopodob-
niej chcąc pozostać uczciwymi, lub też obawiając się konsekwencji, zostali w miej-
scu pracy. Po wykryciu ucieczki przez załogę obozową zostali oni jednak rozstrze-
lani31.

Jak już wspomniano, do Sobiboru z Westerbork pomiędzy 2 marca a 20 lip-
ca 1943 r., wyjechało 19 pociągów. Wojnę przeżyło tylko 18 Holendrów spośród 
34 313 deportowanych osób, a dzięki przygotowywanym przed transportami do-
kładnym listom znana jest tożsamość zdecydowanej większości holenderskich 
ofi ar tegoż obozu. 

Majdanek

Wiadomo, że w obozie na Majdanku przebywali Holendrzy, jednak ich liczba 
nie jest znana. Niewiele jest także dokumentów szerzej opisujących tę obecność. 
Fakt ten został dostrzeżony zaraz po wojnie, m.in. przez komisję badającą losy 
Holendrów w czasie II wojny światowej. Osoba sporządzająca raport stwierdziła, 
że „w archiwach [lubelskich] znajduje się niewiele interesujących danych dotyczą-
cych Holendrów” i są to „ogólne informacje”. Szczegółowe informacje miały doty-
czyć dwóch więźniów, tj. Th eodora Brouwera i Alberta Kooia. Zachowały się także 
fragmenty listów32. 

Także w opracowaniach polskich tematyka Żydów holenderskich na Majdan-
ku nie pojawia się często. Tatiana Berenstein i Adam Rutkowski w swoim artyku-
le Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek (1941–1944) podali, że z transportu 
wysłanego z Westerbork do Sobiboru 17 marca 1943 r., liczącego 964 Żydów, 35 
z nich, zdrowych i poniżej 40 roku życia, zostało wyselekcjonowanych na rampie 
i skierowanych do lubelskiego obozu. Byli to lekarze oraz ich pomocnicy. Można 
przypuszczać, że niektórzy w pełni sił Holendrzy byli kierowani z sobiborskiej sta-
cji na Majdanek lub do innych obozów pracy na Lubelszczyźnie, na przykład do 
Trawnik33. 

W  najnowszym opracowaniu poświęconym więźniom KL Lublin34, autorzy 
zwracają uwagę na obecność Holendrów zwłaszcza w transportach z innych obo-
zów koncentracyjnych z terenu III Rzeszy po 3 listopada 1943 r., a więc po Akcji 
„Erntefest”. W grudniowych transportach w 1943 r. z Sachsenhausen i Auschwitz 
miało przybyć 6 Holendrów, a 6 stycznia 1944 r. z Dachau miało ich być 3. Także 
w lutym i marcu 1944 r. zostały przywiezione bliżej nieokreślone grupy Holendrów 
z Neuengamme. Zdarzały się także przypadki pojedynczych więźniów narodowo-
ści holenderskiej, którzy byli uznawani za obywateli innych państw, co dodatkowo 

31 T. Blatt, Sobibór – zapomniane…, s. 98.
32 NIOD, Concentratiekampen buiten Nederland, 1204, Lijst met documenten aanwezig in de archieven 

van Majdanek, [1947].
33 T. Berenstein, A. Rutkowski, Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek (1941–1944), „Biuletyn Żydow-

skiego Instytutu Historycznego” 1966, nr 58, s. 16.
34 Więźniowie KL Lublin 1941–1944, red. T. Kranz, W. Lenarczyk, Lublin 2022.



Tomasz Piotr Chojnacki120

utrudnia odtworzenie dokładnych liczb i losów tych osób. Takim przykładem jest 
m.in. Tjardus Koiter, który został wykazany jako Norweg35.

Tożsamość tych więźniów da się ustalić jedynie w pojedynczych przypadkach. 
W holenderskich raportach sporządzonych 7 czerwca 1947 r., dotyczących zagra-
nicznych obozów koncentracyjnych, można przeczytać, że „znane są niektóre na-
zwiska Holendrów, którzy występowali na listach osób straconych, które odkryli 
Rosjanie w Lublinie”. Dalsza ich lektura przynosi jednak informację, że listy te nie 
były kompletne. Zawierały jedynie 37 nazwisk zamordowanych osób pochodzenia 
holenderskiego36. 

W wypowiedziach więźniów J. Eliazara oraz B. Ensela można znaleźć wzmian-
kę o 2 zamordowanych na Majdanku Holendrach. Wspomniany Alfred Suiskind 
miał umrzeć we wrześniu 1943 r. z wyczerpania, natomiast 26- lub 27-letni Sien 
Kleerekooper zostać powieszony w maju tego samego roku. Powodem stracenia 
mężczyzny miał być fakt, iż ten pewnego dnia zaspał i został posądzony o chęć 
ucieczki37.

Jedną z osób wysłanych na Majdanek 17 marca 1943 r. był Żyd Alex Cohen. 
Wspomniał on, że po rozładowaniu pociągu w  Sobiborze rozkazano wystąpić 
z szeregu co dziesiątemu mężczyźnie, a następnie wybrano 35–40 osób zdolnych 
do pracy oraz lekarzy i pielęgniarzy. Musieli oni pozostawić swoje bagaże, a na-
stępnie tym samym pociągiem przetransportowano ich na Majdanek. Cohenowi 
przypadł barak na drugim polu z Polakami, Rosjanami oraz Czechami. Przydzie-
lono mu stare spodnie oraz marynarkę, na którą przyszyto mu czerwoną gwiaz-
dę Dawida, pierwszą literę z niemieckiego słowa oznaczającego holenderskie po-
chodzenie „H” oraz numer. Tam dowiedział się od współwięźniów, że w Lublinie 
Holendrzy pracują także przy sortowaniu ubrań na terenie po dawnym lotnisku, 
tj. Flugplatzu38. Cohen miał obierać ziemniaki, a więc dostał jedną z najlżejszych 
prac do wykonywania w obozie. Po trzech miesiącach, z grupą 600–700 mężczyzn, 
został wysłany do obozu pracy w Skarżysku-Kamiennej39.

Obóz pracy na Flugplatzu rzeczywiście był miejscem, gdzie pracowali holen-
derscy Żydzi. W połowie marca przybył tam transport Holenderek wybranych na 
rampie sobiborskiej. Gdy dojechały do Lublina okazało się, że są tu już ich nielicz-
ni rodacy. Osoby te nie spodziewały się tak trudnych warunków pracy oraz licz-
nych problemów adaptacyjnych i niestety grupa ta szybko poniosła śmierć. 

Jednym z więźniów na Flugplatzu był wspomniany już wcześniej Jules Schelvis. 
Został on tam przywieziony na krótki okres z grupą holenderskich drukarzy. Po 
wojnie wspominał przede wszystkim ogromną brutalność SS-manów względem 

35 Ibidem, s. 447–452.
36 NIOD Archief, Concentratiekampen buiten Nederland, 1200, Verslagen over Majdanek, 7 juli 1948 en 

z.d. Tłumaczenie własne. 
37 NIOD, Kampen en gevangenissen, 510, Eliazar, J. & Ensel, B. 
38 Obecność Żydów holenderskich na Flugplatzu potwierdza m.in. raport o  30 żydowskich kobietach 

pracujących pomiędzy marcem a listopadem 1943 r. w tamtejszym komando, zob. NIOD, Concentratiekampen 
buiten Nederland, 1201, Verslag over dertig Nederlandse joodse vrouwen die tussen maart en november 1943 in 
buitencommando Lublin-Flugplatz verbleven, naoorlogs.

39 NIOD, Onderzoek – Vernietigingskamp Sobibor, 14, Alex Cohen, Hershel Cuckierman, Josef Cuckier-
man, Josef Duniec, Chaim Engel en Selma Engel-Wijnberg, k. 4–8. 
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więźniów, wyniszczającą pracę i  jedzenie niskiej jakości. Oprócz tego w pamięci 
pozostała mu egzekucja jego rodaka, Jima Kleerekopera, który miał zasnąć w cza-
sie wykonywania prac i za to został publicznie powieszony40. 

Krótką informację o  Żydach holenderskich na Majdanku można także zna-
leźć w  zachowanym fragmencie wykazu więźniów żydowskich z  dnia 23 sierp-
nia 1943 r. Według tego dokumentu było tam wówczas 7 Holendrów41. Natomiast 
w  raporcie „Zentralstelle für jüdische Auswanderung” widnieje informacja, że 
14 czerwca 1943 r. z Majdanka wysłano 64 holenderskie listy, w których oprócz 
wymuszonych na więźniach informacji o rzekomym „dobrym i wystarczającym 
jedzeniu” można przeczytać, że w obozie znajdowało się wówczas 30 holender-
skich kobiet. Miały one pracować w obozowej pralni42.

Więcej możemy się o  nich dowiedzieć z  pojedynczych relacji i  wspomnień, 
m.in. z protokołu przesłuchania Hersza Cukiermana z dnia 21 maja 1947 r. Zezna-
wał on, że na drugim polu „20 baraków (…) było zajęte przez Żydów słowackich, 
prócz tego byli Żydzi polscy, francuscy i holenderscy”43. Podobna wzmianka znaj-
duje się w grypsie Henryka Wieliczańskiego, który wymienił Żydów z Holandii 
osadzonych na Majdanku obok tych z innych europejskich krajów, tj. Francji, Sło-
wacji, Czech oraz Rosji44.

Jerzy Kornacki, były więzień Majdanka, podawał natomiast, że „Holendrzy zo-
stawili po sobie jak najlepszą pamięć”45. Jan Zakrzewski wyrażał się o nich w po-
dobny sposób: 

„(…) pięknie zachowywali się Jugosłowianie, Holendrzy i Belgowie. Byli 
wobec nas lojalni, postawą swoją i wyrazem twarzy dali odczuć SS-manom 
jak ich nienawidzą, to też nie mało SS-mani i kapo znęcali się nad nimi. Ale 
żaden z nich nie prosił o litość z godnością przyjmowali dryl obozowy i nie 
dali się upokorzyć aczkolwiek pomiatani byli na równi z gamlami”46. 

W innym miejscu opisał on ich przyjazd do obozu: 

„Nadszedł »bogaty« transport więźniów t.zw. »zugang« Żydów z Belgii, 
Holandii, Francji i Danii. Przybyli oni z pięknymi skórzanymi walizkami, 
ubrani przez najlepszych krawców, eleganckie kobiety w pięknych kapelu-
szach, w lisach i futrach, dzieci ubrane w śliczne kolorowe ubranka z lalkami 

40 W. Lenarczyk, Obóz pracy na Flugplatzu w Lublinie. Historia, funkcjonowanie, więźniowie, „Zeszyty Maj-
danka” 2014, t. XXVI, s. 96–99. Innymi powodami tej egzekucji mogły być niewykonanie jakiegoś polecenia albo 
nawet organizowanie ucieczki.

41 Majdanek w dokumentach, oprac. W. Lenarczyk, Lublin 2016, s. 265.
42 Joods Historisch Museum (dalej: JHM), Documenten, 21550, Typoscript met verslag over de inhoud van 

1020 brieven en briefkaarten uit onder Dorchutzka en Majdanek die bij de Zentralstelle zijn binnengekomen, ca. 
1943, k. 1.

43 Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (dalej: APMM), Pamiętniki i relacje, VII-135/11, Kule-
sza Czesław, k. 1.

44 M. Grudzińska, Obraz relacji między więźniami różnych narodowości w obozie koncentracyjnym na Maj-
danku, „Zeszyty Majdanka” 2014, t. XXVI, s. 155.

45 Ibidem, s. 172.
46 APMM, Pamiętniki i relacje, VII/M-6, Zakrzewski Jan, k. 39. Pisownia oryginalna.
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w rękach, pełne pogody i śmiechu, szli z ufnością dobrze wyglądający, syci, 
szli bez żadnego lęku, na nas nędzarzy, strzępy ludzkich postaci patrzyli jak 
na jakieś dziwolągi z niedowierzaniem a niektórzy jakby z pogardą, jak na 
coś niższego, jak na stworzenia nie z tego świata, jak na zbrodniarzy – bie-
dacy nie przeczuwali że za parę godzin będą sami tak wyglądać, że część od 
razu zginie w komorze gazowej”. 

Zakrzewski dalej wspominał, że osoby przywiezione tym transportem zostały 
poddane brutalnej procedurze przyjęcia do obozu – takiej samej, jaką przechodzili 
Żydzi każdej innej narodowości47.

Powyższy opis jest zgodny z tym, co przekazała Wanda Szmidko w relacji zło-
żonej 6 listopada 1991 r. dla Państwowego Muzeum na Majdanku: 

„[Holendrzy] przybywali eleganccy, z pięknymi kocami, walizkami, wi-
docznie nie wiedzieli dokąd jadą. (…) Wszystkich rozebrano do naga i dano 
im jakieś łachy”. 

Dalej wspominała pewne zdarzenie związane z tą grupą: 

„(…) pewnego dnia dwóch holenderskich Żydów zaplanowało ucieczkę, 
wyładowali wagony, widocznie zapłacili kolejarzom i schowali się w pustym 
wagonie. Wszyscy się cieszyli, ale nie długo. W Dęblinie zostali aresztowani 
przez niemiecką policję kolejową i wrócili do obozu. Nazajutrz odbyła się 
egzekucja i powiesili ich”48.

Kilka informacji o Żydach holenderskich na Majdanku można znaleźć także 
we  wspomnieniach Jerzego Kwiatkowskiego. W  styczniu 1944  r., w  transporcie 
około 1000 chorych z obozu w Oświęcimiu, część osób miała być pochodzenia ho-
lenderskiego. Byli oni „pozbawieni nawet wszelkich pozorów pomocy lekarskiej”. 
Podobnie 26 stycznia 1944 r. w transporcie zdrowych więźniów z obozu w Dachau, 
którzy mieli być skierowani do pracy przy obozowych stolarniach, także byli Ho-
lendrzy. Z powodu barier językowych od samego początku szykanowano ich i bito, 
m.in. za niezrozumiałe dla pisarzy obozowych dyktowanie nazwisk. Kwiatkowski 
wspominał także, że podczas tzw. marszu śmierci, będącego ewakuacją Majdanka, 
byli „egoistami nadzwyczaj niekoleżeńskimi”. Mieli oni nie dostosowywać się do 
podziału przestrzeni do odpoczynku na postojach49.

47 Ibidem, k. 35–37. Pisownia oryginalna.
48 Ibidem, Pamiętniki i relacje, VII/M-524, Szmidko Wanda, k. 2.
49 J. Kwiatkowski, 485 dni na Majdanku, Lublin 2018, s. 274, 288, 342, 348, 412.
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Pozostałe obozy

O  ile w  przypadku powyższych obozów ilość dokumentów i  relacji pozwala 
po części opisać lub zrekonstruować obecność w nich Żydów holenderskich, to 
w przypadku pozostałych miejsc danych jest o wiele mniej.

Jednym z obozów, gdzie na pewno trafi ali ci więźniowie, był obóz pracy w Do-
rohuczy. Były to najczęściej osoby po przejściu selekcji na sobiborskiej rampie 
kolejowej. Dokładna liczba więźniów pochodzących z  Holandii nie jest jednak 
znana. René Taselaar w  swoim artykule poświęconym obecności holenderskich 
Żydów w tymże miejscu podaje liczbę minimum 721 osób. Wiele z nich miało zgi-
nąć podczas tzw. Akcji „Erntefest”, kiedy to Niemcy zamordowali około 42 tysięcy 
Żydów z terenu Lubelszczyzny50. Obóz w Dorohuczy przeżyło najpewniej tylko 3 
holenderskich więźniów, którzy zostali skierowani przez Lublin do drukarni w Ra-
domiu. Byli to Joop Wins (wyzwolony w Dachau 29 kwietnia 1945 r.), Leo de Vries 
(zmarł z wyczerpania 10 kwietnia 1945 r. w Kochendorf koło Stuttgartu) oraz Jules 
Schelvis, który został wyzwolony 8 kwietnia 1945 r. w Vaihingen an der Enz51. 

W przypadku obozu w Dorohuczy zachowało się kilka kartek wysyłanych stam-
tąd do Holandii, jednak były one najpewniej pisane pod przymusem lub ze świa-
domością cenzury, podobnie jak kartki wysyłane z Sobiboru. W korespondencji 
tej zawarte są zdawkowe informacje, dotyczące ogólnego stanu zdrowia, pracy itp. 
Wszystko było opisywane jako dobre i wystarczające, a ewentualne prośby o wy-
syłkę paczek były wykreślane przez cenzurę. Z zachowanych fragmentów wiado-
mo, że brakowało m.in. szczoteczek do zębów, brzytw do golenia, mydła oraz ręcz-
ników52.

W Trawnikach także niewątpliwie byli Żydzi holenderscy, jednak ich dokładna 
liczba również nie jest znana. Witold Mędykowski, w swoim artykule dotyczącym 
więźniów tegoż obozu pracy, przywołuje relację Chany Goldberg, która widzia-
ła grupę młodych Żydów i Żydówek holenderskich przybyłych wiosną lub latem 
1943 r. i przyjmuje, że w tym transporcie było od kilkudziesięciu do kilkuset osób. 
Zdawkowe informacje mają także się znajdować w materiałach polskiej konspi-
racji i  relacji Towje Pereca, który natomiast szacuje, że około 7000 osób miało 
pochodzić z Europy Zachodniej53. We wspomnianych już wcześniej dokumentach 
„Zentralstelle für jüdische Auswanderung” można przeczytać o 12 listach wysła-
nych w maju i czerwcu 1943 r. i wszystkie miały być pisane przez żydowskich męż-
czyzn. Datowanie ich na wiosnę 1943 r. wydaje się pokrywać z informacją podaną 
przez Chanę Goldberg54. 

50 Szerzej o Akcji „Erntefest” zob. Erntefest – zapomniany epizod Zagłady 3–4 listopada 1943, red. W. Lenar-
czyk, D. Libionka, Lublin 2009. 

51 R.E.  Taselaar, Nederlandse Joden in het SS-Arbeitslager Dorohutscha, Terugblik ’40-’45  469, 1/2008, 
s. 2–5; zob. także wspomnienia Julesa Schelvisa dotyczące Dorohuczy, J. Schelvis, Binnen de…, s. 41–58. 

52 JHM, Documenten, 21550, Typoscript met verslag over de inhoud van 1020 brieven en briefkaarten uit 
onder Dorchutzka en Majdanek die bij de Zentralstelle zijn binnengekomen, ca. 1943, k. 1.

53 W. Mędykowski, Obóz pracy dla Żydów w Trawnikach, w: Erntefest– zapomniany epizod Zagłady 3–4 
listopada 1943, red. W. Lenarczyk, D. Libionka, Lublin 2009, s. 192. 

54 JHM, Documenten, 21550, Typoscript met verslag over de inhoud van 1020 brieven en briefkaarten uit 
onder Dorchutzka en Majdanek die bij de Zentralstelle zijn binnengekomen, ca. 1943, k. 1.
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W  przypadku obozu zagłady w  Bełżcu zaraz po wojnie pojawiały się relacje 
świadków o obecności Holendrów55, jednak późniejsze badania całkowicie temu 
zaprzeczyły56. 

Wnioski

Jak wynika z  powyższego opisu, szanse Żydów holenderskich na przeżycie 
w niemieckich obozach na Lubelszczyźnie były bardzo niewielkie. Skuteczna pro-
paganda, której słuchali Holendrzy jeszcze przed opuszczeniem obozów tym-
czasowych oraz nieznajomość realiów okupacyjnych i obozowych na wschodzie 
Europy sprawiły, że jeśli tylko nie zostali oni bezpośrednio skierowani do komór 
gazowych, a dostali szansę na pracę w obozie, nie potrafi li się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości. Także nieznajomość języka polskiego powodowała wiele proble-
mów w kontaktach ze współwięźniami. 

Niestety, baza źródłowa, do której udało się dotrzeć, a dotycząca Żydów ho-
lenderskich podczas II wojny światowej w obozach na terenie Lubelszczyzny jest 
niewielka, przez co dokładne odtworzenie ich losu jest bardzo utrudnione. Wy-
daje się jednak pewnym, iż Holendrzy, podobnie jak obywatele żydowscy innych 
państw Europy Zachodniej, mieli zdecydowanie mniejsze szanse na przeżycie, niż 
Żydzi polscy. Z uwagi na istotną rolę, jaką pełnił dystrykt lubelski w niemieckich 
planach eksterminacyjnych, ziemia ta stała się (obok obozu Auschwitz-Birkenau) 
głównym miejscem kaźni Żydów holenderskich w czasie II wojny światowej. 

Choć ilość materiałów archiwalnych i relacji dotyczących żydowskich obywa-
teli Holandii na Lubelszczyźnie wydaje się być bardzo mała, to nie można wyklu-
czyć, że bardziej szczegółowa kwerenda, obejmująca regionalne archiwa holen-
derskie, mogłaby dostarczyć nowych źródeł stanowiących uzupełnienie podjętego 
tematu. Niniejszy tekst może stać się jednak przyczynkiem do dalszych badań nad 
tym zagadnieniem lub szerzej nad losem Żydów z Europy Zachodniej na terenie 
Lubelszczyzny lub całej okupowanej Polski.

55 Zob. np. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wojewódzki Urząd Spraw We-
wnętrznych w Lublinie [1944] 1983–1990, 298, Akta w sprawie zbrodniczej działalności wachmanów w obozie 
Bełżec, protokół przesłuchania świadka Józefa Graniczka z dn. 7 IX 1966, k. 126.

56 Zob. np. R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
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Fates of Dutch Jews in German Camps in 
Lublin Region during World War II

Abstract: The foregoing article is an attempt at reconstructing the 
fates of Dutch Jews in the camps established by the German invader dur-
ing World War II in Lublin region. Their deportations to the premises of 
Poland were strictly connected with the 3rd Reich anti-Semitic policy and 
their plans of destructing the whole Jewish nation. The author, using the 
available publications and archives both in Polish and in Dutch, aims at 
describing the destruction of the Dutch in possibly the greatest detail not 
only in Sobibór, which, after Auschwitz-Birkenau, was the main place of 
exterminating Jews from Holland. He also described their work and stay 
in other camps, the largest of which was Majdanek. 

Key words: Holocaust, Sobibór, Majdanek, Jews of the Netherlands /
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Pięć pism politycznych z czasu konfederacji gołąbskiej 1

16 października 1672 r. w obozie pospolitego ruszenia pod Gołębiem szlachta 
koronna zawiązała konfederację generalną, która przeszła do historii jako gołąb-
ska. Tym sposobem w Rzeczypospolitej wprowadzono inny model ustrojowy, któ-
ry różnił się od tego, jaki obowiązywał podczas bezkrólewi. Dalsze obrady (ogól-
nokrajowe i  lokalne) miały odbywać się pod węzłem tegoż związku, a  ponadto 
zawieszono dotychczasowy sposób funkcjonowania sądownictwa i wprowadzono 
sądy konfederackie. Dopiero 11 marca 1673 r. doszło do zawarcia pacyfi kacji we-
wnętrznej, a w efekcie tego konfederacja gołąbska została zniesiona2. Dzięki temu, 
po niespełna pięciu miesiącach zamieszania, Rzeczpospolita wróciła do wcześniej-
szej formy rządów.

W okresie trwania konfederacji gołąbskiej powstało kilkanaście pism politycz-
nych, z których większość wyszła spod pióra opozycyjnego ugrupowania malkon-
tentów3. Regaliści, czyli stronnicy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, byli 
autorami jedynie kilku tego typu utworów. Większość spośród tych pism zacho-
wała się w formie rękopiśmiennej, ale znaczna część została wydrukowana. Należy 
też wspomnieć, że były one szeroko rozpowszechniane po kraju, o czym świadczą 
zachowane do dnia dzisiejszego ich kopie. W większości pisma te posiadają kilka 
odpisów, chociaż zdarzają się też takie, które występują w kilkunastu egzempla-
rzach. Spora część tej publicystyki politycznej została już wydana drukiem przez 
historyków.

Pierwsze dwa pisma z omawianego tu okresu wydał Leopold Hubert w 1861 r. 
Należy zauważyć, że opublikowane przez tego badacza utwory publicystyczne są 
dość pokaźne i pod względem objętości są najobszerniejsze ze wszystkich pism, 
odnoszących się do prezentowanych tu wydarzeń4. 

1 Pisma te zostały opracowane w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki [Nr 11 H 120190 81, „Pisma polityczne z lat 1669–1763. Publicystyka, egzorbitancje, projekty, ma-
nifesty, memoriały – edycja źródeł”].

2 K.  Wyrwicz, Konfederacya gołąbska. Obraz historyczny obejmujący większą część panowania Michała 
Wiszniowieckiego, Poznań 1862; A.  Przyboś, Konfederacja gołąbska, Tarnopol 1936; L.A.  Wierzbicki, O  zgodę 
w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005; idem, Zjazd gołąbsko-lubelski. 
Obrady stanów Rzeczypospolitej w formule sejmu konnego, Warszawa 2022.

3 I. Górnicka, Pisma polityczne malkontentów z  czasu konfederacji gołębskiej, „Rocznik Lubelski” 2021, 
t. XLVII, s. 31–54. 

4 Pamiętniki historyczne, t. I, wyd. L. Hubert, Warszawa 1861, s. 200–235, 239–254.
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Kolejne pisma związane z konfederacją gołąbską i należące do schyłkowego jej 
okresu, wydał Franciszek Kluczycki w  1881  r. W  swojej monumentalnej edycji, 
poświęconej przedkrólewskim dziejom Jana Sobieskiego, historyk ten zamieścił 
trzy takie utwory5.

Dopiero po dłuższej przerwie, w latach 2017–2018, kolejne trzy pisma z tego 
okresu opracowała i wydała w różnych czasopismach Iwona Górnicka. Są to nie-
wielkie pod względem objętości utwory, które nawiązują do początkowego okresu 
trwania konfederacji gołąbskiej6.

Oprócz ośmiu wydanych już pism, zachowało się jeszcze dziewięć innych, które 
nadal pozostają w rękopisach. W sumie więc dysponujemy siedemnastoma pisma-
mi z okresu konfederacji gołąbskiej. Wszystkie te pisma są już powierzchownie 
omówione w literaturze przedmiotu7 i zostały tu zestawione w układzie chrono-
logicznym.

1.  Punkta rady malkontentów z obozu pod Gołębiem die 9 octobris 16728. Spisa-
ne rzekomo przez malkontentów pismo zawiera dwadzieścia punktów, które 
miały być wynikiem ich tajnej narady, jaką odbyli tuż przed rozpoczęciem 
kołowania pod Gołębiem. W rzeczywistości zaś punkty te zostały wymyślone 
przez regalistów, którzy chcieli podburzyć przeciwko opozycjonistom zebraną 
w obozie generalnym szlachtę9. 

2.  Punkta rady i mowy jego mości pana podskarbiego koronnego w zamku łowic-
kim10. Jest to drugie sfabrykowane przez regalistów pismo, które powstało 
już po przyjęciu konfederacji gołąbskiej. Rzekomym autorem tego utworu, 
składającego się jedynie z pięciu punktów, który spisano w Łowiczu, miał być 
podskarbi wielki koronny Jan Andrzej Morsztyn, jeden z najbardziej wpływo-
wych malkontentów11.

3.  Wywód niewinności w zadaniu niesłusznem, i na temże ufundowanym wyroku, 
przeciwko mnie, xiędzu Mikołajowi na Prażmowie i Nieporęcie Prażmowskie-
mu, z Bożej łaski Arcybiskupowi Gnieznieńskiego, stolicy Apostolskiej na zawsze 
posłowi, Prymasowi i pierwszemu Xiążęciu Korony Polskiej i W. X. Litewskie-
go, tudzież JW.  JP.  Samuelowi wojewodzie płockiemu, WP.  Wojciechowi cho-
rążemu nadwornemu i  staroście łomżyńskiemu i  JMX. ks. Franciszkowi opa-
towi sieciechowskiemu sekretarzowi w. koron[nemu], Prażmowskim, braciom 

5 Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. I, cz. II, „Acta historica res gestas Poloniae illustrantia”, wyd. 
F. Kluczycki, Kraków 1881, s. 1210–1215, 1215–1217, 1227–1229.

6 Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lulina pisana 1672, wyd. I. Górnic-
ka, „Res Historica” 2017, t. 43, s. 340–342; Punkta rady malkontentów z obozu pod Gołębiem die 9 octobris 1672, 
wyd. I. Górnicka, „Rocznik Lubelski” 2018, t. XLIV, s. 332–333; Punkta rady i mowy jego mości pana podskarbiego 
koronnego w zamku łowickim, wyd. I. Górnicka, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2018, t. XV, nr 3, s. 201–
202; pisma te zostały opracowane pod moim kierunkiem na seminarium doktoranckim. Zdecydowano się jednak 
wydać je ponownie, uwzględniając nowe, nieznane autorce kopie, a także wprowadzając nieznaczne poprawki 
w tychże tekstach.

7 Są to zwłaszcza dwa opracowania: A. Przyboś, op. cit., s. 80–231 i L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypo-
spolitej…, s. 21–198. 

8 Punkta rady malkontentów…, s. 332–333.
9 Pismo to zachowało się w 13 kopiach, zob. kopie w niniejszej edycji.
10 Punkta rady i mowy…, s. 201–202.
11 Pismo to zachowało się w 3 kopiach, zob. kopie w niniejszej edycji.
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moim rodzonym, przez konfederacyę w obozie pod Gołębiem w październiku 
R. P. 167212. W rzeczywistości jednak pismo to powstało nieco później i za-
pewne rację ma Wespazjan Kochowski, który w  swoich Rocznikach wspo-
mniał, że zostało ono „wydane dnia 19 listopada roku 1672”13. Spisany przez 
prymasa Prażmowskiego utwór został wydrukowany i był wzorowany na ma-
nifeście Jerzego Lubomirskiego z  1665  r.14 W  piśmie tym, podzielonym na 
dwa wywody, Prażmowski poddał krytyce działania podjęte przez konfedera-
tów gołąbskich. Ponadto usprawiedliwiał swoje poczynania i wziął w obronę 
swych rodzonych braci, którzy tak jak on, zostali ukarani przez stronników 
króla Michała. 

4. „Kopia Zdania ziemianina życzliwego na innocencyją jm. księdza Prażmow-
skiego prymasa”15. Pismo to było odpowiedzią regalistów na Wywód niewin-
ności… Mikołaja Prażmowskiego. Autorem tego remanifestu miał być biskup 
chełmski Krzysztof Żegocki, jeden z najbliższych współpracowników monar-
chy. Pismo to powstało w drugiej połowie grudnia 1672 r.16 i miało podważyć 
treść broszury Prażmowskiego oraz osłabić jej wymiar propagandowy.

5.  Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina 
pisana 167217. Z  informacji zawartej w  jednej z  łacińskich kopii tego pisma 
wiemy, że powstało ono w grudniu 1672 r. Warto też wspomnieć, iż utwór ten 
był wzorowany na podobnych pismach politycznych, pochodzących z okre-
su panowania Zygmunta III Wazy i  Jana Kazimierza18. Pasja… wyszła spod 
pióra regalistów, którzy w satyryczny sposób ukazali działania podjęte przez 
prymasa Prażmowskiego oraz postawę konfederatów gołąbskich wobec jego 
osoby. 

6. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipublicae formam et con-
tra decentiam w  konfederacyją lubelską włożone”19. Było to jedno z  najpo-
pularniejszych pism politycznych tego okresu, o czym świadczy kilkanaście 
zachowanych jego kopii. Utwór ten składa się z dwudziestu punktów i powstał 

12 Wywód niewinności w zadaniu niesłusznem, i na temże ufundowanym wyroku, przeciwko mnie, xiędzu 
Mikołajowi na Prażmowie i  Nieporęcie Prażmowskiemu, z  Bożej łaski Arcybiskupowi Gnieznieńskiego, stolicy 
Apostolskiej na zawsze posłowi, Prymasowi i  pierwszemu Xiążęciu Korony Polskiej i  W.  X.  Litewskiego, tudzież 
JW.  JP.  Samuelowi wojewodzie płockiemu, WP.  Wojciechowi chorążemu nadwornemu i  staroście łomżyńskiemu 
i  JMX.  ks. Franciszkowi opatowi sieciechowskiemu sekretarzowi w. koron[nemu], Prażmowskim, braciom moim 
rodzonym, przez konfederacyę w obozie pod Gołębiem w październiku R. P. 1672, w: Pamiętniki historyczne, t. I, 
s. 200–235.

13 W. Kochowski, Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669–1673), oprac. L.A. Wierzbicki, Warszawa 2011, 
s. 321.

14 Pismo to zachowało się w kilkunastu kopiach, zob. L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, s. 98, 
przyp. 173; A. Przyboś, op. cit., s. 202, przyp. 3.

15 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BOss.), „Kopia Zdania ziemia-
nina życzliwego na innocencyją jm. księdza Prażmowskiego prymasa”, rkps 2103, s. 121–124.

16 L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej..., s. 114; pismo to zachowało się zaledwie w jednym odpisie, 
ibidem, s. 115, przyp. 221.

17 Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego…, s. 340–342. 
18 Pismo to zachowało się w 7 kopiach (w większości łacińskich), zob. kopie w niniejszej edycji.
19 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart.), „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, 

antiquam Reipublicae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone” (z późniejszym dopiskiem 
„Anno 1672”), rkps 3075, s. 198–201.
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pod koniec 1672 r.20 Pismo jest druzgocącą krytyką postanowień konfedera-
cji gołąbskiej, jakiej dokonali malkontenci, określając ją mianem konfederacji 
lubelskiej.

7. „Egzorbitancyje pod Lublinem popełnione”21. Kolejne pismo malkontentów, 
które powstało w ostatnich tygodniach 1672 r.22 W ośmiu punktach oraz do-
datkowych wywodach opozycjoniści przedstawili najważniejsze wykroczenia, 
jakich pod Lublinem dopuścił się Michał Korybut i jego obrońcy. 

8.  Kalendarz nowy praktyk i biegów dworu polskiego. Z aspektów i lunacyi czwor-
letnich diffi  dencyi, ku pospolitej przestrodze zebrany, na rok Pański reconcilia-
tionis seu rationis przestępnych praw i wolności 1673 r.23 Pismo to zostało na-
pisane przez malkontentów i powstało pod koniec 1672 r.24 Broszura ta była 
kolejnym pismem politycznym, w którym opozycjoniści starali się odeprzeć 
kierowane pod ich adresem zarzuty, a jednocześnie pogrążyć króla Michała 
i jego stronników.

9. „Sposób skuteczny prętkiego uspokojenia i gruntownego ojczyzny”25. W jed-
nej z zachowanych kopii tego utworu znajduje się informacja, że jego auto-
rem był Władysław Rey, wojewoda lubelski i marszałek dworu królowej Ele-
onory26, ale przeczy temu treść pisma27. Sposób… powstał zapewne na samym 
początku 1673 r. W piśmie tym malkontenci po raz kolejny skrytykowali po-
stanowienia konfederacji gołąbskiej oraz zachowanie władcy. Wbrew obiecu-
jącemu tytułowi, opozycjoniści nie przedstawili żadnego rozwiązania, które 
pozwoliłoby doprowadzić do zgody w Rzeczypospolitej.

10. ,,Rationes pro abdicatione [et] rationes contra abdicationem Króla JM. Mi-
chała”28. Pismo to powstało w otoczeniu monarchy na początku 1673 r., ale nie 
było szeroko rozpowszechniane w kraju29. Regaliści odrzucili osiem oskarżeń 
kierowanych pod adresem władcy przez malkontentów, a w zamieszczonym 

20 Pismo to zachowało się w  16 kopiach, zob. kopie w  niniejszej edycji; treść tychże punktów w  wersji 
łacińskiej zmieścił także w swoim dziele Andrzej Chryzostom Załuski, zob. A.Ch. Załuski, Epistolarum historico-
-familiarum tomus primus, Brunsbergae 1709, s. 421–423.

21 BCzart., „Egzorbitancyje pod Lublinem popełnione” (z  późniejszym dopiskiem „Anno 1672”), rkps 
3075, s. 202–207.

22 Pismo to zachowało się w 5 kopiach, zob. kopie w niniejszej edycji.
23 Kalendarz nowy praktyk i biegów dworu polskiego. Z aspektów i lunacyi czworletnich diffidencyi, ku po-

spolitej przestrodze zebrany, na rok Pański reconciliationis seu rationis przestępnych praw i wolności 1673 r., w: Pa-
miętniki historyczne, t. I, s. 239–254.

24 Pismo to zachowało się w  kilku kopiach, zob. L.A.  Wierzbicki, O  zgodę w  Rzeczypospolitej…, s.  108, 
przyp. 202; A. Przyboś, op. cit., s. 209.

25 BCzart., „Sposób skuteczny prętkiego uspokojenia i  gruntownego ojczyzny. A  naprzód”, rkps 1592, 
s. 567–572.

26 Archiwum Państwowe w  Gdańsku (dalej: APG), „Sposób krótki a  skuteczny prętkiego uspokojenia 
i  gruntownego ojczyzny przez jm. pana wojewodę lubelskiego, ochmistrza Królowej JejM.”, rkps 300,R/Ee,22, 
s. 1101–1105; L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, s. 109, przyp. 203.

27 Pismo to zachowało się w  kilku kopiach, zob. L.A.  Wierzbicki, O  zgodę w  Rzeczypospolitej…, s.  109, 
przyp. 203.

28 BCzart., „Rationes pro abdicatione [et] rationes contra abdicationem Króla JM.  Michała”, rkps 421, 
s. 135–138.

29 Pismo to zachowało się zaledwie w jednym odpisie, zob. L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, 
s. 117, przyp. 226.
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na końcu wywodzie starali się uzmysłowić szlachcie, że dalsze działania zmie-
rzające do pozbawienia Michała Korybuta korony są niebezpieczne dla Rze-
czypospolitej.

11.  Krótko zebrane praeiudicia Reipublicae universae, tam publica, quam priva-
ta30. Pismo to zostało zredagowane i wydrukowane w połowie stycznia 1673 r. 
przez opozycjonistów, którzy przekazali je komisarzom od generalnego zjaz-
du warszawskiego razem z  Memoryałem Responsu… Broszura ta wymienia 
szereg najistotniejszych zarzutów, jakie malkontenci wysuwali przeciwko 
władcy, począwszy od chwili jego elekcji w 1669 r., a kończąc na kołowaniu 
pod Gołębiem i Lublinem. 

12.  Memoryał Responsu na propositią od Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jego Mo-
ści Biskupa Krakowskiego, y Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Woiewody 
Witepskiego, w Łowiczu die 21 Januarii, Anno 167331. Była to wydrukowana 
w drugiej połowie stycznia 1673 r. odpowiedź malkontentów na propozycje 
przedstawione im przez komisarzy od generalnego zjazdu warszawskiego 
we wstępnej fazie rokowań32. W piśmie tym opozycja domagała się skasowa-
nia konfederacji gołąbskiej i przywrócenia dotychczasowych zasad ustrojo-
wych obowiązujących w Rzeczypospolitej. 

13. „Respons od zjazdu warszawskiego koncypowany przez jm. księdza Wierz-
bowskiego biskupa poznańskiego na punkta łowickie, titulo responsu jm. 
księdzu krakowskiemu i wojewodzie witepskiemu dane”33. Pismo to zostało 
zredagowane pod koniec stycznia 1673  r. przez biskupa poznańskiego Ste-
fana Wierzbowskiego i stanowiło odpowiedź na Memoryał Responsu… mal-
kontentów34. Wierzbowski odrzucił argumentację opozycjonistów, a przy tym 
starał się wykazać, że podjęte przez konfederatów gołąbskich działania były 
słuszne.

14. „Respons z Łowicza na Memoriał Responsu imieniem senatu do rąk jaśnie 
wielmożnych ichm. panów komisarzów przysłanego”35. Była to odpowiedź 
malkontentów, biorących udział w  zjeździe łowickim, którą sporządzono 
pod koniec stycznia 1673  r.36 Liderzy opozycji w  dalszym ciągu podważali 

30 Krótko zebrane praeiudicia Reipublicae universae, tam publica, quam privata, w: Pisma do wieku i spraw…, 
t. I, cz. II, s. 1210–1215.

31 Memoryał Responsu na propositią od Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jego Mości Biskupa Krakowskiego, 
y  Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Woiewody Witepskiego, w Łowiczu die 21 Januarii, Anno 1673, w: Pisma do 
wieku i spraw…, t. I, cz. II, s. 1215–1217.

32 Pismo to zachowało się w  kilkunastu kopiach, zob. L.A.  Wierzbicki, O  zgodę w  Rzeczypospolitej…, 
s. 165–166, przyp. 60; treść tego memoriału w wersji łacińskiej zob. A.Ch. Załuski, op. cit., t. I, cz. I, s. 420–421.

33 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (dalej: BN BOZ), „Respons od zjaz-
du warszawskiego koncypowany przez jm. księdza Wierzbowskiego biskupa poznańskiego na punkta łowickie, 
titulo responsu jm. księdzu krakowskiemu i wojewodzie witepskiemu dane”, rkps 1188, s. 459–460.

34 Pismo to zachowało się w  kilku kopiach, zob. L.A.  Wierzbicki, O  zgodę w  Rzeczypospolitej…, s.  169, 
przyp. 64; treść tego responsu w wersji łacińskiej zob. A.Ch. Załuski, op. cit., t. I, cz. I, s. 421.

35 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (dalej: BJ), „Respons z Łowicza na Memoriał Responsu imieniem 
senatu do rąk jaśnie wielmożnych ichm. panów komisarzów przysłanego”, akcesja 24/52, k. 35v–36.

36 Pismo to zachowało się zaledwie w 2 kopiach, zob. L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, s. 171, 
przyp. 67.
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legalność konfederacji gołąbskiej, która ich zdaniem naruszyła fundamenty 
prawa i wolności Rzeczypospolitej.

15. „Punkta do uspokojenia ab intra Rzeczypospolitej dane jm. panu wojewodzie 
witepskiemu, z któremi jechał do Łowicza”37. Pismo zostało redagowane na 
początku lutego 1673 r. przez senatorów mediatorów, prowadzących w War-
szawie rokowania z  delegacją malkontentów38. Przyjęte punkty stanowiły 
wstępne porozumienie między uczestnikami generalnego zjazdu warszaw-
skiego a liderami zjazdu łowickiego.  

16.  Declaratia na puncta Jaśnie Wielmożnego Jmć Pana Wdy Witebskiego, od Ziaz-
du Łowickiego die 12 Februarij 1673 dana39. Pismo powstało i  zostało wy-
drukowane w  połowie lutego 1673  r., w  imieniu malkontentów podpisał je 
marszałek i hetman wielki koronny Jan Sobieski40. Zebrani w Łowiczu opozy-
cjoniści skłaniali się do zawarcia pacyfi kacji wewnętrznej, ale nadal domagali 
się skasowania konfederacji gołąbskiej.

17. „Respons na te punkta w liście do pana wojewody witepskiego wyrażone od 
ichm. panów senatorów tutejszych z Warszawy die 14 februarii 1673”41. Odpo-
wiedź senatorów, biorących udział w generalnym zjeździe warszawskim, którą 
zredagowano w połowie lutego 1673 r.42 Stronnicy króla Michała przedstawili 
dodatkowe punkty malkontentom, których zachęcali do udziału we  wspól-
nych obradach w stolicy. 

Niniejsza edycja zawiera pięć, spośród siedemnastu pism politycznych, odno-
szących się do czasu konfederacji gołąbskiej. Są to:

1.  „Egzorbitancyje pod Lublinem popełnione”.
2.  Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina 

pisana 1672.
3.  „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipublicae formam et 

contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”.
4.  Punkta rady i  mowy jego mości pana podskarbiego koronnego w  zamku 

 łowickim.
5.  Punkta rady malkontentów z obozu pod Gołębiem die 9 octobris 1672.

37 Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i  Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie (dalej: 
BPAU-PAN), „Punkta do uspokojenia ab intra Rzeczypospolitej dane jm. panu wojewodzie witepskiemu, z któ-
remi jechał do Łowicza”, rkps 1070, k. 599v–600v.

38 Pismo to zachowało się w 8 kopiach, zob. L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, s. 183, przyp. 
84.

39 Declaratia na puncta Jaśnie Wielmożnego Jmć Pana Wdy Witebskiego, od Ziazdu Łowickiego die 12 Febru-
arij 1673 dana, w: Pisma do wieku i spraw…, t. I. cz. II, s. 1227–1229.

40 L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, s. 189–190.
41 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Archiwum Rodziny Bartoszewiczów (dalej: ARB), „Re-

spons na te punkta w  liście do pana wojewody witepskiego wyrażone od ichm. panów senatorów tutejszych 
z Warszawy die 14 februarii 1673”, rkps 497, s. 504.

42 Pismo to zachowało się jeszcze w 3 innych kopiach, zob. L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej…, 
s. 192, przyp. 99.
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Dwa spośród tych pism (nr 1 i 3) nie były dotychczas publikowane przez ba-
daczy. Podstawą ich wydania jest rękopis nr 3075 przechowywany w  Bibliotece 
Książąt Czartoryskich w Krakowie. Trzy inne utwory (nr 2, 4 i 5) są reedycją pism 
politycznych wydanych w latach 2017–2018 przez Iwonę Górnicką43. Teksty te zo-
stały jednak na nowo opracowane i wprowadzono w nich nieznaczne poprawki. 
Podstawą wydania tych pism są te same rękopisy, z których korzystała wspomnia-
na wyżej badaczka44. 

Wszystkie teksty zostały wydane zgodnie z  zaleceniem instrukcji wydawni-
czej dla źródeł historycznych45. Końcówki przymiotnikowe -emi i -em podawano 
zawsze w  formie -ymi i  -ym. Zmodernizowano pisownię niektórych słów, czyli 
występujące w tekstach mazurzenia. Zachowano natomiast oryginalną pisownię 
nazw geografi cznych i nazwisk oraz oboczności. 

W edycji zastosowano następujące skróty46: 
ichm. – ich moście (ich mościów), 
jm. – jego miłość (jegomość),
Król JM – Król Jego Miłość (Jegomość).

43 Zob. przypis 6.
44 BJ, rkps 108, s. 251–252; BPAU-PAN, rkps 1070, k. 571; rkps 8610, k. 63–64.
45 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 

1953.
46 Ponadto inne skróty występujące w wykazach kopii: ABC – Akta Braci Czeskich, AGAD – Archiwum 

Główne Akt Dawnych w Warszawie, ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie, AP – Archiwum Pinoccich, APP 
– Archiwum Publiczne Potockich, AR – Archiwum Radziwiłłów, BK – Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii 
Nauk w Kórniku, BŁop. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, BRacz. – 
Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich w Poznaniu, BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, MNK – Zbiór 
Muzeum Narodowego w Krakowie.
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Egzorbitancyje pod Lublinem popełnione47

Inne kopie: 1. „Egzorbitancje pod Lublinem popełnione”. AGAD, APP, rkps 45, 
t. IV, s. 47–50; 2. „Egzorbitancje pod Lublinem popełnione”. BUW, rkps 71, s. 495–
498; 3. „Egzorbitancje pod Lublinem popełnione”. BCzart., rkps 408, k. 634v–636; 
4. „Egzorbitancje pod Lublinem popełnione”. APG, rkps 300,R/Ee,22, s.  1333–
1340.

[s. 202] [1.] Uznał Król JM w responsie panom posłom wielgopolskim danym48, 
że przez sejm konny byłaby eversa Reipublicae forma, i że to medicina ad Reipu-
blicae mala ipso morbo byłaby peior. Czemu tedy Król JM contra proprium iu-
dicium, contra internam scientiam, contra ipsos senatu swego sententias (bo to 
wszytko expressum jest w tym danym swoim responsie) pozwolił na ten sejm kon-
ny, przez co eversa jest Reipublicae forma, czemu zażywał hanc medicinam peio-
rem morbo, kiedy wiedział, że to medicina zła, et ipsa teraz testatur experientia 
kiedy to cives laesi in honoribus suis, securitatis suae causam, konfederacyje nowe 
porobili49.

[2.] Czemu Król JM w tymże responsie, uznawszy, że to pospolite ruszenie non 
tota Respublica, bo tam ani Księstwa Litewskiego, ani Prusaków, ani duchownych 
nie było, a jeżeli byli, to byli non statum repraesentantes, bo tam być nie powinni 
tylko in personis suis, co enucleatum w tymże responsie. Czemu tedy Król JM to 
zgromadzenie partis Reipublicae przyznał, i nie tylko fassus, ale i assensit mutare 
statum et formam Reipublicae przez co voces contradicendi sub paena hostilitatis 
zniesione. Kto dał w moc parti Reipublicae tak enormem constituere servitutem? 
Kto dał w moc suspendować Trybunał, albo raczej znieść, et iudicia transferre do 
kołowania, et alia.

[3.] Czemu Król JM przysiągszy neminem captivare nisi iure victum, damnare 
[s. 203] permisit, dom cały panów Prażmowskich, którzy non defensi, non auditi, 
non contumaces, bo nie byli citati, a damnati inaudito ab orbe condito processu. 
Bóg sam absolutus Dominus jako creator rerum będąc, nie wygnał Adama z raju 
aże wprzód przywołał sprawy jego, Adam ubi es? A tu damnati ad ultimas paenas 
capitis, et confi scationem bonorum sub hasta, capita illorum sicariatui appretiato 
destinata. Na hultajów takie lauda bywają nie in cives, a Król JM hanc exorbitan-
tiam in parte popełnioną, nie tylko permisit, ale poprzysiągł.

[4.] Czemu Król JM contra prius iuramentum przysiągł, bo in priori iuramento 
dość fi rme zaprzysiężono prawa, swobody i wolności; a in secundo iuramento pod 
Lublinem contrarium, czego a parte Król JM dokłada tak w przysiędze swojej, jako 
i in diplomate. Że poniekąd dyspensowawszy prawa, ergo przysiągł na dyspensę 
prawa. Bo mu prius iuramentum nie dozwoliło dyspensować praw, bo expresse 

47 BCzart., rkps 3075, s. 202–207 z późniejszym dopiskiem „Anno 1672”. Pismo w wersji łacińskiej zob. 
A.Ch. Załuski, op. cit., t. I, cz. I, s. 425–427.

48 Respons królewski posłom województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 10 VIII 1672, w: Akta sejmi-
kowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668–1675, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński, 
Poznań 2018, s. 417–419.

49 Konfederacja szczebrzeszyńska.
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cautum in iuramento. A jeżeliby w czymkolwiek prawa nie dotrzymał etc. aperte 
tedy znać, że Król JM in hoc iuramento priori, maximam parte contraveniente di-
spensam sobie pozwolił. 

[5.] Ani to excusare Króla JM może, że dyspensował prawa ex consensu Re-
ipublicae a cuius est condere eiusdem interpretari. Ale tam non tota Respublica ut 
dictum est była, cierpiał praeiudicium stan duchowny, na co non consensit, violata 
omnia iura et libertates a parte Reipublicae. Divina et humana, kiedy immunitates 
[s. 204] Ecclesiasticae violatae, a Król JM przysiągł omnes immunitates, libertates 
et privilegia, nie tylko stanowi s[z]lacheckiemu, ale miastom i miasteczkom. A na 
tym kołowaniu nie tylko nobilitati uchylone ut dictum, ale primo statui na świecie, 
to jest Ecclesiastico. A Król JM tę egzorbitancyją przysiągł tueri. 

[6.] Exemplum nimis scandalosum, et nullam re magis in Republica peccatur 
quam exemplo, że pars Reipublicae mogła mutare formam status sui; i podać in 
alternam a prawie abominabilem servitutem wszytkich, nullo bono fi rmo et licito 
consilio, jeno chuczkami a obuchami, co i  teraz fatetur tota prawie nobilitas, że 
z musu przysięgli, a Król JM obuchową i huczkową radę poprzysiągł. 

[7.] Considerandum i to, że to nie tylko pars Reipublicae ut dictum pod Lubli-
nem była, ale i tych co tam byli, pars dissentiens, ale dissentire nie śmieli, bo kiedy 
o  wolny i  zwyczajny głos, o  jedno słówko zwyczajne in consultationibus liberis 
protestor, pana Broniowskiego50 zabito, i  trupa pod namioty przyniozszy wołali, 
patratores sceleris: tak wam będzie wszytkim, co się z nami zgadzać nie będziecie. 
To, to wolny głos? To, to wolne consilium? To, to libertas salva? Kiedy a talibus 
consiliis mutatus status Reipublicae albo raczej detrusus in abominabilem servitu-
tem, bo lubo tam maior pars była bonorum civium, ale nikt z nich nie śmiał inci-
pere, bo imminens periculum.

[8.] Considerandum [s. 205] ut dictum, że to exemplum scandalosum a par-
te non a  tota Republica mutare statum, tak rozumieć trzeba, że lubo za pano-
wania Króla JM teraźniejszego już tego nie będzie więcej, ale in futurum trzeba 
prospicere, bo kiedy by valeret to exemplum, i zostałaby go jaka memoria authen-
tica, mogliby uti hoc exemplo następujący królowie, i zbuntowawszy po plecach 
swoich kilka województw, będzie który chciał mutare statum et Rempublicam. 
A miałby nie tylko exemplum po sobie, ale i pozór, bo w tych kilku wojewódz-
twach zbuntowanych, largitionibus i honorami skorumpowanych, byłby equestris 
ordo, s[z]lachta sama, byłby senatorius ordo niektórzy senatorowie, byłby Król, to 
omnes ordines, przybrawszy dyktatora obuch, praesumerent sobie królowie hoc 
exemplo pro libitu mutare statum. 

Nie na tom na[d]mienił te egzorbitancyje, aby je naprawiać aliquam violen-
tiam, która Rebuspublicis rzadko się nadaje, i  zawsze satius moderatis consiliis 
naprawiać exorbitantias, nie violentioribus; magis ta medicina confundit quam sa-
nat. 

50 Jan Firlej Broniewski (Broniowski), substytut marszałka Związku Święconego, szlachcic z województwa 
ruskiego. 
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Ta zaś naprawa, którą Król JM już zaczął per diploma dane51, które nie bywają 
dane tylko na sejmach, i miasto naprawy utwierdziła by się ta egzorbitancyja, któ-
rą znieść trzeba, aby przeciw prawu ten modus consiliorum per diploma miał być 
ratyfi kowany.

Depositorium także seu archivum huius diplomatis, także illegitimum, bo 
u  marszałka kołowego przeciw zwyczajom, prawom i  wolnościom obranego, in 
hoc novo archivo ratyfi kowała by się res illicita, która Rempublicam wprawiła 
[s. 206] in confusionem, bo eversus status; wprawiła in enorme damnum, bośmy 
przez to kołowanie Kamieniec z tak wielą województw, praecipuum prawie Reipu-
blicae robur zgubili, czego by nigdy nie było, gdybyśmy złączyli wojska i szli byli 
na nieprzyjaciela.

Iuramentum także od Króla JM praestitum non suffi  cit, bo jest contrarium iu-
ramento priori, toć invalidum. Iudicet tedy Król JM jako się zawiódł in suis consi-
liariis, aut naturam violentissimis aut ignorantissimis, bo to clarius sole constat, że 
potior pars senatus była contraria his consiliis, ale non praevaluit prudentia ma-
gnorum virorum adversus aconfi dentiam52a quorundam, co się stało cum iniuria 
gloriae JKM, cum iniuria status, et cum perditione provinciarum. 

Nie masz tedy inszego sposobu na zleczenie tych egzorbitancyi, tylko sejm; bo 
nie tylko to per leges co exorbitatum, naprawić potrzeba, które nie mogą być sta-
nowione tylko na sejmach, alias in nova Reipublicae forma non valerent, bo hanc 
formam eversam Reipublicae naprawić potrzeba, albo quod satius usque ad ob-
livionem znieść. Poprawić zaś in nova forma, to jest in everso statu Reipublicae, 
byłoby approbare eversum statum, że to licitum było. Druga nie tylko naprawić, 
ale tak okryślić te egzorbitancyje potrzeba, ne detur occasio na potym peccandi, et 
sequi tam iniuriosum Reipublicae exemplum. 

Ale może obiici, czasu nie będzie do sejmu, sat cito, sat bene dwuniedzielny 
[s. 207] sejm złożyć per verbum placet, Królowi JM naprawić, wysłuchać gemen-
tium civium supplicationes. A jeżeli stawało czasu w szyku samym przodkom na-
szym tantum de libertate pozwolić, jako się napierali, bo się i potykać z nieprzy-
jacielem nie chcieli, aż ukontentowanym na bębnach wolności podpisano. Tedy 
i  dwie niedzieli dość będzie czasu, a  stanie się to cum ingenti gloria Króla JM, 
kiedy gratus będąc benefi cii Reipublicae, że go ex aequitate za Króla i Ojca swego 
obrała, zostawi talem statum, jako sam zastał, bo non suffi  ciunt, ani iuramentum 
novum praestitum, ani diploma datum et edictum. Prawda gloriosius było Kró-
lowi JM ani iuramentum, ani diploma czynić, ale consiliarii violenti, pokrywając 
violenta consilia et imperfecta, nie potrzebnie wdali in modum meliorationis et 
restitutionis aversi status in integrum, per modum non practicabilem. 

51 Dyplom króla Michała wydany w obozie pod Lublinem 1 XI 1672, w: Diariusz kołowania i konfederacji 
pod Gołębiem i Lublinem w 1672 roku wraz z aktem konfederacji, oprac. A. Przyboś, K. Przyboś, Wrocław–War-
szawa 1972, s. 108–110.

52 a-a W tekście „confumaciam”. Poprawny zapis u A.Ch. Załuskiego, op. cit., t. I, cz. I, s. 426 („confiden-
tiam”).
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Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina 
pisana 167253

Inne kopie54: 1. „Passio Nicolai Prazmowski secundum Lublinum scripta 1672 
in decembre”. BPAU-PAN, rkps 8610, k. 66–6755; 2. „Passio primatis nobilis Nicolai 
Prazmowski secundum Lublinum”. BPAU-PAN, rkps 1070, k. 559v–560; 3. Passio 
primatis nostri Nicolai Prazmowski secundum Lublinum. BN BOZ, rkps 1188, 
s. 407–408; 4. „Passio primatis nostri Nicolai Prazmowski secundum Lublinum 
1672 Anno”. BK, rkps 13615, k. 3; 5. „Passio primatis nostri Nicolai Prazmowski 
secundum Lublinum 1672”. BUW, rkps 1958, k. 107–107v; 6. „Passio domini no-
stri primatis Prazmowski secundum Lublinum”. APPoz., ABC, rkps 2651, s. 443.

[s. 251] Męka prymasa naszego Mikołaja Prażmowskiego. 
Onego czasu rzekł Prażmowski do uczniów swoich: Wiecie że Michał król zgro-

madza stan szlachecki, a  podobno ja będę z  arcybiskupstwa56 zrzucony i  gdzie-
kolwiek do klasztoru wtrącony. Tedy się zgromadzili książęta i wszytka Rzeczpo-
spolita Polska na przedmieściu opatowskim i związek między sobą uczynili, aby 
Królowi i Rzeczpospolitej szkody i krzywdy uczynione były zemszczone, i Rzecz-
pospolita aby była uspokojona. Pirs[z]ego tedy dnia przyszli po onej radzie do 
Warszawy uczniowie Prażmowskiego i pytali go, gdzie chce [s. 252], aby mu jeść 
nagotowali, a on odpowiadając rzekł im: Idźcie do Gołębia57 [i] powiedzcie woje-
wodzie krakowskiemu58, że Mistrz z marszałkiem59 i z podskarbiem60, kasztelanem 
poznańskiem61 i z stolnikiem koronnym62 i z inszymi uczniami u ciebie wieczerzać 
będą. Poszli tedy i uczynili jako im rozkazał. Przy wieczerzy tedy rzekł do nich 
Prażmowski: Podobno mię któryś z was wyda. I poczęli wszyscy społom przysię-
gając mówić: Choćby nam przyszło umierać nie zaprzemy się ciebie. Gdy się tedy 
wieczerza i rada skończyła, wyszedł jeden z nich i wszytkie ich Punkta aprzeciw-
ko63a Królowi i Rzeczpospolitej, machinacje i prywatne rady, Królowi i Rzeczpo-
spolitej objawił64, co we wszytkim jest sprawiedliwe świadectwo jego. 

53 BJ, rkps 108, s. 251–252.
54 Wszystkie kopie spisane są po łacinie. Istniały również kopie w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w War-

szawie (dalej: BOK), rkps 330, k. 168; rkps 3411, s. 133–135.
55 Odpis z BOK, rkps 460, k. 548.
56 Arcybiskupstwo gnieźnieńskie.
57 Gołąb nad Wisłą w województwie lubelskim.
58 Aleksander Michał Lubomirski, wojewoda krakowski.
59 Jan Sobieski, marszałek i hetman wielki koronny. 
60 Jan Andrzej Morsztyn, podskarbi wielki koronny.
61 Krzysztof Grzymułtowski, kasztelan poznański.
62 Jan Wielopolski, stolnik koronny.
63 a-a Słowo „przeciwko” występuje dwukrotnie.
64 Punkta rady malkontentów z obozu pod Gołębiem die 9 octobris 1672. Pismo to jest zamieszczone poniżej. 
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Gdy potym był Prażmowski we wsi Placentego65 nazwanej u starosty bolimow-
skiego66, stał się w generalnym kole dekret67 przeciwko Prażmows[kiemu] pod Lu-
blinem, żeby żadnego głosu i przystępu w Senacie nie miał, a dla dalszej rady, aby 
był odesłany do papieża68. Natenczas przyszedł legat69 ze  stolicy apostolskiej do 
Króla i przyczyniał się za nim. Lecz pospólstwo co raz to bardziej wołali mówiąc: 
Jeżeli mu to przebaczysz królem naszym nie będziesz wiele, albowiem przez nie-
go ucierpieliśmy i  ludu nie mało zawiódł i  wszytko królestwo turbuje, mówiąc: 
W ręku moich wojna, sąd, i w ręku moich wniwecz obrócić, Króla z tronu strącić 
[i] inszego na nim posadzić. Nadszedł też w tym brat jego sekretarz koronny70 do 
obozu71 i rzekli mu: I ty żeś jeździł do Wiednia dla rozwodu72 i przyobiecali mu dać 
poselstwo małżeństwo73. Lecz on nie czekając uciekł, mówiąc: Nie rozumiem co 
mówicie. A natychmiast kur (alias Francuz) zapiał, iż pokój z Holendrami74 z łaski 
Bożej jest uchwalony. 

Mikołaja tedy Prażmowskiego wszyscy potępili, i z nim dwu rodzonych braciej, 
wojewodę płockiego75 i  chorążego nadwornego76, i  rozdzielili dobra ich między 
zasłużonych77, a o głowy ich pus[z]czali losy. Było też na ten czas wiele inszych 
Machiawelistów albo buntowników, lecz dla pewnych przyczyn puszczono ich. 
Podczas zaś wieczora przyszło nie małe pospólstwo do Króla mówiąc: Panie wspo-
mnieliśmy sobie, iż ten zwodnik abo zdrajca, to jest tym się imieniem tytułował 
Prażmowski, powiedział: Po trzech miejscach powstanę. Idźcież wy do Prus78 tam 
mnie obaczycie. 

aKaż że tedy tego franta dobrze strzec, ażeby nie był ostatni błąd gorszy nad 
pier[w]szy. Po staremu zdrajca swego dokazał. Trucizną poganin króla Michała 
pomazał. Bóg daj, [aby] głębiej piekła gorzał79a.

65 W  kopii łacińskiej wymieniona jest „Placentia”, zob. BK, rkps 13615, k.  3; zapewne Placencja pod 
 Łowiczem.

66 Zygmunt Grudziński, starosta bolimowski.
67 Akt konfederacji gołębskiej, zob. Diariusz kołowania…, s. 91–108.
68 Klemens X, papież.
69 Angelus Ranuzzi, nuncjusz papieski w Polsce.
70 Franciszek Prażmowski, sekretarz wielki koronny.
71 Obóz pospolitego ruszenia pod Gołębiem i pod Lublinem.
72 Na początku 1672 r. Franciszek Prażmowski udał się do Wiednia, aby uzyskać zgodę cesarza Leopol-

da I na rozwód królowej Eleonory Habsburżanki z Michałem Korybutem.
73 Zapis niejasny. Zapewne pomyłka kopisty.
74 Ludwik XIV toczył wówczas wojnę z Holandią (Republiką Zjednoczonych Prowincji).
75 Samuel Jerzy Prażmowski, wojewoda płocki.
76 Wojciech Remigian Prażmowski, chorąży nadworny koronny.
77 Pałac ujazdowski przekazano królowi Michałowi, Nieporęt kamedułom, a dobra dziedziczne marszałko-

wi konfederacji gołąbskiej S. Czarnieckiemu. 
78 Prusy Królewskie.
79 a-a W kopiach łacińskich brak ostatniego akapitu. Zapewne został dopisany później.
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Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipublicae formam et 
contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone80

Inne kopie: 1. „Punkta przeciwko prawu zwyczajem dawnym w Rzeczypospo-
litej uchwalonemu, ustanowieniu konfederacyi lubelskiej służące”. BCzart., rkps 
170, s. 511–51481; 2. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipubli-
cae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”. BCzart., rkps 
405, s. 436–437; 3. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipublicae 
formam et contra decentiam w  konfederacyją lubelską włożone”. BCzart., rkps 
408, k. 633v–634v; 4. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipubli-
cae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”. BCzart., rkps 
1592, s.  387–389; 5. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipubli-
cae formam et contra decentiam w konfederacyi lubelskiej włożone”. BCzart., rkps 
1666, s.  503–506; 6. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajów, antiquam Reipubli-
cae formam et contra decentiam w konfederacyjej lubelskiej włożone”. BN BOZ, 
rkps 1188, s. 331–333; 7. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipu-
blicae formam et contra decentiam w konfederacyi lubelskiej włożone”. BJ, rkps 
akc. 23/57, k. 219–220v; 8. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Re-
ipublicae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone 1672”. 
BUW, rkps 1958, k.  101–102; 9. „Punkta przeciwko prawu zwyczajem dawnym 
w Rzeczypospolitej uchwalonemu, ustanowieniu konfederacyi lubelskiej służące”. 
BK, rkps 372, k. 284–285v; 10. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam 
Reipublicae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”. BK, 
rkps 372, k. 320–322; 11. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipu-
blicae formam et contra decentiam w  konfederacyi lubelskiej włożone”. BRacz., 
rkps 7, s. 530–532; 12. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipubli-
cae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”. AGAD, APP, 
rkps 45, t. IV, s. 53–54; 13. „Punkta przeciwko prawu, zwyczaju, antiquam Reipu-
blicae formam et contra decentiam w konfederacyją lubelską włożone”. APŁ, ARB, 
rkps 497, s. 421–423; 14. „Punkta przeciwko prawu, zwyczajom, antiquam Reipu-
blicae formam et contra decentiam w  konfederacyją lubelską włożone”. AGAD, 
AR, dz. II, ks. 24, s. 605–610; 15. „Punkta konfederacyjej przeciwko pod Lublinem 
stanowione”. APG, rkps 300,R/Ee,22, s. 1181–1184.

[s. 198] 1. Napisano stany koronne, a Wielkiego Księstwa Litewskiego tam nie 
było, tot contra unionem, gdzie wyrażono, że zjazdy zawsze koronne z Wielkim 
Księstwem Litewskim spólne być mają. Infamia całego narodu kiedy piszą, że Po-
lacy Turczyna wprowadzili, Króla w Warszawie oblegli, abdykacyją radzili, cek[h]
auz opanowali, et tot alia crimina, których nie wywodzono. 

2. Inwitują ichm. [Wielkie] Księstwo Litewskie i [Księstwo] Pruskie do tej kon-
federacyjej, a  na miasta pruskie i  litewskie statuunt legem, zaraz aby w  sześciu 

80 BCzart., rkps 3075, s. 198–201 z późniejszym dopiskiem „Anno 1672”. Pismo w wersji łacińskiej zob. 
A.Ch. Załuski, op. cit., t. I, cz. I, s. 421–423.

81 Z dopiskiem „1672 die 19 novembris”.
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niedziel przysięgali, nie czekając zjazdu generalnego82, jeżeli te dwie prowincje 
przyjąć i poprzysiąc zechcą tę konfederacyją albo nie? To już przeciwko prawu, że 
bez nas na nas.

3. Pieczęci pokojowej przeciwko wszytkim prawom do spraw Rzeczypospolitej 
wprowadzony usus. 

[s. 199] 4. Do sądów perduellionis tak wiele deputatów jako do Trybunału Ko-
ronnego naznaczono, przeciwko konstytucjej anni 1588 i  elekcyjej JKMci 1670, 
przeciwko prawu sądzić pro libera voce Olizara83, Żabokrzyckiego84, Grudzińskie-
go85, jako i w recesie86 dołożono, że ktoby ten zjazd rwał, pro hoste Patriae ma być 
rozumiany et protestationis cassatio. To już libera vox zniesiona, co nie mogło być, 
nec circumscriptio nuda bez Wielkiego Księstwa Litewskiego i [Księstwa] Pruskie-
go, i senatu duchownego.

5. Summarius processus, którego się Polacy zawsze strzegli wprowadzony, kiedy 
jm. księdza arcybiskupa87, pana wojewodę płockiego88 i pana chorążego nadwor-
nego koronnego89, non citatum sine additione patroni, sine inquisitione kondem-
nowali, et sine iudicio, contra fundamentalia iura Regni, nieminem captivabimus. 
Violata iurisdictio na tym papalis, kiedy świeccy arcybiskupa sądzili, dobra jego 
sekwestrować chcieli, przez co oraz z  ojcem świętym powadzili się, kiedy senat 
papieski w pospolitym ruszeniu zkontemptowany, że nas pewnie na wojnę turecką 
posiłkować nie będzie. 

6. Kazano ekonomie koronne i Wielkiego Księstwa Litewskiego oddawać vigo-
re confaederationis, co nie tylko przeciwko prawu, które kontrakty trzymać każe, 
ale też contra vincula unionis, bo in absentia Wielkiego Księstwa Litewskiego ci-
ves, pisać [s. 200] prawa ichm. nie mogli, którzy swój statut osobliwy mają. 

7. Urzędów koronnych przywilejami dożywotnimi i przysięgą koronną obwaro-
wanych, odmieniać i z dożywotnich na doczesne obracać, sine consensu omnium 
ordinum nie mogli. 

8. Zapalili ichm. wielkie incendium belli civilis, kiedy na wojsko punkt napisa-
li, że jeśliby kto do konfederacyjej z nich non accedent, pro rebellibus et hostibus 
Patriae deklarowali, i stąd teraz czy rokosz czy konfederacja w wojsku koronnym 
stanęła i poprzysiężona.

9. Exulat iustitia kiedy obwarowawszy i  securitatem w  konfederacyjej consi-
liorum uczyniwszy, pana Broniewskiego90 w kole zabito, sprawy jego nie sądzono, 
i codziennie crimina w oczach Króla JM i wszytkich województw impunita zostały.

10. Zniesiony Trybunał Koronny, kiedy nowa forma iudiciorum w wojewódz-
twach, cum appellatione do marszałka91, do Warszawy postanowiona.

82 Zjazd generalny w Warszawie. 
83 Jan Aleksander Olizar, podsędek kijowski, zerwał sejm koronacyjny w 1669 r.
84 Aleksander Żabokrzycki, cześnik bracławski, zerwał sejm nadzwyczajny w 1670 r.
85 Kazimierz Grudziński, wojewodzic rawski, zerwał sejm zwyczajny w 1672 r.
86 Reces lubelski, zob. Diariusz kołowania…, s. 110–116.
87 Mikołaj Jan Prażmowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. 
88 Samuel Jerzy Prażmowski, wojewoda płocki.
89 Wojciech Remigian Prażmowski, chorąży nadworny koronny.
90 Jan Firlej Broniewski (Broniowski), zob. przyp. 50.
91 Stefan Stanisław Czarniecki, marszałek konfederacji gołąbskiej. 
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11. Derogatum iuribus panów hetmanów, kiedy wojsko z wypraw formowane, 
nie pod hetmańską władzą, ale marszałka kołowego podane, czego że pati hetmani 
i wojsko nie chcą patet z przysięgi.

12. Temuż panu marszałkowi data potestas wydawania uniwersałów i innote-
scencyi do województw, cum praeiudicio iurium majestatis. 

13. Do otworzenia skarbu koronnego i  klejnotów zastawienia data potestas, 
[s. 201] praeiudicat Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, którego dwóch senatorów, 
wileński i trocki wojewodowie mają klucze, i bez Wielkiego Księstwa Litewskiego 
statui to nie mogło.

14. Paena publica ex infamibus et capite diminutis Wierzbowskiego92 i Ubysza93 
zniesiona, być nie mogła, chyba cum consensu omnim ordinum, to i w tym pra-
eiudicium Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i [Księstwu] Pruskiemu.

15. Zniesiono sejmy, fundamenta libertatis, kiedy zjazd tylko jakiś, nie sejm do 
Warszawy pro die 4 ianuarii naznaczony.

16. Zniesione sejmiki, kiedy koła partykularne tylko, a nie listy zawarte, nie in-
strukcyje przez posłów wyprawione, i nie sejmiki złożone.

17. Zniesiona izba poselska, kiedy nie zasiadając w niej posłowie z marszał-
kiem, z jm. wespół i z senatem zasiadać mają.

18. Zniesiona libera electio marszałka jako na każdym sejmie być powinna, kie-
dy pod tęż laskę posłom Obojga Narodów, na kołach i sejmikach nowo obranym 
iść każą.

19. Znoszą ichm. prawa i statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy koła nie 
sejmiki, aby jm. Wielkiemu Księstwu Litewskiemu naznaczył intimant, co insciis 
et invitis statibus Wielkiego Księstwa Litewskiego być nie mogło.

20. Naznaczenie deputatów dwudziestu do boku Króla JM na rezydencyją, tol-
lit antiquam Reipublicae formam, gdy Wielkiego Księstwa Litewskiego i pruskich 
posłów nie masz.

Tych punktów, którym nie wyrówna antiqua Reipublicae forma, poprawić na 
przyszłym sejmie potrzeba. A przy dostojeństwie pańskim stawając starać się, aby 
uchodząc bellum civile, na które się zanosi, kiedy na rokosz czy li konfederacją 
przysięgę wykonało wojsko94, na przyszłym sejmie modis civilibus mogła się uspo-
koić Rzeczpospolita. 

92 Mikołaj Wierzbowski, chorąży łęczycki. 
93 Stanisław Michał Ubysz, chorąży gostyński.
94 Konfederacja szczebrzeszyńska zawiązana przez wojsko koronne 23 XI 1672 r. 
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Punkta rady i mowy jm. pana podskarbiego koronnego w zamku łowickim95

Inne kopie: 1. „Punkta niektóre wypisane jego mości pana podskarbiego ko-
ronnego do swego konfi denta z Łowicza z zamku 19 octobris anno 1672”. BOss., 
rkps 212, k.  10–10v; 2. „Punkta niektóre mowy pana podskarbiego koronnego 
w Łowiczu w zamku die 19 octobris 1672”. BUW, rkps 1958, k. 77v.

[k. 571] [1.] Jako widzę, że ta wojna nic nam nie sprawiła, ponieważ ani Król 
abdykował96, lubo nasz resident97 dobrze [się] nam sprawił, któremu się przez ten 
czas płaciło. Zaczym i teraz nam potrzeba jako najprędzej posłać pieniędzy, aby 
mógł zatrzymać Turka98 z wojskiem albo w Ukrainie albo w Wołoszech99, bo ina-
czej na naszę stronę musiało by być źle.

[2.] A  lubo stanęła konfederacyja100 między drobną s[z]lachtą, a dobra nasze 
mają konfi skować101, to nam jeszcze szkodzić nie może, mamy sposób. Ponieważ 
województwa i powiaty, które nie weszły w pospolite ruszenie, wyprawę ich po 
sobie mieć będziemy, i na sejm zechcą się zgodzić, tedy ich łatwo będzie rozerwać 
przez swoich. A teraz do wojska Obydwu Narodów posłać i osypać ich dobrze pie-
niędzmi, a żeby naszę stronę trzymali, przez których naszę otrzymamy amnestią, 
jeżeli nam jej potrzeba będzie, jako nieboszczyk pan Lubomirski102. 

[3.] A  tym czasem znieść się nam potrzeba z  naszem elektem103, aby swoje 
wojsko wprowadził w Wielkopolskę, i mamy nasze zaciężne ludzie lubo przez Po-
morszczyznę104 i Litwę sprowadzić je łatwo możemy. 

[4.] A że wyprawują jego mości księdza referendarza105 do Rzymu, posłać do 
niego perswadując mu, aby się z tej funkcyjej wymówił, wymawiając się złym zdro-
wiem, aby snadniej mógł zlecić tę legacyją jm. księdzu Sczuce106, który nam jest 
barzo przychylny, i we wszytkim nas przestrzega, i awizami nas co dzień obseła.

[5.] O śmierć Króla jako najprędzej starać się, przez medicamenta107 lubo przez 
potrawę, lubo przez piwniczne108 snadno tego dokazać możemy, tylko naszego 
konfi denta posłać dobrego. Zaczym na sukcesora pozwolą, i tak s[z]lachtę drobną 
wygubić możemy, i wolność ich zawziętą.

95 BPAU-PAN, rkps 1070, k. 571.
96 Michał Korybut Wiśniowiecki. W czerwcu 1672 r. malkontenci próbowali nakłonić go do abdykacji.
97 Mikołaj Syri (Siri), rezydent polski w Turcji.
98 Mehmed IV Avgi, sułtan turecki. 
99 Mołdawia.
100 Akt konfederacji gołąbskiej, zob. Diariusz kołowania…, s. 91–108.
101 Konfederaci gołąbscy zamierzali skonfiskować majątki malkontentów. 
102 Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki koronny i hetman polny koronny.
103 Książę Karol Orleański de Longueville.
104 Prusy Królewskie.
105 Jan Małachowski, referendarz duchowny koronny.
106 W drugiej kopii tego pisma: „Szczuce”, zob. BOss., rkps 212, k. 10v; Jan Kazimierz Szczuka, opat parady-

ski.
107 Pogłoski o zamiarze otrucia króla Michała przez malkontentów pojawiły się już w 1671 r.
108 W drugiej kopii tego pisma: „piwnice”, zob. BOss., rkps 212, k. 10v.
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Punkta rady malkontentów z obozu pod Gołębiem die 9 octobris 1672109

Inne kopie110: 1. „Punkta rady niby od jm. księdza arcybiskupa gnieźnień-
skiego i jm. pana marszałka wielkiego koronnego z inszemi przyjaciółmi mianej 
w Gołębiu po zerwanym sejmie anni 1672 zmyślone od regalistów, na pobudze-
nie s[z]lachty przeciwko nim pod czas obozu gołębskiego w tymże roku”. AGAD, 
APP, rkps 45, t. IV, s. 23–24; 2. „Punkta rady w Gołębiu podrzuconej w wojsku”. 
APŁ, ARB, rkps 497, s. 348–349; 3. „Rada zdradziecka adwersarzów Rzeczypospo-
litej in anno 1672”. BOss., rkps 210, s. 146–147; 4. „Punkta rad malecontentorum 
przejęte”. BOss., rkps 212, k. 9–9v; 5. „Projekt quasi punkta w Gołębiu rady col-
ligatorum malcontentorum”. BPAU-PAN, rkps 368, k. 241; 6. „Punkta które ktoś 
pod Gołębiem w  obozie przed namiotem królewskim podrzucił”. BPAU-PAN, 
rkps 1070, k. 541; 7. „Punkta rady malkontentów w Gołębiu nad Wisłą 1672 die-
bus julii przeciwko królowi Michałowi świeżo obranemu i przeciwko Rzeczypo-
spolitej”. MNK, rkps 483, k. 60; 8. „Punkta malecontentorum”. BJ, rkps 5, s. 1033; 
9. „Punkta rady in rationibus gołębskich transakcjej”. BŁop., rkps 1996, k. 43–43v; 
10. „Punkta w Gołębiu rady malcontentorum”. APPoz., ABC, rkps 2651, s. 436–
437; 11. „Punkta rady w Gołębiu po sejmie die 8 octobris 1672”. BUW, rkps 1958, 
k. 67v; 12. „Punkta rady w Gołębiu, jakby miały być tam konkludowane in aestate 
praeterita na pewnym kongresie między księdzem arcybiskupem, panem wojewo-
dą krakowskim i panem marszałkiem wielkim koronnym. Publikowano je teraz na 
pospolitym ruszeniu i udano za rzecz prawdziwą”. ANK, AP, rkps 16, s. 282. 

[k. 63] 1. Starać się wszelakim sposobem, aby pospolite ruszenie nie doszło 
i nie było.

2. Jeżeli stanie, starać się, aby w gromadę nie wprowadzić.
3. Jeżeli się wprowadzi, zatrzymać je jak najdłużej, pomykając się albo w bok 

albo w zad, albo mostem111 przedłużyć i zwłóczyć.
4. Jeśli się przeprawi, zwłóczyć je zatrzymaniem niektórego województwa, 

trwogami albo w bok albo w zad wstąpieniem, żeby się im przykrzyć, aby do koła 
generalnego nie przyszyło. 

5. Jeśli się pomykać będzie, stawiać ich na głodnych miejscach.
6. Wojsko trzymać i osypować, żeby nie przychodziło do tego consultum, jeżeli 

się pospolite ruszenie nie przeprawi, aby wojsko w bok odemknąć albo na inszą 
stronę Wisły przeprawić, żeby go nie psowano, a przykrzyć się nim rawskiemu, 
poznańskiemu112 i inszym regalistom, aby się upamiętali.

7. Jeżeli wojsko wokować będą albo grozić mu, wniść w konfederacyją i pó[j]ść 
na świętą Agnieszkę113 albo na wiosnę, wniść w Prusy114 i tam czekać na inszych.

109 BPAU-PAN, rkps 8610, k. 63–64. Odpis sporządzony przez Bolesława Ulanowskiego z BOK, rkps 760, 
k. 353.

110 Istniały również kopie w BOK, rkps 391, k. 351; rkps 3411, s. 135–136.
111 Most pod Regowem, na wprost Gołębia.
112 Województwa rawskie i poznańskie. 
113 Święto św. Agnieszki wypada 21 stycznia. 
114 Prusy Królewskie. 
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8. A że największe insultus być ma na pana podskarbiego115 i na pana poznań-
skiego116, tedy trwogę na Kraków uczyniemy et sub praetextu uwięzienia korony 
i skarbów senatus consultus licentiować, co się i nam przygodzić może, a pan po-
znański niech się infi rmitate złoży, inszy zaś starością, bo non expedit mieszkać, 
aby ich nie egzaminowano z fortelów naszych.

9. Jeżeliby pana marszałka117 wojsko odstąpić miało, do Prus przebierać albo do 
Krzepic propter armanda consilia.

10. Jeżeli[by] Turczyn progres miał uczynić i  naszych opasywać życzliwych, 
perswadować, aby haracz ukrainny i [k. 64] Kamieńca poddanie pozwolono, czym 
się on kontentować będzie, a  my z  nowym elektem potym odbierzemy, jako za 
Szwedów było118, a pospolitacy na to snadno pozwalają, aby tylko do domów po-
wrócić. Z tego dwój pożytek. Jedna, że tego intruza podamy ad odium populi przez 
tak sromotne traktaty. Druga, że zwleczemy do wiosny, aż nastanie nowy electus. 
Trzecia, że już na wiosnę pospolitego ruszenia nie sprowadzi, wojska nie będzie et 
succumbet.

11. Jeżeli dyrektora119 obiorą, starać się o swego, a jeżeli nie, przekupią go.
12. Prawa pisać, a na żadne nie pozwalać, ponieważ ani Litwy, ani Prusaków120, 

ani duchownych nie masz.
13. Na protektora wokowanie jak najprędzej zaciągać.
14. O dyrektorów121 swoich i rotmistrzów w pospolitym ruszeniu122 starać się 

mocno.
15. Na wiosnę dla sprowadzenia elekta o zaciążnych ludzi starać się
16. Jeżeliby nie mogli, a  sejm konny stanął123, impedire egzekucyjej jego tak, 

jako przeszłego124.
17. O  konfederacyją z  Turczynem, Ordą i  Doroszenkiem125 starać się przez 

swoje subiecta.
18. Około dyrektora najbardziej ich impedire.
19. Nie zawadzi intra populum condolere, że armaty i piechoty nie masz et una 

cervix ad securim.
20. Jeżeli confi scationem bonorum albo privationem, jako populo podano, ar-

chiepiscopatum eius accipiat alter126, to jest nie będzie, exequantur.

115 Jan Andrzej Morsztyn, podskarbi wielki koronny.
116 Krzysztof Grzymułtowski, kasztelan poznański.
117 Jan Sobieski, marszałek i hetman wielki koronny.
118 „Potop” szwedzki z lat 1655–1660.
119 Marszałek koła generalnego.
120 Pod Gołębiem i Lublinem nie było pospolitego ruszenia z Wielkiego Księstwa Litewskiego i z Prus Kró-

lewskich.
121 W innej kopii tego pisma: „O duktorów”, zob. AGAD, APP, rkps 45, t. IV, s. 24.
122 Oficjaliści pospolitego ruszenia.
123 Sejm konny z udziałem ogółu szlachty, który miał się odbyć w obozie pospolitego ruszenia.
124 Sejm nadzwyczajny z 1672 r.
125 Piotr Doroszenko, hetman zaporoski (od 1669 r. uznawał protekcję Turcji).
126 Mikołaj Jan Prażmowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. 
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Relacje z pobytu Stanisława Augusta w Lublinie w 1781 r.

Stanisław August w okresie swojego panowania odbył kilka ważniejszych po-
dróży1. Jedną z nich była wyprawa do Wiśniowca, zorganizowana jesienią 1781 r. 
w związku z przejazdem przez terytorium Rzeczypospolitej rosyjskiej pary wiel-
koksiążęcej – następcy tronu, syna Katarzyny II, księcia Pawła oraz jego małżonki 
Marii Fiodorówny. Oboje wracali wówczas z dłuższej podróży po Europie, którą 
odbywali incognito posługując się nazwiskiem du Nord2. 

Trasa przejazdu Stanisława Augusta do Wiśniowca miała wieść przez Lublin. 
Jeszcze przed przybyciem monarchy do stolicy województwa lubelskiego, prze-
słał on Kajetanowi Olizarowi, ówczesnemu marszałkowi Trybunału Koronnego, 
instrukcje odnoszące się do oczekiwanego sposobu przyjęcia. Stanisław August 
chciał, żeby wszystko odbyło się bardzo skromnie. Przede wszystkim król nie 
życzył sobie żadnych hucznych uroczystości w  czasie swojego przejazdu przez 
miasto. Przestrzegał, że jeśli dowie się o jakichś specjalnych przygotowaniach, to 

1 Najważniejsze podróże pod względem politycznym, to wyjazdy do Wiśniowca w 1781 r. oraz Kaniowa 
w  1787  r. Do tej kategorii należy zaliczyć także wyprawę na sejm do Grodna w  1784  r. Generalnie literatura 
dotycząca podróży Stanisława Augusta jest stosunkowo obszerna: Z. Czumaj, Król Stanisław August Poniatowski 
w Węgrowie (1784 r.) z kronik węgrowskiego klasztoru oo. reformatów, „Rocznik Liwski” 2008–2009, t. 4, s. 94–106; 
J. Sykulski, Dwaj Poniatowscy w Końskich w 1787 i 1817 roku, Końskie 1993; T. Samojlik, Stanisław August Ponia-
towski w Puszczy Białowieskiej (30 sierpnia – 2 września 1784), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2005, 
t. 53, nr 1, s. 35–52; M. Bober, Nieznane przekazy Diariusza podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński 
Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 121–139; M. Olszewska, Podróże króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego do Kamieńca Podolskiego (1781) i Kaniowa (1787) w świetle pamiętników i diariuszy. Analiza 
wybranych przykładów, w: Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, 
s. 330–333; A. Kozibąk, Opis wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na zamku w Ojcowie 5 lipca 1787 
roku, „Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera” 2015, t. 25, s. 241–245; M. Marek, Król 
Stanisław August Poniatowski w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 2015, t. 81, s. 119–137; K. Jakimowicz, Codzien-
ność monarchy podczas pobytu Stanisława Augusta w  Puławach w  1777 roku, „Rocznik Lubelski” 2020, t.  46, 
s.  37–55; M.  Olszewska, Dni galowe i  inne rocznice oraz oficjalne podróże Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1764–1795), „Rocznik Historii Sztuki” 2019, t. XLIV, s. 215–226; eadem, Oprawa artystyczna podróży Stanisława 
Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 roku, „Biuletyn Historii Sztuki” 2011, t. 73, z. 1–2, s. 133–180; eadem, 
Wizyta Stanisława Augusta Poniatowskiego w Lipkowie, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profe-
sorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. M. Olszewska, A. Skrodzka, Warszawa 2015, s. 556–560; P. Wą-
troba, Wezuwiusz w Kaniowie – realizacje Jakuba Kubickiego z okazji spotkania Stanisława Augusta i Katarzyny II 
w maju 1787 r., w: Stanisław August i  jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, 
Z. Zielińska, Warszawa 2013, s. 195–211.

2 W. Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012, s. 75; R. Butter-
wick, The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733–1795. Light and flame, New Haven-London 2020, s. 140–141.
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ominie Lublin, choćby miał nadłożyć kilka mil drogi. Zapowiadał K. Olizarowi, że 
może przyjechać do niego na obiad, ale pod warunkiem braku alkoholu na stole. 
Dalej monarcha pisał: 

„Tę jedyną rzecz pozwalam, żeby cechy i zakony na przejeździe moim 
stanęły, bo rzecz jest naturalna, że poddani pana swego radzi widzieć, czyli 
przed, czyli po obiedzie mogę być na ratuszu dla widzenia potrzebnych po-
praw w mieście, tudzież dla przyjęcia tamże publicznego przez usta W[ać] 
Pana z laską w ręku urzędowną”. 
Prosił przy tym, aby ograniczyć oracje powitalne do minimum, a strzelania na 

wiwat zakazał zupełnie3.
Stolnik koronny zapewniał monarchę, że żadnych przygotowań z wielkim roz-

machem nie planuje czynić, a co więcej miał pokryć koszt naprawy ulicy „która 
jest pryncypalniejszą i przez którą J[ego] K[rólewska] M[ość] przejeżdżać będzie 
koniecznie, bo innej rady nie ma”4. Zapewne chodziło o drogę biegnącą przez Kra-
kowskie Przedmieście. Jak niebawem przekonał się monarcha, obietnice K. Oliza-
ra nijak miały się do rzeczywistości, o czym uświadomił króla Adam Naruszewicz, 
posiadający od samego stolnika informacje o czynionych przez niego przygotowa-
niach do wizyty króla w Lublinie5. Marszałek Trybunału Koronnego myślał nawet 
o wystawieniu marmurowego posągu władcy6. Kiedy dowiedział się o bardzo scep-
tycznym stosunku Stanisława Augusta do tej koncepcji, co najpierw stało się za 
pośrednictwem koniuszego koronnego Jana Kickiego, a następnie samego króla, 
stworzył projekt okazjonalnego medalu, którym podzielił się z A. Naruszewiczem. 
W ten sposób wiadomość o poczynaniach K. Olizara dotarła do Stanisława Augu-
sta, który jednoznacznie zakazał bicia jakiegokolwiek medalu oraz konstruowania 
dekoracji w przestrzeni miejskiej Lublina. Monarcha wyrażał jedynie gotowość do 
wysłuchania powitania na ratuszu, zobaczenia parady cechów oraz zakonów i zje-
dzenia obiadu. Zwracał uwagę, że więcej radości da mu przeznaczenie środków na 
brukowanie ulic i porządkowanie miasta aniżeli na pełne przepychu powitanie7.

Niemniej K. Olizar podnosił jeszcze inne kwestie związane z pobytem Stani-
sława Augusta w  Lublinie. Chodziło przede wszystkim o  zabezpieczenie miasta 
w trakcie wizyty królewskiej. Ówczesny marszałek Trybunału Koronnego nalegał, 
aby wydany został ordynans, pozwalający na powiększenie lubelskiego garnizonu 
o żołnierzy stacjonujących w Łęcznej. Tłumaczył, że w Lublinie wartę przy szla-
checkim sądzie najwyższym pełni jedynie 40 żołnierzy, a  w  mieście wszystkich 
jest 126. Uważał, że to zdecydowanie zbyt mało do skutecznego kontrolowania 

3 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart.), Stanisław August do Kajetana Olizara, 
28 IX 1781 r., sygn. 681, s. 420–422. 

4 BCzart., Kajetan Olizar do Adama Cieciszowskiego, 30 IX 1781 r. z Lublina, sygn. 681, s. 425. 
5 Adam Naruszewicz do Stanisława Augusta, 2 X 1781 r., w: Korespondencja Adama Naruszewicza 1762–

1796, wyd. J. Platt, red. T. Mikulski, Wrocław 1959, s. 198. 
6 Na jego podstawie miał znajdować się łaciński napis o treści: „Wdzięcznej pamięci Stanisława Augusta, 

króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, najlepszego i najmędrszego władcy, gdy on w podróży na Wołyń 
zwiedział to miasto, sławne z wiecznego przymierza Polaków z Litwinami i z Najwyższego Trybunału Koronnego 
– poświęcił Kajetan Wołczkiewicz Olizar, stolnik koronny oraz tegoż Trybunału marszałek”, cyt. za ibidem, s. 199.

7 Stanisław August do Adama Naruszewicza, 2 X 1781 r., w: Korespondencja…, s. 199–200.
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pospólstwa, którego spodziewał się w bardzo dużej liczbie. Szacował, że sześciu 
żołnierzy będzie musiało zostać rozmieszczonych przy schodach na ratusz, czte-
rech wewnątrz gmachu przy „kratkach trybunalskich”, dwóch przy tronie oraz 
kilkunastu na odwachu. Do tych potrzeb dochodziła jeszcze konieczność zabez-
pieczenia ulic miejskich8. Król nie podzielał jednak zapatrywań stolnika koronne-
go. W dniu 6 października, czyli jeszcze przed wyruszeniem w podróż, powtórzył 
swoje życzenia co do skromnego powitania, zastrzegając, że może zostać jedna 
brama triumfalna, która wówczas miała już być wystawiona. Jednoznacznie zaka-
zał sprowadzania dodatkowego wojska, zapowiadając, że jego wizyta będzie krótka 
i sprowadzi się jedynie do wizyty na ratuszu oraz obiadu u K. Olizara9.

Ostatecznie monarcha wyjechał z Warszawy w dniu 9 października o godzinie 
9.00 rano i po dwóch dniach podróży, wiodącej przez Kozienice, Końskowolę, Ku-
rów i Markuszów, dotarł do Lublina10. Publikowane tutaj dwie relacje z wizyty mo-
narchy w stolicy województwa lubelskiego dają pogląd na szczegóły dotyczące jej 
przebiegu, pozwalają na zidentyfi kowanie urzędników ziemskich i państwowych, 
którzy byli wówczas obecni w  mieście, a  także naświetlają ceremonialną stronę 
witania króla Rzeczypospolitej. Autorzy obu relacji to osoby anonimowe, będą-
ce jednak naocznymi świadkami wydarzeń, odbywających się w Lublinie podczas 
pobytu Stanisława Augusta. 

Pierwsza z nich znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, w formie rękopiśmiennej, pod sygnaturą o numerze 451. Stanowi 
część kodeksu papierowego o nieznanej proweniencji, pisanego przez różne oso-
by w XVIII oraz XIX w. Autor relacji chronologicznie przedstawia poszczególne 
etapy wizyty Stanisława Augusta w Lublinie. Wskazuje na miejsca w przestrzeni 
miejskiej, w których odbywały się poszczególne wydarzenia, wymienia autorów 
wygłaszanych mów i streszcza ich treść. Narracja kończy się na wyjeździe monar-
chy z miasta i udaniu się w kierunku Krasnegostawu.

Drugi z publikowanych tekstów jest obszerniejszy i stanowi część „Dyaryusza 
Podróży Królewskiej do Wiśniowca w Roku 1781m”. Materiał ten, w formie ręko-
piśmiennej, znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w ze-
spole Archiwum Królestwa Polskiego, pod sygnaturą 193. Kilkunastostronicowy 
opis pobytu Stanisława Augusta w Lublinie ma podobny układ, jak w przypadku 
pierwszego z tekstów. Jest jednak bardziej szczegółowy, dostarcza więcej informa-
cji o okolicznościach wizyty króla w mieście, wreszcie zawiera także pełne treści 
mów wygłaszanych przez dygnitarzy witających Stanisława Augusta oraz odpo-
wiedzi od monarchy. Ramowy przebieg przedstawianych wydarzeń w obu tekstach 
jest analogiczny, w związku z czym nie należy wykluczać, że autor pierwszej relacji 
miał wgląd do treści „Dyaryusza...”.

8 BCzart., Kajetan Olizar do Adama Cieciszowskiego, 4 X 1781 r. z Lublina, sygn. 681, s. 439. 
9 BCzart., Stanisław August do Kajetana Olizara, 6 X 1781 r., sygn. 681, s. 445. Oczekiwania monarchy co 

do skromnego przyjęcia były elementem kreowania szerszego wizerunku władcy, któremu zależeć miało przede 
wszystkim na szczęściu obywateli, nie zaś na fasadowych dekoracjach powitalnych. Zwraca na to uwagę: A. Nur-
kowska, Miasto wita króla. Ceremoniał i  jego rola komunikacyjna w  diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 
1787), „Napis” 2010, t. 16, s. 239.

10 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Królestwa Polskiego (dalej: 
AKP), sygn. 193, s. 3.
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Lektura obu tekstów pozwala na skonstruowanie punktowego schematu prze-
biegu wizyty monarchy w Lublinie, który przedstawia się następująco: 

1. Przyjazd do Lublina od strony Wieniawy około godziny 11:00.
2. Powitanie przez cechy rzemieślnicze i  pospólstwo stojące przy trakcie war-

szawskim do Krakowskiego Przedmieścia.
3. Postój przed kościołem Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie 

znajdowała się brama triumfalna:
a) powitanie przez magistrat lubelski;
b) powitanie przez obecnych dygnitarzy państwowych (Antoni Lubomirski 

kasztelan krakowski, Ignacy Twardowski wojewoda lubelski, Kajetan Hry-
niewiecki kasztelan kamieniecki, Stanisław Małachowski referendarz ko-
ronny, Filip Olizar podczaszy litewski, Ignacy Scypion podstoli litewski) 
i szlachtę lubelską;

c) powitanie przez sufragana lubelskiego Jana Kantego Lenczowskiego i du-
chowieństwo.

4. Msza święta w kościele Kapucynów.
5. Mowy powitalne wygłaszane w kościele Kapucynów:

a) przez Jana Kantego Lenczowskiego;
b) przez Tomasza Dłuskiego podkomorzego lubelskiego;
c) przez rektora lubelskiej szkoły wydziałowej Franciszka Salezego Jezierskie-

go;
d) mowa Stanisława Augusta i podziękowania;
e) odśpiewanie Te Deum Laudamus.

6. Przejazd przez Krakowskie Przedmieście obok kościoła św. Ducha ulicą 
„ozdobnie spolerowaną” i wiwatowanie na cześć króla przez licznie zgroma-
dzone pospólstwo.

7. Przyjazd do gmachu Trybunału Koronnego w Rynku:
a) przejście do izby sądowej w asyście prezydenta Trybunału Pawła Tymote-

usza Gorzeńskiego oraz marszałka K. Olizara;
b) mowa K. Olizara;
c) mowa Jacka Trębińskiego sędziego ziemskiego lubelskiego;
d) mowa Andrzeja Koźmiana łowczego lubelskiego, w imieniu palestry;
e) mowa Stanisława Augusta.

8. Wizyta w  kościele ojców Dominikanów przy relikwiach z  drzewa Krzyża 
Świętego.

9. Przejazd do pałacu Pijarów na stancję K. Olizara:
a) obiad;
b) spotkanie z  kasztelanową krakowską Zofi ą Lubomirską i  innymi zgro-

madzonymi damami (Pelagia Potocka starościna halicka, Zofi a Głębocka 
deputatka krakowska, Antonina Puławska deputatka czernichowska, Zu-
zanna Wereszczyńska chorążyna krasnostawska, Marianna Anna Jezierska 
szambelanowa);

c) audiencje prywatne.
10. Wyjazd z Lublina przez Podzamcze i Tatary około godz. 16:00 i podróż do 

Krasnegostawu.
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W  świetle obu relacji należy zwrócić uwagę, że K.  Olizar nie zastosował się 
w  pełni do próśb monarchy i  przygotował jedną bramę triumfalną, która znaj-
dowała się przed kościołem Kapucynów. Niemniej z pewnością jej istnienie nie 
zaskoczyło króla, zdającego sobie sprawę z poczynionych przygotowań już przed 
wyruszeniem w podróż. 

Zgodna z powyższym schematem, chociaż odnosząca się tylko do „trybunal-
skiej” części wizyty Stanisława Augusta, jest też krótka informacja opublikowana 
w „Gazecie Warszawskiej”, która ukazała się w dniu 17 października 1781 r. Odno-
towano wówczas, że:

„Trybunał (…) przyjmował Naj[jaśniejszego] Pana z  winną dostojeń-
stwu J[ego] K[rólewskiej] M[ości] okazałością. W kościele JJ. k[sięży] Ka-
pucynów witali Najjaśniejszego Pana J[egomość] k[siądz] [Jan Kanty] Len-
czowski sufragan lubelski, J[egomość] P[an] [Tomasz] Dłuski podkomorzy 
[lubelski] i  J[egomość] k[siądz] [Franciszek Salezy] Jezierski rektor Aka-
demii Lubelskiej. Na ratuszu zaś J[egomość] P[an] marszałek Trybunału, 
ziemstwo miejscowe i palestra. Na które mowy J[ego] K[rólewska] M[ość] 
sam łaskawie odpowiedzieć raczył, aż do rozrzewnienia słuchających i z pa-
miętną na potomne czasy dla sądowych jurysdykcyi nauką. Tegoż dnia 
Naj[jaśniejszy] Pan uczyniwszy honor J[egomość] P[anu] marszałkowi try-
bunalskiemu, że u niego został na obiedzie, wraz z całym deputatów gronem 
ruszył z Lublina o godzinie czwartej po południu w dalszą podróż i nocował 
w Krasnymstawie o mil sześć za Lublinem”11.
W pewnej sprzeczności z publikowanymi tekstami pozostają natomiast dwie 

relacje pamiętnikarskie, pisane post factum. Autorem pierwszej z nich jest Kaje-
tan Koźmian, syn Andrzeja Koźmiana, ówczesnego sędziego ziemskiego lubel-
skiego, witającego Stanisława Augusta w gmachu Trybunału Koronnego. Był on 
obserwatorem odbywających się wówczas wydarzeń, przy czym należy pamiętać, 
że miał wtedy niespełna 10 lat. Bazując na wspomnieniach, sporządzanych notat-
kach i innych materiałach, pamiętniki redagował dopiero w latach pięćdziesiątych 
XIX stulecia. Jak zauważył ich wydawca Juliusz Willaume, występują w nich różne 
wypaczenia, wynikające m.in. z ułomności pamięci, spisywania niesprawdzonych 
pogłosek, świadomego rozmijania się z prawdą, czy też celowych ataków na osoby 
o odmiennym światopoglądzie12. 

W narracji K. Koźmiana, odnoszącej się do wizyty Stanisława Augusta w Lu-
blinie w 1781 r., widocznych jest kilka elementów odbiegających od treści publi-
kowanych tutaj tekstów. Pamiętnikarz twierdził, że nie zadbano o stan ulic w mie-
ście, w efekcie czego landara królewska miała ugrząźć w błocie na Krakowskim 
Przedmieściu przed kościołem św. Ducha. W  efekcie według K.  Koźmiana ko-
nieczne było zaprzęgnięcie wołów, aby ją wyciągnąć, gdyż nawet konie marszałka 
Trybunału nie podołały zadaniu13. Barwnie przedstawione przez pamiętnikarza, 

11 „Gazeta Warszawska” 1781, nr 83.
12 J. Willaume, Wstęp, w: K. Koźmian, Pamiętniki, t. 1, oprac. M. Kaczmarek, K. Pecold, Wrocław 1972, 

s. 24.
13 K. Koźmian, Pamiętniki, t. 1, s. 353.
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anegdotyczne wydarzenie dotychczasowi badacze dziejów Lublina wielokrotnie 
przytaczali w  swoich pracach jako jeden z dowodów złego stanu infrastruktury 
publicznej miasta14. 

Tymczasem publikowane relacje stawiają wersję wydarzeń przedstawioną 
przez K. Koźmiana pod znakiem zapytania. Autor pierwszego z tekstów w ogóle 
nie wspomina o ugrzęźnięciu landary królewskiej w błocie. Co więcej, twierdzi, 
że ulica przebiegająca przez Krakowskie Przedmieście została przed wizytą króla 
„ozdobnie spolerowana”. Wydaje się to całkiem prawdopodobne, gdyż takie ży-
czenie monarcha skierował do K. Koźmiana jeszcze przed przyjazdem do Lublina, 
a  marszałkowi szczególnie zależało na wywarciu dobrego wrażenia. Oczywiście 
można również wziąć pod uwagę pominięcie epizodu z utknięciem królewskiej 
karocy w błocie przez autora relacji. Więcej informacji w tym względzie dostarcza 
„Dyaryusz…”. W świetle drugiego z tekstów przejazd króla od kościoła Kapucy-
nów do gmachu Trybunału Koronnego przebiegał bez problemów, a  to właśnie 
wówczas miało dojść do sytuacji opisywanej przez K. Koźmiana. Pewne zastano-
wienie budzi natomiast stwierdzenie odnoszące się do drogi z kościoła Domini-
kanów do pałacu Pijarów, gdzie stancję miał K. Olizar. W relacji zapisano, że mo-
narcha do pałacu „nie dojechawszy wysiadł z karety i szedł”. Pokonywana droga 
mogła przebiegać obok kościoła świętoduskiego i nie można wykluczyć, że to wła-
śnie wówczas kareta króla utknęła w błocie, w związku z czym resztę drogi monar-
cha pokonał pieszo. Oznaczałoby to jednak, że opisywana przez K. Koźmiana sy-
tuacja miała miejsce już po wizycie w gmachu Trybunału Koronnego, a nie przed 
nią, jak chce tego pamiętnikarz. 

Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak pomieszanie wydarzeń przez 
K. Koźmiana. Autor „Dyaryusza…” zapewne odnotowałby opisywaną przez pa-
miętnikarza sytuację, gdyby faktycznie doszło do niej przed kościołem św. Ducha 
skoro dalej przedstawił podobny epizod, który wydarzył się na Podzamczu, w mia-
steczku żydowskim. Miał on miejsce podczas opuszczania Lublina przez Stanisła-
wa Augusta. Wówczas to „jadąc król przez miasto żydowskie przebył błota tamecz-
ne bez zagrząźnienia za most na Tatary. Kareta zaś druga za nim idąca zawięzła”. 
Wydaje się więc, że K. Koźmian kojarzył fakt zaistnienia jakiejś sytuacji z zakopa-
ną w błocie karetą, która zapewne odbiła się głośnym echem wśród mieszkańców 
miasta, ale spisując wspomnienia wiele lat po opisywanych wydarzeniach, błędnie 
usytuował ją na Krakowskim Przedmieściu przed kościołem św. Ducha i błędnie 
powiązał z pojazdem, którym podróżował sam król.

Kolejna nieścisłość występująca w narracji K. Koźmiana, jak sądzę, jest konse-
kwencją trudności z odtworzeniem w pamięci przebiegu wizyty monarchy w Lu-
blinie i błędnego przedstawienia epizodu z karetą zakopaną w błocie. Według pa-
miętnikarza Stanisław August po obiedzie u K. Olizara został w pałacu Pijarów na 
noc i dopiero nazajutrz wyjechał. Natomiast wracając z Wiśniowca „minął Lublin 

14 H. Gmiterek, Lublin w stuleciach XVII i XVIII, w: R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje 
miasta. Tom I: od VI do końca XVIII wieku, Lublin 2008, s. 123; W. Bondyra, Lublin w czasach sądów trybunal-
skich w XVIII wieku, w: Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do 
współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2018, s. 138.
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mniejszymi drogami”15. Podobną wersję w kontekście noclegu w Lublinie przed-
stawił inny pamiętnikarz Jan Duklan Ochocki16. Tymczasem król ani nie został 
w Lublinie na nocleg z 11 na 12 października, ani nie ominął miasta w drodze po-
wrotnej. W odniesieniu do pierwszej kwestii obie publikowane relacje są zgodne, 
a  ich autorzy twierdzą, że monarcha wyjechał do Krasnegostawu około godziny 
16.00. Rzecz rozstrzyga list Piusa Kicińskiego, pracownika Gabinetu JKM do pol-
skiego posła w  Petersburgu, Augustyna Debolego, w  którym relacjonując prze-
bieg podróży monarchy, informował on o wyjeździe króla z Lublina po obiedzie 
i udaniu się na nocleg w Krasnymstawie17. Sama kwestia pozostania przez króla 
na noc w mieście, co mogło wśród jego mieszkańców budzić zainteresowanie, nie 
jest jednak wyłącznie wytworem wyobraźni K. Koźmiana, czy J. D. Ochockiego. 
Stanisław August faktycznie nocował w pałacu Pijarów u K. Olizara, ale w dro-
dze powrotnej z Wiśniowca, zatrzymując się u marszałka Trybunału wieczorem 
5 grudnia, a wyjeżdżając 6 grudnia rano. Świadczy o tym fragment publikowanego 
tutaj „Dyaryusza…”. Jednocześnie zadaje on kłam stwierdzeniu K. Koźmiana o po-
minięciu przez króla Lublina w drodze powrotnej. Monarcha ponownie przyjechał 
do stolicy województwa lubelskiego i wówczas zatrzymał się na noc.

Mimo pewnych nieścisłości relacja J. D. Ochockiego jest cenna, gdyż informu-
je o rozmachu, z jakim witano Stanisława Augusta. Skali podjętych przygotowań 
w pełni nie oddają natomiast dwie publikowane tutaj relacje. Tymczasem Ochoc-
ki, opierając się co prawda wyłącznie na wspomnieniach świadków ówczesnych 
wydarzeń, twierdził, że „przepych i wystawność w czasie pobytu króla były nad-
zwyczajne, a jako dowód zacytuję com słyszał, że pan Olizar w Lublinie i Łęcznej 
wszystkie, jakie były wykupił kitajki na transparenta, które w  czasie iluminacyi 
powznosić kazał”18. Z kolei z listu Piusa Kicińskiego wynika, że Stanisław August 
witany był w Lublinie przez tłum mieszkańców miasta, do którego podobnego nikt 
ze zgromadzonych nie pamiętał19. 

Wizyta Stanisława Augusta w  Lublinie w  1781  r. z  pewnością była jednym 
z  istotnych wydarzeń w  przedrozbiorowych dziejach miasta. W  związku z  tym 
wspominali ją m.in. Władysław Zieliński, a  następnie także swobodnie z  niego 
czerpiący, kolejny monografi sta dziejów Lublina, Alfred Pomian Kobierzycki. Fakt 
obecności monarchy w  mieście łączyli oni z  rzekomym wydaniem przez Stani-
sława Augusta polecenia przeprowadzenia remontu budynku trybunalskiego20. 
Faktycznie decyzja taka zapadła co najmniej kilka miesięcy wcześniej i nie mia-

15 K. Koźmian, op. cit., s. 353.
16 J.D. Ochocki, Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, t. 3, Warszawa 1852, s. 89–90.
17 „Ce meme jour, Sa Majesté apres avoir fait l’honneur au maréchal du Tribunal de dîner chez lui avec tous 

les députés, se mit en chemin pour continuer son voyage ultérieur, et coucha a Krasnystaw, bourg distant de six 
lieues de Lublin”, cyt. za: Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1781, oprac. E. Zieliń-
ska, A. Danilczyk, Warszawa 2015, s. 399.

18 J.D. Ochocki, op. cit., t. 3, Warszawa 1852, s. 89–90. 
19 „Il y a eu à cette occasion une telle affluence du monde que les habitans ne se souviennent pas d’une pa-

reille. Le peuple appercevant Sa Majesté s’écriait : « Vive le roi ! » « Vive notre très-gracieux maître ». Pendant que 
Sa Majesté répondait gracieusement à ceux qui l’ont harangué tant à l’église, qu’à l’hôtel de ville, tous les assistans 
pénétrés de la plus vive joie ne pouvaient pas retenir leurs larmes”, cyt. za: Korespondencja polityczna…, s. 399.

20 W.K. Zieliński, Monografia Lublina. T. 1: dzieje miasta Lublina, Lublin 1878, s. 166; A. Pomian Kobie-
rzycki, Monografia Lublina, Lublin 1901, s. 81. 
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ła nic wspólnego z wizytą króla21. Słusznie w tym względzie kolejność wydarzeń 
przedstawiła Ewa Ziółek, która popełniła jednak błąd, pisząc o wizycie Stanisława 
Augusta w 1782 r. i mylnie łącząc ją z „tym, że Komisja Dobrego Porządku mogła 
energicznej przystąpić do prac budowlanych”, podczas gdy oba wydarzenia pozo-
stają bez związku22. Wolna od błędnych stwierdzeń w odniesieniu do wizyty króla 
w Lublinie w 1781  r. nie jest również moja praca, w której opierając się przede 
wszystkim na relacji prasowej, przyjąłem, że monarcha prawdopodobnie nie był 
witany przez magistrat lubelski23, podczas gdy publikowane tutaj relacje jedno-
znacznie wskazują na udział władz miasta.

Publikowane teksty przygotowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w instruk-
cji wydawniczej dla źródeł z okresu staropolskiego24. Modernizacja pisowni obję-
ła interpunkcję oraz ortografi ę, przy jednoczesnym dążeniu do oddania dawnego 
brzmienia każdego wyrazu. W związku z tym termin występujący w źródle jako 
„potencya”, w edycji zapisano jako „potencyja”, kolejno „satysfakcya” = „satysfak-
cyja”; „exekwowali” = „egzekwowali”, następnie „expedycyą” = „ekspedycyją” itd. 
Końcówki -emi zmodernizowano do formy -ymi (np. nowemi = nowymi; utworzo-
nemi = utworzonymi). W przypadku skrótów stosowano rozwiązania (tradycyjnie 
oznaczone nawiasami kwadratowymi), co jak sądzę, czyni teksty bardziej zrozu-
miałymi i pozwala na ich płynniejszą lekturę. Z podobnych względów, w przypad-
ku długich partii tekstu, nie zachowano zastosowanego w źródłach podziału na 
akapity. Występujące podkreślenia, odzwierciedlono analogicznym rozwiązaniem 
w  prezentowanych poniżej tekstach. Zapis minuskuł i  majuskuł, występujących 
w  publikowanych źródłach, uporządkowano przy zastosowaniu zasady pisania 
wielką literą tytułów grzecznościowych (np. Jego Królewska Mość, Jaśnie Pan), 
natomiast małą w sytuacjach, kiedy rzeczownik występował w funkcji rzeczowni-
ka pospolitego (np. król, pan).

21 Bez wątpienia natomiast podczas wizyty w gmachu Trybunału Koronnego monarcha musiał przekonać 
się o jego złym stanie. Problem był bardzo poważny i już w styczniu informowano Stanisława Augusta, że odpa-
dają znaczne części sufitu. Przybycie króla do Lublina miało miejsce już po dokonaniu wyceny remontu budynku 
przez architekta Dominika Merliniego, a prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac, o któ-
rych pierwsze informacje posiadamy z listopada 1781 r., zob. K. Jakimowicz, Instytucje państwowe i samorządowe 
w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764–1794, Lublin 2020, s. 151.

22 Datowanie wizyty Stanisława Augusta na 1782 r. nie jest w tym przypadku wyłącznie błędem technicz-
nym, gdyż w kolejnym zdaniu autorka pisze, iż „już rok wcześniej zatrudniono królewskiego architekta Dominika 
Merliniego”, podczas gdy stało się to w roku 1781, zob. E.M. Ziółek, W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego, 
w: Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, s. 106–107.

23 K. Jakimowicz, Instytucje państwowe i samorządowe…, s. 220–221.
24 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. K. Lepszy, Warszawa 1953.
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TEKST ŹRÓDEŁ

Relacja I: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 451.
Relacja II: Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archi-

wum Królestwa Polskiego, sygn. 193 (część „Dyaryusza Podróży Królewskiej do 
Wiśniowca w Roku 1781m”)

Pierwsza relacja z pobytu Stanisława Augusta w Lublinie25

[k. 242] Dzień dzisiejszy jest dla nas dniem pożądania i szczęścia. Podróż Naj-
jaśniejszego Stanisława [Augusta], króla naszego, udzieliła powszechnej radości 
i miastu temu z oglądania twarzy pańskiej dnia dzisiejszego i o godzinie jedenastej 
przed południem odgłos z armat kilkaset razy powtarzany dał nam znać o zbliża-
jącym się do tego miasta królu naszym. Głos pospólstwa i cechów od przedmieścia 
Wieniawy aż do Kapucynów26 we dwie linie stojącego, „niech żyje król nasz” usta-
wicznie powtarzającego, poprzedzał przybycie Najjaśniejszego Pana do kościoła 
tychże W[ielmożnych] O[jców] Kapucynów, gdzie przed bramą, umyślnie kosz-
tem J[aśnie] W[ielmożnego] [Kajetana] Olizara stolnika [koronnego] i marszał-
ka Trybunału Koronnego wspaniale i gustownie wystawioną, J[ego] K[rólewska] 
M[ość] miał sobie oddane klucze od miasta przez magistrat tutejszy27, któremu 
K[ról] J[ego]m[ość] oświadczywszy wdzięczność za okazanie wierności znaki do-
dał, że przez zaufanie w ich powinnościach powraca też same klucze do dobrze 
opatrzonego w ich ręku składu. 

Z bramy tej K[ról] J[ego]m[ość] wyjechawszy wysiadł z pojazdu przed tymże 
kościołem i od J[aśnie] O[świeconego] księcia kasztelana krakowskiego28, J[aśnie] 
W[ielmożnych] wojewody lubelskiego29, kasztelana kamienieckiego30, referenda-
rza korone[go]31, podczaszego litewskiego32 i innych województwa tego urzędni-
ków i obywatelów przywitany. Po tym u drzwi cmentarza kościoła tegoż od J[a-
śnie] W[ielmożnego] [Jana Kantego] Lenczowskiego sufragana kolegiaty tutejszej 
pontifi caliter ubranego i całego duchowieństwa przyjęty, zaprowadzony był do ko-
ścioła tegoż, w  którym po mszy św[iętej], z  przykładnym nabożeństwem przez 
K[ról]a J[ego]m[ości] wysłuchanej, J[ego]m[ość] ksiądz sufragan tutejszy, w po-
witaniu swoim imieniem całego duchowieństwa mianym, oświadczył Najjaśniej-
szemu Panu największe ukontentowanie duchowieństwa tego z oglądania twarzy 

25 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 451, k. 242–243v.
26 Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, ufundowany w 1723 r. przez marszałka nadwornego litewskiego Pawła 

Karola Sanguszkę oraz jego żonę Annę Marię z Lubomirskich. Znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu.
27 Burmistrzami kwartalnymi w 1781 r. byli: Józef Antoni Kurowski, Mikołaj Jeleński, Karol Krebs i Jan 

Burion, natomiast rajcami: Maciej Stefanowski, Antoni Borakowski, Franciszek Makarowicz i Jan Kanty Makaro-
wicz, zob. J. Riabinin, Rada miejska lubelska w XVIII wieku, Lublin 1933, s. 37.

28 Antoni Lubomirski.
29 Ignacy Twardowski.
30 Kajetan Hryniewiecki.
31 Stanisław Małachowski.
32 Filip Nereusz Olizar.
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króla, którego przodkowie krwi jagiellońskiej pierwsze kolegiaty tutejszej założyli 
fundamenta. A oszczędzając krótki czas przyjazdu królewskiego skończył życze-
niem, ażeby król na wsparcie religii domów poświęconych w najdłuższe szczęśli-
wie żył wieki.

Po nim miał mowę J[ego]m[ość] Pan [Tomasz] Dłuski podkomorzy lubelski 
imieniem całego województwa, w której pięknie ułożonymi słowy króla wychwa-
lał, że dla uszczęśliwienia kraju nie oszczędza trudów i najdroższego swego zdro-
wia, kiedy i te dla widzenia się z Wielkim Książęciem Rosyjskim33 podróż podej-
muje, jak się domyślać odważa, dla pomyślności poddanego sobie narodu.

Po tej skończonej mowie, począł J[ego]m[ość] ksiądz [Franciszek Salezy] Je-
zierski, rektor akademików tutejszych, oświadczać królowi [k. 242v], iż nauczy-
ciele literatury jako są nowymi jestestwami przez troskliwe o  wydoskonalenie 
młodzieży krajowej panującego króla starania utworzonymi, tak najwięcej czują 
ukontentowania, że tego któremu winni swe początki oglądać mogą.

Po tym skończonym J[ego] K[królewskiej] M[ości] zwyczajnym wymowy ła-
godności darem, podziękował każdemu z osobna, oświadczając się najpierwej, iż 
wspomnienie antecesorów jego pierwsze kościołów tutejszych zakładających fun-
damenta przypomina mu ducha, którym ku prawdziwej religii tchnęli przodkowie 
jego i że w równej o panującą w kraju wiarę żyjąc gorliwości w tejże i dni swoje koń-
czyć życzy sobie. Przydał dalej ażeby i ci, którzy w [ś]ciślejszym tych murów zacho-
waniu żyją, byli mu pomocą u tego przed którym najwięcej potrzebuje pomocy. 
Odpowiedział po tym J[ego]m[ość] Pa[nu] podkomorzemu lubelskiemu i całemu 
województwu, iż jest wdzięczon tego o troskliwości swojej względem dobra pu-
blicznego rozumienia i że mogą być pewni, iż wszystkie kroki jego do szczęśliwości 
narodu zmierzają celu. Oświadczył na koniec ukontentowanie, że dozór Edukacyi 
Narodowej w tych widzi ręku, którzy mu zaręczają pewne starań jego skutki i jeżeli 
z rzuconego przez siebie w grunt do przyjęcia pożytecznych wiadomości sposobny 
ziarna nie będzie szczęśliwym dojrzałych zbierać pożytków, umierać będzie weso-
łym, gdy ci przynajmniej w szkodzące [sic!] w kraju doczeka się.

Po skończonej mowie J[ego] K[rólewskiej] M[ości] przystąpili do pocałowa-
nia ręki pańskiej zgromadzone duchowieństwo i  obywatele, a  po odśpiewanym 
w tymże kościele Te Deum Laudamus i danym odgłosem z armat przez cały kró-
lewski przejazd powtarzanymi, K[ról] J[ego]m[ość] od Kapucynów w asystencyi 
wszystkich przytomnych jechał ulicą od bramy wzwyż wspomnianej aż do kościo-
ła Ś[więtego] Ducha ozdobnie spolerowaną. Przed którym uformowany znowu 
przez liberyją J[aśnie] W[ielmożnego] marszałka Trybunału we dwie linie ulicy dla 
wstrzymania cisnącego się pospólstwa rozstawionej, wysiadł K[ról] J[ego]m[ość] 
z pojazdu i przed schodami ratusza od marszałka z laską i całego Trybunału przy-
jęty. Prowadzony był pomiędzy palestrę po obydwóch stronach izby ustępnej po-
rządnie stojącą do sądowej izby, w której na miejscu gdzie prezydent i marszałek 
zasiadają usiadłszy, witany był najprzód od J[aśnie] W[ielmożnego] marszałka 
z laską, obok siedzącego króla, imieniem całego Trybunału przy kratkach koło są-
dowego stołu porządkiem stojącego. Oświadczył J[aśnie] W[ielmożny] marszałek 

33 Paweł Piotrowicz, w latach 1796–1801 cesarz Rosji jako Paweł I Romanow.
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w  mowie swojej krótko ułożonej szczęśliwości kraju mądrym panującego króla 
ubezpieczonego rządem i pomyślność narodu do zwykłej przy tym zbliżonego mu 
sprawiedliwości. Przydał po tym, że jak są szczęśliwe kraje [k. 243] przez swo-
ich odwiedzane monarchów, bo pod stopami dobrych królów kwitnie ziemia, tak 
szczęśliwy jest naród, którego sądową magistraturę pańska upoważona bytność, bo 
poświęcone przytomnością mądrego i sprawiedliwego króla miejsce bronić będzie 
niesprawiedliwości przystępu.

Po skończonym J[aśnie] W[ielmożnego] marszałka powitaniu, za uderzeniem 
przez tegoż laski, mówił J[ego]m[ość] Pan [Jacek] Trębiński, sędzia tutejszy, imie-
niem całego ziemstwa Trybunałowi asystującego, że ziemstwo tutejsze lubelskie 
jako jest w składających po osobach dziełem ręki króla, tak do powszechnej z na-
rodem wierności największą swojemu królowi winno jest wdzięczność, a najwięcej 
czuje ukontentowania, że ją w tym oświadcza miejscu, do którego jest uprzywile-
jowane. 

Miał po tym głos J[ego]m[ość] Pan [Andrzej] Koźmian łowczy lubelski z miej-
sca swego imieniem palestry witając króla, w którym oświadczył, że pomyślność 
powszechną narodu rządami mądrego króla uszczęśliwionego winna jest królowi 
i trybunalska palestra, gdy przez otwarcie tej największej magistratury, kilkuletnim 
w kraju zamieszaniem zamkniętej34, przestając i być nieczynną odzyskała prawo 
być krajowi swojemu użyteczną i króla dotąd pod najwyższym imieniem panują-
cego króla, rządzenia obywatelów do tego przyniosła sądu, dziś przed przytomne-
go w tej świątyni nachyla się twarzą. Skończył po tym, że część ta narodu królom 
swoim zawsze wierna, doskonaląc się na tym miejscu do obrony praw i sprawie-
dliwości zdatną będzie i gotową zawsze bronić dostojeństwa i powagi króla swego.

Po skończonych powitaniach K[ról] J[ego]m[ość] podniósł się z krzesła i mó-
wić zaczął, iż dobrze dopełnione w tej magistraturze powinności oszczędzać mu 
będą tej chwalebnej zazdrości wielkiemu jego poprzednikowi Stefanowi Batore-
mu, który odstępując najwyższej sądowniczej władzy narodowi i pozwalając mu 
samemu dla siebie obierać sędziów, zostawił wdzięczną pamięć tak wielkiego dzie-
ła ustanowicielowi przyzwoitą duch publiczny i przynosił przed króla skargi, że 
godny i poczciwy, ale mniej majętny obywatel wymawiał się tej publicznej usługi 
szczupłością majestatu swego. Przypominał król, jak wiele czynił starania, ażeby 
niszczący na tej usłudze swoją fortunę sędzia nie był niepłatny, zalecał przytom-
nym sędziom i wszystkim obywatelom, ażeby gdy w następującym sejmie wiele 
z nich posłować będą, dopomnieli się u stanów o tę konieczną i najsłodniejszą dla 
następców przynajmniej swoich i przyszłych sędziów trybunal[skich] nadgrodę, 
bez której gdy teraźniejsi sędziowie chwalebnie pod prezydencyją i laską przykład-
ną swoje sprawują urzędy spodziewa się, iż mu naród winien zostanie wdzięcz-
ność, że pod oddaną obranemu przez zasiadających laskę odbiera sprawiedliwość. 

34 Trybunał Koronny pozostawał zawieszony w latach 1768–1774 w związku z konfederacją barską, a na-
stępnie sejmem rozbiorowym. Pierwsza kadencja po przywróceniu szlacheckiego sądu najwyższego rozpoczęła 
się 1 IX 1774 r. w Piotrkowie. Szerzej na temat okoliczności reaktywacji Trybunału Koronnego zob. K. Jakimo-
wicz, Sprawa przywrócenia Trybunału Koronnego w 1774 roku, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski 
i Powszechnym” 2022, t. 61, nr 1, s. 79–121. 
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Mówił [k. 243v] po tym do ziemstwa, że najmilszą ma satysfakcyją z powie-
rzenia urzędów sędziowskich tym, którym cnota i  zdatność dobrze mu pierwej 
znajome upewniły dla obywatelów województwa tego sprawiedliwość, której teraz 
z ukontentowaniem doświadczają. 

Oświadczył po tym palestrze, iż ich zgromadzenie z powołania swojego jest dla 
kraju najużyteczniejsze, że kto nie jest z ich miejsca i najlepszy sędzia nie może być 
dobrym, że są głosem publicznym ustawicznie o dopełnienie prawa i sprawiedli-
wości dopominającym się. Skończył nareszcie, iż jako są ze wszystkich prawie wo-
jewództw zebrani obywatele, tak ażeby pamiętając na to, iż sami sobie dają sędziów 
umieli nad ich zastanawiać się wyborem.

Po skończonej mowie J[ego] K[rólewska] M[ość] ręki swojej pańskiej Trybu-
nałowi, ziemstwu i  niektórym z  palestry do pocałowania pozwoliwszy, wyszedł 
w asystencyi Trybunału i  całego zgromadzenia do kościoła O[jców] Dominika-
nów35 dla uszanowania relikwii drzewa Krzyża Świętego, w  znacznej partyku-
le w tymże kościele znajdującego [się], po którego ucałowaniu i skończonym Te 
Deum Laudamus wyszedł z kościoła, w okrzykach zgromadzonego aż do nacisku 
ludu „wiwat król” ustawicznie wołającego. 

Siadł po tym do karety przed ratuszem czekającej i prosto już jechał do pałacu 
pijarskiego36 do J[aśnie] W[ielmożnego] marszałka Trybunału na obiad. Stół już 
był gotowy na 50 osób nakryty z  osobliwszym porządkiem i  wspaniałością za-
stawiony, do którego nim usiadł zapowiedział J[aśnie] W[ielmożnemu] marszał-
kowi jako gospodarzowi stołu, ażeby żadnego nie było kielicha. Zalecił przy tym 
iżby w tym miejscu żadne pijaństwa nie bywały nigdy, przydając iż ta magistratu-
ra szczególniej obyczajnością i wstrzemięźliwością przykład innym powinna [da-
wać]. 

Po skończonym obiedzie przyszedł król do pokoju paradnie umeblowanego, 
w którym przybyła J[aśnie] O[świecona] księżna Jejm[ość] kasztelanowa krakow-
ska37. Miała honor damy tutejsze dystyngwowańsze prezentować Najjaśniejszemu 
Panu i nimi po niedługim zabawieniu się pożegnać króla, za którymi przytomni 
wszyscy senatorowie i urzędnicy wyszli z pokoju i samego króla zostawiwszy. 

Wkrótce po tym, po danych J[aśnie] W[ielmożnym] deputatom i niektórym 
innym osobnych audiencyjach Najjaśniejszy Pan od całego zgromadzenia w pa-
łacu tymże pożegnany i  tąż samą asystencyją i  konwojem z  Kawaleryi Narodo-
wej złożonym w dalszą wyjechał podróż o godzinie 4 z południa na noc do Kra-
snegostawu, gdzie J[aśnie] W[ielmożny] wojewoda podolski38 na przyjazd pański 
oczekiwał. Magistrat zaś tutejszy, cechy i  pospólstwo w  uformowanej znowu aż 
do Przedmieścia Tatarów linii rozciągnione przy ustawicznym z armat strzelaniu 
„wiwat król” wołało.

35 Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, dzisiaj przy ulicy Złotej 9.
36 Dawny pałac Tarłów, dzisiaj przy ulicy Dolnej Panny Marii 1.
37 Zofia z Krasińskich Lubomirska.
38 Jan Jakub Zamoyski
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Druga relacja z pobytu Stanisława Augusta w Lublinie39

[s. 4] Dnia 11. [Stanisław August] obdarowawszy zegarkiem marszałka J[aśnie] 
Pa[na] kasztelana kamienieckiego i  na liberyją jego rozkazawszy dać, ruszył ku 
Lublinowi, gdzie w każdej wsi zastał włościanów dwiema rzędami stojących. A gdy 
tylko król w granicę miasta Lublina około godziny 11 przed południem wjechał, 
z armat bić zaczęto, głos pospólstwa i cechów, między którymi było kilka cechów 
w mundurach na tę paradę od siebie wymyślonych przybrane, od Przedmieścia 
Wieniawy aż do Kapucynów we dwie linie stojących „niech żyje król” ustawicznie 
wołających, poprzedzał przybycie pańskie.

Przed bramą umyślnie na ten przyjazd przez J[aśnie] Pa[na] Kajetana Olizara 
stolnika i marszałka Trybunału Koronnego wraz z szpalerem ulicą aż do kościo-
ła Ś[więtego] Ducha po obydwóch stronach ciągnącym się, [s. 5] wspaniale i gu-
stownie wystawioną, król miał sobie na wezgłowiu podane klucze do miasta przez 
magistrat tutejszy. A spuściwszy rękę na toż wezgłowie w te do nich odpowiedział 
słowa: „Wdzięczen jestem za okazane mi od was wierności znaki, a przez zaufa-
nie w ich powinnościach powracam też same klucze do dobrze opatrzonego w ich 
ręku składu”. 

Z bramy tej król wyjechawszy wysiadł z pojazdu przed tymże kościołem i od 
Książęcia J[ego]m[oś]ci Antoniego Lubomirskiego kasztelana krakowskiego, J[a-
śnie] P[anów] [Ignacego] Twardowskiego wojewody lubelskiego, [Kajetana] Hry-
niewieckiego kasztelana kamienieckiego, Stanisława Małachowskiego referendarza 
koronnego, Filipa Nereusza Olizara podczaszego i Ignacego Scypiona podstolego 
litewskich oraz innych województwa tutejszego urzędników i obywatelów przywi-
tany. 

Po tym w drzwi cmentarza kościoła tegoż od księdza Jana Lenczowskiego, su-
fragana i  ofi cjała generalnego lubelskiego i  całego duchowieństwa procesionali-
ter przyjęty, zaprowadzony był pod baldachimem do kościoła, w którym kwiaty 
w fontazie na ścianach wiszące przybranym cyfrą królewską z takichże kwiatów 
i z koroną ułożoną w górze wielkiego ołtarza ozdobionym. 

Po mszy ś[więtej] z przykładnym nabożeństwem przez króla przy wystawio-
nym tronie klęczącego wysłuchanej J[egomość] [ksiądz] sufragan i ofi cjał lubel-
ski imieniem całego duchowieństwa mówił: „Ta jest z prawa boskiego i ludzkiego 
istotna powinność wiernych wszystkich poddanych każdego stanu najjaśniejszych 
swoich [s. 6] monarchów najwyższym uszanowaniem, a osobliwie stanu duchow-
nego mianowicie tutejszego najżywszym ducha prawego wyrazem, ile że nie tylko 
Najjaśniejszego Króla Pana Miłościwego, ale jako i prawdziwego z  jagiellońskiej 
fundatora kolegiaty tutejszej lubelskiej wielbić, czcić i szanować. Tak wprawdzie 
by się należało wysławiać wygórowaną, aż do zadziwienia światu, mądrość Najja-
śniejszego Waszej Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego wspaniałe dzieła, 
dobroć, łaskawość w roztropnym rządzeniu sacramentum regis abscondere bonum 
est, opera autem [Dei] revelare et confi teri honorifi cum est, [Liber] Tob[iae]. Cap. 12. 
Ale, że czas krótki, wyjazd prędki z tym wysławieniem rozszerzać się nie pozwala, 

39 AGAD, AKP, sygn. 193, s. 4–22, 147.
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pozwól jednak Najjaśniejszy Panie w  tym najmilszym momencie na powitanie 
oraz i pożegnanie z głębokim głowy mojej nachyleniem podnieść głos taki, jaki 
był podniesiony za zrządzeniem boskim R[ok]u 1764 dnia 25 listopada od jednego 
wyższego z biskupów w Warszawie Vivat Rex. Niech żyje król ten, który prawdzi-
wej religii tu panującej jest jedynym obrońcą a w słodkim panowaniu nieporówna-
ną mądrością przed postronnymi narodami, naród polski zaczyna. Vivat Rex, ten 
który do uroczystego praw świętych dawnych niezupełnie czczonych przez rozróż-
nienie umysłów obywatelskich swoim wysokim dowcipem i przedziwną łagodno-
ścią prawa nowego stanowienia z wielkim ukontentowaniem wszystkich nakłonił, 
aby każdy mieszkaniec w domu swoim bezpiecznie swobód i nader miłego pokoju 
[s. 7] używał. Wołać do Boga nie można zaprzestać jednostajnym sercem z mi-
łości ku swemu najłaskawszemu monarsze Vivat Rex. Niech żyje król szczęśliwie 
nam panujący, w jak najdłuższe lata, bez wszelkiej przeciwności i najmniejszego 
uszczerbku zdrowia dla uszczęśliwienia wiernych poddanych, a gmin ten ludu ze-
branego niech okrzyknie na głos ten podniesiony ode mnie Vivat Rex”.

Po nim miał mowę J[aśnie] Pan Tomasz Dłuski podkomorzy lubelski w te sło-
wa:

„Pełni nieskażonej dla majestatu wierności ziemianie lubelscy i  łukowscy za 
przewodnictwem J[aśnie] W[ielmożnego] wojewody naszego korzystamy z wyda-
rzonej pory, pod którą siedlisko nasze Wasza Królewska Mość przejeżdżać raczysz. 
Zalegamy Panu drogę suplikując o zastanowienie kroków i pozwolenie czasu, aby-
śmy te święte prymicyje witania Waszej Królewskiej Mości w stolicy wojewódz-
twa naszego uroczystym respektem obchodzić mogli i zaraz najniższe majestatowi 
pańskiemu złożyli dzięki, żeś Wasza Królewska Mość teraźniejszą podróż przed-
sięwziąć raczył. Za którą, gdy następuje dwoista dla naszego narodu Waszej Kró-
lewskiej Mości łaska, zamilczeć o niej broni sercom dająca usta powinna wdzięcz-
ność.

Nikomu tajno, jak dawny czas ukazał potrzebę monarchiom starania o wza-
jemne przez traktaty związki dla wzajemnej państw i panowania swojego twierdzy. 
To zaś naturalna, że tym żądańsze i szacowniejsze łączenie, im mocniejsza [s. 8] 
potencyja murem się dla drugiej staje.

Świat cały z respektem patrzy na to, oprócz potężnych sił, ważyć jak wiele razy 
na europejskiej szali rosyjska monarcha, z którą cokolwiek się ściągać może do za-
chowania przyjaźni, mądrość Waszej Królewskiej Mości na straży czuwa, aby nic 
uchybionym nie było.

Znam, że nam się nie godzi uchylać zasłony majestatu dla ciekawości, jak da-
leko zachodzą zamysły Waszej Królewskiej Mości względem uszczęśliwienia wła-
snej Ojczyzny. Wszakże, gdyby dzisiejsze trudy podjęte dla oświadczenia uprzej-
mej ludzkości wielkiemu następcy wielkiego tronu, tylko do tego końca ścieśnione 
były, aby to co berłem zasiągasz Wasza Królewska Mość dla najnierychlejszych na-
stępców jego ubezpieczone zostało. Już tyle serc wdzięcznością przejętych w spra-
wiedliwej imaginacyi przed tronem swoim rachować możesz, ile ich dziś w całym 
narodzie ożywia ojcowskie Waszej Królewskiej Mości panowanie i w potomkach 
naszych ożywiać będzie.

Lecz z jednej strony znając, że między mocarstwy najszacowniejszym związku 
łańcuchem interes wzajemnej pomocy i korzyści, a z drugiej strony względem tak 
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ogromnej rosyjskiej potencyi, widząc słabość naszą mógłby kto powątpiewać o do-
stąpieniu zamysłów pana, ale ten chyba, do którego albo zbyt wielka miejsca odle-
głość nie dopuściła przejścia sławy Waszej Królewskiej Mości, albo któremu przy-
rodzona lekkość gruntować nie pozwala [s. 9] głębokości osobistych darów, które 
na Waszą Królewską Mość, oprócz pracą nabytych, natura i łaska obfi cie zlały. 

Alboż sama tylko w kule i miecze uzbrojona ręka wieńce nieśmiertelnej sławy 
dla panujących wije. Wielkie dusze mają wielkie siły na podobieństwo ognia, który 
samą subtelnością jedne ciała powiększa, rozwalnia tęgie, a twarde kruszy.

Jednakże, gdyby teraźniejsza podróż Waszej Królewskiej Mości na wojenną 
ekspedycyją podjęta była, czystą serc naszych wesołość, którą je napełnia przytom-
ność pańska, cokolwiek by zamieszać mogła niepewność zwycięstwa z przyczyny, 
że te prócz wielu pobocznych przypadków ledwie nie od tylu przeszkód od jak 
wielu wojujących osób zawisać zwykło. Lecz skoro zamiar tej podróży przychyl-
ność Najjaśniejszego Wielkiego Książęcia J[ego]m[oś]ci całej Rosyi asekurować 
dla narodu naszego, a  ta cała czynność już nie od wielu lecz od samego Waszej 
Królewskiej Mości zawisać będzie, jakże twarzy i umysłów naszych posiadać nie 
ma zupełna radość, gdy za związkiem przyjaźni Waszej Królewskiej Mości z Najja-
śniejszym Wielkim Książęciem Całej Rosyi następuje, tyle powiększenia sił Rz[e-
czy]p[ospo]litej, ile ich jedno między najmocniejszymi pod słońcem państwy ro-
syjskie liczy.

Tę zaś pewność, alboż nam nie ubezpiecza osoba Waszej Królewskiej Mości do-
pełniająca niedostatek sił naszych, a przeto równająca obydwóch państw wspólne-
go interesu racyją. [s. 10] Wszakże widzimy, jak uzbrojony jedziesz Najjaśniejszy 
Panie.

Niesiesz na czole królewską powagę, a tej przystępność i łagodność koronę kła-
dzie.

Niesiesz najwyższą nad poddanymi władzę, a ta okazałości nabiera od posłu-
szeństwa prawom kraju i prawom miłości ludu.

Niesiesz umysł królewskim napełniony męstwem, który największym przeciw-
nościom nie płaci hołdu.

Masz uzbrojone bezwzględną na osoby sprawiedliwością serce, lecz tarczą jego 
miłosierdzie trzyma. Dopełniasz królewską hojność skąpstwem dla marnotrawnej 
rozrzutności. Otaczają Waszą Królewską Mość nieprzełamane siły, żadnym cięża-
rem prac publicznych, na których wielość sam czart by się skarżył, gdyby go nie 
wspomagała wielka króla w wielkich czynnościach zręczność.

Trzymasz Wasza Królewska Mość całego państwa zaszczyty i udział skarbów, 
lecz rozdawnicza ich ręka nieprzypadkowym upodobaniom osób, ale doświadczo-
nej ich cnocie i zasługom powodować się daje.

A przy tym wszystkim nosisz zbiór mądrości i umiejętności najlepszych nauk, 
a w tej pełnej wyboru bibliotece o najusilniejszych staraniach pańskich, jak wydo-
skonalić młódź narodową pierwszą księgę otwartą każdy z nas czyta.

I ten to również wspaniały, jak pożądany dla narodu widok zgromadza [s. 11] 
lud do oglądania swego króla, gruntuje respekt, słodzi posłuszeństwo, kładzie 
w usta poddanych prostą z sercem się zgadzającą dla pana chwałę, niepożyczającą 
okrasy od podłego podchlebstwa.
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Ten przeto i  taki widok w oczach wszystko przenikających N[ajjaśniejszego] 
Wielkiego Książęcia J[ego]m[oś]ci Całej Rosyi, czyliż nie zastanowi myśli, a  za 
tym, czyliż nie wzbudzi wysokiego szacunku osoby Waszej Królewskiej Mości, 
czyli nie zagrzeje chęci do ugruntowania przyjaźni? Czyli nie zapali serca do zako-
chania swego podobieństwa? A wzajemność szacunku i afektu skoro jest płodem 
rozumu nie pasyi, jak stała, jak dzielna w czynnościach dla wysokiej stron pomyśl-
ności nie potrzebuje tłumacza.

I ta jest pierwsza w tej mierze łaska Waszej Królewskiej Mości, za którą win-
niśmy oddać sprawiedliwość panu w głębokim podziękowaniu, które powtarzać 
przed majestatem jest prawem powinności i honoru nas ziemian.

Gdyby zaś godziło się z największym respektem wzierać w przyczyny Najja-
śniejszego Wielkiego K[siążę]cia J[ego]m[oś]ci całej Rosyi, dla których z państw 
swoich tak odległą przedsięwziął podróż, albo gdyby wolno się domyślać, że ta 
mniej dla ciekawości obcych narodów, a więcej dla kopiowania europejskich tro-
nów, z których by najlepszy mógł uformować przyszłego panowania obraz, zgady-
wać by bez omyłki można, że w osobie Waszej Królewskiej Mości takowych zamy-
słów w początku podróży już zupełną znalazłby satysfakcyją.

[s. 12] I ta jest druga łaska Waszej Królewskiej Mości, że komunikując się tak 
wielkiemu panu, pomnażasz własną u postronnych reputacyją spływającą z głowy 
pana na członki poddanych jego, z której, że i my czerpamy. Słuszność każe, aby-
śmy źródłu jej pokorą i wdzięcznością spojone serca na koronę dali.

Gdyby za tym przedsięwziętą Waszej Królewskiej Mości teraźniejszą drogą te 
dla naszego narodu iść mają zyski, odsłaniamy panu zaległą drogę, podnosimy 
się z ziemi, a raczej wznosimy ręce do królujących króla, aby ten szczęścił zamy-
słom i podróży Waszej Królewskiej Mości, a nas oglądaniem powracającego Pana 
uszczęśliwić raczył”.

Mówił po tym J[egomość] [ksiądz] Franciszek [Salezy] Jezierski, rektor szkół 
lubelskich w tej osnowie:

„Lubo osoby wszelkiego stanu mają sobie sprawiedliwym zdaniem za wybór 
szczęścia czynić wyrazy uszanowania wierności i wdzięczności przed majestatem 
Waszej Królewskiej Mości, mając go dzisiaj przytomnym w tym stołecznym mie-
ście prowincyi. Stan atoli zgromadzenia nauczycielów narodowych czynić to przy-
chodzi z szczególniejszą wiadomością serca swojego i z osobnego się przeświad-
czenia sobie tylko własnego.

My jesteśmy te nowe jestestwa, które rozumny rząd kraju pod panowaniem 
Waszej Królewskiej Mości postanowił, wyznaczając nam tych powinności najuży-
teczniejszych dopełnienie, aby młodzieży narodowej rozum uwalniać od przewo-
dzących nad nim przesądów i ozdabiać go wiadomościami potrzebnymi obywatel-
stwu, naturze i religii.

[s. 13] Taki zaś obmyślony zasługiwania się naszego w narodzie, im bardziej 
poznajemy być skutkiem usilnego starania się Waszej Królewskiej Mości o dobro 
publiczne, tym oczywiściej czujemy w naszych umysłach to słodkie przeświadcze-
nie, jakie zwykła wyrabiać wdzięczność oświecająca się poznawaniem dobrego”.

Po tych mowach król podziękował każdemu z  osobna, oświadczając naj-
wprzód, iż wspomnienie antecesorów jego, pierwsze kościołów tutejszych zakłada-
jących fundamenta, przypomina mu ducha, którym ku prawdziwej religii tchnęli 
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przodkowie jego i że w równej o panującą w kraju wiarę żyjąc gorliwości, w tejże 
i dni swoje kończyć pragnie. Przydał dalej, ażeby i ci, którzy w ściślejszym tych 
murów zachowaniu żyją byli mu pomocą u tego pana, którego on najpierwszym 
będąc poddanym, największej przez ich modły potrzebuje pomocy.

Odpowiedział po tym J[egomość] Panu podkomorzemu lubelskiemu i całemu 
województwu, iż jest wdzięczen tego o  troskliwości swojej względem dobra pu-
blicznego rozumienia i że mogą być pewni, iż wszystkie jego panowania kroki do 
szczęśliwości narodu zmierzają celu.

Oświadczył na koniec ukontentowanie swoje, że dozór edukacyi narodowej 
w tych widzi ręku, którzy mu zaręczają pewne starań jego skutki i jeżeli z rzucone-
go przez siebie w grunt do przyjęcia pożytecznych wiadomości, sposobny ziarna 
nie będzie szczęśliwym dojrzałych zbierać pożytków, umierać będzie z  jakąkol-
wiek konsolacyją, gdy po wycierpianych winach w dziedzictwie od przodków swo-
ich zostawionych [s. 14] oglądać je przynajmniej wschodzące w kraju doczeka się.

Po odpowiedzi królewskiej przystąpili do pocałowania ręki pańskiej zgroma-
dzone duchowieństwo i obywatele, a po odśpiewanym Te Deum [Laudamus] i da-
nym odgłosie z  armat przez cały królewski przejazd powtarzanym, król od Ka-
pucynów w asystencyi wszystkich przytomnych jechał na ratusz szpalerem wyżej 
rzeczonym.

Przed ratuszem Jego Królewska Mość przez J[egomość] księdza prezydenta 
i J[egomość] Pana marszałka z pojazdu wysadzony był, prowadzony przez poprze-
dzający go Trybunał i  marszałka pomiędzy palestrą trybunalską, po obydwóch 
stronach izby ustępnej porządnie stojącą, do sądowej izby, w której na miejscu, 
gdzie prezydent i marszałek trybunalscy zasiadają stanął. Witany był najpierwej 
imieniem Trybunału od J[egomość] Pana marszałka z  laską przy kratkach koło 
sądowego stołu stojącego w te słowa:

„Od czasu tego, w którym dobroć monarchów, osobistej sprawiedliwości sza-
funek do praw poddanych swoich przeniosła, jedyny jest dziś dzień w  dziejach 
narodu dotąd nieznany, że Trybunał Lubelski w całym swym zbiorze twarz owej 
trwałości swojej oglądać może.

Czujemy obecnym skutkiem winne ci tej magistratury zachowanie, tobie więc 
miłościwy królu głos dziękczynienia i serca uroczyście składamy.

Przezorność Waszej Królewskiej Mości pożytki narodu nie tylko prawami opa-
truje, ale i przykładami umacnia. Miejsce [s. 15] to przewodnictwem pańskim za-
szczycone zostawi ślady tej wielkości jego, którą cnota i mądrość wieczystą czyni.

Przytomność Waszej Królewskiej Mości nie tylko w oczach naszych obecna, ale 
i w następujących po nas nie przestanie być pamięci.

Lękać się będzie sędzia w tej izbie ujrzeć niesprawiedliwość, gdzie twój majestat 
samą tchnął prawdą.

Wspomni sobie obywatel, że gdy innych monarchów po kraju swoim przyjazd 
samą poddanych ciekawość nasyca, Waszej Królewskiej Mości podróż pożytkami 
naród obdarza. 

Liczyć będzie to miasto do swej ozdoby z  najsławniejszego związku Korony 
z Litwą tę nową słodycz, iż której krwi tą jedność krajów powszechność winna, 
tejże krwi jagiellońskiej przez matkę potomek widzeniem siebie tamtych darów 
uznawał pamiątkę, a swoją dobroczynnością pożytki przydał.
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Pozwól Wasza Królewska Mość na domiar szczęścia i wesela naszego, abyśmy 
do pocałowania słodkiej jego ręki przypuszczonymi zostali”.

Po skończonym przez J[egomość] Pana marszałka powitaniu usiadł król na 
krześle, a J[egomość] P[an] Jacek Trębiński sędzia ziemski lubelski od ziemstwa 
mówić zaczął.

„Niechaj jak chcą kształcą uszczęśliwienia swoje postronnych krajów miesz-
kańcy. Mówię i przeświadczam się, że nie masz słodszej czułości nad tę, której wol-
nego narodu doznaje obywatel patrząc [s. 16] na swego króla i czcząc tego z ocho-
ty, którego wybrał z chęci.

Co dusze mocami władające od ciała i zmysłów rozróżnia, to w swym sposobie 
wymienione gatunki rozdziela.

Tak jest Najjaśniejszy i Najmiłościwszy Panie, ta najszacowniejsza satysfakcyja 
serca całego narodu zajmuje, ta województwa i ziemstwa tutejszego najrozkoszniej 
umysły bawi.

Witamy Cię Najjaśniejszy Panie, najłaskawszego, najlepszego, najmędrszego 
króla.

Słów żadna przesada nie da tyle wymówić, ile rozum pojmuje i wysokości Two-
jej przystoi. Bierzemy się przeto do prostej szczerości najstosowniejszego tłuma-
czenia się poddanym ku panom swoim sposobu.

Serca najściślej wiernego poddaństwa pełne u majestatu twego składamy, z nich 
te wyczytaj Najjaśniejszy Królu wyznania, jakie Majestatowi Pańskiemu od wier-
nych poddanych najmocniej należą.

Ziemstwo tutejsze, za najłaskawszymi twoimi przywilejami Najjaśniejszy Panie 
utworzone, dozwolisz miłościwie, aby Pańską ucałowaliśmy rękę, z której dobro-
czynnego szafunku sprawujemy urząd. Dextera quie tribuit munera nune oscula 
sumat”.

J[egomość] Pan Andrzej Koźmian łowczy lubelski, mecenas w palestrze trybu-
nalskiej imieniem tejże palestry witał króla w tych wyrazach:

„Część panowania Waszej Królewskiej Mości poddanego [s. 17] narodu od tej 
nieoddzielna magistratury jako winna jest szczególną królowi swojemu za poparte 
Trybunału otwarcie wdzięczność, że przestając być nieczynną odzyskała sposob-
ność być swojemu krajowi zdatną i użyteczną. Tak zapatrywać się na nią jako na 
prawdziwe mądrości i dobroci króla przytomnością jego zaszczycone wyobrażenie 
w uwielbianiu monarchy, zna tę powinność pana swojego wysławiać łaskawe dla 
narodu, pokoju i sprawiedliwości udziałania.

W składzie powszechnych wierności i posłuszeństwa oświadczeń, które Wasza 
Królewska Mość od całego zawsze odbierasz narodu, znajdziesz i naszego zgro-
madzenia nierozdzielne uczucia panowaniu i dniom jego błogosławiące, a w któ-
rych najrzetelniejszą poznawać będziesz wierność. Nasze to będą z tym się przed 
królem i panem oświadczające serca, że jako do obrony praw i  sprawiedliwości 
sposobić się na tym staramy miejscu, tak do obrony całości powagi i dostojeństwa 
Waszej Królewskiej Mości bez ulęknienia gotowi zawsze będziemy.

Wysławia cię Najjaśniejszy Panie pod powagą twoją palestry naszej zgromadze-
nie do Salomona wyrażonymi słowy. Szczęśliwi przed tobą stojący mężowie i słudzy 
słyszący mądrość twoją, a w życzeniu swoim z uniżoności się majestatowi ogłasza 
niech najdzielniejsze Waszej Królewskiej Mości czyny, podobnie salomonowym 
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w  księgi nieśmiertelnej sławy zapisane będą [s. 18]. Waleczna wszechmocności 
ręka, która wspaniałością tronu królestwo ubezpiecza, ta niech wzmacnia długo-
trwałe Waszej Królewskiej Mości życie i słodkie Ojczyźnie przedłuża panowanie”.

Po zakończonych powitaniach Jego Królewskiej Mości podniósł się z krzesła 
i mówił: „Iż dobrze dopełniane w  tej magistraturze powinności, oszczędzać mu 
będą tej chwalebnej wielkiemu jego poprzednikowi Stefanowi Batoremu zazdrości, 
który odstępując najwyższej sadowniczej władzy narodowi i pozwalając mu same-
mu dla siebie obierać sędziów, zostawił wdzięczną w narodzie pamięć pierwszemu 
trybunałów ustanowicielowi przyzwoitą.

Duch publiczny przynosił nieraz przed króla skargi, że godny i poczciwy oby-
watel wymawiał się przyjąć tej publicznej usługi szczupłością majątku swego. Przy-
pomniał król jak wiele czynił starania, ażeby niszczący na tej usłudze swoją fortunę 
sędzia nie był niepłatny. Zalecał więc przytomnym wszystkim obywatelom, gdy 
z nich którzy na następującym sejmie posłować będą, ażeby dopomnieli się u sta-
nów o tę konieczną i najsłuszniejszą dla następców przynajmniej swoich nadgrodę, 
bez której gdy teraźniejsi sędziowie chwalebnie pod prezydencyją godnego prałata 
i laską z cnoty i wierności, dobrze pierwej doświadczonego męża, swoje sprawu-
ją urzędy. Spodziewa się, iż mu naród winien zostanie wdzięczność, że im odda-
loną przez dawniejszą przemoc sprawiedliwość staraniem swoim i przyłożeniem 
się zbliżać stara się. [s. 19] Mówił po tym do ziemstwa, że powierzenie urzędów 
sędziowskich tym, których i cnota i zdatność dobrze mu są znajome, upewniały 
dla województwa tutejszego niezawodne pożytki i teraz mu to najmilszą przynosi 
słodycz, że wybór jego zgodził się z życzeniem obywatelów i z powinnością tego 
urzędu. 

Oświadczył po tym palestrze, iż ich zgromadzenie z  powołania swojego jest 
dla kraju najużyteczniejsze i gdy kto z nich jest na funkcyi być może tym samym 
sędzią dobrym, że są głosem publicznym ustawicznie o dopełnienie prawa i spra-
wiedliwości dopominającym się. Skończył po tym, że jako są ze wszystkich prawie 
województw zebrani obywatele, tak ażeby pamiętając, iż sami sobie dają sędziów, 
umieli nad ich zastanawiać się wyborem.

Po skończonej mowie Jego Królewska Mość ręki swojej pańskiej Trybunało-
wi, ziemstwu i palestrze do pocałowania pozwoliwszy, wyszedł w asystencyi Try-
bunału i  całego zgromadzenia do kościoła W[ielmożnych]O[jców] Dominika-
nów dla uszanowania relikwii drzewa Krzyża Ś[więtego], w  znacznej partykule 
w kościele tymże znajdującego się. Po którego ucałowaniu i skończonym Te Deum 
[Laudamus] wyszedł z  kościoła między okrzykami zgromadzonego aż do naci-
sku ludu. Wsiadł do karety przed ratuszem czekającej i  jechał do pałacu pijar-
skiego do J[ego]m[ość] Pana marszałka Trybunału, do którego nie dojechawszy 
wysiadł z karety i szedł. A gdy zbliżał się ku bramie, J[egomość] Pan marszałek 
z całym gronem [s. 20] deputatów wyszedł aż do bramy. Król na dziedzińcu ob-
chodził piechotę regimentu buławy w[ielkiej] kor[onnej] wartę tam trzymającą, 
a po tym swój konwój Kawaleryi Narodowej pod kommendą J[egomość] Pa[na] 
Józefa Golejewskiego wicebrygadjera partii małopolskiej, któremu w tym samym 
czasie dał pierścień z swoim portretem, udał się do pokojów dla siebie przygoto-
wanych. A za daniem obiadu wszedł do sali z jednej strony portretami wszystkich 
polskich królów, z drugiej portretami familii swojej ozdobionej. Stół już był na 50 
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osób porządnie i wspaniale zastawiony, przed którym stanąwszy mówił król do 
J[egomość] Pana marszałka, ażeby zwyczaj narodowy używania kielichów, znak 
niby życzeń zdrowia okazujący, nie był u tego stołu zachowany i aby J[egomość] 
Pan marszałek przestrzegał, iżby w tej magistraturze gry i pijatyki nie używano, 
bo te zawsze hańbiące urząd sędziów rodzą skutki, a jurysdykcyja ta obyczajności 
i wstrzemięźliwości niższym dawać powinna przykłady.

W trakcie tego obiadu przytoczył król historyją z podniesionym głosu tonem, 
aby go wszyscy przy stole będący mogli usłyszeć, iż Turcy sułtanowi swemu dlate-
go nie dają kurzyć tytoniu, iż ten ma zajęcie głowy niby pijaństwo sprawować, a ciż 
Turcy mówią, iż rządzący i na moment nie powinien takowej przeszkody dozna-
wać. Przeto jakże dopiero ludzie na magistraturach będący nie mają dać z siebie 
przykładu, nie tylko dla upoważnienia tak wysokiej magistratury, ale i dla siebie 
naśladowania.

Po skończonym obiedzie przyszedł król do pokoju pięknie umeblowanego 
[s. 21], do którego przybyła księżna kasztelanowa krakowska i prezentowała kró-
lowi damy tu przytomne, w roby ubrane, jako to: J[aśnie] P[anie] [Pelagię] Potocką 
starościnę halicką, [Zofi ę] Głębocką deputatkę krakowską, [Antoninę] Puławską 
deputatkę czernichowską, [Zuzannę] Wereszczyńską chorążynę krasnostawską, 
[Mariannę Annę] Jezierską szambelanową. I z niemi niedługo bawiąc pożegnała 
króla, za którymi i wszyscy przytomni senatorowie i urzędnicy do drugich odeszli 
pokojów, samego króla zostawiwszy.

Wkrótce po danych J[egomościom] P[anom] deputatom i niektórym innym 
audyencyjach osobnych, obdarowawszy J[egomość] Pa[na] marszałka tabakierą 
kameryzowaną z portretem swoim, od całego zgromadzenia w tymże pałacu poże-
gnany, z tą samą asystencyją i konwojem Kawaleryi Narodowej złożonym w dalszą 
Jego Królewska Mość wyjechał podróż, o godzinie 4 z południa do Krasnegostawu 
na noc. Którego magistrat lubelski, cechy i pospólstwo w uformowanej znowu aż 
do Tatarów linii rościągnione przy ustawicznym z armat strzelaniu Vivat Król nie-
ustannie wołając pożegnali. 

Jadąc król przez miasto żydowskie przebył błota tameczne bez zagrząźnienia za 
most na Tatary. Kareta zaś druga za nim idąca zawięzła. W niej siedzący, gdy wy-
siedli i szli między gminem ludu przy moście zdarzyło im się usłyszeć, że mający 
dyrekcyją nad naprawianą drogą, powracając nazad od Tatarów, z radością mówił 
do ludu, iż króla dobrze przeprowadził, iż mu król podziękowanie wskazał. Lud 
[s. 22] odpowiada mu: to dobrze, ale kareta za nim idąca zawięzła. On na to: niech 
ich tam diabli wezmą, kiedy król dobrze przejechał. 

(…) 
[s. 147] Dnia 5 decembris ruszył król [z Krasnegostawu] do Lublina. Wyjecha-

li przedeń o ćwierć mili przynajmniej od miasta J[egomość] P[ano]wie marsza-
łek i prezydent trybunalscy, w asystencyi których przyjechał do domu, w którym 
stał J[egomość] P[an] marszałek. Zastał tam Najjaśniejszy Pan bardzo wiele osób 
na siebie oczekujących, którym skłoniwszy się poszedł do osobnego pokoju i sam 
zjadłszy obiad udał się do spoczynku. J[egomość] Pan marszałek trybunalski da-
wał fajerwerk naprzeciw okien króla, po którym bal nastąpił, ale król na nim nie 
znajdował się.

Dnia 6 decembris wyjechał króla z rana z Lublina do Markuszowa […].
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Inwentarz intrat dwuletnich wikaryjatu wareckiego . 
Z materiałów do „ofiary dziesiątego 

i dwudziestego grosza” ziemi czerskiej

Dariusz Główka, podsumowując w 1993 r. dorobek badań nad „protokołami 
ofi ary dziesiątego i dwudziestego grosza”, po przeszło półwieczu od publikacji klu-
czowych dla zagadnienia prac Jerzego Stelmasiaka1 i Romana Rybarskiego2, zwra-
cał uwagę na ograniczone zainteresowanie historyków tą grupą źródeł3. Kolejne 
trzy dekady przyniosły wprawdzie edycje „protokołów” powiatu radomskiego 
(województwo sandomierskie)4 oraz województwa kijowskiego5, ale – zważywszy 
na rangę tych materiałów, stanowiących (obok taryf podymnego i  pogłównego 
z lat 1775 i 1789–1790) podstawę rozważań o gospodarce szlacheckiej i kościelnej 
Rzeczypospolitej schyłku XVIII w., zarówno w skali makro-, jak i mikroregional-
nej – stan opracowania i udostępnienia tych źródeł jest niezadowalający, zwłasz-
cza na tle postępu prac wydawniczych lustracji dóbr królewskich XVI–XVIII w.6 
Przyczyn tego upatrywać można w skali przedsięwzięcia7, ale też (a może przede 
wszystkim) w zagładzie podczas II wojny światowej akt dawnego Archiwum Skar-
bu Koronnego oraz ksiąg grodzkich i ziemskich wielu ziem i województw. Stra-
ty tej, w kontekście „protokołów” nie kompensuje tzw. kartoteka K. Buczka, za-
chowana w  Zakładzie Słownika Historyczno-Geografi cznego Ziem Polskich 

1 J. Stelmasiak, Protokóły Ofiary 10-go i 20-go grosza (Korona), „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospo-
darczych” 1932–1933, t. 2, s. 39–55.

2 R. Rybarski, Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937, s. 272–335.
3 D. Główka, Protokóły „Ofiary 10 i 20 grosza” jako źródło do badań stanu majątkowego duchowieństwa na 

przykładzie powiatu płockiego, „Kwartalnik Historyczny” 1993, t. 100, nr 3, s. 43–44.
4 Protokół ofiary dziesiątego i  dwudziestego grosza powiatu radomskiego, wyd. Z.  Guldon, S.  Zieliński, 

w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. T. 2: Historia społeczno-religijna okresu wczesno-
nowożytnego, red. S. Zieliński, Z. Guldon, Radom 1996, s. 83–112.

5 Protokoły ofiary wieczystej województwa kijowskiego 1789 roku, oprac. K. Rzemieniecki, Biała Cerkiew 
2018.

6 Zob. L.  Żytkowicz, Lustracje dóbr królewskich XVI–XVIII wieku. Geneza i  realizacja wydawnictwa, 
„Kwartalnik Historyczny” 1959, t. 66, nr 1, s. 191–197; K. Chłapowski, J. Dygdała, Prace edytorskie nad lustracja-
mi dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia Źródłoznawcze” 2005, t. 43, s. 161–171.

7 Nowe perspektywy w tym zakresie otwierają prace zespołu realizującego w IH PAN projekt „Kartografia 
w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisa-
nia parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa” (kier. prof. B. Szady).
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w  Średniowieczu Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffl  a Polskiej Akademii 
Nauk (IH PAN), a zawierająca głównie wypisy – skądinąd dziś bezcenne – z ta-
ryf podymnego i pogłównego (1775 i 1789–1790) województw krakowskiego, lu-
belskiego i sandomierskiego oraz Mazowsza8. Jak jednak pokazuje przykład przy-
woływanej edycji „protokołu” powiatu radomskiego, czy (w mniejszym stopniu) 
niniejszy tekst – wciąż są szanse na ujawnienie, jeśli nie całych protokołów, to ich 
fragmentów9 bądź materiałów pokrewnych.

Publikowany niżej Inwentarz intrat dwuletnich wikaryjatu wareckiego jest wy-
tworem jednej z powiatowych komisji do wynalezienia ofi ary (powołanych kon-
stytucją sejmową z 30 maja 1789 r.)10, ale nie stanowił części samego „protokołu”, 
a jego „materiał źródłowy”11. Nie wiadomo kiedy dokładnie został spisany (komi-
sje miały czas od 1 lipca do 30 września12; inwentarz podano do oblaty 21 wrze-
śnia), ani jaki dokładnie skład komisarski nad nim pracował13. Niewątpliwie sta-
nowi jednak cenne źródło do historii nie tylko lokalnej.

Inwentarz... przynosi wiadomości o strukturze dochodów: 
Struktura dochodów

złote / grosze %
gospodarstwo (z propinacją) 800 / 7,5 31,55
dziesięciny 600 23,65
zapisy 1136 / 10 44,8
Razem 2536 / 17,5 100
Źródło: APR, HPK, sygn. 270, s. 86–87.

i wysiewów:
Struktura wysiewów

korce / ćwierci %
zboże 38 / 1 55,43
jęczmień 5 / 2 7,97
owies 22 / 1 32,25
tatarka 3 4,35
Razem 69 100
Źródło: ibidem.

8 Kartoteka materiałów do województw krakowskiego, lubelskiego i  sandomierskiego przechowywana 
jest w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Krakowie. Kartoteka „mazowiecka”, do-
stępna jest w Zakładzie Słownika w IH PAN w Warszawie, cechuje się jednak zdecydowanie mniejszą szczegóło-
wością.

9 Znane są np. dziewiętnastowieczne (z 1811 r.) wypisy z protokołu powiatu radomskiego, dotyczące ple-
banii i prebendy Skrzyńsko, por. APR, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Izba Skarbo-
wa Radomska, sygn. 1179, s. 87–89.

10 Volumina Legum (dalej: VL), t. 9, Kraków 1889, s. 77 i nn. (skład komisji do powiatu wareckiego na 
s. 85).

11 Na podstawie „egzaminowania” inwentarzy z 2–3 ostatnich lat, przedkładanych i zaprzysięganych przez 
dziedziców (posesorów), komisarze obliczali szacunek dochodów majątków ziemskich, ibidem, s. 92–93; R. Ry-
barski, op. cit., s. 282–283.

12 VL, t. 9, s. 91.
13 Por. R. Rybarski, op. cit., s. 283.
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pozwalające na ostrożne porównania z gospodarką w dobrach duchownych woje-
wództw łęczyckiego i płockiego14.

Publikowany dokument zachował się w  formie dziewiętnastowiecznej kopii, 
wszytej jako załącznik „R” do tomu dowodów (zbioru dokumentów) księgi wie-
czystej dóbr Łękawica, obecnie przechowywanej w zasobie Archiwum Państwo-
wego w Radomiu (dalej: APR), w zespole Hipoteka Powiatowa Kozienicka (da-
lej: HPK), pod sygn. 270. Sporządzony został przed 23 kwietnia 1824  r. (kiedy 
jego zgodność z oryginałem poświadczył konserwator hipotek powiatu czerskiego 
Jan Pomian-Ostromęcki) na papierze stemplowym wartości 10 gr. Tekst źródła, 
obudowany dziewiętnastowiecznymi formułami kancelaryjnymi (kancelarii czer-
skiej), zajmuje dwie i pół strony. Na stronie trzeciej zawarto dodatkowe uwierzy-
telnienie kancelarii hipotecznej powiatu kozienickiego: pieczęć oraz podpisy Józe-
fa Kurosza i radcy Augustyna Witkowskiego.

Stan zachowania źródła ocenić można na dobry. Dokument ma liczne zagięcia 
i zagniecenia, a w kilku miejscach naderwania, ale tekst jest czytelny.

Do druku podano wyłącznie treść osiemnastowiecznego Inwentarza... – dzie-
więtnastowieczne adnotacje kancelaryjne zostały pominięte (czerskie wciągnięto 
do przypisów).

Edycję przygotowano w  oparciu o  instrukcję wydawniczą K.  Lepszego 
z 1953 r.15, z pewnymi wszakże wyjątkami. Starano się zachować grafi czną struk-
turę tekstu. Zgodnie z brzmieniem źródła podano zapis jednostek monetarnych 
(skonwencjonalizowane do postaci fl . – fl orenus, złoty oraz gr – grossus, grosz) 
oraz miary objętości zboża (C – ćwierć). Występujące w tekście znaki opuszczenia 
treści oddano za pomocą kropek ( .. ). Pisownię modernizowano tam, gdzie było 
to możliwe i uzasadnione (m.in. summa > suma; wyexaminowawszy > wyegzami-
nowawszy), zachowywano jednak pewne cechy języka epoki. Nie modernizowano 
także nazw własnych. Rażące błędy w zapisie nazw miejscowości sygnalizowano 
wykrzyknikiem. Konwencjonalne zwroty grzecznościowe oddano za pomocą sy-
gli: W  – Wielmożny, JM – Jegomość, P – Pan. Liczebniki zapisywane w  źródle 
słownie oddawano konsekwentnie za pomocą liczb. Tytuły dokumentów (w tym 
konstytucji sejmowych) zapisano kursywą. W przypisach dokonano identyfi kacji 
występujących w tekście osób i miejscowości, wzbogacając je podstawowymi in-
formacjami o własności, zaczerpniętymi z Regestru diecezjów ks. Franciszka Czay-
kowskiego. 

14 Por. D. Główka, op. cit., s. 50–58.
15 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych: od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 

1953.
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TEKST ŹRÓDŁA

Oryginał: nieznany
Kopia I (zaginiona): w księgi grodzkie czerskie wniesiono 21 września 1789 r.
Kopia II (podstawa wydania): Archiwum Państwowe w  Radomiu, Hipoteka 

Powiatowa Kozienicka, sygn. 270, s.  86–88 (zał. R). Wypis poświadczony przez 
Jana Pomian-Ostromęckiego notariusza i konserwatora hipotek powiatu czerskie-
go 23 kwietnia 1824 r.

[s. 86]
[16]

Parafi a Warka
Wikaryjat Warecki Duchowny

w  którym przystąpieniu wikaryjat warecki czyli jego rządca WJM ks. Józef Po-
radowski kanonik infl ancki17 złożywszy inwentarz intraty dwuletnich wysiewów 
następujący: 
W roku 1786 wysiano żyta 
ozimego z jarem korcy 18 C. 2 } 38 C. 1 a fl . 6 fl . 229 gr 15
1787 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 .. 2
1786. jęczmienia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 } 5 .. 2. a fl . 4 fl . 22
1787 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. 2
1786. owsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 .. 1 } 22 .. 1 a fl . 3 fl . 66 .. 22 ½
1787 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12
1786 tatarki .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 } 3 a fl . 4 fl . 12
1787 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2
Siana było fur 30. pół 
na intratę fur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 a fl . 6 fl . 90
Propinacyja puszczona była arendarzom, 
którzy trunki wyrabiali na garcach dworskich 
płacili za rocznie zł 400, potrąciwszy za garn-
ce zł 20 zostaje czystej intraty z wody

} fl . 380

16 Pominięto adnotację z XIX w.: Notaryjusz i konserwator Hipotek p[o]w[iat]u czerskiego, niżej podpisany 
niniejszy wypis z taryfy powiatu wareckiego podatku ofiara dziesiątego grosza nazwanego do akt grodzkich czerskich 
sposobem oblaty wniesionej stronie żądającej służący w następującej osnowie wydaje.

17 Józef Poradowski h. Korab – kanonik inflancki (co najmniej od 1775 r.), proboszcz warecki i ostrołęcki, 
zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 14, Warszawa 1917, s. 257; Kolęda warszawska na rok przyby-
szowy 1776, [Warszawa] [b.r.], k. E9.
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Za dziesięcinę z wsi Winiar18 podług kompozyty .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 400
Za dziesięcinę z wsi Lasek19 podług kompozyty   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 200
Od sum wyderkafowych to jest:
Od 3600. zł na wsiach Zagroby20 i Boguszkowice21   .. .. .. .. .. .. .. ..   fl . 126
Od 400 zł na wsi Burzawka [!]22   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 14
Od 2000 zł na wsi Łękawica23   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 70
Od 3000 zł na wsi Grabna Wola24 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 105
Od 500 na wsi Ługowa Wola25   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 17 ..15
Od 500 na wsi Promna26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 17 ..15
Od 1000. na wsi Laskach   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 35
Od 1000 na wsi Gosniewicach27   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 35
od 2000 na wsi Gąskach28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 70
[s. 87]
Od 1000 zł na wsi Pilicy29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 35
Od 500 na wsi Miezechowie30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 17 gr 15
Od 3000 na wsi Wilcza Góra31   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 105

18 Winiary (par. Warka) – w. szl., w 1783 r. wł. Marianna z Zielińskich Pułaska starościna warecka, zob. 
„Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w  Koronie 1783–1784, przyp. i  wstęp 
K. Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 2009, s. 824.

19 Laski (par. Warka) – w. szl., w  1783  r. współwł. Rutzki (?), Wolski, Zaborowski i  Zaleski, ibidem, 
s. 826–827.

20 Zagroby (par. Rozniszew) – w. szl., w  1783  r. wł. Tadeusz Giżycki kasztelanic wyszogrodzki, ibidem, 
s. 826; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 6, Warszawa 1903, s. 65–66.

21 Boguszkowice vel Boguszków (par. Rozniszew) – w. szl., w 1783 r. wł. Tadeusz Giżycki kasztelanic wy-
szogrodzki, zob. przyp. 20.

22 Zapewne Brzozówka (par. Grabów) – w. król., w 1783 r. pos. Marianna z Zielińskich Pułaska starościna 
warecka, zob. „Regestr diecezjów”..., s. 824.

23 Łękawica (par. Magnuszew) – w. szl., w 1783 r. wł. (Piotr Celestyn?) Zapolski, ibidem, s. 825; APR, HPK, 
sygn. 270, s. 79–85 (zał. Q), 111 (zał. X).

24 Grabna Wola vel Wola Grabowska (par. Grabów) – w. szl., w 1783 r. wł. Marianna z Zielińskich Pułaska 
starościna warecka, zob. T. Epsztein, Osady i właściciele ziemscy na Zapilczu w końcu XVIII wieku, w: Radom 
i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. T. 5: Pogranicze Mazowsza i Małopolski, red. Z. Guldon, 
S. Zieliński, Radom 1999, s. 33.

25 Ługowa Wola (par. Promna) – w. szl., w 1783 r. wł. Proszkowski, zob. „Regestr diecezjów”..., s. 826.
26 Promna (par. Promna) – w. szl., w 1783 r. wł. Antoni Kozietulski starosta będziński, ibidem, s. 826.
27 Gośniewice (par. Warka) – w. szl., w 1783 r. wł. Zygmunt Staniszewski sędzia ziemski warszawski, ibi-

dem, s. 826.
28 Gąski (par. Warka) – w. duch., w 1783 wł. pijarzy, ibidem, s. 826.
29 Wieś nierozpoznana – Pilica (par. Konary) lub Pilica (par. Ostrołęka), ibidem, s. 824, 826.
30 Zapewne Miedziechów (par. Boglewice) – w. szl., w 1783 r. wł. Stefan Zambrzycki stolnik liwski, ibidem, 

s. 823.
31 Wilcza Góra vel Wilczogóra (par. Belsk) – w. szl., w 1783 r. wł. Zbierzchowski porucznik, ibidem, s. 827.
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Od 500 na wsi Wola Suff czyńska32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 17  ..15
Od 1500 na wsi Odrzywołku33   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 52 ..15
Od 1000 na wsiach Cychrach34 i Woli Cychrowskiej35 .. .. .. .. .. .. ..  fl . 35
Od 1000 na mieście Warce36   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 35
Od 5000 podobnież na mieście Warce .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 175
Od 1000 tynfów tamże    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 44 ..10
Od 1500 tamże  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 52 ..15
Od 200. na wsi Łękawicy   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 7
Od 500 na wsi Falęcice37  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 17 ..15
Od 1500 na wsi Dankowie38  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  fl . 52 ..15
Suma generalna czyni  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fl . 2536 ..17½

Zaprzysiężenie tego nie tylko przez swą osobę ale też i przez osobę W Andrzeja 
Dobrakowskiego39, jako tegoż wikaryjatu posesora, wysiewów dostatecznie wia-
domego, przed nami komisarzami40 ofi arował. My przeto komisarze ściśle wyeg-
zaminowawszy pomieniony Inwentarz intrat wikaryjatu wareckiego, a onże za do-
stateczny uznaliśmy i podpisem ręki prezydującego41 umocniwszy na powrót JM 
ks. Józefowi Poradowskiego oddaliśmy, a tak po uznanej dostateczności inwenta-
rza obudwu wzmienionych wikaryjatu wareckiego posesorów jako WJM ks. Józefa 
Poradowskiego kanonika infl anckiego rządcę i WJMP Andrzeja Dobrakowskiego 
skarbnika bracławskiego dzierżawnego posesora, do przysięgi wedle roty prawem, 
które w dzisiejszym dziele egzekwujemy przepisanej42 natychmiast przypuściliśmy. 
Po której w obliczu wszystkich komisarzy wykonanej gdy intrata stała wikaryjatu 

32 Wola Sufczyńska (par. Kołubiel) – w. szl., w 1783 r. wł. Sufczyński kasztelanic, ibidem, s. 713.
33 Odrzywołek (par. Grójec) – w. szl., w 1783 r. wł. Józef Grzybowski podstoli czerski, ibidem, s. 730.
34 Cychry (par. Grabów) – w. szl., w 1783 r. wł. Marianna z Zielińskich Pułaska starościna warecka, zob. 

T. Epsztein, op. cit., s. 32.
35 Wola Cychrowska (par. Grabów) – w. szl., w 1783 r. wł. Marianna z Zielińskich Pułaska starościna wa-

recka, ibidem.
36 Warka (par. Warka) – m. król., w 1783 r. pos. Marianna z Zielińskich Pułaska starościna warecka, zob. 

„Regestr diecezjów”..., s. 827.
37 Falęcice (par. Promna) – w. szl., w 1783 r. wł. Paweł Boski chorąży czerski, ibidem, s. 826.
38 Dańków (par. Błędów) – w. szl., w 1783 r. wł. Zbierzchowski, ibidem, s. 729.
39 Andrzej Dobrakowski – skarbnik bracławski, żonaty z Małgorzatą Boniecką, ojciec burgrabiego rawskie-

go Franciszka Dobrakowskiego, zob. A. Boniecki, op. cit., t. 4, Warszawa 1901, s. 320.
40 Komisarzami do powiatu wareckiego na sejmie wybrani zostali: Józef Mrokowski podsędek ziemski 

czerski, Konstanty Zaborowki cześnik czerski, Ignacy Kozietulski wojski mniejszy czerski, Michał Rożecki sędzic 
grodzki czerski, Fabian Staniszewski szambelan, Faliński szambelan, (Jan) Rosnowski stolnik sanocki, Ignacy 
Zapolski szambelan, Jan Boski starościc stromecki, Marcin Zbierzchowski pułkownik, (Tomasz) Gorajski puł-
kownik, Ignacy Domański komornik graniczny, Feliks Puchała podwojewodzi warecki, Dionizy Ciborowski ko-
mornik ziemski czerski, (Jakub) Czaczkowski starosta wieruszowski, zob. VL, t. 9, s. 85.

41 Nie wiadomo kto był komisarzem prezydującym.
42 Por. VL, t. 9, s. 92.
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wareckiego w opisanym wyżej inwentarzu wyszczególniona 2536 zł 17 ½ gr. wyno-
sząca, sumę 2000 zł przenosi, przeto stosownie do paragrafu pierwszego pod tytu-
łem Ofi ara wieczysta Prowincyjów Obojga Narodów na powiększenie sił krajowych 
w dzisiejszym prawie uchwalonego43 wikaryjat warecki z dzisiejszym jego rządcą, 
jako i następnym do opłacenia 20 od 100 procentu obowiązujemy, i ten na 507 zł 
9 ½ gr. corocznej opłaty wyrachowawszy wieczyście do [s. 88] rzeczonego wikary-
jatu wareckiego przywiązujemy oraz nim do Skarbu Rzeczypospolitej na powięk-
szenie sił krajowych regularnie w ratach przez Komisyję Skarbową przepisanych 
opłacać się powinnym wspomniony wikaryjat warecki na zawsze i nieodmiennie 
ciążemy.

[44]

43 Por. ibidem, s. 73–74.
44 Pominięto adnotację z XIX w.: Niniejszy wypis intraty z taryfy dziesiątego grosza bez stępla [!] w aktach 

zostający w dawnych [!] archiwum ziemi czerskiej znajdujący się po sprawdzeniu za zgodny co do słowa z taryfą 
wiarą przysięgłą zaświadczam w Górze dnia 23 kwietnia 1824 r. / Jan Pomian Ostromęcki notariusz / i konserwator 
hipotek PW Czerskiego.





Recenzje i polemiki





Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL , tom 3 (18), 
2021, red. naczelny E. Niebelski, red. tomu E.M. Ziółek, ss. 192.

Recenzja dowolnego rocznika historycznego, zwłaszcza gdy są w nim artyku-
ły odległe od siebie chronologicznie i tematycznie, jest głównie przekazem infor-
macyjnym lub sprawozdawczym1. Prezentowany tom „Teki”, dzięki stosunkowo 
skromnej objętości, jest łatwiejszy do ujęcia, zwłaszcza iż większość artykułów 
i notek recenzyjnych dotyczy szeroko rozumianych relacji polsko-rosyjskich XIX 
i  XX w. Sześć podstawowych opracowań poprzedza prezentacja pióra redaktor 
Ewy M. Ziółek – zamyka dwie recenzje. Pierwsza z nich Wiesława Cabana i Eu-
geniusza Niebelskiego dotyczy książki Anny A. Krich, Swietłany A. Muliny i Ada-
ma Danilczyka Barskie konfederaty v Zapadnoj Sibiri. Biografi ceskij slovar z 2020 r., 
druga – Ewy Rzeczkowskiej książki autorstwa Agaty Wolskiej Zagrabiony, odzy-
skany. Historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa z 2019 r.

Sygnalnie rzecz ujmując ów podstawowy blok tomu zawiera opracowanie An-
drzeja Niewińskiego o problemach związanych z naporem islamskim na południe 
Półwyspu Iberyjskiego w średniowieczu. Kolejny Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej 
– już chronologicznie XIX-wieczny (głównie) dotyczy losów szczątków króla Sta-
nisława Leszczyńskiego, które trafi ły do Petersburga, skąd w międzywojniu zostały 
przywiezione na Wawel. Dariusz Ostapowiecz dokonał analizy treści wydawanej 
w Chełmnie gazety „Nadwiślanin” z jej relacjami bieżącymi o represjach rosyjskich 
oraz postawie władz pruskich w stosunku do Polaków zamieszkałych w tej części 
Zachodniego Pomorza, jak je wówczas nazywano. Eugeniusz Niebelski opisał kon-
fi skatę książek klimontowskiego zbioru pozakonnego w 1904 r. na rzecz Cesarskiej 
Biblioteki Publicznej w Petersburgu. Anna Krochmal podjęła problem rewindyka-
cji zbiorów archiwalnych na ziemiach polskich po wojnach światowych, zwracając 
głównie uwagę na działalność rządowej komisji polskiej w Rosji Radzieckiej po 
traktacie ryskim. Ostatni z artykułów, autorstwa Ewy M. Ziółek, dotyczy jednego 
z uczestników zespołu rewindykacyjnego ze strony polskiej ks. Bronisława Ussasa, 
m.in. zaangażowanego także w przejęcie trumienki ze szczątkami króla Stanisława 
Leszczyńskiego.

Ogólnie rzecz ujmując to bardzo interesujący tom, w wielu przypadkach ujaw-
niający nowe źródła, zawsze ubogacany o rzeczowe interpretacje. Redakcja staran-
na, choć przydałaby się notka z nazwami „niższych ogniw” komisji zajmujących 
się rewindykacją (reewindykacją) i informacja, że strona polska swoje zobowiąza-
nia wykonywała solidnie. Fotografi e znakomite. Przede wszystkim odwołania do 
źródeł internetowych są właściwe (nikt nie powołuje się na nieweryfi kowane treści 
z sieci, na ogół anonimowe).

1 Uwaga redakcyjna: w różnych artykułach są odmienne zapisy słowa: rewindykacja i reewindykacja. Tu 
ujednolicone.
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Przedstawione niżej uwagi mają charakter refl eksji uważnego czytelnika. Do-
powiedzenia do poszczególnych artykułów niekiedy są zapisem problemów, które 
warto podjąć w osobnych opracowaniach.

Główne spojrzenie piszącego podczas lektury artykułu Andrzeja Niewińskiego 
Doświadczenia „wygnańcze” ludności jako skutek działań militarnych na Półwyspie 
Iberyjskim w okresie średniowiecza. Długotrwałe wojny z najazdem ludów islam-
skich spowodowały okresowe wyludnienia i zapaści gospodarcze obszarów rolni-
czych. 

W  dziedzictwie wielokulturowym południa współczesnej nam Hiszpanii za-
bytki średniowieczne stanowią dziś atrakcję turystyczną. W ogóle tamtejsze wojny 
były inne niż w krajach śródziemnomorskich bardziej na wschód. Zupełnie róż-
ne od środkowej Europy, gdzie turkijskie plemiona, mające przekazy o bogactwie 
tych obszarów od wędrownych kupców, nastawione były na łupiestwo, a nie zasie-
dlenia.

Studium Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej Nieznane okoliczności złożenia szcząt-
ków króla Stanisława Leszczyńskiego w Petersburgu w 1857 r. w świetle relacji Ber-
narda i Rogera Łubieńskich na tle losów bpa Konstantego Ireneusza Łubieńskiego, 
jest dwudzielne. Przede wszystkim ujawnia rolę rodziny Łubieńskich w staraniach, 
nawet u  samego cara Aleksandra II, o  umieszczenie trumienki w  podziemiach 
kościoła św. Katarzyny (obok trumny Stanisława Augusta Poniatowskiego). To-
masz i jego brat ks. Konstanty nie byli sami. W pochówku uczestniczyło kilkana-
ście osób. Informację o tym przekazał wnuk Tomasza – syn Rogera – o. Bernard 
Łubieński w książce ogłoszonej w 2009 r. Wspomnienia Mościska 1908 – Kraków 
1918. Autorka przekaz ten zweryfi kowała z innymi źródłami z epoki. Wykorzysta-
ła także archiwalia zespołu ks. Bronisława Ussasa z Biblioteki KUL nawiązujące 
do działalności grupy rewindykacyjnej w Piotrogrodzie w 1922 r. W największym 
skrócie przedstawiona historia peregrynacji szczątków króla zaczęła się w Nan-
cy, gdy w 1814 r. Rosjanie zbezcześcili grób Leszczyńskiego. Generał Michał So-
kolnicki, wracając z wojen napoleońskich, zabrał fragmenty ocalałych szczątków 
i przywiózł do kraju. Po jego śmierci w 1816 r. bratanek przekazał trumienkę do 
zbiorów muzealnych Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skąd wywieźli 
ją Rosjanie (bodaj w 1833 r.) do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu. 
Tam w 1855 r. zidentyfi kował ją Adam Kirkor i podjął starania o przeniesienie do 
Wilna. Ostatecznie ulokowano ją w katolickiej świątyni petersburskiej, gdzie po-
została do 1922 r. Przewieziona na Wawel znajduje się tam do dziś.

Drugi nurt tego artykułu to historia ks. Konstantego Łubieńskiego, świadka 
pochówku szczątków królewskich w kościele św. Katarzyny. W artykule rzecz ujęto 
w podrozdziale Paralelizm wygnańczych losów króla Leszczyńskiego i biskupa Łu-
bieńskiego. Słowo „paralelizm” jest tu zbędne. Losy duchownego potoczyły się ina-
czej: biskup sejneński, wysoko ceniony w wyższych sferach stolicy Rosji, w 1868 r. 
nie wyraził zgody na tworzenie wewnątrzrosyjskiego organu kościoła katolickiego 
bez aprobaty papieża. Skazany na zesłanie do Permu. W drodze w Niżnym Nowo-
grodzie zmarł w 1869 r. Tamże został pogrzebany na cmentarzu katolickim. Tym 
samym wspólne wątki losów dwóch wybitnych Polaków splatały się na zupełnie 
innych płaszczyznach.
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Nawet tak krótko zarysowana treść artykułu zdaje się wskazywać, iż najwięk-
szą bibliotekę stolicy Rosji w okresie panowania cara Mikołaja I niewiele intere-
sowało to, co przywieziono z  Warszawy; może tylko starodruki. Zdumiewający 
jest stosunek prezesów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Staszica 
i Niemcewicza – do daru otrzymanego od Piotra Sokolnickiego. Ich głębokiego 
patriotyzmu nie kwestionujemy. Pierwszy z nich prezesował w okresie względnie 
liberalnym. Niewątpliwie problem godny zbadania.

Dariusza Ostapowicza artykuł Represje zaborców rosyjskiego i pruskiego wobec 
Polaków w dobie powstania styczniowego w świetle relacji prasowych gazety „Nadwi-
ślanin” z Prus Zachodnich (1863–1865) to próba spojrzenia na postępowanie władz 
odnośnie społeczności polskiej tych obszarów, przede wszystkim w stosunku do 
udzielających pomocy uczestnikom wydarzeń w Królestwie Polskim i na kresach 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszelkie objawy sympatii dla zrywu były 
tam tępione, podobnie jak i próby opieki nad zbiegami. Gazeta była organem lo-
kalnym tamtejszej ludności polskiej. Cenzura ingerowała wręcz w szczegóły relacji 
zza kordonu. Były konfi skaty numerów, a  nawet wyrok więzienia dla redaktora 
naczelnego Ignacego Łyskowskiego. Od 1864 r. istniała jednak rubryka „Powstanie 
w Polsce”. Wiadomości na ogół z prasy polskiej i niemieckiej w zaborze pruskim. 
Zwracano uwagę m.in. na represje, konfi skaty majątków, znaczące wyroki. Ogól-
na ocena autora artykułu zamyka się w zdaniu: „Trafnie zatem Andrzej Bukowski 
nazwał Prusaków »żandarmem carskim«” (s. 92), choć prezentowane opracowa-
nie jest głównie poświęcone relacjom ogólnopolitycznym tego okresu na Pomorzu 
Gdańskim.

Problem: niemiecka i polska prasa Prus wiele uwagi poświęcała samemu po-
wstaniu i polityce rosyjskiej na terenach przez Rosję anektowanych. Z pewnością 
gazety wielkich miast (w tym Gdańsk, Poznań, Berlin) cenzura traktowała łagod-
niej. Chętniej godzono się na druk wspomnień zesłańców z danych zrywów anty-
rosyjskich, np. w Berlinie w 1863 r. ogłoszono Dziennik Józefa Kopcia brygadiera 
wojsk polskich z rozmaitych not dorywczych sporządzony (kolejna edycja w 1868 r.).

Artykuł Eugeniusza Niebelskiego „Przesyłka” z Klimontowa do Rosji w 1904 r. 
Z dziejów biblioteki klimontowskiego konwentu ojców dominikanów, dokumentuje 
zainteresowanie Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu książkami pozo-
stałymi po kasacie zakonów katolickich w 1864 r. Rzecz dotyczy uroczego mia-
steczka w Sandomierskiem, niegdyś miasta prywatnego Ossolińskich. Zachowały 
się dwa kościoły, w  tym podominikański, z zabudowaniami poklasztornymi, do 
początku XX w. z  biblioteką. Po śmierci ostatniego zakonnika w  1901  r. książ-
kami opiekował się proboszcz. To właśnie jemu i  wójtowi nakazano cenniejsze 
okazy przekazać do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w  Petersburgu. Realizacja 
nakazu odbyła się w 1904 r., przy czym zaangażowane były w to urzędy guberni 
sandomierskiej, generał-gubernatora warszawskiego oraz ministerstwo spraw we-
wnętrznych i dyrektor biblioteki. Ostatecznie wysłano dwa starodruki. Wydarze-
nia 1905 r. przerwały akcję. Poklasztorny zasób książek, jak pisze autor, trafi ł do 
seminarium w Sandomierzu. Rzecz wymaga zbadania. Artykuł jest także prezen-
tacją dokumentów z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego, szczę-
śliwie w wersji oryginalnej, bo bardzo rzadko tłumaczenie wiernie oddaje istotę 
problemu.
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Artykuł o  losach biblioteki dominikanów klimontowskich dokumentuje XX-
-wieczny rabunek polskiego dziedzictwa kulturalnego. Pamiętamy, że kasata obję-
ła wiele innych konwentów. Jest więc nadzieja, że powstanie monografi a ujmująca 
całościowo skalę zjawiska. 

Pozostałe dwa artykuły tomu podejmują zagadnienia rewindykacji polskich 
zasobów archiwalnych po wojnach światowych, nawiązując niejako do artykułu 
Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej o losach „wędrującej” trumienki króla Stanisława 
Leszczyńskiego.

Syntezujące opracowanie Anny Krochmal pt. Rozproszone dziedzictwo. Kwestia 
rewindykacji polskich zasobów archiwalnych sięga wstecz – w formie sygnalnej – 
do utraty polskich zasobów archiwalnych od XVII w., koncentrując się na stra-
tach i próbach ich odzyskania zwłaszcza w XX w. – w mniejszym stopniu z Austrii 
i Niemiec, przeważnie z ZSRR. Szczególnie interesujące (i nowatorskie) okazały się 
poczynania strony polskiej Mieszanej Polsko-Sowieckiej Komisji Specjalnej. Przy-
wołano dokumenty i fotografi e polskiej delegacji w tej komisji (także z rokowań 
w czasie przygotowywania traktatu ryskiego), m.in. Jana Dębskiego i Stefana Ry-
gla. Ze zrozumiałych względów autorka ujmuje najważniejsze sprawy niełatwych 
starań o odzyskanie dziedzictwa archiwalnego, także przez inne służby, np. pla-
cówki archiwalne wojska. Wciąż jednak brakuje monografi i starań uczonych pol-
skich o odzyskanie dziedzictwa kulturalnego w carskiej Rosji i ZSRR. Autor tych 
słów zetknął się np. z kilkoma ciekawszymi przypadkami, dotyczącymi rozpozna-
nia poloników w Rosji, zwłaszcza podczas I wojny światowej. W Moskwie i Piotro-
grodzie działało bardzo aktywnie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Polskimi, 
kierowane m.in. przez Mariana Morelowskiego i Stanisława Noakowskiego. Wy-
słało ono nawet archeologów Irenę i Ludwika Sawickich do Charbina, skąd udało 
im się wrócić – przez Rosję – do kraju. Sawicki później uczestniczył we wspomnia-
nej Komisji, ale interesowały go głównie zbiory archeologiczne i  to dla potrzeb 
własnych prac. 

Inny przekaz, godny odnotowania, to w ostatnich latach konsekwentna akcja 
naszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród identyfi kujących 
zabytki (nie tylko archiwalne) szczególne zasługi położyła dr Zofi a Strzyżewska, 
zwłaszcza śledząc losy militariów z kolekcji Jana Henryka Dąbrowskiego zrabowa-
nych w czasie likwidacji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Praktycz-
nie nikt obecnie nie notuje miejsca przechowywania zabytków piśmiennictwa pol-
skiego w zbiorach krajów postradzieckich, napotkanych przez historyków. Zwrócę 
uwagę, że w bibliotece uniwersyteckiej w Tartu jest egzemplarz Kopernikowskiego 
De revolutionibus orbium coelestium z podpisem Tadeusza Czackiego.

Zamykający tom artykuł Ewy M.  Ziółek pt. „Sprawa Ussasa”. Przyczynek do 
dziejów mieszanych Komisji Reewakuacyjnej i Komisji Specjalnej 1922–1924, two-
rzy rodzaj klamry, gdyż dwa poprzednie opracowania: Pauliny Dąbrosz-Drew-
nowskiej i Anny Krochmal, także podejmowały sprawy aktywności kapłana. Dla 
mniej obytych z realiami ówczesnej Rosji Radzieckiej podaję informacje: wzięte 
w cudzysłów dwa słowa w tytule artykułu dotyczą broszury propagandowej, której 
treść stanowi mowę prokuratorską, w czasie wytoczonego członkowi delegacji pol-
skiej procesu. Kij do uderzenia znalazł się, bo administrujący w polskiej delegacji 
ksiądz usunął z  pracy urzędniczkę związaną ze  służbami. Po procesie ks. Ussas 
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trafi ł do więzienia, które opuścił przy wymianie szpiegów. Prezentowany artykuł 
lepiej niż inne przekazy ukazuje złożoność sytuacji, w jakich realizowali swą misję 
polscy delegaci owych Komisji: Reewakuacyjnej i Specjalnej.

Już poza prezentacją treści podstawowego bloku artykułów odnotuję dwa zda-
rzenia. Zespół polskich specjalistów dołożył starań, by dokonać obustronnej re-
windykacji dwóch kolekcji geologicznych. Zagarnięta w 1915 r. z warszawskiego 
Instytutu Politechnicznego kolekcja minerałów Tytusa Chałubińskiego wróciła 
do Politechniki Warszawskiej, uszczuplona o najcenniejsze okazy. Strona polska 
zwróciła Rosji ogromną kolekcję szczątków gadów wieku permskiego znad Sie-
wiernoj Dwiny, zgromadzoną w Instytucie Politechnicznym w Warszawie jako do-
kumentacja opracowań prof. Władimira P. Amalickiego. Kolekcja odesłana została 
w nienaruszonym stanie. Dziś stanowi ona ozdobę dużej sali w moskiewskim Mu-
zeum Instytutu Paleontologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk.

Zbigniew J. Wójcik
Warszawa



Autobusem przez Lublin . O monografii 
Jacka Pudło i Michała Krawczyka 
„Autobusem i trolejbusem przez 
lubelskie osiedla 1945–1989”, 
Księży Młyn Dom Wydawniczy, 
Łódź 2021, ss. 240.

W 1944 r., po pięciu latach niemieckiej oku-
pacji, Lublin pozbywający się śladów wojny 
zaczął przeżywać okres swojego największego 
rozwoju. Odbudowa ze  zniszczeń – choć nie 
tak ogromnych, jak w Warszawie czy Gdańsku 
– pozwoliła jednocześnie na weryfi kację przed-
wojennych planów rozbudowy miasta, jego in-

frastruktury, transportu czy budownictwa, wraz z dostosowaniem ich do formy 
socjalistycznego rozwoju nowej – Polski Ludowej.

Wszechstronne badania historii Lublina obejmują szeroki zakres dziedzin, jed-
nak niewielu autorów zdobywa się na analizowanie dziejów miasta z perspekty-
wy komunikacji miejskiej, czy budownictwa masowego. Takiego właśnie zadania 
podjęli się Jacek Pudło i Michał Krawczyk. Są to doskonale znani w Lublinie miło-
śnicy i działacze na rzecz popularyzacji wiedzy o komunikacji miejskiej oraz roz-
woju Koziego Grodu. Zaangażowani w swoją działalność, od wielu lat starają się 
wszystkim zainteresowanym naświetlić ten obszar, zwłaszcza poprzez prowadze-
nie znanego portalu internetowego LuBus.info, bądź (w przypadku Jacka Pudło) 
wcześniejsze wydanie publikacji albumowej pt. Trolejbusy w Polsce (Łódź 2011). 
Tym razem nadszedł czas, by skupić się wyłącznie na tematyce stricte lokalnej. 

Omawiana publikacja dotyczy historii Lublina przeanalizowanej właśnie z tej 
– dość nieoczywistej, perspektywy. Niespotykane podejście do tematu zdradza już 
sam tytuł Autobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla 1945–1989, który zachę-
ca do zapoznania się z książką, już na etapie dostrzegania jej w witrynie księgar-
ni. Autorem przeważającej części treści jest Jacek Pudło. Jego dziełem są teksty 
w większości rozdziału I oraz całość rozdziałów II: Drogi i ulice w  latach 1945–
1989 i  III: Osiedla mieszkaniowe. Współautor – Michał Krawczyk napisał wstęp 
(jako współautor) i  dwie ostatnie części rozdziału I, stricte dotyczącego historii 
komunikacji miejskiej w Lublinie. 

Recenzowana książka to kompendium wiedzy o  rozwoju komunikacyjnym 
i architektonicznym Lublina doby PRL. Takie połączenie może zastanawiać i na 
pierwszy rzut oka wydaje się dość sztuczne, można by tutaj zadać pytanie, czy nie 
jest skutkiem konkretnych zainteresowań autorów. Jednak nic bardziej mylnego. 
Analiza treści wykaże jasno, jak mocne są korelacje pomiędzy rozwojem miasta, 
a rozwojem jego komunikacji miejskiej. Moim zdaniem, co najwyżej z punktu wi-
dzenia logiki lepiej byłoby, gdyby zamienić kolejność poszczególnych rozdziałów 
– czyli najpierw napisać o dzielnicach i  ich rozbudowie, rozdział o komunikacji 
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miejskiej, a dopiero później – w myśl zasady: od ważniejszego do mniej istotnego 
– umieścić część o arteriach łączących rejony miasta. Być może jaśniej dałoby się 
zrozumieć kalendarium komunikacji miejskiej, gdyby najpierw poruszyć kwestię 
rozwoju urbanistycznego.

Natychmiast przykuwa uwagę fakt, że autorzy przełamali dotychczas istniejące 
utarte ramy tradycyjnego rozplanowania: wstęp – rozdziały – epilog. W wypadku 
recenzowanej monografi i jest to zastosowanie niespotykanego układu zawartości, 
polegającego na umieszczaniu słów wstępu do poszczególnych rozdziałów (za wy-
jątkiem rozdziału o rozbudowie ulic), zamiast jednego spójnego wstępu do całości.

Imponuje obszerny zestaw szczegółowych informacji – świadczy on o piety-
zmie, z jakim autorzy przygotowali publikację, co z pewnością wpłynie na zasób 
naszej wiedzy o przeszłości miasta, komunikacji, rewolucyjnych i  ewolucyjnych 
zmianach w  tej dziedzinie. Dzieje się tak głównie dzięki bogatemu materiałowi 
źródłowemu, z  jakim zapoznali się i  jakim posłużyli twórcy. Tutaj odbiorca ma 
do czynienia z niezwykle szczegółowo przedstawionymi tzw. „suchymi” danymi 
archiwalnymi, uzupełnionymi ciekawostkami. Spotykając się z wydanym w takiej 
formie chronologicznym przedstawieniem dziejów, czytelnik obcuje z  kalenda-
rium rozwoju Lublina przedstawionym w formie albumu. 

Daje się to szczególnie mocno zauważyć na stronach rozdziału I: Komunika-
cja miejska, który jest jednocześnie najobszerniejszym. Nakreślona w nim została, 
bardzo szczegółowo, historia lubelskiego przewoźnika miejskiego, od momentu 
wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej (s. 9). Od pierwszych – trudnych 
miesięcy, przez czas otwierania pierwszej linii trolejbusowej, aż do upadku syste-
mu socjalistycznego. Na kolejnych stronach rozdziału, autorzy opisali historię ta-
boru, jaki przez omawiany okres pojawiał się na ulicach Lublina, czy nawet kwestie 
polityki socjalnej MPK Lublin. W tymże rozdziale dowiedzieć się też możemy, np. 
czym w latach 40. i 50. były „plandekowce”, jak często zmieniała się nazwa lubel-
skiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego (s. 13) i dlaczego parę lat później, prze-
kształcone z MKS-u, MZK przerodziło się w dobrze nam już znane MPK Lublin.

Nakreślając historię lubelskiego przewoźnika miejskiego, autorzy zwracają 
uwagę na tak skomplikowane i wydawałoby się niezbyt istotne (przynajmniej dla 
amatorów) kwestie z życia MPK, jak np. waga zastosowania grafi towych, zamiast 
żeliwnych wkładek odbieraka sieci, czy dlaczego duży tłok w  pojazdach MPK 
wpłynął na przeniesienie aparatury elektrycznej na dach trolejbusu. Poruszane są 
także takie kwestie, jak różnorodność w malowaniu trolejbusów (s. 34) – wynika-
jąca z kryzysu przełomu lat 70. i 80, oraz przez nietypowe ubarwienie fabryczne 
dwóch serii trolejbusów radzieckich marki „ZiU”1. Przypominają przenikliwe wy-
cie silników tychże oraz detale, jak osobliwe ręczne kasowniki biletów. Wszyst-
ko to, wraz z dodawanymi w niektórych fragmentach tekstu literackimi opisami 
widoków ulic, a z drugiej strony, z prostymi zestawieniami, tworzy obraz historii 
społecznej Lublina sprzed dekad, co pomaga zrozumieć ten aspekt życia w mieście 
epoki PRL.

1 Szerzej zob.: B. Turżański, MPK Lublin – 80 lat w obiektywie, Rybnik 2009, s. 75.
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Rozdział II dotyczy rozbudowy lubelskich ulic. Na jego kartach, opowiedziana 
została historia powstawania i remontów nie tylko poszczególnych miejskich ar-
terii, ale także ulic o mniejszym znaczeniu dla miasta. Poruszony jest także temat 
rozwoju infrastruktury, obejmującej wiadukty kolejowe, mosty i  ronda. Autorzy 
postarali się o szczegółowe przedstawienie danych statystycznych, np. ilości kilo-
metrów dróg wyasfaltowanych w stosunku do brukowanych czy takie zagadnienie, 
jak ilość samochodów przypadających na mieszkańców Lublina w 1955 r. (s. 127). 
Omawiane są wręcz detale, np. rodzaje oświetlenia i ilość taksówek jeżdżących po 
lubelskich ulicach w 1973 r. (s. 130).Wszystkie one poszerzają jednak naszą wiedzę 
na temat ówczesnego miasta.

Rozdział ten pozostawia jednak pewien niedosyt. Co prawda zagadnienia oma-
wiane są chronologicznie, jednak bez wyszczególnienia poszczególnych okresów. 
Warto byłoby umożliwić także wgląd we właściwe plany czy wyciągi dokumentacji 
technicznych.

O wiele ciekawiej i bogato prezentuje się ostatni rozdział pracy. Ponownie roz-
poczyna się w momencie wyzwolenia Lublina, czyli w lipcu 1944 r. W sposób upo-
rządkowany i  bogaty w  treść – nie tylko rzeczową, ale i  ciekawostki – nakreśla 
to, jak wielką skalę przyjął rozwój urbanistyczny miasta po II wojnie światowej2. 
W tekście znajdujemy np. informacje, ile trwał czas wykonania dokumentacji osie-
dla, jakie maszyny budowlane brały udział w rozbudowie miasta na przestrzeni 45 
omawianych lat, czy nawet, ile pierwotnie pięter miały liczyć wieżowce dzielnicy 
Czechów (s. 183). Czytelnik ma do czynienia z omówieniem takich szczegółów, 
jak czas oczekiwania osiedla im. Paderewskiego na wytyczenie trawników i alejek 
(s. 210), dlaczego na mapach Lublina, tuż obok osiedla „Maki” nie można od-
naleźć osiedli „Chabry” i „Dobra” (s. 179). Z kolei specjaliści mogą się zapoznać 
z wyższością technologii budowlanej „W-70” nad popularniejszą „OWT-67”. Roz-
dział stanowi swoistą kronikę rozrostu urbanistycznego Lublina, ze szczególnym 
wyróżnieniem i  nakreśleniem koncepcji architektonicznych, które zastosowane 
przed laty, wpłynęły na dzisiejszy charakter miasta3.

Autorzy odwołali się do specyfi cznej metody zapisu chronologicznego, przed-
stawiając wydarzenia rok po roku, jednak już na etapie pierwszej konfrontacji czy-
telnika z tekstem nasuwają się wątpliwości dotyczące właściwej cezury czasowej, 
o jakiej chcą opowiedzieć autorzy. Zgodnie z tytułem, treść książki winna zamy-
kać się w latach 1945  –1989, lecz okresem pierwszych wydarzeń opisywanych na 
łamach wszystkich rozdziałów jest rok 1944. Z zakończeniem historii w każdym 
z  rozdziałów jest podobnie, przez to, że autorzy urywają dywagacje około roku 
1990, ale w treści podrozdziałów (tych spotykamy łącznie 26) pojawiają się rów-
nież informacje np. z 1993 r.

Czasem przeszkadza stosowanie przez autorów języka, który wydaje się wprost 
wyprowadzony z  licznych raportów i  rocznych „Analiz kompleksowych” MPK 
Lublin, czy dokumentacji technicznych i  planów budowlanych. Jest to pewna 

2 M. Markowski, Lublin w 1954 roku w świetle prasy: odbudowa miasta, 22 lipca, Centralna Wystawa Rol-
nicza, „Rocznik Lubelski” 2014, t. 40, s. 168–197.

3 Szerzej zob.: T.P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971–1975, Warszawa, 1979, s. 13–25.



185Autobusem przez Lublin…

niekoherencja z popularnonaukowym przeznaczeniem książki dla szerokich rzesz 
czytelników. Pozostawiając w tekście skomplikowane terminy, np. pojęcia „opo-
rów rozruchowych” czy też „puławska płyta scalona”, może warto byłoby na końcu 
umieścić ich słowniczek. Ewentualnie uprościć je tak, żeby czytelnicy nie będący 
pasjonatami, czy też zawodowymi znawcami tematyki, bez trudu mogli zapoznać 
się z treścią pracy.

W formule książki przykuwa uwagę wizualizowanie danych poprzez zamiesz-
czenie rozlicznych tabel. Zawarte w nich jest niemal wszystko, co w opisywanych 
dziedzinach można było ująć. Poczynając od rozdziału I  widzimy kalendarium 
istnienia komunikacji miejskiej w Lublinie po II wojnie światowej, dalej czytel-
nik ma do czynienia z wykazem linii i przebiegu ich tras (w niektórych przypad-
kach uwzględniającym różnice, rok do roku), częstotliwości i liczby obsadzonych 
wozów na danej linii, przejechanych wozokilometrów, czy kolejnej, sporej liczby 
tabel, dotyczących średniego przebiegu trolejbusów i autobusów MPK Lublin na 
przestrzeni poszczególnych lat. Wydaje się, że część informacji (najprawdopodob-
niej przez ilość opracowanego materiału źródłowego) nie pokrywa się z danymi 
źródłowymi, co stanowi pewną niekonsekwencję. Tak samo, jak w  przypadku 
fragmentu tekstu, w którym autorzy podają, że w 1976 r. po dostawie dziewięciu 
nowych trolejbusów, tabor miejskiego przewoźnika składał się w ogóle z  trzech 
pojazdów (s. 67). Mało tego – już w kolejnej tabeli na stronie następnej, czytelnik 
może przeczytać, że w tym samym roku MPK Lublin posiadało 55 wozów trolej-
busowych, co zgodne jest już z materiałem źródłowym4. 

Pewne zastrzeżenia budzi pokaźnych rozmiarów spis bibliografi czny. Ten, choć 
jest kolejnym dowodem na skrupulatność i  zaangażowanie w  pracach nad pu-
blikacją, niestety nie został przeprowadzony alfabetycznie (wg nazwisk autorów 
przywoływanych w książce publikacji). Dodatkowy sprzeciw budzi brak kategory-
zacji. Źródła archiwalne, prasa z epoki są podane w jednym ciągu wraz z literaturą 
naukową i popularną. Stąd np. zdarzają się zapisy: „Dziennik »Kurier Lubelski«” 
czy „Dziennik »Sztandar Ludu«”. Sam zasób źródłowy mógłby być, w mojej oce-
nie, nieco bardziej rozbudowany, ponieważ składa się głównie z Analiz komplekso-
wych za rok… MPK Lublin. Te pochodzą, w liczbie 36 teczek, z zasobów Archiwum 
Państwowego w Lublinie. Co razem świadczy o popularnonaukowym charakterze 
publikacji.

Dzięki postępowi technicznemu, m.in. w  sferze edytorstwa, obecnie historia 
wizualna zyskuje na popularności. Bardzo ważną częścią pracy są liczne zdjęcia 
lubelskich środków komunikacji miejskiej oraz ulic i dzielnic miasta już od lat 40. 
XX w. Z pewnością mogą one posłużyć, nie tylko miłośnikom, ale również zawo-
dowym historykom, do poznawania przeszłości miasta i jego transportu. W książ-
ce zdarzają się małe rozbieżności w podpisach pod zdjęciami. O ile autorzy przy 
większości zdjęć trzymają się nazewnictwa ulic obowiązującego w Lublinie przed 
1989  r., współczesną nazwę podając w  nawiasie, o  tyle pojawiają się problemy 
z zastosowaniem używanej w epoce nazwy placu przed Dworcem Głównym PKP 

4 Archiwum Państwowe w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie 1948–1995, 
zespół 35/2397/0, Analiza kompleksowa za rok 1976, Dział ekonomiczny MPK Lublin, 1977, k. 4.
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– czyli ówczesnego Placu Michała Wójtowicza. Najbardziej widocznym niedocią-
gnięciem jest błąd w podpisie zdjęcia z  trolejbusem „ZiU” nr 3-0662, linia 161, 
wykonane na ulicy Lubartowskiej, podpisane zaś jako ulica Wyszyńskiego (s. 104). 
Faktem jest, że obydwie ulice wiodą pod górę, jednak różnica w zabudowie owych 
jest na tyle uderzająca, że bez problemu można ją dostrzec. Dodatkowo, miłośnik 
komunikacji z tego okresu, wie, że linia 161 przez ulicę Wyszyńskiego nie przebie-
gała. Pomijam już fakt, że pod kilkoma zdjęciami brakuje wyjaśnienia i opisu miej-
sca, w których zostały wykonane, jakby upływ trzydziestu, czy nawet czterdziestu 
lat nie wpłynął również na wygląd otoczenia. Jeżeli mówić jeszcze o wykorzysta-
nych zdjęciach archiwalnych, można i tutaj doszukać się pewnych nieścisłości przy 
zastosowaniu materiału źródłowego – dostosowaniu go do konkretnych okresów. 
O ile w pierwszych częściach kalendarium komunikacji miejskiej spotykamy ar-
chiwalne fotografi e wykonane od lat 40. do 1989 r., o tyle w końcowej części I roz-
działu możemy zauważyć również obrazy trolejbusów nawet z roku 1992, co stano-
wi dodatkowe uzupełnienie wizualizujące obecność taboru jeszcze na wiele lat po 
przemianach. Jednocześnie myśląc o opisanych wcześniej nieścisłościach, zagadką 
pozostaje też, dlaczego tak obfi ty i różnorodny archiwalny materiał fotografi czny 
rozdziału I pochodzi w dużej mierze od autorów zagranicznych oraz w zastana-
wiająco małym stopniu z  ofi cjalnych archiwów lubelskich instytucji prasowych 
i kulturalnych? Fakt, że istnienie lubelskiej komunikacji miejskiej, a także specy-
fi ka trolejbusów kursujących po mieście przed dekadami przyciągało uwagę tury-
stów, jest pozytywny. Jednak warto pamiętać, że żyjący wówczas lubelscy fotogra-
fi cy i pasjonaci komunikacji miejskiej posiadają wiele większe zasoby zdjęć taboru 
MPK oraz ulic Lublina, niż kolejni ówcześni pasjonaci z innych krajów. 

W przypadku rozdziału II, materiał wizualny rysuje się o wiele słabiej. Tutaj 
opublikowano tylko jedno zdjęcie. Zabrakło – możliwych przecież do zdobycia 
(np. w  archiwach fotografi cznych lubelskich periodyków czy również Ośrodka 
„Brama Grodzka – Teatr NN”) – fotografi i archiwalnych lubelskich ulic. Choćby 
z tak szumnych w PRL, a więc i często uwiecznianych, wszelkiego rodzaju ceremo-
nii otwarcia. Owo jedyne zdjęcie w tym najkrótszym rozdziale przedstawia… sa-
mochód Fiat 125p (co prawda z lubelską rejestracją, s. 128). Jakby w uzupełnieniu 
brakującej wizualności zamieszczono niewiele skromnych, schematycznych map 
układów drogowych Lublina przed 1990 r. 

O wiele lepiej już wygląda sytuacja z zasobem archiwalnych zdjęć w rozdziale 
o budowie lubelskich osiedli. Tu wszystkie zdjęcia pochodzą od autorów lokalnych 
– dawnych mieszkańców lubelskich osiedli i ich budowniczych. Tutaj, oglądając je, 
jako dodatek do treści równie obfi tej i przekazanej z niemalże równym zaangażo-
waniem, co w rozdziale I, jest to okazja, by przypomnieć sobie (lub w przypadku 
młodszych czytelników poznać), jak wyglądały nowe dzielnice w dawnym mieście. 
Tym wielkopłytowym, tonącym w błocie, otoczonym ścianami żelbetowych blo-
ków i porozrzucanych gdzieniegdzie prefabrykatów. Ciekawym dodatkiem, z ja-
kim mamy do czynienia w  ostatnim rozdziale, są przedstawione komputerowe 
animacje brył najważniejszych i najpopularniejszych typów bloków mieszkalnych, 
jakie tworzą lubelskie dzielnice mieszkaniowe. 
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Książka z pewnością jest publikacją potrzebną. Popularnonaukowe opracowa-
nie dziejów Lublina z dotychczas nieodkrytej perspektywy, której horyzont auto-
rzy, w dużej mierze udanie, postarali się nakreślić. Mimo niewielkich mankamen-
tów może stanowić dobry początek do zapoznania się z tą częścią historii Lublina 
lub uzupełnienie dotychczasowych zasobów wiedzy dla tych, którzy już się w niej 
orientują. Wydawnictwo wypełnia też doskonale kolekcję albumów o tematyce lu-
belskiej, wydawanych na przestrzeni minionych dziesięcioleci.

Piotr Jarecki
 Lublin
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O Janie Gurbie ab imo pectore

O zmarłym 30 października 2021 r. profesorze Janie Gurbie mogę pisać jedy-
nie, co zaznaczyłem w  tytule, „z głębi serca”. Nasza przyjaźń, głęboka i  szczera, 
trwała bowiem przez długie 70 lat. Nie często to dziś spotykany, a jakże piękny dar 
ludzkiego losu. Towarzyszące mi wciąż po Jego śmierci uczucie żalu i smutku nie 
może mnie jednak zwolnić z ważnego obowiązku, jakim jest ukazanie Jego życia, 
jakże bogatego w rozliczne dokonania.

Będę się tu odwoływał do niektórych fragmentów laudacji, którą wygłosiłem, 
co było dla mnie wielkim zaszczytem, podczas uroczystości odnowienia doktoratu 
Jana Gurby, odbytej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 
19 grudnia 2014 r.

Jan Gurba urodził się 15 lutego 1929  r. w Lubartowie w rodzinie inteligenc-
kiej, która przed wybuchem II wojny przeniosła się do Lublina i  zamieszkała 
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w wybudowanym własnym domu przy ul. Skłodowskiej na jej końcowym rogu. 
W powojennym Lublinie miejsce to okazało się centralnym punktem usytuowa-
nym pomiędzy dwoma dzielnicami uniwersyteckimi KUL i  UMCS.  Do szkoły 
powszechnej uczęszczał w ostatnich latach II Rzeczypospolitej i ciężkim dla pol-
skiego szkolnictwa okresie okupacji niemieckiej. W  pierwszych latach PRL był 
uczniem znanych liceów lubelskich imienia Stanisława Staszica i Unii Lubelskiej. 
Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1948. Aktywnie działał w ruchu harcer-
skim do połowy lat pięćdziesiątych tj. do czasu, kiedy organizacja ta mogła jeszcze 
nawiązywać do tradycji ukształtowanej w latach II Rzeczypospolitej. Harcerstwo 
było z pewnością jednym ze źródeł jego bezpośredniego, koleżeńskiego odnosze-
nia się do innych, czym ujmował wielu młodych ludzi, w tym studentów.

Po uzyskaniu matury w  1948  r. podjął studia w  Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na dwóch kierunkach: 
prehistorii i geografi i. Miał znakomitych nauczycieli i mistrzów. Na prehistorii byli 
nimi archeolog prof. Stefan Nosek i antropolog prof. Jan Mydłowski. Na geografi i 
słynni „romerydzi”, tj. uczniowie najwybitniejszego polskiego geografa prof. Euge-
niusza Romera, przybyli do Lublina po II wojnie ze Lwowa: prof. Adam Malicki, 
prof. Franciszek Uhorczak i prof. Aniela Chałubińska.

Prehistorię Jan Gurba ukończył w roku 1951. Promotorem jego pracy magister-
skiej był prof. S. Nosek. Magistrem geografi i został rok później, po napisaniu pracy 
pod kierunkiem prof. F. Uhorczaka. Wybrał archeologię, ale wiedza geografi czna 
i specjalizacja kartografi czna okazały się przydatne w badaniach archeologicznych.

Pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1952  r. jako inspektor rzeczoznawca 
(konserwator) zabytków archeologicznych na województwo lubelskie i kieleckie. 
Kilka miesięcy później po utworzeniu w UMCS w 1952 r. Wydziału Humanistycz-
nego, w skład którego weszła Katedra Prehistorii przemianowana na Katedrę Ar-
cheologii Polski, jej kierownik prof. S. Nosek zatrudnił mgr. Jana Gurbę z dniem 
1 października 1952 r. na stanowisko asystenta w tejże Katedrze. Odtąd przez kil-
kanaście następnych lat pracował, jak się to zwykle określało, „na dwóch etatach”, 
wywiązując się znakomicie ze swych licznych obowiązków.

My, studenci I roku historii, którzy zdawaliśmy egzaminy wstępne na innych 
uczelniach: UJ i Uniwersytetach w Łodzi i we Wrocławiu, lecz nieodwoływalnym 
rozporządzeniem zostaliśmy skierowani na studia w UMCS, spotkaliśmy się z mgr. 
Janem Gurbą już w pierwszych dniach po przybyciu do Lublina. Był on opieku-
nem naszego roku. Została nie tylko w mojej pamięci, ale i kolegów, piękna, kilku-
godzinna wycieczka, którą zorganizował, aby nas zapoznać z zabytkami Lublina. 
Wysoki, w okularach, o bujnej czuprynie, z wyłożonym kołnierzykiem z koszuli 
na marynarce à la Słowacki, który jak okazało się, był jego ulubionym strojem, 
zjednał nas natychmiast do siebie swym naturalnym, życzliwym, koleżeńskim rzec 
można, traktowaniem. Dzięki niemu okres adaptacji zarówno na uniwersytecie, 
jak w nieznanym nam dotąd mieście, przebiegał dość szybko i bez zakłóceń.

Co więcej, kiedy zorientował się, iż niewielka grupa słuchaczy z I roku historii, 
do której ja również należałem, zauroczyła się archeologią, nieznaną nam dotąd 
nauką, pełną tajemnic o zamierzchłej przeszłości, nie szczędząc własnego czasu, 
odsłaniał je nam podczas częstszych ponadprogramowych spotkań.
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W pięknym szkicu pt. Rok pierwszy Wydziału (początki przyjaźni), zamieszczo-
nym w „Wiadomościach Uniwersyteckich” (wyd. specjalne, grudzień 2002), mając 
na myśli swoje obowiązki konserwatora zabytków, sam Jan Gurba wspominał:

„Do pomocy przy tych czynnościach, jak i do pracy w pracowni konser-
watorskiej Katedry, zachęcałem mych podopiecznych – studentów I roku. 
Z czasem niektórzy stali się nieformalnymi asystentami Katedry. Z nich wy-
łoniła się samorzutnie grupka szczerze zainteresowanych archeologią (…). 
Z  grona mych młodych współpracowników wymienię przede wszystkim 
Wiesława Śladkowskiego, Mieczysława Wieliczkę i  Aleksandra Moskałę. 
Tworzyli oni jednocześnie aktyw założonego przez prof. Noska w 1950 r. 
Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego (od 1954 r. 
PT Archeologicznego). Brali udział w akcji popularyzacji archeologii i idei 
ochrony zabytków w szkołach województwa lubelskiego. A. Moskała, nad-
zwyczaj solidny i  skrupulatny, przez jedną kadencję pełnił obowiązki se-
kretarza Oddziału. W  roku 1954 na Walnym Zjeździe PTA A.  Moskała 
i W. Śladkowski wyróżnieni zostali dyplomami uznania.

Sam biorąc przykład z mego Mistrza, również pomagałem moim studen-
tom, będącym równocześnie mymi najbliższymi współpracownikami (do 
wymienionych dodajmy młodszego o dwa lata Zdzisława Bielenia), w ogła-
szaniu od 1956 r. ich młodzieńczych publikacji w (nie licząc lubelskiej pra-
sy) czasopismach PTA, jak »Dawna Kultura« i następnie »Z otchłani wie-
ków«. Sympatycznie wspomniał o  tym po prawie 40 latach dr Wieliczko. 
Część tych publikacji, ze względu na charakter źródłowy, do dziś znajduje 
się w obiegu naukowym”.

Mieczysław Wieliczko w swoich wspomnieniach pt. Pierwsze pół roku i trochę 
dalej, zamieszczonych w tymże numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” stwier-
dził, iż zaistniała wówczas przyjaźń między nim a Jasiem, to „jedna z największych 
wartości w moim życiu”. Podpisuję się wielkimi literami pod tym wyznaniem i je-
stem głęboko przekonany, iż to uczyniłby również Olek Moskała.

Nasza przyjaźń krzepła w czasie pracy, uczestniczyliśmy bowiem, poczynając 
od roku 1953 do 1960, w wykopaliskach na terenie Lubelszczyzny – w Klemento-
wicach, Chruszczowie i kolonii Chruszczów koło Nałęczowa oraz Werbkowicach, 
prowadzonych początkowo pod kierownictwem dr. Jana Kowalczyka, później pro-
fesora, człowieka wielce zacnego, a rychło już wyłącznie pod kierownictwem Jasia. 
Poświęcaliśmy im całe nasze wakacje, a później urlopy. Podczas tych żmudnych, 
ale jednocześnie arcyciekawych prac wykopaliskowych, dzięki różnym odkryciom 
i także Jasiowi, panowała wspaniała koleżeńska i przyjacielska atmosfera, a żarty 
i dobry humor nas nie opuszczały. Do udziału w wykopaliskach przekonałem naj-
bliższe mi osoby – małżonkę Grażynę, wówczas studentkę Akademii Medycznej, 
pełniącą funkcję antropologa na badanych cmentarzyskach i młodszego brata Ja-
nusza, studenta AWF w Warszawie.

Na wiele lat zachowaliśmy w  pamięci owe, jakże piękne, przeżycia z  naszej 
młodości. Ale owoce przyjaźni z Jasiem miały dla nas daleko głębszy wymiar. Był 
naszym mentorem i wprowadził nas w świat badań naukowych, czuwał też nad 
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pierwszymi naszymi publikacjami. Po drugie, i to było najważniejsze, będąc czło-
wiekiem uczciwym, prawym, szlachetnym, stał się dla nas wzorem godnym naśla-
dowania.

Na zbiorowej pamiątkowej fotografi i naszego roku, wykonanej po ukończeniu 
studiów w 1956 r., w ostatnim górnym rzędzie Jasio stoi w środku, a my trzej po 
jego obydwu stronach. Żartobliwie i używając dzisiejszego slangu można by po-
wiedzieć: Jasiu i jego banda.

Kiedy w 1959 r. zostałem asystentem w Katedrze Historii Powszechnej Nowo-
żytnej UMCS moja przyjaźń z Jasiem rozwinęła się, okrzepła i trwała niezmiennie 
aż do jego śmierci.

Jak ułożyły się jego dalsze losy… Po rychłym wyjeździe w roku 1953 prof. Noska 
do Krakowa, a dr. Kowalczyka w 1955 r. do Warszawy, na barki młodego asysten-
ta, który pozostał sam w Katedrze Archeologii Polski, spadły wszystkie obowiązki 
dydaktyczne związane z zajęciami z zakresu archeologii na sekcji historycznej, tj. 
wykłady: kursowy i monografi czny oraz ćwiczenia. W lecie natomiast, jak wspo-
minałem, prowadził badania o charakterze wykopaliskowym, a ich wyniki publi-
kował w sprawozdaniach i artykułach.

Mimo tego gromadził też niestrudzenie materiały do swej pracy doktorskiej 
pt. „Wpływ środowiska geografi cznego na kształtowanie się neolitycznego osad-
nictwa w Małopolsce”, którą obronił w roku 1961 na Wydziale Humanistycznym 
UMCS. Jej promotorem był prof. S. Nosek, a recenzentami profesorowie Aleksan-
der Gardawski i Adam Malicki. Autor przedstawił w niej i uogólnił wyniki, zapo-
czątkowanych przez S. Noska i jego uczniów, a kontynuowanych w przeważającej 
części własnych już badań, prowadzonych na licznych stanowiskach młodszej epo-
ki kamiennej na obszarze Małopolski. W formie skondensowanej w 1960 r. zosta-
ła ona opublikowana w języku angielskim na łamach „Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Skłodowska”. Sectio B, Geografi a, pt. Neolithic Settlements on the Lublin 
Loess Upland (Neolityczne osadnictwo na obszarach lessowych Wyżyny Lubelskiej). 
Zdaniem prof. Janusza Kozłowskiego z Krakowa: 

„(…) była pierwszą w  środkowej Europie rozprawą łączącą procesy 
osadnicze z przemianami środowiska geografi cznego oraz uwzględniającą 
wzajemne interakcje środowiska i procesów osadniczych. Praca ta, wywo-
dząca się z najlepszych tradycji antropogeografi i szła znacznie dalej w pro-
cesach rekonstrukcji środowiska i poszukiwaniu sprężeń pomiędzy gospo-
darką i  środowiskiem niż niemieckie Siedlungsarchäologie, wyprzedzając 
ekologiczną orientację w „nowej archeologii” lat siedemdziesiątych (prace 
Hoddera, Kruka, Whallona)”.

Z przytoczonej wyżej oceny wynika, iż rozprawa doktorska Jana Gurby była 
pracą wybitną, a nawet więcej, była wówczas wydarzeniem naukowym.

W tym czasie w UMCS została reaktywowana i kierowana przez prof. A. Gar-
dawskiego sekcja archeologiczna, w związku z czym dr Jan Gurba wraz z  inny-
mi pracownikami Katedry mógł poświęcić się kształceniu studentów archeologii, 
kontynuował też zakrojone na szeroką skalę badania. W  roku 1969, w  uznaniu 
jego osiągnięć naukowych i dydaktycznych, został powołany zgodnie z wnioskami 



195O Janie Gurbie ab imo pectore

profesorów: Zdzisława Rajewskiego, Kazimierza Żurowskiego i Aleksandra Gar-
dawskiego na stanowisko docenta.

Niestety w roku 1970 studia archeologiczne w UMCS zostały zlikwidowane. Jan 
Gurba objął wówczas stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej UMCS. W 1974 r. 
powrócił na Wydział Humanistyczny UMCS, obejmując po śmierci prof. A. Gar-
dawskiego kierownictwo Katedry Archeologii. Funkcję tę pełnił przez 20 lat, do 
roku 1994, tj. do przejścia na emeryturę. Okres ten to apogeum jego działalności 
naukowej i dydaktycznej, gdyż w roku 1974 zostały reaktywowane w UMCS, tym 
razem już na stałe, studia archeologiczne.

Prof. Stanisława Tabaczyńskiego z Warszawy, tak ocenił ówczesną działalność 
badawczą Jana Gurby: 

„(…) ulega znamiennej intensyfi kacji a  jednocześnie nabiera cech do-
brze pojętej pracy zespołowej. Doc. Gurba umiejętnie wykorzystuje możli-
wości jakie dają kształcenie studentów oraz dobór przyszłych pracowników 
w zakresie wybranych specjalności. W wyniku długotrwałej pracy udało się 
doc. J. Gurbie stworzyć zespół badawczy, zdolny podejmować węzłowe pro-
blemy pradziejów oraz średniowiecza Polski środkowo-wschodniej na szer-
szym tle europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Europy wschodniej, 
kluczowym dla zrozumienia problematyki wielu obszarów ziem polskich 
(…)”.

Jego własne prace badawcze pod względem tematycznym dotyczyły głównie 
młodszej epoki kamiennej i wczesnego średniowiecza.

Prowadząc szereg badań na cmentarzyskach kultur pucharów lejkowatych, od-
krył on też pierwsze na Lubelszczyźnie „megalityczne” grobowce tej kultury oraz 
wyodrębnił i wprowadził do obiegu naukowego nazwaną przez siebie kulturę wo-
łyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Jego zasługą jest też wyróżnienie na zie-
miach polskich zabytków wczesnobrązowej kultury madziarowskiej. Prowadząc 
systematyczne badania kompleksu osadniczego Czermna-Czerwienia, w  znako-
mity sposób powiększył naszą wiedzę w zakresie jednego z najciekawszych, a za-
razem najbardziej kontrowersyjnych problemów badawczych, jaki stanowią za-
równo w nauce polskiej, jak rosyjskiej i ukraińskiej, grody czerwieńskie. Trzeba 
też wspomnieć o jego liczącym się udziale autorskim w opracowaniu podręcznika 
uniwersyteckiego Pradzieje ziem polskich, pod red. Jerzego Kmiecińskiego, w ra-
mach którego napisał kilka rozdziałów dotyczących neolitu.

Przemierzając jako konserwator przez kilkanaście lat obszar dwóch woje-
wództw lubelskiego i  kieleckiego, prowadząc prace ratownicze, zabezpieczające, 
a także dokonując wielu odkryć, z każdego takiego zdarzenia sporządzał znakomi-
cie opracowany pod względem naukowym i pisarskim raport, doniesienie, notat-
kę, które były drukowane w różnych czasopismach archeologicznych. Pokłosiem 
prowadzonych przez niego przez kilkadziesiąt lat badań na różnych stanowi-
skach i to niekiedy w jednym sezonie na kilku – były ogłaszane obszerniejsze już 
sprawozdania i komunikaty, najczęściej mające charakter zespołowy, lecz zawsze 
z jego udziałem i pod jego redakcją. Obok licznych publikacji o charakterze ma-
teriałowym, opublikował też wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych, 
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recenzji, omówień i  not, ujęć bibliografi cznych, a  także kilkanaście większych 
opracowań monografi cznych, podręcznikowych i skryptów. W całości ten wielo-
gatunkowy dorobek pisarski złożył się na niezwykle imponującą pod względem 
ilościowym bibliografi ę, liczącą ponad tysiąc pozycji.

Niektóre z  nich były publikowane w  językach obcych, głównie niemieckim, 
angielskim i rosyjskim oraz drukowane w zagranicznych czasopismach archeolo-
gicznych i wydawnictwach kongresowych.

Żywy był także jego udział w życiu naukowym w kraju i za granicą. Uczestni-
czył w sympozjach naukowych w Niemczech, Czechosłowacji, Jugosławii, Bułga-
rii, Związku Radzieckim, a później Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a także we Fran-
cji i Japonii. Wygłaszał referaty na Kongresach Archeologii Słowiańskiej. Aktywnie 
uczestniczył w  kongresach Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i  Protohistorycz-
nych: w  Bratysławie (1975), Nicei (1982) i  Historii Starożytnej w  Tokio (1988). 
Sam był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych, w tym także o charak-
terze międzynarodowym, w Lublinie i innych miastach.

Był redaktorem czterech ukazujących się w Lublinie czasopism i periodycznych 
wydawnictw archeologicznych: „Archeologiczne Listy”, „Sprawozdania z  badań 
terenowych Katedry Archeologii UMCS”, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, a także członkiem kolegiów redakcyj-
nych: „Z otchłani wieków”, „Archaeologia Baltica” i „Eastern Review”.

Można więc powiedzieć, iż w  sposób twórczy zaznaczył się we  wszystkich 
dziedzinach składających się na pracę i  działalność naukową. Według prof. Ta-
baczyńskiego „najistotniejsze osiągnięcia naukowe doc. Gurby to: wybitny wkład 
w zbudowanie niemal od podstaw naszej wiedzy o pradziejach i wczesnym śre-
dniowieczu Lubelszczyzny – jednego z najbogatszych w zabytki regionów naszego 
kraju; stworzenie podstaw do badań osadniczych, szczególnie nad neolitem wy-
żyn lessowych, z  uwzględnieniem wpływu czynnika przyrodniczego na rozwój 
osadnictwa oraz wpływu tego ostatniego na środowisko geografi czne, oryginalny 
wkład w pogłębienie społecznej interpretacji znalezisk archeologicznych, zapre-
zentowany w najbardziej dojrzałej formie na forum międzynarodowym w Tokio 
w 1988 r.”. Zdaniem prof. Kozłowskiego „stosunkowo rzadko się zdarza w arche-
ologii Europy, mającej swoje XIX-wieczne lub nawet starsze tradycje, by pradzieje 
jednego regionu zostały niemal od podstaw zbudowane przez jednego badacza. 
Tak właśnie ocenić należy zasługi Jana Gurby dla pradziejów Lubelszczyzny”.

Do tych ocen sformułowanych przez archeologów polskich o uznanym autory-
tecie, należy dodać, iż Ten, którego one dotyczyły wielokrotnie pisał i wspominał 
o zasługach swych poprzedników oraz następcy, kierujących Katedrą Prehistorii, 
a następnie Archeologii UMCS, tj. o profesorach S. Nosku, J. Kowalczyku i J. Kmie-
cińskim. Z dumą mógł też patrzeć na Instytut Archeologii UMCS, skupiający dzi-
siaj grono uzdolnionych i wybijających się badaczy, znanych nie tylko w środowi-
sku krajowym, ale i europejskim, wielu z nich to jego naukowi wychowankowie.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej Jan Gurba był związany nieprze-
rwanie od chwili, kiedy przekroczył jego progi jako student w 1948 r., aż do swej 
śmierci w roku 2021, czyli przez 73 lata. Zajmuje nader poczesne miejsce wśród 
tych, o których mówimy „ludzie uniwersytetu”. Na swym macierzystym wydzia-
le cieszył się powszechnym uznaniem i autorytetem. Był dziekanem i dwukrotnie 
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prodziekanem Wydziału Humanistycznego. Prof. Alina Aleksandrowicz w szkicu 
pt. Doc. dr Jan Gurba w uniwersyteckich krajobrazach pisała: 

„W pełnionych przez siebie rolach, zawodowych i społecznych, wykazuje 
umiejętność hierarchizowania zadań i  wyboru wartości, które podejmuje 
i akceptuje. Jest jednocześnie organizatorem, strategiem i taktykiem. Uni-
wersyteckie krajobrazy, uczelniane klimaty wzbogacają się o wzór człowieka 
traktującego swoją pracę i podjęte zobowiązania nie tylko w kategorii obo-
wiązków, ale i życiowego posłannictwa”.

On sam podczas uroczystości odnowienia doktoratu stwierdził: 

„W  ciągu ostatnich 60 lat długiego przecież życia zawsze czułem się 
i czuję bardzo związany z moją uczelnią. Kolegów, pracowników i studen-
tów traktowałem jak moją wielką rodzinę. Takie familiarne stosunki uła-
twiał fakt, że przez szereg lat pracowaliśmy razem parę miesięcy w roku na 
wykopaliskach, a w czasie kiedy nie było komputerów, całymi dniami pra-
cowaliśmy w katedrze, zwłaszcza w jej bibliotece”.

Dla jakże licznego grona swych znajomych i przyjaciół Jan Gurba, Jasio, był 
przede wszystkim człowiekiem o  wielkich przymiotach charakteru, skromnym, 
życzliwym dla innych, szlachetnym i prawym. Takim zostanie w moim sercu.

Wiesław Śladkowski
Lublin

Fot. Paweł Znamierowski




