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PRZEDMOWA.

Do wydania tych moich wspomnień z czasów powstania 

w r. 1863, oraz pobytu mojego na Syberji skłoniła mnie głó

wnie, po długich wahaniach, chęć sprostowania i przedstawienia 

w należytem świetle wielu wypadków ówczesnych, w których, 

albo sam brałem udział, lub byłem ich świadkiem. Przypusz

czam, iż moje wspomnienia mogą być przydatne do grunto- 

wniejszej oceny wielu doniosłych wypadków owej epoki.

Być może, że pod innym kątem widzenia posłużą do lep

szego wyświetlenia prawdy, a przynajmniej niektórych faktów. 

Przy tej sposobności usprawiedliwię dodanie do nazwiska mo

jego przydomku „Ostoja“. F̂ dty/ód był następujący:

Choć cały czas od początku mojego pobytu w szeregach 

powstańczych znany byłem pod swoim własnym nazwiskiem, 

to w późnej jesieni 1863 roku. gdy na skutek polecenia Rządu 

Narodowego, w rozwoju planów ówczesnego dyktatora Trau- 

guta, oddziały przemianowano na pułki, dywizje i t. d., zapisany 

zostałem podczas tej organizacji, za poradą jednego z kolegów, 

jako Henryk Ostoja.

Ody następnie wzięto mnie do niewoli, okazało się, że po

mysł był praktyczny, bo znalezionych w chwili aresztowa

nia papierach i świeżo wydrukowanym spisie oficerów, nazwi

ska mojego na potwierdzenie tożsamości osoby rosyjscy ofice

rowie nie znaleźli.



Pracę niniejszą całkowicie ukończyłem jeszcze w 1906 

roku, lecz zamiaru drukowania w Krakowie, z powodu wyni

kłych zatargów drukarskich, musiałem zaniechać.•

Wreszcie postanowienie drukowania w Warszawie, po 

wróceniu dawnej, a nawet obostrzonej cenzury, sprawę druku 

powstrzymały, w następstwie czego w dodatkach dopisałem 

kilka uwag o naszych politycznych sprawach doby dzisiejszej.



W S T Ę P .

Spisywanie wypadków po upływie kilkudziesięciu lat nie 

jest rzeczą łatwą. Szereg różnorodnych przejść i wrażeń mógł 

zupełnie zatrzeć wspomnienia tak ważnej epoki narodowe

go życia, do jakiej bezwątpienia należał okres ostatniej walki 

zbrojnej o niepodległość narodową.

Namowy towarzyszów wygnania, jak pułkownika W a

lentego Lewandowskiego, dowódzcy oddziału w województwie 

podlaskiem, Tomasza Burzyńskiego (członka organizacyi 

przedpowstaniowej), wreszcie zasłużonego członka Komitetu 

Narodowego Stanisława Krzemińskiego i wielu innych, z któ

rymi w bliższych stosunkach pozostawałem, długo nie zdołały 

mnie skłonić do spisywania swoich poglądów i wspomnień z u- 

biegłych chwil i wypadków, w których czynny udział brałem.

Przy ostatecznem postanowieniu czerpałem otuchę w na

bytych niejednokrotnie spostrzeżeniach życiowych, że na mło

dzieńczym umyśle, silnie zarysowywane wrażenia, dojrzewa

jąc w wieku męskim, jeszcze i na schyłku życia przypominają 

się i bywają powtarzane ze szczegółami i taką dokładnością, 

jakby się rozgrywały niedawno. Nieraz późniejsze zdarzenia 

wychodzą z pamięci, a wcześniejsze najdokładniej utrwalają się 

w umyśle. Przypadkowe spotkanie byłego towarzysza broni 

p. Stefana Brykczyńskiego, autora wspomnień 1863 roku, skło

niło mnie do uporządkowania i wykończenia niniejszych nota
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tek. Zawarte w nich wypadki opisuję według ówczesnego mo

jego zapatrywania i zachowania w pamięci.

Stwierdzam przytem, że liczne prace z owej epoki, jakie 

czytałem, wiele szczegółów' przedstawiają z zupełnie odmien

nego punktu widzenia. Dla wyjaśnienia moich spostrzeżeń 

przytoczę okoliczności, w których dwie osobistości, mające pra

wo wystąpienia, jako naoczni świadkowie pewnego zdarzenia 

w pewnym oddziale, zupełnie różne mogliby podawać szczegó

ły. Wynika to w bardzo prosty sposób. Ody po pełnym tru

dów, po różnych wertepach i bocznych drogach —  marszu od

dział zatrzymał się bądź dla odpoczynku, lub przygotowania 

posiłku, wreszcie dla noclegu, to przedewszystkiem, według 

regulaminu wojskowego, wystawiano ze wszystkich stron dla 

bezpieczeństwa pikiety i wedety. Następnie wysyłano małe 

podjazdy kawaleryjskie, bądź w celach wywiadowczych o ru

chach nieprzyjacielskich, lub wreszcie dla rekwirowania furażu 

dla koni i pożywienia dla ludzi. Jednocześnie rozpalano ogni

ska i nastawiano kotły do gotowania. Oprócz zajętych pełnie' 

niem obowiązków na wartach, pikietach, obsłudze koni i t. p. 

reszta zażywała upragnionego spoczynku, zasypiając, gdzie się 

dało znaleźć kawałek miejsca. Kategorje pełniących wyżej 

wymienione czynności, jak podjazdy lub pikiety poza obozem, 

mogły albo nie wiedzieć wcale, lub mieć niedokładne pojęcie

o zajściach, jakie pod ten czas wydarzały się w oddziale i wsku

tek tego przedstawiać je następnie w zupełnie odmienny 

sposób.

O trudach w marszu można mieć pojęcie dokładne z te

go, że nieraz, idąc, spało się, a chwilowe zatrzymanie maszeru

jącej kolumny zużytkowywano do ułożenia się do snu na miej

scu, nieraz w błocie lub na śniegu.

Pewnego razu w Sandomierskiem, byłem wysłany z od

działu do pobliskiego dworu dla sprowadzenia rekwizycji. We 

dworze zastałem parę osób w salonie, które z ciekawością wy

pytywały mnie o niektóre szczegóły. Błogie ciepło ogrzanego
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salonu wpłynęło na mnie tak odurzająco, że, pomimo licznego 

otoczenia, bezwiednie zasnąłem. Zebrani, szanując moje znuże

nie, cichaczem wynieśli się do dalszych pokojów, pozostawia

jąc mnie siedzącego na kanapie i zasypiającego w najlepsze. 

Ody po jakiejś godzinie, służący przyszedł prosić na obiad, u- 

dałem się za nim na pół nieprzytomny do jadalnego pokoju, ma

chinalnie-spożywałem podawane potrawy, aż dopiero po czar

nej kawie uczułem się nieco orzeźwiony, a przeprosiwszy go

spodarzy i zebranych, wraz z przygotowanymi przez ten czas 

dla oddziału zapasami, odjechałem. Podczas mojej adjutanckiej 

służby radziłem sobie na niewywczas w ten sposób: 

wyjeżdżałem na czoło kolumny, kładłem się na ziemi, 

trzymając konia za cugle i tak spałem, dopóki nie przemasze

rował cały oddział i nie nadciągnęła arjergarda, której dałem 

zlecenie obudzenia mnie. Dosiadałem wtedy konia i galopem 

dojeżdżałem do początku kolumny i znowu się przespałem. Tak 

powtórzona parę razy manipulacja podtrzymywała wyczer

pane siły.

Dowodzący kawalerją oddziału Czachowskiego, po wy- 

jeździe Wielobyckiego. Jan Zawadzki, tak był niewytrzymały 

na brak snu, że, gdy znużony zasnął, niepodobna go było rozbu

dzić. Podczas marszu w okolicy Łęczny oddział naszej kawa- 

lerji otrzymał polecenie spalenia drewnianego mostu. Zanim 

okrążono słomą różne części palne, Zawradzki położył się na 

ziemi i zasnął. Gdy płomienie rozpoczęły dzieło zniszczenia, 

trzeba było podążać za oddziałem. Skoro już wsiedliśmy na 

koń, posłano podoficera, aby obudził Zawadzkiego. Lecz ten 

był tak rozespany, że, nie zdając sobie sprawy, wystrzelił do 

podoficera, którego na szczęście chybił. Po koleżeńsku zatu

szowaliśmy niemiłe wykroczenie. Niestety, usposobienie Za

wadzkiego było powodem jego śmierci. Pewnego razu, pod

czas słotnej i ciemnej nocy jesiennej zostaliśmy otoczeni w 

wiejskiej karczmie przez oddział dragonów. Nie było innego 

wyjścia, jak przerżnąć się nagłym ruchem dla rychłego połą
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czenia z naszą piechotą. Po komendzie „na koń“ mieliśmy z do

bytymi pałaszami uderzyć w jeden punkt. Trzeba było bez na

mysłu wyruszać, — lecz pomimo' wysiłków w żaden sposób 

nie udało się rozbudzić Zawadzkiego, a przynajmniej tego usku

tecznić w porę. Po naszym przerżnięcift się został napadnięty 

i zamordowany.

Jako adjutant przy dowódzcy, Władysławie Eminowiczu, 

byłym szefie sztabu w oddziale Czachowskiego, byłem wtaje

mniczony w niektóre rozkazy, przychodzące od rządu Narodo

wego i organizacji.

Z tego czasu przypominam sobie parę wypadków, gdy 

przez otrzymane korespondencje byliśmy powiadomieni o nad

ciągających przeciwko nam licznych oddziałach nieprzyjaciel

skich. W  następstwie tych wieści, na radzie wojennej posta

nowiony był natychmiastowy marsz w celu uniknięcia otocze

nia przez przeważające siły. Przedewszystkiem, dla podtrzy

mania ducha w żołnierzu, ogłaszaliśmy, że niewielki oddział 

Moskali, nie domyślając się naszej obecności, znajduje się w po

bliżu, a my idziemy naprzeciwko, by go rozbić.

Żołnierz pełen otuchy i zaufania do swych dowódzców, 

w tym wypadku i wielu innych, szedł ochoczo, a gdy nastąpiło 

niedające się uniknąć spotkanie, stawał z zapałem do walki, w 

przekonaniu, że to właśnie ten oddział, któregośmy szukali. 

W  ten sposób udawało nam się podczas walki utrzymać na po

zycji, a wycofywanie się z przeświadczeniem żołnierzy, było 

brane za zamiar ścigania znowu wroga, pomimo, żeśmy starali 

się niekiedy coprędzej uniknąć niekorzystnych warunków nie

równej walki.



WSPOMNIENIA LAT DZIECINNYCH.

W  połowie zeszłego stulecia straciłem ojca, mając lat 

dwa; matka moja, po śmierci ojca zamieszkała w Radomiu, 

gdzie przygotowywałem się do szkół. Pierwsze lata nauki po

czątkowej, nader przykre pozostawiły po sobie wspom

nienia. Ułatwienia przy zdobywaniu wiedzy i dzisiejsze meto

dy nauczania nie były wówczas znane. Nauka, udzielana przez 

rutynowanych ówczesnych zacofańców, dała mi się we znaki 

podczas paroletniego pobyUi w przygotowawczych elementar

nych szkołach Ostrowskiegb i Sosnowskiego. Wreszcie uda

ło mi się nie bez trudności zdać egzamin do 1-ej klasy gimna

zjalnej. Wpadłem następnie w zupełnie odmienne od poprzed

niego, lecz równie nieznośne otoczenie surowych i wymagają

cych nauczycieli, nie uwzględniających wcale i nie umiejących 

się dostosować do umysłów dziecięcych. Ostatnie lata szkol

nictwa średniego, poprzedzające reformy szkół Wielopolskie

go, nie obfitują w wiele dodatnich szczegółów.

Gimnazjum radomskie mieściło się w gmachu klasztor

nym zgromadzenia ks. Pijarów. Prowadzone było po staro

świecku, nie posiadało wcale odpowiednich sił pedagogicznych, 

którcby nie tylko uczyć, ale również odpowiedno rozwijać po

trafiły młodociane umysły.

Trudno tego było wymagać od zespołu pod kierunkiem 

dyrektora Wyżyckiego, byłego rotmistrza huzarów grodzień

skich, w szeregach których przed 1831 rokiem rozpoczął karje- 

rę i podczas rewolucji brał udział w walkach przeciwko naszej 

armji. Dosłużywszy się następnie stopnia rotmistrza i straciw

szy rodzinny majątek, zamianowany został dyrektorem gimna



zjum. Na tej posadzie dyrektora ubiera} się przez długie lata 

w kosztowny, srebrem wyszywany, mundur huzarski.

Ten szczegół, między wieloma, z ogólnego usposobienia 

steroryzowanej rządami Paskiewicza ludności, do pewnegio 

stopnia, dać może pojęcie o panujących przekonaniach, a zara

zem napięciu uczuć narodowych, w środowisku przestarza

łych i zużytych pedagogów. Niezapięty mundur i wysunięty 

z pod czerwonego kołnierza rąbek białego kołnierzyka, nieraz 

przykre sprowadzały następstwa i kary, do których należała 

za przekroczenia, uznane za ważniejsze, chętnie stosowana ka

ra cielesna.

Przysłany około 1854 roku, po ukończeniu uniwersytetu 

w Petersburgu na nauczyciela geografii i historyi Ignacy Bo- 

czyliński,*) późniejszy autor gramatyki polskiej i wielu innych 

prac, wyróżniał się korzystnie od całego otoczenia.

W  wykładach swoich i wyjaśnieniach przy każdej lekcji 

historji rzucał w nasze umysły pierwsze pojęcia o wolności, o- 

bowiązkach zdobywania praw obywatelskich i t. p., uzyskał 

więc ogólny szacunek i prawdziwe przywiązanie młodzieży. 

Reforma Wielopolskiego gruntownie zmieniła stan szkół śred

nich w kraju. W  radomskiem gimnazjum niewielu dawnych 

nauczycieli pozostawiono na miejscu, większości udzielono dy

misji, a reszta, o ile byli jeszcze przydatni, dosługiwali po róż

nych progimnazjach — emerytur. Oprócz Boczylińskiego, wy

pada wspomnieć o Wiśniewskim, nauczycielu fizyki i mierni

ctwa — niezłym pedagogu, wychowańcu jeszcze uniw. wileń

skiego, który dla swojego taktu i znajomości przedmiotu i wi

docznego przywiązania do młodzieży, wzajemnie był też lubią 

nym przez uczniów. Również nie można pominąć nie cieszą

cego się zbytnią sympatją rozpolitykowanej młodzieży inspek

tora, a zarazem nauczyciela logiki i psychologji w klasach 

wyższych — Żochowskiego Ignacego — przeniesionego przy 

reformie na rektora liceum w Lublinie.

Reszta nauczycieli zaledwie zasługuje na przelotną 

wzmiankę. Prefekt, ks. Sawicki, uwolniony za przemowę z am

bony o przepisach kanonicznych, wzbraniających nam, jako ka

*) Po przeniesieniu do Warszawy w 1862 r. należał do komitetu 

egzaminującego do Szkoły Głównej i byl nauczycielem języka polskiego na 

Zamku — rodziny księcia Konstantego, ówczesnego Namiestnika Królestwa
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tolikom w ogóle, a w tym wypadku w szczególności przy od

dawaniu ostatniej posługi zmarłemu profesorowi języka i litera

tury rosyjskiej — Markowowi, wkraczania do cerkwi lub na 

cmentarz prawosławny.

Na miejsce ks. Sawickiego zamianowany został ks. Grzy

bowski, który, choć nie był obdarzony wymową, umiał wiele 

kwestji na wykładach w klasach wyższych rozwijać z punktu 

widzenia filozofji chrześciańskiej.

Nie posiadający wiele umiejętności wykładu, Bekanow- 

ski, pomimo gruntownej znajomości języków starożytnych, nie 

mógł ich wiele nauczyć, gdyż zawsze zdradzał zdenerwo

wanie. Wreszcie najmniej budziły zajęcia lekcje Artychiewi- 

cza, schorowanego astmatyka, zadającego tylko wyuczania się 

na pamięć kawałków z podręcznika historji rosyjskiej.

Powierzchownie traktujący najważniejsze przedmioty; 

jakimi były język polski i historja literatury, Ignacy Karpiń

ski, przeniesiony został, ku naszemu zadowoleniu na rektora 
szkół do Płocka.

Względnie niezłym nauczycielem języka niemieckiego 
był Reder.

Zniedołężniałego już naó wczas starca, wykładającego ję

zyk francuski, Possarda, zastąpił inteligentny i dobry pedagog 

Bruzendorf. Języka rosyjskiego w początkowych klasach u- 

dzielał, niewiele w tym przedmiocie obznajmiony, były ksiądz 

unicki Klimowicz, który, po przyjęciu prawosławia, był miano

wany proboszczem radomskim i kanonikiem (protojerejem).

Po śmierci Markowa w wyższych klasach wykładał ję

zyk rosyjski, przeniesiony z Sandomierza, Szabuniewicz.

Pomimo tak niefortunnych warunków, w jakich znajdo

wała się wówczas nauka w szkołach średnich, większość mło

dzieży, odczuwając potrzebę wiedzy, a pragnąć być pożytecz

nymi dla kraju pracownikami —  tłumnie podążyła do otworzo

nej w 1862 roku Szkoły Głównej, Szkoły Politechnicznej i In

stytutu Leśnego w Puławach, bez względu na słabe poniekąd 

przygotowanie do wyższych studjów. Braki te miała uzupełniać 

jeszcze kilka lat istniejąca szkoła przygotowawcza.

Podczas mojej początkowej przedszkolnej nauki, mie

szkał z nami po zwinięciu niewielkiej gospodarki i nieoględnem 

ulokowaniu posiadanego funduszu, —  dziadek mój, a ojciec 

matki — Ludwik Ostrowski. Pełen fantazji, w nasuniętej na ba-
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kier rogatywce, staruszek, dobiegający osiemdziesiątki, darzył 

mnie szczególnymi względami, okazywał to wykładami ró

żnych teorji o powstaniach, opowiadając widziane walki o nie

podległość, o powstaniu Kościuszkowskiem, o legjonach, wre

szcie o rewolucji listopadowej. Często zabierał mnie z sobą na 

wieczorne pogawędki z dawnymi swoimi towarzyszami i ró

wieśnikami.

Przysłuchując się tym pogadankom, wiedziałem na pa

mięć niektóre szczegóły kampanji moskiewskiej, niefortunną 

przeprawę przez Berezynę i całą grozę odwrotu wielkiej ar- 

mji, podczas którego jeden z opowiadających, Boguński, stary 

wiarus, zdobył pamiątkę w odciętej odmrożonej stopie,

Z trudnością przedostające się wieści z za kordonu — o 

niedawno działających na Węgrzech legjonach, o przejściach 

i życiu emigracji od chwili upadku listopadowego powstania, 

były na owych poufnych wieczornych zebraniach przedmio

tem zwierzeń i osnową różnych projektów. Po jednej takiej 

wizycie tak umysł mój dziecinny był podniecony, że o mało nie 

nabawiłem dziadka i matki wielkiego kłopotu.

Spotkawszyna uficy, w towarzystwie jego ojca — jedne

go z moich rówieśników, kolegę z przygotowawczej szkółki— 

syna inspektora policji, podczas jego rozmowy z dyżurnym ofi

cerem odwachu, zacząłem w dobrej wierze powtarzać zasły

szane wczoraj wiadomości i wnioski, że niebawem u nas po

winno wybuchnąć p:>w'stanie, a wtedy pobijemy Moskali.

Na szczęście inspektor, spostrzegłszy się w porę, postarał 

się coprędzej przerwać rozmowę z oficerem i odprowadziwszy 

mnie do matki, ostrzegał i zalecał większą oględność, a ja, za

wstydzony, zaledwie mogłem się domyślać skutków mojej nie

dyskrecji* postanowiłem jednak na przyszłość być ostrożniej

szym.

USPOSOBIENIE MŁODZIEŻY PRZED POWSTANIEM.

Przywiezione z Zachodu przez powracających do kraju 

emigrantów 1831 i 1848 roku póbudki i zachęty do działań, na 

podstawie kombinacji politycznych osnutych, były zaczątkiem 

myśli i starań szerszych mas nad odrodzeniem ojczyzny. Zło- * 

wrogie, z wyrafinowanym cynizmem' dyplomatycznym wypo-



wiedziane przez Aleksandra II, podczas pierwszego jego pobytu 

w Warszawie, słowa o zaniechaniu wszelkich nadziei „point 

de reveries“, przyczyniły się do szukania ratunku w rozpacz

liwej i nieobliczonej w skutkach walce.

Chciałbym najprzód zwrócić uwagę na usposobienie ów

czesnej szkolnej młodzieży. Wrastaliśmy, jak już wspomina

łem, wsłuchując się w opowiadania ostatnich napoleońskich 

i listopadowych weteranów, opowiadających chętnie przygody 

swoje z lat ubiegłych. Następnie dochodziły owe szepty o le- 

gjonach węgierskich. Wreszcie, pomimo najsurowszej cenzu

ry i całego systemu mikołajewskiego, owej ciężkiej niewoli, 

rozciągającej się nawet nad myślą ludzką, przedostawały się 

do naszej wiadomości nawet takie szczegóły, jak o działalności 

legjonu Miłkowskiego (Jeża) pod Siiistrją podczas wojny Se- 

wastopolskiej*).

To wszystko budziło ducha, dawało nadzieje i zachę

cało do czynu młodzież szkolną,a przynajmniej poważnie my

ślącą z pośród niej. Obznajmienie się z dziejami narodowymi, 

i zakazaną literaturą historyczno-polityczną, jak prace Moch

nackiego, Barzykowskiego, Mierosławskiego, Klaczki i innych, 

różne zasłyszane rady od starszych, jak i oddziaływanie świe

żo powróconych z wygnania, wpływały na to, że w zebraniach, 

zabawach i zajęciach naszych, głównem było dążeniem, aby dla 

wiadomego celu wyrabiać siły fizyczne przez gimnastykę, mu- 

strę i fechtunek. Gdy manifestacje rozbudziły w masach dawno 

uśpione nadzieje osiągnięcia lepszej doli, młodzież szkolna 

czynny w przygotowaniach do powstania brała udział, jak rów

nież tworzyła w zawiązującej się organizacji spisku politycz

nego dziesiątki i setki ochotników.

Przygotowania do wspomnianej organizacyi, jak i odno

śna działalność na rozlicznych polach, wydałyby pożądane 

owoce, gdyby można było pracować spokojnie aż do odpowie

dniej chwili. Możeby owa stanowcza godzina wybiła w więcej 

przyjaznych warunkach, tak miejscowych, jak i zewnętrznych 

ogólnoeuropejskich. —  Pod naciskiem zachodnich państw, jak

*) Dwóch moich wujów Ostrowskich, po manifeście, powróciło do 

kraju: Jan, Euzebiusz emigrant 1831 r. powrócił z Paryża, a Teodor z Sy- 

beryi, zesłany za sprawę Ściegiennego •— obaj w naszem kółku rodzin- 

nem kolejno wiele swych przygód opowiadali.
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Anglja, Turcja a szczególniej Francja — którym zależało na 

osłabieniu Rosji — byłoby prawdopodobnie przyszło do wy

buchu przygotowującego się powstania, jako historycznej ko

nieczności, lecz wtedy, działając z rozwagą, można by 

ło wyzyskać pewne gwarancye i zapewnienie opieki, 

przynajmniej przez uznanie nas za stronę wojującą. 

Gdy zaś tylko przez knowania polityczne, bez wielkich 

wysiłków' i zobowiązań izetelnych względem Polaków udałc 

się wprowadzić Rosyę w kłopotliwe położenie, zamiast po

parcia i obiecywanej pomocy zachodu, skończyło się na inter- 

wencyi dyplomatycznej, która zrobiła kompletne „fiasco“ po 

brutalnej odpowiedzi Gorczakowa.

USPOSOBIENIE OGÓLNE.

r*oza młodzieżą szkolną, której usposobienie, płynące 

z gorętszego serca, pow yżej przedstawiłem, inne sfery społe

czeństwa polskiego rozmaitego były nastroju. Klasy zamo

żniejsze, z wyjątkiem wyższych urzędników, składające się 

ze szlachty, czyli tak zwanych obywateli, to jest właścicieli 

ziemskich i dzierżawców większych posiadłości, były w znacz

nej części niechętne, lub przynajmniej obojętne względem ca

łego stronnictwa ruchu, co w następstwie odbiło się w działal

ności dyrckcyonistów (stronnictwa nazwanego „białem“).

Klasa średnia i rzemieślnicza, patryotycznie usposobio

na, okazywała zawsze gotowość do pracy, mającej za cel popra
wę doli narodowej.

W  tych to sferach oddziaływanie młodzieży szkolnej 

w charakterze agitatorów najlepsze wydały owoce, co do prze

prowadzenia przedpowstańczej organizacji i z tych też warstw 

powstały pierwsze szeregi walczących.

Ludność włościańska, szczególniej w niektórych okoli

cach, obojętnie, lub co gorsze, wręcz wrogo odnosiła się do 

ruchu powstańczego. Gdyby udało się przeprowadzić ścisłe 

badania przyczyn każdego poszczególnego objawu niechęci 

włościan do przyjęcia czynnego udziału w walce, to może od

nalazłoby się bezpośrednie powody, wpływające na zobojętnie

nie naszego ludu dla sprawy narodowej w pwych czasach.



Wyjątkowo tylko zdarzało się spotykać niekłamany za

pal wśród włościan, osiadłymi na gruntach rządowych — da

wnych królewszczyznach, lub majątkach skonfiskowanych, ró

żnych, politycznie skompromitowanych, działaczów.

Włościanie ostatniej kategorji opłacali tylko czynsze 

z posiadanycli gruntów. Władze towarzystwa rolniczego 

w epoce przedpowstaniowej nawoływały do dobrowolnego 

oczynszowania, pomimo to, jednak w bardzo niewielu mająt

kach prywatnych oczynszowanie zostało wprowadzone. Obja

wów niechęci w śród włościan nie można uważać za następstwa 

istniejących wówczas stosunków pańszczyźnianych, polegają

cych na odrabianiu dla dworu po parę dni w tygodniu bądź pie

szo, bądź ze sprzężajem, niejako zamiast czynszu z posiadanej 

ziemi. Wytworzona tym sposobem zależność w dobrze zrozu

miałym interesie, często się opłacała — opieką, jaką dwór czuł 

się w obowiązku otaczać swoich włościan. Taki stan rzeczy 

był tylko na ziemiach kongresówki; w tak zwanym zabranym 

kraju, to jest w prowincyach litewskich, Wołyniu, Podolu 

i Ukrainie odrębne panowały stosunki, zbliżone do wielkoro- 

syjskich urządzeń.

Najpierwszym może powodem, wywołującym anormalne 

stosunki, było piastowanie władzy wójtowskiej przez właści

cieli lub dzierżawców, wśród których nieprzygotowane nale

życie jednostki, zbyt surowem wykonywaniem swoich posta

nowień zasiewały ziarna nienawiści. Tak, a nie inaczej wypa

da tłomaczyć owe bierne wyczekiwanie włościan po ogłosze

niu manifestu Rządu Narodowego przez księży z ambon 22 

stycznia 1863 roku — o uwłaszczeniu, to jest zaprzestaniu od

rabiania obowiązkowej robocizny dla dworu z posiadanego ka

wałka ziemi, który od owej chwili przechodził na wyłączną 

własność chłopa. Jako dowód, że manifest został dobrze zro

zumiany i odrazu wszędzie wprowadzony, może służyć fakt, 

że roboty bezpłatne ustały w całym prawie kraju. Nie wpły

nęło to Jednak na liczniejsze, dobrowolne zgłaszanie się do sze

regów młodzieży włościańskiej, pomimo, że manifest najwy

raźniej zapewniał szczegółowe przywileje i opiekę dla rodzin, 

których członkowie brali czynny udział w spełnieniu obowiąz

ków obywatelskich i obrony kraju; synowie włościan pozo

stawali na uboczu. Właściciele ziemscy i dzierżawcy nieraz 

pomimo chęci, nawet w chwilach słabnącego ruchu nie mogli

-  17 -
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żądać robocizny — a włościanie, poza zajęciem stanowiska 

biernego, nie myśleli zmieniać dogodnego dla nich stanu rze

czy. Sprawą uwłaszczenia zajmowali się jeszcze twórcy kon

stytucji 3-go Maja, następnie niejednokrotnie podnoszona ona 

była przez założone na emigracyi 17 Marca 1832 towarzystwo 

demokratyczne w Paryżu.

Fakt uwłaszczenia podnoszę i podkreślam umyślnie, 

> gdyż w wielu pracach historycznych i pamiętnikach, odnoszą

cych się do owej epoki, nie wspomniano wcale o bardzo donio

słem wydarzeniu dobrowolnego uwłaszczenia przez Rząd Na

rodowy, obowiązującego i wykonanego od chwili ogłoszenia 

manifestu z dnia 22 Stycznia 1863 r., a nie—jak urzędowe źródła 

i wystawione pomniki kłamliwie i fałszywie głoszą, podając 

datę uwłaszczenia w dniu 1 Marca 1864 roku.

W  1914 r. władze policyjne rosyjskie w Królestwie urzą

dziły jubileusz, owych wydarzeń. — Polecone było dla obała- 

mucenia różne obchody, nadto wydane były w dwóch języ

kach, t. j. po rosyjsku i po polsku (ohydnym językiem) pełne 

fałszu opisy — przeciwko którym, niestety, nikt wówczas nie 

wystąpił z protestem, nietylko w Koronie, ale nawet i w Galicyi.

Rząd rosyjski, opierając się na niektórych objawach nie

snasek i obojętności włościan dla powstania, liczył w owe cza

sy na ich przychylność, nie mógł więc narażać się masom lu

dowym przez odwołanie uwłaszczenia, lecz musiał potwier

dzić zaprowadzony faktycznie przez Rząd Narodowy przed 

rokiem stan rzeczy, lecz starał się go w haniebny sposób wy

korzystać.

To, co miał z kolei rzeczy do dalszego załatwienia Rząd 

Narodowy, a mianowicie indemnizacyę, to władze moskiewskie 

uchwyciły w swoje ręce uregulowanie dalsze sprawy —  prze

kazując równocześnie ustanowionym z ramienia komitetu urzą

dzającego w tym celu komisarzom włościańskim, wprowadze

nie różnych zarządzeń, któreby były ciągłym źródłem do 

wzajemnych nieporozumień, niezgody i nienawiści, jako to ser

witutów, i wogóle całego ustroju formalnego.

Na tej podstawie udało się na szczęście na pewien czas 

tylko zaszczepić rozdwojenie, które wraz z wzrostem oświa
ty powoli znikało.
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• MANIFESTACYE. 4

Manifestacye r. 1861 zastały mnie w 6-ej klasie gimna- 

zyum radomskiego. Nadchodzące raz po raz z Warszawy 

wiadomości poruszyły umysły spokojnego dotąd miasta Ra

domia.

Codziennie tłumy ciekawych podążały na spotkanie 

przybywających karetą pocztową z Wariszawy pasażerów, 

opowiadających pod świeżem wrażeniem wypadki warszaw

skie o rozwijającym się ruchu i urządzanych manifestacyach. 

Zapał obejmował coraz szersze masy, które, wzorem stolicy, 

zaczęły się organizować.

Można sobie wyobrazić dumę naszą, gdy z kolegami 

byliśmy powołani do wzięcia czynnego udziału w życiu poli- 

tycznem chwili, polegającym na uczestniczeniu w uroczystych 

i patryotycznych nabożeństwach — na zapisywaniu do formu

jącej się za przykładem Warszawy — straży bezpieczeństwa 

(konstablów) i t. p., a nawet do podpisywania przygotowywa

nego adresu do tronu. Po zupełnem wycofaniu się policyi i woj

ska, konstablowie, pełniący dyżury całymi dniami i nocami, 

pilnowali porządku w mieście.

Wynikło parę zabawnych epizodów, gdy oficerowie nie- 

bardzo chętnie, czasem stosowali się do żądań małoletnich 

konstablów, nie posiadających żadnej broni —  tylko kartkę na 

czapce z napisem „Konstabel“. — Lecz po namyśle, stawiający 

opór, nie pewni, czy ich władza podtrzyma, zwykle ustępowa

li. Organizacya rewolucyjna prowincyonalna składała się 

w pierwszym rzędzie ze zwykłych członków, formujących dzie

siątki, z dziesiętnikami na czele, z dziesiątek powstawały .set

ki, a setnicy byli zależnymi od wyższych małoznanych władz 

organizacyi. Każdy członek w miarę możności winien był po

zyskać jaknajwiększą liczbę towarzyszów, wytwarzając nowe 

dziesiątki.

Nowo pozyskany członek składał przysięgę przed ka

płanem, należącym do związku. Przypominam sobie tę uro

czystą dla mnie chwilę, — gdy przyprowadzono mnie do zło

żenia przysięgi, a tem samem oddania się całkowitego sprawie 

oswobodzenia ojczyzny.
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Z całym zapałem młodzieńczej gorliwości zabrałem się 

do szerzenia organizacyi, w niedługim czasie zebrałem dzie

siątkę, którą niebawem musiałem opuścić, udając się do W ar

szawy. Należenie do organizacyi obowiązywało do obecno

ści na zebraniach oraz do óbznajmiania się z regulaminem 

wojskowym .

Wydrukowane zostały podówczas w formie kieszonko

wych podręcznych książeczek regulaminy dla różnego rodza

ju broni, następnie zajmowano się gimnastyką, fechtunkiem 

i musztrą, wogóle przygotowaniem się do wystąpienia zbroj

nego.

WYJAZD DO WARSZAWY.

Po ukończeniu gimnazyum w jesieni 1862 r. wyjechałem 

do Warszawy dla zapisania się do otwieranej Szkoły Głównej, 

na wydział matematyczny. Zetknięcie z kolegami, przedstawi

cielami różnych dzielnic kraju, podtrzymywało i rozszerzało 

wśród nas napięcie uczuć rewolucyjnych, szczególniej wobec 

ciągłego ożywionego ruchu, objawiającego się w różnych wa

żniejszych wypadkach i ciągłych manifestacyach. Udział 

w zebraniach różnorodnych kółek organizacyi stołecznej po

chłaniał sporo czasu, poza zajęciami w szkole i studyami w do

mu. Nastrój umysłów i potrzeba porozumienia się o przebie

gu prac narodowych wpłynęły na to, że studenci Szkoły 

Głównej zorganizowali się w kółka gimnazyalne, a nie, jak to 

można przypuszczać, wydziałowe, dające możność ułatwienia 

wymiany zdań i pojęć przy codziennych spotkaniach na wy

kładach.

Potrzebne zaufanie nie mogło wyrobić się odrazu, dla 

tego zastosowano zebrania gimnazyalne, na których bywali 

koledzy, którzy w różnych czasach ukończyli daną szkołę i 

którzy znali się bliżej.

W tych warunkach łatwiej się było porozumieć. Na ze

brania naszego kółka udzielił nam nauczyciel szkółki przy 

ulicy Tamka, lokalu, w którym zbieraliśmy się swobodnie. 

Początek 1863 roku był bardzo burzliwy. — Niefortunnie za

rządzony przez Wielopolskiego,* ówczesnego Naczelnika rządu 

cywilnego, —  pobór do wojska (branką zwany), mający usu

nąć z kraju niespokojne, źle notowane żywioły, wywołał wy
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danie przez ówczesny komitet narodowy rozkazu ukrywania 

u znajomych mieszkańców Warszawy jednostek, przeznaczo

nych do poboru, a następnie wystanie pierwszych partyi do 

puszczy kampinoskiej, o parę mil od Warszawy, bez wyra

źnego dalszego planu.

Rząd Narodowy, wzorując się na Mochnackim i zasa

dach, w jego „Historyi powstania narodu polskiego 1831 r.“ 

wyłożonych, chciał do czynnego współdziałania wciągnąć 

uczącą się młodzież uniwersytecką, i część odpowiedzialności 

w razie niepowodzenia, złożyć na jej barki. W  tej myśli od

niósł się do studentów Szkoły Głównej o poparcie ruchu i 

czynną dalszą pomoc. Na pamiętnem zebraniu dnia 17 Stycz

nia, w teatrze anatomicznym przy ulicy Zgoda, po głębszem 

rozważeniu danych, powzięto postanowienie: że młodzież uni

wersytecka nie bierze odpowiedzialności za następstwa, a że 

uważa termin rozpoczęcia powstania za źle wybrany, przeto 

użyje swoich stosunków i wpływów do zbierania drogą skła

dek jako środków na wysłanie zagranicę zgromadzonych w 

puszczy kampinoskiej, owej pierwszej partyi obrońców, jak do

tąd bezbronnych i bez żadnego uzdolnienia, aby przygotowali 

się fachowo do wojskowości, i czekali czasu właściwego, nie

długo nastąpić mającej akcyi zbrojnej.

Taka odpowiedź nie zadowolniła ówczesnego Rządu, 

który zdecydował się oznajmić nam dla porządku za pomocą 

rozesłanej kurendy po wydziałach, że Szkoła Głó'wna nie ma 

prawa przeciwdziałać jego zamierzeniom; przeto postanowie

nie zgromadzenia w teatrze anatomicznym — na mniejszych 

zebraniach odwołano. Dla uniknięcia zarzutów o kontrewolu- 

cyę —  pozostawiono każdemu studentowi swobodę działania 

na swoją rękę.

Posiedzenie w teatrze anatomicznym przy szpitalu 

Dzieciątka Jezus, jeden z ważniejszych wypadków owej 

daty, odbyło się o zmroku. Rozstawione straże we wszyst

kich kierunkach od ulicy Zgoda na Przeskok, plac Warecki 

i S-to Krzyską dały możność swobodnego obradowania. Prze

wodniczący zebrania, medyk z V kursu — Sokulski, po zręcz

nej, pełnej swady, przemowie zagajającej, umiejętnie przepro

wadził obrady i głosowanie nad wnioskami, za pomocą nakła

dania czapek na głowy. Szczególniej zwracały uwagę prze

mówienia Zygmunta Kobosa, przewodniczącego i kilku innych,



których nazwiska wyszły mi z pamięci. W  wielu wywodach 

były trzeźwe poglądy na ogólne usposobienie umysłów, na 

sprawę włościańską, oraz krytyczny przegląd prac przygoto

wawczych do zbrojnego wystąpienia. W  pierwszym rzędzie 

zwracano uwagę na zupełny brak broni i nieuregulowanie spra

wy włościańskiej. Mowy te wpłynęły na wyniki głosowania, 

a zatem na postanowienie nie brania zbiorowego czynnego 

udziału przez wychowańców Szkoły Głównej w rozpoczyna- 

jącem się powstaniu — a nawet doprowadziły do wspomnia

nej wyżej uchwały—przedsiębrania środków zapobiegawczych, 

ku odsunięciu terminu wybuchu do sprzyjających w przyszło

ści warunków. Organ urzędowy Wielopolskiego „Dziennik 

Warszawski“ nie omieszkał na drugi dzień wykorzystać, posia

danych od niektórych obecnych na zebraniu, wiadomości. Na

pisał artykuł, wychwalający decyzyę wychowańców szkoły, 

nie przytaczając powodów, jakie wpłynęły na te postanowie

nia. Uchwały te miały ten skutek, że udało się na pewien czas 

przynajmniej utrzymać dla kraju istnienie oddawna upragnio

nej wyższej uczelni, której krótki, bo zaledwie 7-letni okres, 

pozostawił wybitne ślady w szybkim kulturalnym rozwoju na

szego społeczeństwa w epoce bezpośredniej po powstaniu i po

sunął naprzód naukę w różnych kierunkach i wyrobił sporo 

wybitnych i odznaczających się wyższemi zdolnościami zna

komitości.

POWSTANIE.

W  takim stanie rzeczy, pomimo przeświadczenia o nie- 

przygotowaniu, w kilka dni po wspomnianem zebraniu wydano 

na 22 stycznia manifest o powstaniu, które miało się rozpocząć 

od zaatakowania rozproszonych po kraju oddziałów wojska ro

syjskiego w nocy z dnia 22 na 23 stycznia, jednocześnie we 

wszystkich punktach.

Tu właśnie, przy pierwszym kroku okazało się, że błąd 

pośpiechu i niewykończenia przygotowań organizacyjnych od- 

razu zaszkodziły sprawie narodowej i wpływały na słabe po

wodzenie powstania od jego początku aż do końca. Nocne ata

ki niewyrobionych i prawie nieuzbrojonych oddziałów na roz

rzucone w różnych punktach niewielkie garnizony rosyjskie, 

z małymi wyjątkami, uznać należy za całkowicie nieudatne
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i słabe. Napady te wywołały jednak popłoch i panikę w szere

gach rosyjskich.

Mimo to, nadchodzące z placu boju do Warszawy, w po

większonych rozmiarach wieści — rozgrzewały umysły i po

budzały do czynu. Różne komitety organizacyjne, przeważnie 

z kobiet złożone, zajmowały się wysyłaniem młodzieży na plac 

boju.

Jako należący do organizacyi przedpowstaniowej, a ob- 

znajmiony nieco choć teoretycznie z regulaminem wojskowym, 

wysłany zostałem z Warszawy do oddziału Langiewicza, na

czelnika sił zbrojnych województwa sandomierskiego, a więc 

w rodzinne moje strony.

Mieszkałem przy ulicy Chmielnej, naprzeciw komory 

celnej, w domu członka organizacyi J„ który zaopatrzył mnie 

z urzędu w potrzebne polecenia na piśmie, a wystarawszy się 

za zebrane naprędce fundusze w grube z długiemi cholewami 

buty, krótki kożuszek i ciepłe ubranie, wyjechałem karetką 

pocztowy na noc w stronę Radomia, za urlopem Szkoły Głó1- 

wnej. Pamiętam wrażenie i niepokój, gdy zatrzymano karetkę 

dla sprawdzenia paszportów przy rogatce jerozolimskiej i wy

wołano moje nazwisko. Myślałem, że będę aresztowany, lecz 

wręczono mi tylko mój urlop, dla tego widocznie oddzielnie, że 

wyróżniał się od innych powierzchowną formą.

Wśród towarzyszów podróży znajdował się ubrany 

w płaszcz cywilny, drżący ze strachu i przerażenia, młody le

karz wojskowy, Rosyanin, udający się na posadę lekarza pułku, 

konsystującego w Kielcach.

Kiedy wszczęłem z nim rozmowę, ledwie dosłyszalnym 

głosem zwierzał mi się, że boi się jechać dalej, a zostać na 

miejscu nie może.

Uspakajałem go, ile mogłem, że próżne są jego obawy, 

gdyby nawet dostał się w ręce powstańców, jako lekarz mógł

by im być pożytecznym i bezpiecznym.

Wypadało mi z kierunku drogi, przejeżdżać przez Ra

dom, gdzie jak wspomniałem, mieszkała moja rodzina. Z oba

wy, aby matka nie zniweczyła wojowniczych zapałów swojego 

jedynaka, postanowiłem w pierwszej chwili przejechać dalej bez 

pożegnania.

Gdy jednak dowiedziałem się na wstępie o rozporządze

niu jenerała Uszakowa, komendanta wojsk, konsystujących
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w Radomiu, nie wypuszczania z miasta nikogo bez specyatne- 

go jego pozwolenia, musiałem zaniechać swrojego pierwotnego 

planu i udałem się wtedy do matki.

Matczyne serce odgadło odrazu powód niespodziewane

go podczas wykładów szkolnych przybycia, a jednak, zamiast 

mi odradzać, nietylko dopomogła do wynalezienia sposobu do 

wyjazdu z miasta (za uprzednio przygotowanem dla kogoś po

zwoleniem), lecz nadto, żegnając, pobłogosławiła na drogę. — 

To błogosławieństwo było dla mnie opiekuńczą tarczą w cięż

kich przygodach partyzanckich, z których do pewnego stopnia 

wyszedłem cało.

ODDZIAŁ LANGIEWICZA.

Wyjechawszy z Radomia o zmroku, rzemiennym dysz

lem, w towarzystwie damy, która miała przygotowane dla ma

łoletniego syna pozwolenie przejazdu, dostałem się. zamieniając 

kilka razy konie, nad ranem do Wąchocka, głównei kwatery 

jenerała Langiewicza. Nie będzie od rzeczy powtórzyć wielo

krotnie określaną przez różnych pamiętnikarzy charakterysty

kę tak ważnej osobistości naczelnego wodza, wysuniętego na

stępnie wskutek niecnych partyjnych intryg na dyktatora.

Maryan Langiewicz, były oficer artyleryi pruskiej, wy

emigrowawszy, znalazł się w liczbie nauczycieli założonej 

przez rzad włoski szkoły w Genui, przeniesionej następnie do 

Cuneo. Na tym stanowisku był podobno zupełnie odpowie

dnim wymaganiom nauczycielem i wychowawcą. Gdy przygo- 

towania do zbrojnego ruchu zbliżały sie ku końcowi — Langie

wicz przybył do kraju i udał się do Radomia, jako wędrowny 

kataryniarz, obserwując po drodze sprawy bieżące, które do

tąd były mu obce.

Nie mam potrzebnych danych do przytoczenia ostatecz

nego jego zdania o stopniu przygotowania ruchu, gdy noca 22 

stycznia 1863 roku stanął na czele zbierającego się oddziału 

w Szydłowcu, który miał poprowadzić do ataku.

Rezultat tej imprezy był równie niefortunny^ jak i inne ' 

ataki tejże nocy, o czem już wyżej wspominałem. Langiewicz 

zorganizował swoje siły, jako naczelnik województwa Sando

mierskiego w Wąchocku, obranym za główną kwaterę; a że
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pierwsze kroki mojej wojaczki związane są z historyą Langie

wicza, notuję to, co osobiście w nim zauważyłem.

Langiewicz, jako żołnierz, odważny, zimną krew w bo

ju zachowujący, wreszcie jako dowódzca podkomendny duże

go nawet oddziału, mógłby spore oddać usługi, ale na dyktato

ra nie posiadał bezwarunkowo odpowiednich zdolności.

Najlepszego dowodu dostarczył, że nie umiał dobrze 

zrozumieć sytuacyi, w chwili, gdy partya „białych“ z obawy 

przed dyktaturą Mierosławskiego, osobistego nieprzyjaciela 

Langiewicza, doręczyła mu nominacyę na dyktatora (niejako 

kontrdyktatora), sporządzoną podobno przy pomocy podro

bionej pieczęci Rządu Narodowego.

Pierwsze wrażenie moje po przybyciu do oddziału, 

nie mogło wypaść imponująco.

Mnóstwo zebranego ludu, różnych zajęć, słabo uzbrojo

nych i w różnorodnych ubraniach, nie mogły zrobić wrażenia 

kadrów wojskowych, pomimo zaprowadzenia wart i pikiet. 

W  szeregach spotkałem wielu znajomych kolegów niegdyś 

szkolnych z Radomia, młodzież urzędniczą z różnych miast, 

oiicyalistów prywatnych, rzemieślników', wreszcie uczniów 

wyższych klas gimnazyalnych i niezbyt liczną garstkę synów 

obywatelskich.

Przypominam sObie niektórych towarzyszów' broni«» 

nazwiska, a mianowicie: Sochackiego, Bieńczyckiego, Burzyń

skiego, Wojdackiego, Prędowskiego, Drążkiewicza, Wójcic

kiego i Piotrowskiego. Nauczycielami forsownie prowadzonej 

od rana do nocy szkoły żołnierskiego rzemiosła, byli dawniejsi 

żołnierze różnych wojsk, oraz wychowańcy szkoły genueń

skiej. ’

Nauka trwała, niestety, zbyt krótki przeciąg czasu, dla

tego słabo przygotowany żołnierz, pomimo dzielności i odw^agi, 

jakiej niejednokrotnie dawał dowody, nie mógł dotrzymać pla

cu boju, a brak wyrobionych oficerów, którzy umieliby popro

wadzić przykładem sw'oim, zachęcić ich należycie, był powo

dem niejednej klęski i zdezorganizowania i każdej ucieczki 

w7 wypadkach niedotrzymania placu. Oddział Langiewicza 

składał się z bataljonów': Dawidowicza i Czachowskiego oraz 

kawaleryi pod dowództwem Bajera.

Przeznaczono mnie do piechoty bataljonu majora Da

widowicza. Po należytem uzbrojeniu w dubeltówkę, pistolet
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skałkowy wagi kilku funtów i pałasz, rozpocząłem swoją służ

bę wojskową. W  parę dni potem doręczono mi nominacyę na 

podporucznika, od której przyjęcia nie udało mi się, pomimo 

protestów, wymówić.

Dni schodziły, jak wspomniałem, na musztrach i pełnie

niu służby wewnętrznej, garnizonowej, utrzymywaniu odwa- 

chu i zmiany wart. Podczas mojego dyżuru, podjazd nasz 

wziął do niewoli kilku jeńców, a między nimi znajomego mi 

poprzednio z załogi radomskiej Polaka, kapitana Łuskinę.

Wypadło mi osobiście postawić straż przy oddzielnem 

jego pomieszczeniu w sąsiadującym z odwachem. domu.

ŁuSkina — pozostanie w szeregach nieprzyjacielskich — 

usprawiedliwiał przedemną brakiem zdrowia i zapewniał mnie

o gotowości w inny sposób służenia sprawie narodowej.

W  kilka dni po wyjeździe Dawidowicza pod Suche

dniów, a Czachowskiego pod Bodzentyn, wojska rosyjskie zdo

były opuszczony całkowicie Wąchock i oswobodziły Łuskinę, 

który jednak nie świadczył przeciwko znanym mu rodakom, 

których widział w szeregach powstańczych, a nawet starał się

o okazanie pomocy, o ile który z nich w następstwie z kolei 

rzeczy znalazł się w niewoli.

PIERWSZY ALARM.

Byliśmy rozkwaterowani po domach mieszkańców W ą

chocka oddziałami. Kolejno na zmianę pełniliśmy służbę gar

nizonową, to jest warty wewnątrz miasta, oraz pikiety i wede- 

ty na zewnątrz. Dnie całe wypełniały musztry. — Kiedy znu

żony i przeziębnięty jednej z pamiętnych nocy, zasypiałem 

spokojnie, nagle obudzono mnie pobudką „do broni“. Zaledwie 

zdołałem w gorączkowym pośpiechu uporządkować ubranie 

i wciągnąć buty na właściwą nogę. Te tarapaty spowodowały 

postanowienie nierozbierania się wcale w obozie. Ody sta

nęliśmy w rynku pod bronią i zaczęło się sprawdzanie obec

nych, przekonałem się, że był to tylko próbny alarm. Rozumie 

się, że tylko brakiem czasu można do pewnego stopnia uspra

wiedliwić niedokładne przygotowanie.

W  podobnych okolicznościach żołnierz powinien zacho

wać zimną krew bez zbytniego pośpiechu, czynić, co mu wy
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pada. Instruktorem nowokreowanych oficerów i podoficerów 

naznaczony był jeden z adjutantów Langiewicza, wychowaniec 

szkoły genueńskiej, Reut, rodem z Białorusi, późniejszy na

czelnik wydziału technicznego namiestnictwa we Lwowie.

BITWA POD SUCHEDNIOWEM.

W  takich warunkach żołnierz zaledwie od tygodnia ob- 

znajmiany z wojskowością, zebrany z ochotników różnych 

warstw społecznych, nie mógł się wyrobić dostatecznie, by 

wykazać przekazaną tradycyjnie przez przodków waleczność.

Dla tego po opuszczeniu Wąchocka w dniu 2 Lutego, 

w bitwie pod Suchedniowem, cały bataljon Dawidowicza, prze- 

dewszystkiem z jego winy nie dotrzymał placu i poszedł 

w rozsypkę, ścigany zawzięcie przez kozaków.

Major Dawidowicz, urzędnik górniczy, zasłużony dzia

łacz na polu organizacyi i przygotowania broni, nie znał zupeł

nie służby wojskowej.

Ody został zaatakowany przez oddział moskiewski pod 

Suchedniowem, zamiast zająć odpowiednią pozycyę i starać się 

odeprzeć atak, zupełnie niewłaściwie zakomenderował ..na pra

wo w las“, czein naturalnie spowodował popłoch i bezładną 

ucieczkę, co jednocześnie ośmieliło i rozzuchwaliło kozaków.

Nie mogę zapomnieć przykrego rozczarowania z pierw

szego mojego spotkania się z wrogiem. W  owej niefortunnej 

ucieczce masowej, pomimo mojego nawoływania, nie zdoła

łem zatrzymać nikogo, by zorganizować jaką taką obronę, któ- 

raby napewno powstrzymała nacieranie kozactwa. Musia

łem więc za innymi uciekać, a następnie od szybkiego biegu 

i ciężkiego ubrania i uzbrojenia zmęczony i oblany potem 

wpław przeprawić się przez wodę, zanurzając się literalnie po 

pachy. Przypominam, że to działo się 2 lutego. Skoro znala

złem się po drugiej stronie wezbranej od otwartych upustów 

rzeczki i zdołałem zatrzymać się na chwilę dla wylania wo

dy z cholew długich butów, rozejrzawszy się w położeniu, 

przyszedłem do przekonania, że jestem zabezpieczony od po

goni. v

Zaczęłem więc gromadzić około siebie znajdujących się 

w podobnem położeniu towarzyszów. Ci zaś, uważając trinie



za starszego rangą, słusznie wymagali odemnię wskazówek, 

co dalej czynić nam wypada.

Nie mając dokładnego pojęcia o miejscu pobytu i działal

ności innych oddziałów oraz ogólnych ruchach powstania, przy

pomniałem sobie szczęśliwie, że z Warszawy pierwotnie mia

łem być wysłany do oddziału Kurowskiego w Kieleckie, w tym 

więc kierunku teraz wraz z kilkunastoma towarzyszami, do

trzymującymi mi placu, postanowiłem podążyć. Wieczorem, 

przemarznięci i zgłodniali, wychyliwszy się z lasów Wąchoc

kich, ujrzeliśmy w oddaleniu światła.

Wysłałem jednego z nas na zwiady, z poleceniem zasią- 

gnięcia języka, gdzie się znajdujemy i czy w pobliżu niema 

Moskali. Z resztą towarzyszów skorzystaliśmy z zacisznego 

dołu, po wywróconej sośnie i czekaliśmy na powrót wywia
dowcy.

Trudno opisać moje oburzenie, gdy powrócił nasz po

seł z wiadomością, że w okolicy nie słyszano o Moskalach, 

a pomimo ta dzierżawca owej wioski, wśród głuchych lasów 

położonej, —  pragnąc się nas pozbyć coprędzej. przysłał bo

chenek chleba. flaszkę wódki i kawał słoniny. W  jednej chwi

li przyspieszonym krokiem ruszyliśmy ku dworkowi, i nieba

wem, wziąwszy pod straż niegościnnego a tchórzliwego go

spodarza i poleciwszy rozpalenie ognia i zgotowania na prędce 

gorącego pożywienia, zaczęliśmy suszyć nasze przemokłe 
ubrania.

Po spożyciu owej kolacji udaliśmy się na spoczynek, 

w części do stodoły, a w części w mieszkaniu, na rozesłanej na 

podłodze słomie. Dla wzmocnienia czujności naznaczonej pi

kiety. poleciłem nadto gospodarzowi, aby czuwał razem z nią 

w przekonaniu, że dla bezpieczeństwa swojej osoby i swojego 

mienia, wypełni bez zmrużenia oka to zlecenie.

-Nad ranem, po wypiciu kieliszka wódki i zakąszeniu 

słoniną, nabytą u owego dzierżawcy za pieniądze, ruszyliśmy 

z umyślnie wynajętym przewodnikiem, mającym wskazywać 

nam dalsza drogę. Maszeruiac przez leśne wertepy, nie mo

gliśmy wiedzieć, że główme siły Langiewicza, zebrane w mia- 

steezku Bodzentynie, wyruszyły następnie do Słupi pod św ię

tym Krzyżem. Zbliżając się do owej Słupi, gdy dowiedziałem 

się o oddziale, natychmiast w pierwszym dworze zażądałem
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podwody, aby nas znużonych całodziennym marszem dowio

zła coprędzej w danym kierunku.

Dało się to tem łatwiej uskutecznić, że komenda mo

ja coraz bardziej się zmniejszała, przez ubytek jednostek, wy

cofujących się pod pozorem udania się do innego oddziału.

Późno tej nocy przyjechaliśmy do oddziału w Słupi i po 

zameldowaniu się Langiewiczowi, zaraz, niby nowozaciężeni, 

wcieleni zostaliśmy do szeregów. Nazajutrz rozłożyliśmy się 

obozem u podnoża góry Ś-to Krzyskiej, podczas obrzydliwej 

pogody, gdyż padał ustawicznie śnieg z deszczem, tworzącym 

przykrą gołoledź.

Po owej przymusowej kąpieli dnia 2 lutego, jeszcze nie 

przyszedłem do zdrowia, a dalsza służba obozowa tak mnie 

wyczerpywała, żebym owego pobytu w namiotach, zbudowa

nych z jedliny u podnóża gór Ś-to Krzyskich, na pewno nie wy

trzymał, gdyby nie porada starszego a praktycznego jednego 

wiarusa, abym poszedł przenocować w dobrze ogrzanej kwa

terze audytora oddziałowego, mieszczącej się na początku 

miasteczka Słupi — doprowadził mnie i pozostawił, obiecując 

na pewno zawiadomić w razie nagłej potrzeby. Rano na

stępnego dnia—ogrzany, wyspawszy się na słomie wśród licz

nego grona kolegów, używających podobnych wygód, i po 

wypiciu paru szklanek gorącej herbaty, ugotowanej na prędce 

w zwyczajnych glinianych garnkach, powróciłem do obozu 

z nowemi siłami do dalszych przejść partyzanckich.
: .. . »V*

BITWA POD Ś-tym KRZYŻEM.

Bitwa w klasztorze świętokrzyskim, prowadzona z po

myślnym rezultatem, była w następujących, zasługujących na 

wspomnienie, okolicznościach.

Obóz, rozłożony u podnóża góry, został z rana zaatako

wany przez znaczne siły nieprzyjacielskiego Smoleńskiego 

pułku.

Dokładne, w porę otrzymane wiadomości o ruchach nad

ciągających sił, pozwoliły nam w porządku ściągnąć óbóz, 

oprócz zapomnianego odw'achu z kilkoma aresztowanymi, 

których wraz z trzymającymi wartę 2-ma kosynierami walecz

ne regularne W'ojska carskie napadły i wymordowały.



Ostrzeliwując się, dotarliśmy do klasztoru, na szczycić 

góry położonego, by przygotować się do przyjęcia bitwy.

Z klasztoru udawało się nam skutecznie odpierać po

jedyncze ataki, a nawet zrobić parę pomyślnych wycieczek, 

które wreszcie zmusiły oddział nieprzyjacielski do cofnięcia 

się, ułatwiając nam marsz w kierunku Staszowa.

Po kilkodniowym postoju w miesiącu lutym na śniegu, 

w skleconych naprędce z jedliny szałasach i forsownym mar

szu, zmęczony i przemarznięty żołnierz, rozkoszował się cie

płem i wygodami kwater, wyznaczonych u mieszczan sta- 

szowskich. Mustry na rynku, jak również parada przed we

teranem 4-go pułku z roku 1831-go wypełniły czas kil

kodniowego odpoczynku.

SPROWADZANIE ARMAT.

Na drugi dzień pobytu w Staszowie, otrzymałem wie

czorem rozkaz udania się na czele plutonu strzelców do nie

daleko położonego majątku hr. Potockiego — Rytwian, w celu 

zabrania znajdujących się tam na składzie armatek. Marsz no

cą po grudzie i pełnej wybojów zmarzniętej drodze, nie nale

żał wcale do przyjemnych. Po paru godzinach, późno po pół

nocy, z przewodnikiem, przybyliśmy na miejsce.

Tu należało zachować pewne ostrożności, celem doklad 

nego i ścisłego spełnienia rozkazu. Przedewszystkiem oto

czyliśmy dom, i zaaresztowałem zasypiającego już rządcę 

majątku, nie bacząc na płacz i lament przerażonej jego żon^ 

i całej rodziny.

Przestrach jednak minął całkowicie, gdym, otrzymane 

z magazynu 6 sztuk starych armatek, polecił umieścić na 4-o 

konnym drabiniastym wozie, na którym ulokowałem swój 

oddziałek. Nad ranem powróciliśmy do Staszowa.

Armatki zdałem według rozkazu byłemu artylerzyście 

wojsk polskich, Łapińskiemu, a tenże z całą energją zabrał się 

do organizowania parku artyleryi, w którego skład, oprócz 

6-iu wspomnianych śmigownic z Rytwian, umocowanych na 

zwyczajnych przodkach od wozów, dopełniał armatami drew- 

nianemi, systemu jenerała Bema, stosowanego przezeń w Sie

dmiogrodzie, podczas kampanii węgierskiej w 1848 roku.



—  31 —

Drewniane armaty, budowane były z wyżłobionych w 

środku kloców, wzmacnianycli żelazmemi obręczami. Po kil

ku wystrzałach zdejmowano obręcze, aby służyły w dalszym 

ciągu do nowych armat, a zużyte drzewo wyrzucano.

W  porównaniu z dzisiejszemi udoskonalonemi działa

mi, nabijanemi z tyłu pociskami stalowemi, owe armaty dre

wniane wyglądały do pewnego stopnia na zabawki, jednakże 

śmiało mogę zaręczyć, że nie były mniej szkodliwe, niż ów

czesne armaty artyleryi rosyjskiej, której strzały zwykle 

były bezowocne. Nie pamiętam bowiem, czym od gęsto pada

jących ku nam strzałów armatnich, widział choć jednego zabi

tego lub nawet rannego żołnierza.

BITWA POD STASZOWEM.

Od rana zagrano pobudkę „do broni“. Na rynku zebra

ła się cała załoga, nie będąca tego dnia na służbie. Na spotkanie 

zbliżającego się nieprzyjaciela był wysłany podjazd kawaleryj

ski, pod komendą Jana Prędowskiego.

Piechota zajmowała pozycye w starodawnych szlachec

kich dworkach, położonych na samym brzegu miasta, otoczo

nych charakterystycznemi sztachetami na podmurowaniu 

i słupach murowanych.

Mieszkańcy dworków, opuścili je niebawem po pierw

szych wystrzałach, dając możność swobodnego rozlokowania 

się naszej piechocie, celem zajęcia obronnej pozycji. Ztąd cel

nymi strzałami, odpieraliśmy ataki Rosyan, którzy wreszcie 

po parugodzinnej walce zmuszeni byli do odstąpienia ze znacz- 

tiemi stratami.

Tuż przy mnie zginął uczeń szkół radomskich, Lazarini, 

ugodzony w usta, w chwili, gdy przykładał karabin do strzału. 

Padł również uczeń Mierzejewski, oprócz tego było tylko kil

ku rannych. Wogóle straty nasze były niewielkie.

Pierwszy raz widziałem w boju pannę Pustowojtównę, 

świeżo ubraną po męsku. Zachowanie się jej podczas bitwy zu

pełnie było poprawne, po żołniersku; przytomność umysłu i zim

na krew nie odstępowały jej ani na chwilę. Radziła mi bardzo 

trafnie, abym strzelał z punktu, zasłoniętego przez murowany



słup,, a bynajmniej nie zwracała uwagi na grożące jej niebez

pieczeństwo.

Henryka Pustowojtówna, córka pułkownika, w Lublinie 

urodzona, wyznania prawosławnego, pomimo, że wychowy

wała się na koszt rządu w Instytucie Maryjskim w Puławach— 

uważała się za Polkę i podczas manifestacyi za swoje wystą

pienia publiczne, była aresztowaną i deportowaną.

Ody wybuchło powstanie, przybyła wraz z trzema inne- 

mi paniami z Warszawy do oddziału Langiewicza pod S-ty 

Krzyż, w charakterze sióstr miłosierdzia. Pierwsza z owej 

trójki, przebrawszy się w strój męzki, zaliczona została po

między adjutantów dowódzcy.

Pod wieczór wyruszyliśmy w kierunku Małogoszcza 

dla połączenia się z oddziałem Jeziorańskiego, składającym się 

z paru tysięcy piechoty i kawaleryi, zaopatrzonego w kilka ar

mat żelaznych, na lawetach.

Niestety, wszystkie armaty, łącznie z przygotowanemi 

w Staszowie, niebawem wraz z całym taborem, po nieudanej 

bitwie pod Małogoszczem, dostały się w ręce nieprzyjaciela.

Budową armat na użytek powstania zajmował się na

stępnie podczas lata, oficer artyleryi francuskiej, Roussel, 

razem z naszym artylerzystą z wojsk rosyjskich, Strokowskim 

(Snopkiem) w warsztatach politechniki puławskiej. Armaty te 

budowane były z rur żelaznych lanych, parokrotnie dla mocy 

okręcanych drutem telegraficznym, którego mieliśmy pod do

statkiem. Musieliśmy bowiem niejednokrotnie przerywać 

prawidłową komunikacyę telegraficzną, a dla trudniejszej na

prawy zrywaliśmy druty na parowiorstowej przestrzeni. La

wety, na których umieszczano armaty, bardzo pomysłowo i ła

dnie były zbudowane.

Dla niewiadomych mi powodów, armaty te, tak dobrze 

zbudowane, nie były prawie w boju użyte, z całej bateryi podo

bno dwie dostały się w ręce wrogów, pozostałe zakopano. Od 

czasu wymarszu ze Staszowa ku Małogoszczy nie mogę przy

toczyć wiele szczegółów o dalszych losach oddziału Langie

wicza, gdyż, złożonego chorobą, w gorączce, przy rozwijają- 

cem się niebezpiecznem zapaleniu płuc, odesłano mnie na 

kuracyę do jednego ze znajomych w okolicy obywateli, pana 

Dobka. V
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Na szczęście uniknąłem szpitala wojskowego, dla użytku 

powstańców urządzonego w blizko położonych Kurozwękach, 

który w parę dni potem wojska rosyjskie napadły i rannych 

oraz chorych zabrały.

Na wiadomość o chorobie, pomimo zimy i kilkunastomi- 

lowej odległości, przyjechała moja droga matka, by mnie pie

lęgnować. Kuracya trwała parę tygodni. Jeszcze nie powró

ciłem zupełnie do zdrowia, co w następstwie dało mi się we 

znaki, lecz zdawało m^się, że dla spełnienia swojego obowiązku 

winienem coprędzej powrócić do oddziału.

Pomimo opozycyi lekarza i gościnnego gospodarza, wy

ruszyłem w kierunku wiadomego mi ostatniego pobytu od

działów Langiewicza, które, niestety, w tym czasie były już 

rozbite pod Grochowiskami, a dowódzca w nowym charakterze 

dyktatora zabierał się w Lubelskie dla przeglądu tamtejszego 

ruchu. Przejeżdżając przez terytoryum galicyjskie, został za

trzymany i internowany.

W  drodze do oddziału spotkała mnie nieprzyjemna przy

goda. Jadąc tak zwanym rzemiennym dyszlem z dworu do 

dworu, przyjechałem do wsi Rzepin w Opatowskiem, gdzie 

zastałem w domu tylko córkę właściciela, młodą panienkę, któ

ra, zamiast kazać zaprządz dworskie konie, posłała na wieś po 

tak zwaną „stójkę“, czyli podwodę wioskową, aby tym sposo

bem odesłać mnie do wsi następnej.

Podwoda nie przyjeżdżała, natomiast ujrzeliśmy groma

dę włościan, zbliżającą się ku dworowi. Pomimo przerażenia 

panienki, wyszedłem śmiało naprzeciwko sołtysa, kroczącego 

na czele gromady, a niezupełnie trzeźwego. Gdy mnie zapy

tał, czy mam paszport, odpowiediziałem ostro, czy umie czy 

tać? Nie mogąc dać potakującej odpowiedzi, nieco się stropił, 

więc go surowo zgromiłem za napaść i kazałem przyjść w to

warzystwie osoby piśmiennej, któraby mogła przeczytać moje 

legitymacye.

Znalezienie się moje ostudziło zapały gorliwego urzędni

ka i całej nietrzeźwej kompanii.

Tymczasem zajechały zaprzężone dworskie cugowce i te 

powiozły mnie w dalszą drogę.

W  parę miesięcy potem przechodziliśmy z oddziałem 

Czachowskiego przez Rzepin. Można sobie wyobrazić prze

rażenie owego butnego sołtysa, gdy go odnaleziono i gdy za
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pytałem, czy mnie poznaje i pamięta, i czy wie, co powinno go 

spotkać za jego niecny i wrogi postępek? Czachowski chciał 

go ukarać dla przykładu surowo, lecz za mojem wstawiennic

twem skończyło się na ojcowskiej admonicyi (metodą jesz

cze wówczas chętnie stosowaną), wyliczono mu kilkanaście 

batów. Bądź co bądź w tym wypadku lepiej było dla owego 

sołtysa znieść ból i poniżenie, aniżeli być oddanym pod sąd 

wojenny, któryby bez wątpienia mniej względnie, a raczej bar

dzo surowo z nim się załatwił.

ODDZIAŁ CZACHOWSKIEGO.

W  drodze, odbywanej po przebytej chorobie, spotkałem, 

nie dojeżdżając do Grochowisk, pułkownika Czachowskiego, 

który został odcięty podczas bitwy od głównego oddziału, ró

wnocześnie z wyjazdem Langiewicza i przejściem jego do Ga

licy! Czachowski tedy pozostał jedynym przedstawicielem 

sił zbrojnych województwa sandomierskiego.

Dyonizy Czachowski, obywatel z Sandomierskiego, by

ły oficer wojsk polskich z 1831 roku, wyposażywszy dzieci, 

wśród nich przemieszkiwał. Jako gorący patryota i dobry Po

lak od samego początku powstania wyruszył do oddziału 

Langiewicza do Wąchocka, gdzie mianowany został majorem, 

dowódzcą 3-go bataljonu.

Pomimo późnego swojego i poważnego wieku, znany 

był ze swojej odwagi i krewkości, a odręcznem parokrotnem 

surowem ukaraniem nieposłuszeństwa, w czasie boju, zaszcze

pił dyscyplinę w szeregach swojego oddziału. Znając prawie 

każdą ścieżkę swojego rodzinnego województwa, posiadał 

wszystkie przymioty dzielnego partyzanta.

Jako dawny towarzysz z pozycyi bitwy staszowskiej, 

wcielony zostałem do piechoty z zachowaniem stopnia podpo

rucznika w kompanii Michalskiego, oficera wojsk amerykań

skich. W  kilka dni następnych po powrocie moim do oddzia

łu, podczas marszu w okolicach Sielpi, przybyło do nas dwóch 

oficerów rosyjskich z załogi kieleckiej, Dobrogoyski i Bocheń

ski, na dzielnych dragońskich koniach, na których wyjechali 

z Kielc, rzekomo na przejażdżkę za miasto, a następnie skiero

wali się podług wskazówek organizacyi ku oddziałowi Cza
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chowskiego. Koni dostarczył Bocheński z pułku dragonów, 

w którym służył.

Po kilku dniach następnie przybył kapitan, Franciszek 

Łuszczewski, ulubieniec i prawa ręka Czengerego, dowódzcy 

pułku smoleńskiego, konsystującego w Kielcach.

Łuszczewski w swoim czasie, na początku powstania do

starczał z magazynów pułkowych, będących pod jego zarzą

dem, kapiszonów i prochu, niezbędnych do użytkowania zabra

nych w bitwach karabinów rosyjskich. Od pierwszej chwili 

przybycia, wyrobieni w służbie rosyjskiej oficerowie, zajęli się 

gorliwie mustrowaniem, podług metody rosyjskiej, ćwicząc żoł

nierzy w walkach na bagnety, ucząc przytem sygnałów i obja

śniając dla łatwiejszej oryentacyi, znaczenie sygnałów rosyj

skich.

Wogóle pracowali usilnie nad udoskonaleniem żołnierza, 

nieco już wyrobionego i ostrzelanego.

Oddział Czachowskiego składał się z paru kompanii 

strzelców, dowodzonych przez majora Kicińskiego, przy udzia

le kapitana Dolnickiego i następnie przybyłych z Piotrkowa 

rosyjskich junkrów, Rudowskiego i Gromejki.

Jednocześnie przyłączył się świeżo zorganizowany od- 

działek kawaleryjski pod dowództwem Wielobyckiego, złożo

ny przeważnie z młodzieży obywatelskiej z Opoczyńskiego.

Ze względu na niezbędną obsługę kawaleryjską przy 

furażowaniu, zdobywaniu wiadomości na podjazdach, oraz wię

ksze bezpieczeństwo oddziału, otoczonego wedetami, przyby

cie kawaleryi nietylko powiększyło nasze szeregi, ale nawet 

ułatwiło dalszą samodzielną egzystencyę oddziału.

Oprócz dwóch Wielobyekich w oddziale kawaleryi przy

pominam sobie nazwiska Wielhorskiego, Zawadzkiego, Lips

kiego, Laskowskiego, Koralewicza i innych.

Pułkownik Czachowski w zamiarze wyzyskania dokład

nej znajomości rodzinnych okolic, postanowił nie opuszczać wo

jewództwa Sandomierskiego, lecz' czekać dalszych rozkazów 

rządu narodowego. W  całym województwie znajdował się 

jeden tylko nasz oddział zbrojny. Albowiem świeżo organizują

cy się oddział Grylińskiego nie był wcale czynny, nie wyrusza

jąc z lasów iłżeckich. W  końcu Marca wkroczył w Radom

skie, działający poprzednio w okolicach Warszawy — oddział
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Konowicza, b. oficera wojsk rosyjskich, nieźle zorganizowany

i wyćwiczony.

Po połączeniu się z Konowiczem — Czachowski napi

sał list do jenerała Uszakowa do Radomia, z propozycyą po

zostawienia nas w spokoju podczas nadchodzących świąt Wiel- 

kiejnocy, obiecując wzajemność podczas świąt starego stylu.

W  oczekiwaniu przychylnej odpowiedzi, pomaszerowa

liśmy do Sienna i tam nasze oddziały, po uroczystem nabo

żeństwie w pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania w ko

ściele miejscowym i odbytej na rynku paradzie, podejmowane 

przez mieszkańców, spędziły następnie dwa dni świąteczne 

spokojnie bez zaczepki. Po opuszczeniu Sienna, wykonaliśmy 

kilka kontrmarszów, przez Denków, Ćmielów i Ostrowiec i po 

jakich 10 dniach znaleźliśmy się w Grabowcu.

Przygotowani do przyjęcia bitwy, oczekiwaliśmy na za

jętych pozycyach na nieprzyjaciela.

Wcale niepożądane przybycie komisarza rządu narodo

wego w towarzystwie kilku obywateli ziemskich (byłych dy- 

rekcyonistów) z wyraźnym rozkazem nieprzyjmowania bitwy, 

doprowadziło do tego, że rozpoczęliśmy najniepotrzebniej nie

fortunny odwrót, rozwiniętym frontem pod osłoną tyralierów, 

którym w myśl owych otrzymanych poleceń, zakazano nawet 

strzelać. Pomimo prawidłowego, w wielkim porządku, wy

konanego odwrotu, według planu kapitana Grzmota (Dobro- 

goyskiego), Moskale, przekonawszy się o zupełnem opuszcze

niu przez nas Grabowca, wpadli do miasta, mordując swoim 

zwyczajem bezbronnych, a pomiędzy innemi ciężko ranili pro

boszcza i burmistrza, nadto podpalili mnóstwo budynków.

Przebieg tego napadu i następstwa demoralizująco wpły

wały na usposobienie żołnierzy; potrzeba było dopiero pew

nego czasu, by duch, poprzednio ożywiający oddział, powrócił 

na nowo.

BITWA POD STEFANKOWEM.

Z Sandomierskiego pomaszerowaliśmy w Opoczyńskie, 

gdzie Czachowski niebawem otrzymał wiadomość o znajdują

cym się w pobliżu oddziale, dowodzonym przez znanego z roz

bojów i spalenia kilku miast, Nikiforowa.
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Natychmiast wysiał część swojego oddziału pod do

wództwem Grzmota dla zaatakowania i rozbicia składającego 

się z dwóch kompanii oddziału Nikiforowa.

Śmiałe i energiczne natarcie wywołało wśród Moskali 

straszny popłoch i bezładną ucieczkę, w której dopędzający 

ich nasi kosynierzy srogie zadawali im ciosy. Pogrom w owej 

bitwie 20 kwietnia zwanej „pod Stefankowem lub Piekłem“ w 

okolicach Niekłania był znacznym, padło zabitych kilkudziesię

ciu piechurów, część rannych z początku uwięziono, a do nie

woli wzięliśmy 11 szeregowców i owego kapitana, oraz zdo

byliśmy kilkadziesiąt karabinów i mnóstwo amunicyi. Zwy- 

cięzka bitwa pod Stefankowem sprawiła niejako początek po

wodzenia naszej orężnej walki. Wlewała otuchę w serca żoł

nierzy, niezbyt licznych oddziałów powstańczych, a przeraziła 

Moskali, była jednak powodem zorganizowania zaciętej prze

ciwko Czachowskiemu wspólnej akcyi wrogów. Rezultaty 

bitwy, bezwarunkowo bardzo pomyślne, niestety, okupione zo

stały niepowetowaną ciężką stratą, jaką ponieśliśmy przez 

śmierć nieodżałowanego Dobrogoyskiago (Grzmota), owego 

niedawno przybyłego do nas dzielnego kapitana. Ddbrogoyski 

rozpoczął służbę wojskową na Kaukazie. Wskutek starań prze

niesiony do wojsk, konsystujących w kraju, przed samem po

wstaniem dowodził oddziałkiem, złożonym z dwóch kompanii, 

rozkwaterowanych w miasteczku Waśniowie i szczerze był łu

biany przez podkomendnych. W  dniu 22 Stycznia podczas 

nocnego ataku miał swój oddział sprowadzić niby na pomoc 

Moskalom, w istocie zaś łącznie z naszym oddziałem, atakują

cym Kielce, —  uderzyć na Moskali.

Atak na Kielce miał być dokonany pod dowódz

twem' Kurowskiego. — Dobrogoyski przybył z swoją piecho

tą pod miasto, lecz nie zastał nikogo, gdyż atak Kurowskiego 

nie przyszedł do skutku. Błądząc przez cała noc podczas stra

szliwej pogody, powrócił do Waśniowa. Rano pojechał sam 

do Kielc dla dowiedzenia się o przyczynach zaszłych zmian.

Podejrzany przez władze rosyjskie, został zatrzymany 

dla usprawiedliwienia samodzielnego opuszczenia komendy, 

którą zaraz powierzono komu innemu. Porucznik dragonów, 

Bocheński, dopomógł Dobrogoyskiemu do ucieczki, dostarcza

jąc mu konia dragońskiego, by wspólnie z nim, jak wspomnia

łem, dotrzeć do Czachowskiego.



Żołnierze nasi, a podkomendni Dobrogoyskiego, z który

mi ciągle przestawał i 'który zjednał sobie szczere przywią

zanie, opłakując stratę swojego dowódzcy, opowiadali, że, do- 

znawszy zawodów w swoich marzeniach, oraz, widząc słabą 

orgąnizacyę i przygotowanie do walki, nie przewidując do

brych rezultatów, był zrozpaczony. Nadomiar nieporozumie

nia osobiste z majorem Kicińskim, na gruncie zapatrywań co 

do akcyi jvojennej, było, jak można przypuszczać, powodem, 

że umyślnie szukał śmierci, bo wcale niepotrzebnie na czele 

piechoty i kosynierów z rewolwerem w ręku szedł do ataków, 

aż padł przeszyty kilkoma kulami. Czachowski polecił spra

wić wspaniały pogrzeb w Niekłaniu temu prawdziwemu boha

terowi, który, w odpowiednich warunkach, byłby bezwątpienia 

bardzo użytecznym działaczem, a dziś, prawie zapomniany, za

sługuje jednak na wyrażenie należytego mu uznania. Wydano 

również polecenie najbliższym władzom administracyjnym po

grzebania pozostałych na placu zabitych Moskali, a jeńców ro

syjskich wraz z owym kapitanem, Czachowski oddał sądo

wi wojennemu, który skazał ich na powieszenie.

Miało to być, według zdania niektórych członków sądu 

wojennego, — częściowem zadośćuczynieniem za setki pomor

dowanych spokojnych a bezbronnych mieszkańców z rokazu 

Nikiforowa, oraz rozstrzelanych i powieszonych, na podstawie 

orzeczeń podobnych sądów wojennych rosyjskich.

Czengery, Węgier, były adjutant Oiersreja w roku 1848. 

po zdradzeniu sprawy narodowej, przeszedł do armii rosyj

skiej. W  niedługim czasie doszedł do rangi pułkownika, do

wódzcy Smoleńskiego pułku piechoty, kwaterującego w okoli

cach Kielc.

Pragnąc wywrzeć zemstę na Czachowskim za śmierć 

kapitana Nikiforowa, po porozumieniu z jenerałem Uszako- 

wym, dowódzcą wojsk w Radomiu, postanowili obaj przedsię

wziąć przeciwko nam zawzięta, wspólna akcyę — wysyłając 

na zmiany coraz to świeże oddziały ze stojących wojsk w Rado

miu, Szydłowcu, Białobrzegach, Kielcach i innych miastach.

Z tymi to oddziałami byliśmy zmuszeni, podczas paro

krotnego przez nas okrążania Radomia, -w promieniu paruwior- 

stowynt, w ciągu miesiąca Maja, przyjąć kilkanaście więk

szych lub mniejszych potyczek. Ciągłe odstrzeliwanie się

i walka w aryergardzie, z następującym na nas coraz świe



żym nieprzyjacielem, nie dawały nam możności nawet przy

gotowania pożywienia, bo zaledwie rozpalono ogniska pod ko

tłami, trzeba było je gasić, zwijać obóz, a zadowolić się tylko 

niewielką ilością słoniny, wódki, a niekiedy samym kawałkiem 

razowego chleba lub suchara. Upadających ze znużenia i pra

wie nieprzytomnych niektórych zgłodniałych towarzyszów, — 

pod ciągłymi strzałami nacierających wrogów, zaledwie można 

było odciągnąć na bok o jakie kilkanaście kroków od drogi 

w gęstwinę leśną, lub podobne schronienie. Po odebraniu bro

ni, zostawiało się ich na opiece losu. Jeden z pozostawionych 

w7 ten sposób żołnierzy, jakiś cudzoziemiec, po parugodzinnym 

wypoczynku, wzmocniwszy się na siłach, przyspieszał kroku 

w zamiarach dopędzenia oddziału. Niestety, nie zoryentował 

się, że przed nim już znajdował się oddział nieprzyjacielski,

i zamiast do swoich szeregów, dostał się do niewoli.

Na paru furgonach, przepełnionych lekko rannymi i cho

rymi, a właściwie przeznaczonych do przewozu amunicyi, tru

dno było zdobyć choć trochę miejsca do chwilowego nawet od

poczynku dla wzmocnienia sił.

Pułkownik Czachowski, wobec sześćdziesiątkilkoletniego 

swojego wieku, tak był wyczerpany i zmęczony, że zaledwie 

mógł się utrzymać na koniu. Postanowiono tedy na radzie 

wojennej, aby wyjechał do Galicyi dla wypoczynku i podrepe

rowania zdrowia, a, rozpuściwszy część oddziału dla upozoro

wania zaprzestania walki i zakopawszy pozostałą ilość broni, 

zdał dowództwo nad pozostałymi swojemu szefowi sztabu, 

Władysławowi Eminówiczowi, b. oficerowi armii austryackiej.

ODDZIAŁ, DOWODZONY PRZEZ EMINOW1CZA.

Przez pewien czas byłem nieobecny w oddziale, z po

wodu zajęć przy organizacyi. Po ich załatwieniu, powróciłem 

do oddziału w chwili zdecydowanego wryjazdu Czachowskiego

i przeznaczony zostałem na adjutanta czasowego dowódzcy.

Po wyjeździe Czachowskiego, w ostatnich dniach czerw

ca, zastępujący go Eminowicz zwrócił się do organizacyi, ce

lem dokompletowania przerzedzonych szeregów przez nowe 

siły.



Z polecenia Rządu Narodowego przeprawiliśmy oddział 

przez Wisłę w Puławach, w zamiarach udania się w Lubelskie, 

gdzie powstanie względnie lepiej się utrzymywało, a nawet 

w ostatnich czasach udało się wygrać kilka większych bitw, jak 

pod Kobylanką, Żyżynem i t. d.

Wypłaciliśmy oddziałowi zaległy żołd pieniędzmi, otrzy- 

manemi ze sprzedaży soli z magazynów solnych rządowych 

w Puławach i wyruszyliśmy dalej. Wysokość żołdu wystar

czała zaledwie na tytoń i papierosy: szeregowiec otrzymał 10 

groszy, podoficer 1 złoty, młodszy oficer 2 złote, a starszy 4 

złote dziennie, przy całkowitem utrzymaniu i umundurowa

niu. Przytaczam tutaj nazwiska ówczesnych towarzyszy 

w oddziale, które przychodzą mi na pamięć: Laskowski, Wiel- 

horski, Dolnicki, Drążkiewicz, Bieńczycki, Kaczyński, Do

browolski, Miśtakiewicz, Sulej, doktór Nieszkowski, Olewiń

ski, Wojdacki, tak się jednak złożyło, że niektórych zupełnie 

straciłem z oczu i nie spotykałem później w życiu. Z pomiędzy 

tych, co byli moimi szkolnymi kolegami, częściej spotykałem 

się z Sulejem Stanisławem. — Po powstaniu udało mu się 

ukończyć wydział prawny Szkoły Głównej i na rejenturzę 

w Pułtusku dorobić się fortuny. Następnie z Olewińskim W in

centym, który wyemigrował i skończył politechnikę w Zury

chu, budował most na Renie w Bazylei, koleje w Tureyi, po

czerń był parę lat na robotach w Argentynie, wreszcie po zbu

dowaniu kilku kolei galicyjskich jak do Chabówki, z Trzebini do 

Skawców i inne, osiadł na stałe w Lwowie. Pozostał jednakże 

obywatelem francuskim na podstawie nabytej w swoim czasie 

w Paryżu naturalizacji.

ODDZIAŁ ĆWIEKA.

Po kilkugodzinnym marszu, skierowanym w głąb woje

wództwa lubelskiego, połączyliśmy się pod Wąwolnicą, z od

działem Ćwieka. Oddział Czachowskiego w chwili objęcia 

dowództwa przez Eminowicza składał się z 2-ch kompanji 

strzelców, dowodzonych przez Rudowskiego i Gromejkę, eks- 

junkrów (kandydatów na oficerów) wojsk rosyjskich.

Kosynierami dowodził były oficer armji włoskiej, Sztok. 

Wreszcie mieliśmy szwadron kawalerji pod dowództwem Za



wadzkiego, następcy Wielobyckiego. Ćwiek (Kajetan Ciesz

kowski) obywatel z Lubelskiego, właściciel dużego klucza 

„Starościn“, prawie własnym kosztem wystawił oddział, w któ

rym objął rzeczywistą wojskową komendę, major wojsk au- 

stryackich — Murdeljo. Ćwiek korzystał z tytułu naczelnika w 

marszu i na odpoczynkach; podczas bitwy zaś brał karabin do 

ręki i stawał do szeregu, gdzie jako wytrawny myśliwy i wy

borny strzelec, był bardzo użyteczny, dając dobry przykład 

karności innym. Oprócz austrjackich oficerów, jak Kozłow

ski, Matkowski, Laslof (węgier), Cybulka (czech) i innych, 

było kilku dzielnych wiarusów z kozaków otomańskich, owej 

polskiej legii Czajkowskiego (Sadyka Paszy), jak rotmistrz 

Grzyglaszewski, Wajs, Antoszewski i in.

Cieszkowskiemu w następstwie skonfiskowano majątek, 

nadto spotkało go też smutne przejście z żoną, która go opuści

ła i wyszła za mąż za niejakiego Gozdawę, czy Grzymałę, 

którego poznała w oddziale. Cieszkowski, bogaty właściciel 

ziemski, przywykły do wygód, walczył następnie z losem, ży

jąc w niedostatku, jako konduktor tramwajowy w Paryżu, zdo

bywał kawałek marnego chleba, a następnie w opłakanem po

łożeniu znalazł się po 15 latach w Krakowie, gdzie około roku 

1878 zmarł w zapomnieniu.

Wyborowa broń z rządowych magazynów, oraz nowe 

mundury oddziału Ćwieka, imponowały nieco naszemu żołnie

rzowi z pod komendy Czachowskiego, obdartemu i zczerniałe- 

mu od trudów forsownych marszów i ciągłych utarczek bo
jowych.

Połączenie oddziału Ćwieka, posiadającego dobrych ofi

cerów i wiarusów, wyrobionych w boju (o których obszernie 

wspomina Brykczyński), z naszym oddziałem, dodatnio wpły

nęło na usposobienie naszego żołnierza i pozwoliło nam po kil

ku dniach wspólnego działania, stoczyć zwycięską walkę z po

myślnym w następstwach wynikiem pod Chełmem i wsią De- 

pułtycze. Stwierdzono to w dołączonym na końcu dzieła roz

kazie dziennym, ogłoszonym przez rząd narodowy. Kopję te

go rozkazu wydostałem z oryginału, znajdującego się w ak

tach bibljoteki Muzeum Rapperswilskiego podczas bytności 

mojej na miejscu.
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MARSZ W SANDOMIERSKIE.

W  połowie sierpnia otrzymaliśmy od rządu narodowego 

polecenie powrotu do województwa Sandomierskiego, by za

alarmować stojące w różnych miastach załogi wojsk rosyj

skich, a to w celu odciągnięcia ich od granicy.

Chodziło o ułatwienie wkroczenia do Królestwa z Gali

cy! oddziałów pułkownika Taniewskiego i Jordana. Rozkaz 

przyszedł do nas, niestety, jak się później okazało, już po roz

biciu na samej granicy, wkraczających oddziałó'w. Wyruszyli 

śmy tedy w ostatnich dniach sierpnia po przeprawieniu się 

przez Wisłę razem z oddziałem Ćwieka w Sandomierskie, po 

syłając podjazdy w różne strony, by dać znać o sobie.

Zaalarmowane załogi nieprzyjacielskie podążały za na

mi. Należało więc z całą ostrożnością wykonywać marsze, 

unikając, według otrzymanych instrukcji, — walnej bitwy. Po 

niewielkiej utarczce pod Iłżą, prześliśmy do wsi Kowala pod 

Radomiem, wysyłając jednocześnie podjazd kawaleryjski, ce

lem zaatakowania tego miasta, mającego liczną załogę wojsko

wą. Stosownie do rozkazów', o których wspomniałem, nie mie

liśmy zamiaru przyjmować bitwy, na wypadek, gdybyśmy byli 

zaatakowani w Kowali, lecz chcieliśmy pó wymianie tylko kil

ku strzałów, pomaszerować dalej.

W  skutek prostego nieporozumienia, kompania naszej 

piechoty, zajmująca karczmę we wsi, nie została w porę ścią

gnięta do wymarszu, a, zaatakowana silniej przez Moskali 

z dwóch stron, broniła się zawzięcie.

: ' Musieliśmy się tedy zatrzymać, by podążyć dzielnym to

warzyszom ź odsieczą i zdobywać niedawno dobrowolnie 

opuszczone pozycye. Przy łunie podpalonych przez Moskali 

chat, łatwiej nam było celować i strzelać do snujących się i do

brze oświetlonych postaci.

Po paru godzinnej walce zdobyliśmy ostatecznie Kowalę 

i plac boju pozostał przy nas. Przerażona tym wynikiem, jak 

i świetnym alarmem, załoga radomska nie mogła na razie zdo

być się na wysłanie pomocy.

Pomaszerowaliśmy teraz dalej przez Przytyk w kierun

ku wsi Wiru, sławnego ze stoczonej dnia 6 września bitwy,



w której oddziały nasze dzielnie się trzymały na pozycyach 

i parokrotnie odparły ataki wciąż przybywających posiłków 

rosyjskich. . . ,

Dobrze zachowałem w pamięci szarżę dragonów na na

szą piechotę, która sformowała się w kupki, zastępujące pra

widłowe czworoboki i odpierała skutecznie natarcia nieprzy

jaciela. •

Tylko ci, co po różnych przejściach zgubili lub mieli złama

ne bagnety, ucierpieli nieco i paru naszych żołnierzy odniosło 

rany od nacierających dragonów. Jednakże cofnęli się pod gę

stym ogniem rot naszych. Walka trwała od samego rana pra

wie do zmierzchu. W  braku ładunków zwyczajnych, niektórzy 

z naszych żołnierzy zmuszeni byli użyć nabojów z masy wy

buchowej do rac kongrewskich, przeznaczonych do zapala

nia budynków z odległości, w tym wypadku zadając nimi ra

żonym dotkliwe, ciężkie do uleczenia rapy. Szczegół ten po

chodzi pośrednio od rannych żołnierzy rosyjskich, leczonych 

wr szpitalach; nie podaję go za zupełnie pew?ny. Nadciągające, 

w;edług otrzymanych wieści, z różnych stron — posiłki nie

przyjacielskie zmusiły nas do odwrotu, który wykonaliśmy 

w zupełnym porządku. ■n.J,.,,,

Podczas opisanej powyżej walki, zabito podemną konia. 

Na jego miejsce dostałem z kawaleryi po spieszonym umyśl

nie jeźdźcu nieosobliwego rumaka, o czem z przykrością nieje

dnokrotnie przekonałem się podczas następnego odwrotu, za

nim zdołałem zaopatrzyć się, w odpowiedniego do mojej adju- 

tanckiej służby, konia. Podczas bitwy jedyny kanonier, obsłu

gujący naszą małą armatkę, artylerzysta. rosyjski, który do

browolnie, bez przymusu, z pomiędzy wziętych do niewoli jeń

ców, zaciągnął się do naszych szeregów, zwykle, odważny, 

jakby przeczuwał, że ta rozprawa miała być dlań ostatnią — 

ciągle się chował to za drzewo, to za płot. Przejeżdżając, pą- 

rę razy koło niego, zauważyłem ten jego niepokój i musiałem 

go ostro w-yłajać za tchórzostwo i przypomnieć obowiązki 

żołnierza. v  ....

W  parę godzin potem zginął od rozsadzonej owej ar

matki.

Po spełnieniu rozkazu rządu narodowego, razem z od

działem Ćwieka, skierowaliśmy się z powrotem w Lubelskie.
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Zbliżając się do Wisły, musieliśmy przyjąć bitwę z nad

ciągającym za nami w znacznej liczbie nieprzyjacielem.

Spotkanie nastąpiło pod wsią Góra Puławska, położoną 

na wzgórzu nad samym brzegiem Wisły.

Szczegóły tej bitwy są następujące. Walczono w cia

snych przejściach wąwozów — na broń białą i prawie na 

pięści.

Raniony pałaszem w czoło, oficer austrjacki, Cybulka ,nie 

chciał opuścić szeregów, i dopiero po zupełnie ukończonej bit

wie odwieziono go do szpitala.

Współcześnie z trwającą walką rozpoczęliśmy na pro

mach z częścią oddziału przeprawę przez Wisłę. Odwrót od

bywał się zupełnie prawidłowo pod zarządzoną osłoną, wśród 

gęstych strzałów nieprzyjacielskich. Na końcu przewieziono 

te części oddziału, które walczyły na pozycyach w Górze Pu

ławskiej i zwy ciężko odparły ataki wroga. Przez parę godzin 

trwała następnie wymiana strzałów przez Wisłę. Pamiętam 

zabawny epizod, gdy dla dostania języka, dopędziłem przemy

kającego się ciałkiem osobnika, jak się pokazało, znajomego 

mi profesora Kr., którego prawie za kołnierz zatrzymałem, by 

udzielił potrzebnych mi informacyi.

Strzały, przesyłane ku sobie z obu stron przez Wisłę, za

biły przypadkowo jakąś Żydówkę w jej mieszkaniu.

Promy zatrzymaliśmy po drugiej stronie Wisły, w Pu

ławach. zkąd jeszcze przez jakiś czas odstrzeliwaliśmy się.

POW RÓT W  LUBELSKIE.

Po parugodzinnym wypoczynku i zaopatrzeniu wyczer

pane} kasy oddziałowej pieniędzmi ze skarbca rządowych ma

gazynów solnych, ruszyliśmy w głąb województwa lubelskie

go, pełni dobrych nadziei, po otrzymaniu świeżych wiadomo

ści, o zwycięskiej bitwie pod Źyżynem. Niedługo potem sto

czyliśmy z oddziałem Moskali, przypadkowo spotkanych, bit

wę pod Ireną, na samej granicy galicyjskiej. Po pierwszym 

spotkaniu nastąpił pościg uciekającego sromotnie nieprzyja

ciela przez terytoryum austryackie, podtrzymał ducha nasze

go żołnierza.



—  45 —

Serdeczne powitanie piechurów austryackich z naszymi, 

powracającymi z pogoni przez wieś pozakordonową, w któ

rej znajdował się posterunek austryackiej piechoty w biaiych 

mundurach.

Poczęstunek wzajemny z pełnych manierek, mógiby po

służyć za udatny temat dla malarza i przedstawienia go na 

płótnie. .

Po opuszczeniu Sandomierskiego, odkomenderowano 

mnie do kawaleryi. Eminowicz zaś po bitwie pod Wirem po

został przy organizacji województwa Sandomierskiego aż do 

śmierci w lutym 1864 r. w bitwie pod Opatowem. W  okolicach 

Starościna Moskale zaatakowali nas na zajętych pozycyach 

na brzegu lasu pod „Młynami“, wypuszczając ku nam gęste 

strzały armatnie. Rozwinęliśmy front z zamiarem wykorzy

stania dogodnej pozycyi do przyjęcia bitwy, i posłaliśmy do 

lasu, tworzącego nasze oparcie, furgony z amunicyą i oddzia- 

łek rezerwowy.

Wymiana strzałów trwała od paru godzin; dano znać do 

kawaleryi, pełniącej służbę przy furgonach, że na linii bojowej 

zabrakło ładunków.

Ponieważ na razie nie było kogo delegować do rozwoże

nia, a czas naglił, zabrałem skórzaną dużą torbę z nabojami 

i po dokładnem poinformowaniu przez adjutanta o rozmieszcze

niu i pozycyi naszych kompanii na linii bojowej, galopem po

dążyłem1 ku walczącym. Ody, zajęty rozdawaniem ładunków, 

dojechałem do miejsca, w którym według objaśnień adjutanta, 

mieli znajdować się nasi żuawi, ubrani w mundury z szarego 

sukna żołnierskiego, z zielonemi wypustkami, z gęstwiny leś

nej padło ku mnie kilka wystrzałów karabinowych.

Z poza zakurzonych i zapoconych okularów, nie mogłem 

dokładnie dojrzeć, zkąd strzały pochodziły, zawołałem więc: 

nie strzelać! to swój! wiozę wam ładunki!

W  tejże chwili rozległo się znów parę strzałów, po 

których koń mój, zaczął się niepokoić i stawać dęba, od cze

go torba z ładunkami spadła na ziemię. Podejmuję pałasz, za

wieszony na temblaku i biorę go do ręki z zamiarem pogroże

nia nieposłusznemu piechurowi i wtedy dopiero spostrzegam 

i rozpoznaję biegnących ku mnie kilku Moskali, od których 

pochodziły owe strzały. Nie czekając, zanim zdołaliby zaatako-



wad mnie bagnetami, pozostawiłem ładunki, zawróciłem ko

nia i, spiąwszy go ostrogami,, poskoczyłem cwałem, by coprę- 

dzej dać znać dowódzcy o zmianach, zaszłych na linii bojowej, 

żeby zdążył wzmocnić punkt osłabiony.

Moskale, nie zdoławszy całkowicie złamać naszych po- 

zycyi, pomimo swych przeważających sił, cofnęli się w jednym 

kierunku, a my pomaszerowaliśmy dalej.

W  tej bitwie był między innymi ranny w piersi wycho- 

waniec szkoły genueńskiej, Henryk Kaczyński. Wieziony do 

ambulansu, konającym głosem prosił, bym o jego śmierci za

wiadomił matkę pod wskazanym w Warszawie adresem. 

Spełniłem to smutne zlecenie niebawem. Ku wielkiemu jednak 

mojemu zdumieniu owego odżałowanego i podanego za zabite

go kolegę —  po paru miesiącach spotkałem wyleczonego 

i w dobrem zdrowiu, a następnie po 20 latach ponownie zgłosił 

się do mnie z prośbą utrzymania go przy zajęciu na kolei wie

deńskiej, z którego zaledwie nędznie mógł się wyżywić z ro

dziną — bo smutne koleje życia tak niekorzystnie na niego od

działały, że z trudnością zaledwie udało mi się te starańia prze

prowadzić.

BITWA POD PANASIÓWKĄ.
.  i .  ............................................  . .  . .  .  ' . • -•

■••i* W  kilka dni po poprzednio opisanej bitwie miała miejsce 

bitwa pod Panasiówką, o przebiegu bardzo pomyślnym.

Wzgórze, któreśmy zajmowali, ułatwiło nam skuteczne 

odpieranie ataków, nadciągających z kilku stron oddziałów 

rosyjskich piechoty, kawalerji i armat.

Połączone oddziały Ćwieka, w skład którego wcielono 

nasz oddziałek Czachowszczyków, wraz ze świeżo przybyłym 

z Galicyi oddziałem Lelewela (Borelowskiego) utworzyły za

stęp, sięgający do półtora tysiąca lub więcej, dobrze uzbro

jony. w

Powodzenie w kilku poprzednich bitwach, cofnięcie się 

wroga, po pierwszem naszem zetknięciu się z ich ułanami, 

i inne szczegóły zapowiadały możliwość zwycięstwa i wpłynę

ły na wydanie komendy do wykonania .szarży na stojących 

z boku kozaków. Gdyśmy na rozkaz „Skróć cugle! marsz!! 

marsz!!“ puścili się ostrego kłusa z podniesionemi szablami,



prawie jednocześnie z przejściem w galop, nasza kawalerja 

zostaia obsypana z boku rotowym ogniem świeżo nadciągają

cej piechoty rosyjskiej.

Trudno mi opisać zamieszanie i zakotłowanie w szere

gach naszych, spowodowane owymi strzałami i spadnięciem 

z koni kilku zabitych i rannych. Nastała chwila wahania. Do

piero, za przykładem dzielnych oficerów, szarża pomyślny 

przybrała obrót. Po krótko trwającem starciu, pod naporem 

naszej kawaleryi, oddział kozakó'w nie dotrzymał placu i, jak 

zwykle, pierzchnął. Pomimo tak pomyślnego przebiegu jednej 

z niewielu w owej epoce szarży, wypada ją uważać, jeżeli nie 

za zbyteczną, to w każdym razie za przedwczesną. Do tego 

stopnia wyczerpała bowiem naszą kawalerję, że trudno było 

nawet pomyśleć o zorganizowaniu nowej potrzebnej akcyi, któ

rej, jak się przekonamy, potrzeba okazała się wkrótce.

Oddział Lelewela, a szczególnie kawalerya, posiadała 

w swoich szeregach kilku oficerów, huzarów węgierskich 

z dobrowolnie przyłączonych w komplecie plutonów huzarów, 

którzy dzielnością i wyrobieniem fachowem przyczynili się 

w' znacznej części do owej szarży i do pomyślnego przebiegu 

zaciętej kilkugodzinej walki. -

Śmierć jednego z tych dzielnych dowódców, barona Nia- 

ri, wpłynęła przygnębiająco na Madziarów, licznie przybyłych 

walczyć za naszą sprawę.

Kawalerya naszego oddziału, sformowawszy się, po opi

sanej powyżej szarży, zajmowała się dowożeniem ładunków 

na linie bojowe, przy czem i ja udział brałem. Miałem przeto 

sposobność przyjrzeć się dobrze całemu przebiegowi bitwy 

i obrotom licznych, wyłaniających się z lasów, zdążających 

przeciwko nam nieprzyjacielskich kolumn. Chwila rzucenia się 

ku nam piechoty na bagnety z okrzykami „hura“, była decy

dującą na naszą korzyść.

Znajdująca się w najsilniej zaatakowanym punkcie kom

pania kosynierów swoim zjawieniem się wywołała w szeregach 

Moskali paniczny popłoch, a pod naporem tychże kosynierów 

nastąpił gwałtowny odwrót i ucieczka Moskali. - '•

Niestety, tej chwili właśnie, nie można było wyzyskać 

i posłać za uciekającymi bezładnie piechurami rosyjskimi, 

naszej kawaleryi, gdyż ta była wyczerpaną niewłaściwą i nie



w porę zarządzoną szarżą, a teraz dopiero przydałaby się dla 

dopełnienia pogromu.

Zdobywszy kilkadziesiąt sztuk porzuconych karabinów 

rosyjskich, zebraliśmy naszych rannych i zabitych i pomasze

rowaliśmy do Zwierzyńca*), gdzie zajęliśmy się przedewszy- 

stkiem pogrzebaniem zabitych i opatrzeniem rannych, których 

następnie umieściliśmy w szpitalu miejscowym.

BITWA POD BATORZEM.

Po kilku dniach znowu mieliśmy bitwę pod Batorzem, 

w okolicy górzystej, poprzerzynanej wąwozami.

Przebieg bitwy z początku był dosyć pomyślny. Do

świadczony oficer austrjackiego .sztabu jeneralnego, w oddzia

le Lelewela, którego nazwiska z żalem nie mogę sobie przy

pomnieć, nakreślił plan bitwy i przeznaczył dla każdej kom

panii miejsce, na którem powinna była walczyć.

Tak przygotowana i rozpoczęta bitwa, wydałaby dobre 

rezultaty, gdyby nie to, że idący na czele oddziału Lelewel padł 

zabity. Wieść o śmierci dowódzcy, poległego od kuli nieprzy

jacielskiej, wywołała w niedawno zorganizowanym i przy

prowadzonym z Galicyi oddziale jego, popłoch i gwałtowny 

odwrót, którego naporu trudno było powstrzymać naszemu 

oddziałowi, tym więcej, że sotnia Kozaków skorzystała z chwi

lowego zamieszania, okrążywszy naszą linię bojową, ukazała 

się na tyłach naszych pozycyi.

Dla dania dobrego przykładu podczas odwrotu trzyma

łem się z tyłu, a gdy zabito podemną konia, zostałem sam we 

wsi na piechotę.

Schroniłem się wtedy do pierwszej chaty, gdzie pomimo 

niechęci i obaw przerażonych mieszkańców, udało mi się prze

czekać pierwszy napad Kozaków na maruderów z naszej pie

choty. Jednego z nich broniącego się słabo zamordowano tuż 

przed chatą, w której się ukryłem. Jeden szwadron naszej ka- 

waleryi zorganizował się na brzegu lasu i zawrócił. Nie mo

gąc dopędzić szybko umykających Kozaków przystanął na

*) Miejsce Zarządu Ordynacyi Zamoyskich.
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chwilę we dworze, skąd po zarekwirowaniu dla mnie wierzcho

wego konia, podążyliśmy dalej dla połączenia się z naszą pie

chotą w Kielczewicach. Niepomyślny przebieg bitwy można 

było odczuć po odmiennem usposobieniu, panującem w oddziale 

i widocznym braku karności. Tego bowiem wieczoru, kiedy 

zatrzymaliśmy się na chwilowy wypoczynek, znaczna część 

z oddziału Lelewela, a nadto i niektórzy z naszych szeregów, 

zmęczeni lub chorzy wycofali się za urlopem, a nawet i bez 

urlopu i podążyli do Galicyi.

Po kilku dniach marszu otrzymaliśmy polecenie udania 

się do miasteczka Turobina, gdzie zastaliśmy już zebranych 

kilka oddziałów: Krysińskiego, Rudzkiego, Wierzbickiego 

i innych.

Wysłano liczne podjazdy w różne strony dla odciągnię

cia wojsk rosyjskich od granicy i ułatwienia oddziałom Różyc

kiego, Rochebruna i nowemu oddziałowi Czachowskiego wkro

czenia do Królestwa z Galicyi. Usiłowania i zabiegi nasze, jak 

wiele podobnych, nie przyniosły żadnego skutku.

Wkraczające oddziały, zbiegiem okoliczności niepomyśl

nych, a dotąd niewyjaśnionych należycie, przez dobrze poinfor

mowanych Moskali, oczekujących na nich w zasadzkach, by

wały zwykle rozbijane i zmuszane do cofnięcia się z powrotem.

Czachowski, jako wyrobiony poprzednią działalnością 

partyzant, po chwilowem nieporozumieniu przed wymarszem 

na własną rękę poszedł szlakiem w radomskie i po zawziętym 

boju piechoty pod Jurkowicami przerznął się z kawaleryą 

w głąb kraju.

Niestety, atakowany ze wszystkich stron, otoczony, legł 

śmiercią walecznych po dzielnej obronie w majątku córki swo

jej — w Wierzchojyiskach. Kawalerya jego zasługuje na po

tępienie, nie odznaczyła się bowiem odwagą, a nawet poczu

ciem obowiązku, skoro nie dotrzymała placu, opuściła swoje

go wodza w krytycznej chwili, ratując się ucieczką.

Wracając do losów złączonego z zastępami Czachow

skiego oddziału dawnych Czachowczyków, oraz wymienio

nych wyżej oddziałów, zebranych w Turobinie, udało nam się 

skutkiem wysłanych alarmowych podjazdów, odciągnąć od gra

nicy znaczne siły nieprzyjaciela, które jednak w następstwie 

znów się skierowały przeciwko nam.
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BITWA POD CHEŁMEM.

Nad zgromadzonymi oddziałami objął dowództwo puł

kownik Wierzbicki. Maszerując na skrzydle na czele kawa- 

leryi, wydawał ogólne rozkazy, których celem było wycofanie 

się w różne strony, zebranych poprzednio oddziałów. Naszemu 

oddziałowi przypadł w udziale marsz w ariergardzie i tak zbli

żyliśmy się od wsi Uher do Chełma, dokąd jednocześnie szosą 

z przeciwnej strony od Uściługa zdążała kolumna nieprzyjaciel

ska, złożona z 16 rot, 9 armat i mnóstwa kawaleryi.

Na szczęście zdążyliśmy o kilkadziesiąt minut wcześniej 

zająć miasto. Dla zoryentowania się wysłano podjazdy w stro

nę zbliżającego się nieprzyjaciela. Utarczki małych pikiet na

szej kawaleryi z takimiż oddziałami nieprzyjacielskimi pro

wadzone były prawidłowo i byłyby wogóle zakończyły się 

pomyślnym rezultatem, gdyby nie smutny wypadek, że na je- 

dnj^m podjeździe padł ugodzony kulą nasz oficer Babicki. Ody 

zarządzono przygotowania do obrony, przybyła do dowódzcy 

deputacya, złożona z kleru unickiego, wraz z delegatami od 

mieszkańców z prośbą, w obawie o całość miasta, o przeniesie

nie walki poza jego obręb. Tymczasem znajdujący się w na

szych rękach Francuz Giblain dostał się na dzwonnicę kate

dralną i uderzył w dzwony w zamiarach, jak przypuszczał, wy

wołania współobrony ze strony mieszkańców.

Po ugaszeniu zabudowań katedry unickiej, podpalonych 

zaraz na początku bitwy, racami kongreskiemi, rzucanemi przez 

Moskali, postanowiono, wobec niewielkich sił naszych, uniknąć 

óbsaczenia i, uwzględniając żądania deputacyi, nie przyjmo

wać bitwy w mieście. Zatem pomaszeijpwaliśmy w kierun

ku Siedliszcza, stacyi pocztowej, położonej o kilkanaście wiorst 

Od Chełma. Opuściwszy Chełm, zajęliśmy odpowiednią i do

godną pozycyę w usypanych niegdyś wpoprzek drogi wa

łach ziemnych, zwanych szwedzkimi i umieściliśmy naszych 

strzelców pod osłoną owych wałów, kawaleryę po skrzydłach, 

a furgony z rezerwą rozłożyliśmy pod lasem i tak oczekiwaliś

my na bitwę. Rosyanie, nie mogąc zdać sobie sprawy o rozmia

rach sił naszycli i niepewni, czy w Chełmie nie pozostawiliś

my jakiego oddziału dla obrony, okrążyli miasto rozwiniętym 

frontem i z gęstymi strzałami zbliżali się do naszych pozycyi,
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mając uwagę zwróconą na naszą rezerwę, rozlokowaną pod la

sem.
Przekonali się dopiero, minąwszy Chełm, żeśmy miasto 

opuścili zupełnie.
Po dopuszcezniu nieprzyjaciela na kilkadziesiąt kro

ków, przywitaliśmy go gęstym rotowym ogniem na

szych strzelców, rozłożonych, jak wspomniałem, po za 

wałami. Następnie wywiązała się zacięta walka, a celne strza

ły naszej piechoty zmusiły pod wieczór oddziały rosyjskie do 

cofnięcia się do Chełma i odroczenia bitwy.

W  tej potyczce padło kilkudziesięciu Moskali, a z na

szej strony zginął jedynie wspomniany na początku—Babicki.

Po ściągnięciu rezerwy i zwinięciu linii bojowej poma

szerowaliśmy szosą, przeprowadzeni przez dragonów rosyj

skich, przybyłych świeżo w Lubelskie z Wołynia.

Te pułki dragońskie najdotkliwiej dawały się nam we 

znaki z powodu działalności swej w podwójnym charakterze: 

raz, jako piechota, szybko zajmująca pozycye, a następnie w ra

zie potrzeby przy przemianie na kawaleryę, duże szkody wy

rządziły nam nagłe ich ataki, szczególniej w początkach, w cza

sie niepomyślnych starć w Radomskiem. Doszedłszy do stacyi 

pocztowej Siedliszcze, zboczyliśmy do miasteczka, tegoż na

zwiska, leżącego o parę wiorst w bok bliżej lasów okolicznych. 

Tylna straż nasza, pod dowództwem Wajsa, oficera wojsk tu

reckich, maszerowała spokojnie szosą w przekonaniu, że na 

razie nie może być atakowaną, a to z powodu gęstych lasów, 

ciągnących się po obu stronach szosy. Wyprowadziwszy ko

lumnę nieprzyjacielską kilkanaście wiorst za Siedliszcze, Wajs 

ździwionemu, a nie zdającemu sobie na razie sprawy wrogo

wi, prawie z przed nosa wraz z swym plutonem, zręcznym 

zwrotem w las zniknął, by na drugi dzień znanemi sobie dro

żynami połączyć się z oddziałem i razem udać się do borów 

Puchaczewskich.

POW RÓT W  SANDOMIERSKIE.

W  końcu listopada wyjechałem w Sandomierskie, gdyż 

byłem przeznaczony do  ̂szwadronu krakusów, formowanego Ł

przez Wielobyckie^o, jako przyboczną straż Bosaka (Haukego).
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Po załatwieniu pracy organizacyjnej, miałem trochę 

cza&i na wypoczynek. Będąc swobodnym do chwili otrzyma

nia nowych rozkazów, udałem się do Warszawy, dla podtrzy

mania stosunków ze Szkołą Główną.

Pod 'koniec 1863 roku, po zajęciu naczelnego 

stanowiska w rządzie przez dyktatora Trauguta, za

prowadzono w celu osiągnięcia ściślejszej spójności w 

oddziałach i większego rygoru, organizacyę wojsko

wą dywizyi, pułków, kompanii i szwadronów, opatrzonych nu

merami porządkowymi, zamiast dotychczasowych oddziałów 

pod komendą równorzędnych prawie naczelników, którzy się 

uważali za podległych tylko władzy naczelnej, to jest rządowi 

narodowemu. Wodzowie nasi nie chcieli uznawać innych roz

kazów, z czego powstawały często nieporozumienia, w każdem 

prowadzeniu wspólnych akcyi tak odpornych, jak i zaczep
nych.

W  lutym 1864 roku po powrocie z Warszawy wyruszy

łem znowu w pole, z częścią zorganizowanego szwadronu i, w 

oczekiwaniu dalszych rozkazów Bosaka, połączyłem się z ka- 

waleryą Daniszewskiego, aby dopilnować wydanego mu po

lecenia stawienia się przed Bosakiem dla wytłómaczenia się 

z niektórych niewłaściwych jego postępków i nadużycia władzy. 

Wskutek awanturniczego swego usposobienia, Daniszew

ski zupełnie niepotrzebnie i pomimo mojego protestu, tak bar

dzo opóźnił marsz w opatowskie, że znaleźliśmy się mimowo- 

li w położeniu koniecznego zaalarmowania Radomia.

W  następstwie owego alarmu zarządzono za nami w y

prawę ochotniczego oddziału, złożonego z paru szwadronów 

dragonów, sotni Kozaków i dwóch rot piechoty pod dowódz

twem znanego partyzanta Asejewa. Pod tym niefortunnym 

nocnym alarmie Radomia z 19 na 20 Lutego, mieliśmy naresz

cie prosto zdążać do Bosaka. Gdy nad ranem dla popasu kont 

zatrzymaliśmy się w Borownie, otoczył nas liczny oddział ka- 

waleryi, która, skorzystawszy ze śnieżnej zamieci, podjechała 

naszą pikietę i żywcem bez wystrzału ją sprzątnęła.

Zaskoczono nas podczas śniadania. Daniszewski ze zna

czną częścią swojego oddziału, widząc przez okno dragonów 

zalegających dziedziniec, zamiast usłuchać mojej komendy „na 

koń“, co dałoby nam możność obrony, wolał ratować się u- 

cieczką na piechotę. Konie pozostały w stajni. Nie poszedłem



za przykładem uciekających pieszo, lecz z rewolwerem w ręku 

począłem torować sobie drogę kii stajni, przedzierając się po

śród dragonów, zalegających dziedziniec.

Na moje strzały rewolwerowe padło ku mnie w odwe

cie kilkanaście strzałów z karabinków. Mimowolne potknięcie 

się o zasypaną świeżo śniegiem przeszkodę i upadek ocaliły 

mi życie.

Zanurzonego calem ciałem w śniegu, wzięto mnie praw

dopodobnie za zabitego, dosięgniętego przez jedną z kul do 

mnie skierowanych i pozostawiono na razie w spokoju. Odym 

spostrzegł Kozaków, wyprowadzających nasze ko-nie ze staj

nie, zdecydowałem się pozostać w pozycyi leżącej, zagłębiony w 

śniegu, w oczekiwaniu następstw.

Gdy się uciszyło i strzały umilkły, przekonałem się, że 

zostałem sam na dziedzińcu. Podniósłszy się ze śniegu, zdąży

łem przebrać się w cywilne ubranie, dostarczone mi przez za

rządzającego Borowem, zanim podjechała na furmankach 

piechota rosyjska, wysyłająca w kierunku dworu gęste strzały 

karabinowe.

Wtedy wzięto mnie do niewoli, już całkiem bezbronne

go, w przebraniu cywilnem. Mniejsza część naszej konnicy, 

pełniąca pod komendą podoficerów w chwili zaatakowania słu

żbę sznurwachową w stajni, oraz na pikietach, wycofała się 

konno bez szwanku i prawidłowo wytrzymała ataki naciera

jących na nich Kozaków.

N I E W O L A .

Tryumfalnie, z muzyką, jakby po wielkiem zwycięstwie, 

wprowadzono nas do Radomia. Było nas kilkunastu jeńców, 

zabranych przeważnie z pośród uciekających pojedynczo żoł

nierzy, którzy bronić się nie mogli.

Charakter więzień moskiewskich, opisany obszernie w 

różnych pamiętnikach, uzupełnię tylko kilku szczegółami z mo

ich przygód.

Więzienie radomskie dla politycznych urządzono z wię

zienia karnego, położonego przy cerkwi prawosławnej, prze

robionej z niegdyś skonfiskowanego klasztoru Benedyktynek.

I
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W  dawnych zabudowaniach poklasztornych, mieściło się 

więzienie, przeznaczone dla jeńców i osób skompromitowanych 

lub podejrzanych o czynny udziału w powstaniu.

W  kilkudziesięciu, o niewielkich rozmiarach, dawnych ce

lach mieściło się tu paręset osób, oczekujących na wyroki, za

siadających stale komisyi śledczych i sądów wojennych. 

Umieszczenie w ogólnych salach razem z kilkoma lub kilko- 

nastoma towarzyszami dawało nadzieję łagodniejszego wyro
ku, a nawet niekiedy uwolnienia.

Przeniesienie do oddzielnej celi i postawienie przy o- 

kienku we drzwiach szyldwacha oznaczało, że sprawa nabrała 

większego znaczenia i często kończyła się też śmiercią lub wy

rokiem, skazującym na Syberyę, bądź do ciężkich robót, bądź 

na osiedlenie.

Ody z samego początku posadzono mnie w oddzielnej 

celi, udało mi się zaledwie ukradkiem zamienić parę słów z da

wnymi towarzyszami i udzielić im wskazówek, jak mają się 

zachowywać w komisyach i jakie dawać odpowiedzi.

W  parę dni potem, wyglądając przez charakterystyczne, 

umieszczone we drzwiach małe okrągłe okienko, zobaczyłem 

d ymisy on ow an ego oficera wojsk rosyjskich, Patka, wziętego 

niedawno do niewoli, dobrego mego towarzysza, przechadzają
cego się swobodnie po korytarzu.

Nie zapomnę wrażenia, jakie na mnie sprawiły jego sło

wa, gdy zbliżył się do mojego okienka mówiąc: „bądź zdrów1*, 

powiadamiając mnie zarazem o odczytanym przed chwilą wy

roku śmierci, przed którego wykonaniem pozwolono mu wspa

niałomyślnie na półgodzinną przechadzkę po korytarzu. Po 

paru godzinach wyprowadzono go na plac egzekucyi, gdzie zo

stał rozstrzelany przy odgłosach bębnów, zagłuszających jego 

przemówienie do żołnierzy. Podobną egzekucyę powtórzono 

znów po upływie kilkunastu dni z Denisewiczem, studentem 

któregoś z zagranicznych uniwersytetów, synem oficera żan- 

darmeryi rosyjskiej, prawosławnym Polakiem. Denisewicz nie 

przyjął ofiarowanej mu pomocy religijnej przez sprowadzone

go umyślnie prawosławnego duchownego, a uważając go za 

przedstawiciela rządu, wprost wypchnął go za drzwi, aż upadł 
na podłogę w korytarzu.

Znajdował si;; wśród nas oficer austryacki, któregośmy 

znali pod pseudonimem Monceau*. Był to towarzysz miły

I
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i pełen humoru. Pewnego wieczoru przeprowadzono go do 

osobnej celi, a nazajutrz został rozstrzelany. Te smutne epizo

dy i wrażenia pierwszych chwil niewoli zatruwały nasze ży

cie więzienne i wpływały na nas przygnębiająco. Po kilkoty- 

godniowym pobycie w Radomiu i parokrotnem badaniu przez 

komisyę śledczą oddano mnie pod sąd połowy wojenny. Ten 

wyłącznie na podstawie silnych podejrzeń, gdyż nie poczuwa

łem się przy badaniach do obowiązku szczerego wypowiada

nia się o moich skreślanych obecnie przygodach, wydał wyrok, 

skazujący mnie na osiedlenie we wschodniej Syberyi z pozba

wieniem praw stanu.
Głównym powodem oddania mnie pod sąd wojenny, by

ło mimowolne zdradzenie mego „incognito“ przez jednego z 

naszych towarzyszów F. podczas aresztowania. Był to uczeń 

szkół kieleckich, którego, jak przypuszczam, w skutek pobocz

nych, przychylnych dla mnie starań*) wysłano umyślnie przed 

wyrokiem do Rosyi. Nie mógł przeto stanąć przed sądem do 

naocznej konfrontacyi. Z towarzyszów radomskiego więzie

nia, prócz wymienionych, wspomnę jeszcze kilku: Łuszczew

skiego, więzionego pod przybranem nazwiskiem. Był on nie

gdyś przyjacielem osobistym Czengierego, który, zwiedzając 

więzienie radomskie, poznał go, wbrew zeznaniom oficerów te

go samego pułku, sprowadzonych dla sprawdzenia osobistości, 

że, pomimo podobieństwa, nie mogą potwierdzić tożsamości o- 

soby swojego kolegi ze Smoleńskiego pułku. Ta ich uczciwa ko

leżeńska obrona możeby odniosła pomyślny skutek, gdyby nie 

ulanie się nieszczęśliwej matki z prośbą do dawnych uczuć 

życzliwości Czengierego dla syna, czem potwierdziła tożsa

mość osoby i zdecydowała jego rozstrzelanie.

Wymieniam jeszcze parę nazwisk towarzyszów więzie

nia: Sochanek Eugeniusz, student politechniki puławskiej, Za- 

pałowski Władysław, obywatel ziemski z Sandomierskiego, o- 

badwaj wysłani na wygnanie, po za tymi: Jakubowscy, Fijał

kowski, Biedrzyński, Zdzitowiecki, Lisowski, Dndzicz, areszto

wani za okazywaną pomoc powstańcom, wobec niemożności 

stwierdzenia winy zostali uwolnieni.

*) Być może przez owego kapitana wojsk rosyjskich Luskinę, przy 

którym w Wąchocku stawiałem straż.
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W YSYŁKA NA SYBERYĘ.

W  końcu kwietnia 1864 roku nastąpiła deportacya dość 

licznego zastępu skazańców. Po kilkotygodniowem zatrzy

maniu nas w cytadeli warszawskiej, dla zatwierdzenia wyro

ków przez ówczesnego namiestnika Berga, w dzień Świętego 

Stanisława wywieziono nas wraz z partyą, wynoszącą kilka- 

dzeisiąt osób, skazanych na Syberyę.

Z matką pożegnałem się już w Radomiu. Nie uro

niwszy nawet jednej łzy,by nie okazać żalu wobec wrogów, 

a mnie podtrzymać na duchu — pobłogosławiła na drogę, a po

wróciwszy do domu niebezpiecznie się rozchorowała i parę 

miesięcy walczyła ze śmiercią. Ceremoniał wywożenia z W ar

szawy zasługuje na opisanie. Odbywał się w ten sposób. Zaraz 

po północy zbudzono nas, abyśmy przygotowali się do wyja

zdu. Następnie zakuwano w kajdany towarzyszów z klasy nie- 

przywilejowanej — i w otoczeniu licznego oddziału piechoty, 

po uroczystem nabiciu broni ostrymi ładunkami przed samem 

opuszczeniem murów cytadeli, prowadzono nas pjechotą przez 

ulice: Zakroczymską, Freta, wśród oznak współczucia i ci

chych owacyi rozbudzonych mieszkańców tej dzielnicy; dalej 

t szliśmy około Zjazdu w kierunku Bednarskiej i przez most łyż- 

wowy .na Pragę, aż do dworca Petersburskiego. Brutalność 

żołdaków, odtrącających kobiety, zbliżające się do swoich 

krewnych lub znajomych, nie da się opisać, tak była oburzająca.

Pomieszczono nas następnie w wagonach aresztanckich.

Licznie zebrana na dworcu publiczność była świadkiem 

rozrzewniającej iceny, gdy, z chwilą ruszania pociągu, za- 

b;-i miała w wagonach pieśń narodowa.

Droga na samą Syberyę wiodła przez Petersburg, inne 

koleje nie były jeszcze wówczas pobudowane. Na dworcu w 

Petersburgu byliśmy podejmowani przez damy tamtejszego 

polskiego towarzystwa: pp. Zabiełło, Taniewską i inne, które 

nas zapewniały, między innemi, o najlepszym dla nas usposo

bieniu ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, Wałujewa, 

i radziły, jako upoważnione do tego, aby wszelkie zażalenia, w 

razie doznanych większych przykrości adresować na jego imię, 

l:ib na imię jenerał-gubernatora miasta Petersburga, Suwo- 
rowa.



O ile mi wiadomo z późniejszej praktyki, nikt nie docze

kał się rezultatów zażaleń, pisanych według wskazówek dam 

petersburskich, gdyż zażalenia i skargi prawdopodobnie nie 

były naw'et wcale wysyłane podług adresów7, albowiem poczty, 

jak można przypuszczać, miały instrukcyę nie wysyłania po

dobnych korespondencyi.
Zabawnie wyglądał epizod podczas kilkugodzinego po

bytu w Petersburgu, gdy podano nam zamówiony w restaura- 

cyi na dworcu obiad.

Zdziwiło nas nakrycie stołu bez widelców i nożów, skła

dające się z samej tylko łyżki, mięso pokrajane było na dro

bne kawałeczki.
Nieprzyzwyczajeni do podobnej obsługi, zaprotestowa

liśmy i zwróciliśmy się ze skargą do znajdującego się na dwor

cu w charakterze urzędowym fligel-adiutanta, pułkownika 

Szustow'a.

Jakkolwiek powierzchownie wyglądał na bardzo ele

ganckiego, kulturalnego i ugrzecznionego osobnika, zażaleń na

szych nie uwzględnił, pomimo, że wielu z nas wykazało mu 

się posiadaniem sztućców' podróżnych składanych. Dla uspra

wiedliwienia powoływał się na obowiązujące przepisy prawmo- 

policyjne.

Po zapłaceniu za spożytą zupę, pozostawiliśmy resztę 

obiadu do dyspozycyi niewinnego w tym wypadku restaurato

ra, a obiadowaliśmy dopiero w' Twerze, gdzie konwojujący nas 

oficer żandarmski depeszą polecił przygotować dla nas obiad, 

tym razem z kompletnem nakryciem.

W  dalszej drodze przez Moskw'ę i Niższy Nowogród 

spotkaliśmy dawnych kolegów7, studentów Szkoły Głównej 

wydziału medycznego, jak Różańskiego Teofila, Senatora i in

nych. Kilku z nich było skazanych „w sołdaty“, bez prawa do 

awansów, jako pozbawionych praw stanu. Partya nasza zwię

kszała się przez napływ mniejszych partyi, skazanych surowy

mi wyrokami sądów Murawjewow^kich, oraz więźniów7 z 

twierdzy kijowskiej, którym obostrzono znacznie wyroki, po 

słynnym choć niedanym podkopie.

Podkop nie w'ypadł pomyślnie z powodu braku dokład

nych przyrządów mierniczych i logarytmów poprzecznych do 

ścisłego wyliczenia długości wylotu, wyprowadzającego daleko 

poza fortecę, na zewnątrz. Według opowiadania, praca przy
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podkopie, odbywała się w ten sposób, że pewna część ów

czesnych więźniów fortecy pozostawała w kazamatach, a dru

ga partya wykonywała zaprojektowany podkop, kopiąc na 

zmiany. Ziemię wydobytą wynoszono w czapkach i kiesze

niach do ustępów.

Po parumiesięcznej ciężkiej pracy ukończono podkop. 

Lecz wymknęło się przez niego zaledwie paru skazanych na 

śmierć, gdy podkop przypadkowo był odkryty i pociągnął za 

sobą nowe sądy i obostrzone wyroki. W  tak zwiększającem 

się gronie przybyliśmy do Tobolska, pierwszej dużej stacyi 

syberyjskiej, w którego wzorowem (obrazcowem) więzieniu 

mogło pomieścić się prawie dwa tysiące osób skazanych wraz 

z ich rodzinami. W  Tobolsku urządzono tak zwany „prykaz

o zsylnych“. Jest to urząd oddzielny, zajmujący się wyznacza

niem mniejsca dalszego pobytu dla całych zastępów wygnań
ców.

Powitanie serdeczne gubernatora tobolskiego Despot-Ze- 

nowicza, jego zachowanie się, jak i cały sposób obejścia szla

chetnego na tak^draźliwem stanowisku, winno być przekazane 

dla szerszej wiadomości ogółu, jako wybitny fakt historyi wy

gnania. Dygnitarz ten uważał za obowiązek spotykać prawie 

każdą partyę przybywającą osobiście, i odwiedzał nas codzien

nie w więzieniu. W  polskich przemówieniach swoich wlewał 

w serca nasze nadzieję powrotu do kraju i zalecał, abyśmy za

wsze pamiętali, jaką zajmujemy pod względem narodowym po- 

zycyę i korzystali z każdej sposobności przygotowania się na 

pożytecznych obywateli kraju, po powrocie.

W  Tobolsku pod tak zaszczytną opieką odetchnęliśmy 

po różnych przejściach i przygodach podróży.

Zenowicza zadenuncyowano do Petersburga, dokąd we

zwano go dla wytłómaczenia ‘się.

Jako osobistość pełna godności i taktu, uzasadniał śmia

ło w sferach rządowych postępowanie swoje względami huma

nitarnymi. Obdarzony orderem Ś-go Stanisława, powrócił ku 

upokorzeniu denuncyantów. Z wielkiem zadowoleniem przyj

mował od nas powinszowania, z powodu otrzymanego orderu, 

którego gwiazdę przypiął zaraz do boku. Ciekawa rzecz, co 

stało się ze stosami próśb różnej treści, pisanemi po polsku do 

gubernatora Tobolskiego, gdyż Zenowicz innych próśb nie 

przyjmował, a odzywanie się doniego w języku urzędowym



uważał za umyślnie wyrządzoną mu obelgę. Zawsze chętny 

do wysłuchania każdego wygnańca, starał się wyrozumieć po

łożenie i zasłonił nieraz od przykrych następstw. Wielu po

trzebujących, o ile się do niego zwrócili, zasilał większemi lub 

mniejszemi pożyczkami, z których, niestety, na pewno nie wie

le otrzymał z powrotem, a to wskutek zmiany warunków ma

jątkowych po powstaniu. Miał więc racyę, skoro się targował 

z żądającymi pożyczki i redukował wymagane sumy. Zabawny 

epizod miał miejsce w jednem z biur tobolskich. Niektórzy 

z naszych zatrzymywali się dłużej dla różnych powodów wTo- 

bolsku i porobili pewne znajomości w sferach urzędniczych 

miejscowych, z któremi musieli się spotykać i różne z niemi 

załatwiać interesy.

Zenowicz, wchodząc raz do biura, spostrzegł wygnańca, 

podającego rękę na powitanie jednemu z urzędników. Podejrze

wając łapówkę, podbiegł do niego ze słowami: „oddaj coś 

wziął“.

Ody zaś przekonał się, że posądzenie było na razie nie

słuszne, odezwał się do nas w te słowa: „Nic im nie dawajcie, 

z żądaniami odnoście się wprost do mnie, a ja je w granicach 

możliwości zawsze uwzględnię“.

Pozostawieni na mieszkaniu w Tobolsku, zawdzięczają 

opiece Zenowicza, że byli względnie w najlepszem położeniu. 

Pracowali swobodnie w różnych zawodach i byli wolni od 

prześladowań niższej administracyi.

Podczas mojej bytności paromiesięcznej w Tobolsku 

zgłaszali się do nas rosyjscy organizatorzy wojskowego spisku 

przeciwpaństwowego, mającego główną siedzibę w Omsku, 

z propozycyami, aby Polacy wzięli w tym ruchu czynny udział 

i objęli jego kierownictwo.

Zaledwie udało nam się przekonać ich i wyświetlić, że 

gorąco współczujemy ich planom, jednakże jedynym celem 

naszych dążności było wywalczenie niepodległości narodowej, 

nie możemy więc obecnie w innej sprawie występować, bo po

gorszylibyśmy ich położenie, a sobie zaszkodzili bezwarun

kowo.

Spisek ten niedługo potem został przez rząd wykryty 

i cały ówczesny ruch wolnościowy skończył się ofiarą przy- 

wódzców, częścią rozstrzelanych, a częścią skazanych do 

ciężkich robót.
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Zapoczątkowany wśród naszych wiarusów w Tobolsku 

pomysł działań, dążących do oswobodzenia się, rozszerzył się 

w  niefortunny projekt, który dojrzał dopiero w powstaniu Za- 
bajkalskiem.

Mianowicie, zamierzano wykonać napad na załogę to

bolską i, rozbroiwszy takową, maszerować następnie głównym 

traktem w kierunku ku wschodowi, a, rozbrajając komendy 

etapowe i zwiększając swoje szeregi przez dołączanie uwal

nianych towarzyszów, przejść całą Syberję i dokonać zbroj

nego wkroczenia do Mandżuryi.

Szczęściem, że usłuchano zdrowej rady starszych kole

gów, trzeźwiej patrzących na rzeczy, i na razie nie urzeczy

wistniono projektu, nie mającego żadnych szans powodzenia. 

Zamach pociągnąłby za sobą jedynie mnóstwo niepotrzebnych 

ofiar, i spowodował obostrzenie w traktowaniu więźniów pod

czas całej podróży. Dalszą drogę z Tobolska odbywaliśmy 

etapem od wioski do wioski, po kilkadziesiąt wiorst dziennie 

z noclegami w domach etapowych i ostrogach, czyli więzie

niach, położonych na skraju wsi, pełnych brudu, zaduchu i ro
bactwa.

Owe. na żółto malowane budowle, otoczone charaktery

stycznymi parkanami z ostro zakończonych pali, pobudowane 

na całej przestrzeni monarchii w pewnych odstępach, służą do 

pomieszczenia około stu tysięcy skazańców, przesyłanych co

rocznie kosztem rządu. Na dwóch więźniów z klasy uprzywi

lejowanej (szlachty) przeznaczona była jedna podwoda, a na 

sześciu nieuprzywilejowanych,wyłącznie, gdy szło o transport 

rzeczy lub chorych, także jedna; a reszta z tej drugiej kategoryi 

obowiązana była odbywać podróż piechotą. Po dobrowolnem 

porozumieniu się z oficerem konwoju — urządziliśmy się tak, 

że lokowaliśmy się po trzech lub czterech na podwodzie.

Tym sposobem cała partja zabierała się na przeznaczo

ną dla nas liczbę kibitek i prędzej przejeżdżaliśmy przestrze

nie, pomiędzy stacyami, zyskując sporo czasu na wypo
czynek.

Razem ze mną na jednej kibitce jechali; Ksawery Wojno 

z Grodzieńskiego, student petersburskiego uniwersytetu i Hen

ryk Wohl z Warszawy, finansista, b. członek rządu narodowe

go. Etapy podlegają kierownictwu oficera.
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Komendy etapowe składają się z kilkudziesięciu żołnierzy, 

uzbrojonych w starodawne, skałkowe karabiny z bagnetami. 

Cały personel etapowy obfite ciągnie zyski z czasowych, prze

chodnich mieszkańców owych przybytków niedoli.

Oficer robił oszczędności na opale i oświetleniu, oraz 

przy wypłatach funduszów na żywność (kormowych), wyno

szących po 15 kopiejek dla szlachty i 3 kopiejki dla pozosta

łych kategoryi. Żony żołnierzy zajmowały się przeważnie 

drobnym handlem, sprzedając za bezcen różne placki pieczo

ne (szańgi) z serem, pierogi i inne zakąski mięsne, sporzą

dzane z różnych czystych i nieczystych wiktuałów.

Komendant etapu był panem naszego życia i śmierci. 

Na pierwszej stacyi etapowej, w dużej wsi fabrycznej, zaszło 

. nieporozumienie jednego z naszych z oficerem. Oficer powo

łał zaraz pod broń załogę i silą wparł nas do wnętrza sali, któ

rą zamknął na klucz. Równocześnie wezwał całą wieś uzbro

joną w widły i kosy, w liczbie przeszło tysiąca osób, celem 

uspokojenia (usmirenia) zupełnie spokojnie zachowujących się 

kilkudziesięciu osób naszej partyi.

Jedno słowo pijanego komendanta byłoby wystarczyło, 

aby podsycony wódką i uzbrojony tłum uporał się po swoje

mu z garstką bezbronnych.

Na szczęście ranek uspokoił nieco wojowniczego po

rucznika, i po pewnych pertraktacyach załatwiono konflikt.

Jednym z najwspaniałomyślniej i po ludzku najżyczliwiej 

do nas odnoszących' się był przedstawiciel władzy, policmaj

ster miasta Tomska, jak się później okazało zbiegły katorżnik, 

skazany na ciężkie roboty przestępca, który skorzystał z nomi- 

nacyi i dowodów osobistych rzeczywistego policmajstra, za

bitego w drodze do miejsca urzędowania. Ów samozwaniec, 

doczekawszy się emerytury na posadzie w Tomsku, wyjechał 

na zasłużony wypoczynek do Moskwy, gdzie próbował urzą

dzić sprzedaż nieistniejących kopalni złota na Syberyi.

Ody to się wydało, dostał się powtórnie na ławę oskar

żonych i przyznał się do wszystkiego, a po paru latach, zanim 

dokończono śledztwa, umarł w więzieniu.

Wiadomości te czerpałem później z gazety rosyjskiej 

„Wiest“, opisującej ze szczegółami, między innymi, całą tę afe

rę policmajstrowską.
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W  Irkucku miał miejsce, podczas naszego pobytu, nastę

pujący wypadek. Opóźnioną pocztą z powodu zamieci śnież

nych, przywieziono przesyłkę pieniężną, kilkanaście tysięcy ru

bli wynoszącą, przeznaczoną dla jednej z instytucyi rządowych. 

Z powodu spóźnionej pory, kasyer instytucyi, odebrawszy 

pieniądze, zatrzymał je u siebie w mieszkaniu. W  parę godzin 

zjawiło się 2-ch zamaskowanych ludzi w których, pomimo zmie

nionych głosów, rozpoznał poczmistrza i policmajstra. Żądania 

oddania pieniędzy, biorąc je z początku za żart, nie chciał speł

nić.—Napastnicy skorzystali, że blizko nikogo ze złużby nie by

ło, powalili kasyera na ziemię, związali i pobili a pieniądze 
zabrali*).

Ody następnie nie przyznali się do winy i zręcznie swo

je alibi usprawiedliwili, ów kasyer poszedł pod sąd i został 

skazany za defraudacyę dosyć surowo.

Do Tomska był przeznaczony na wygnanie były urzę

dnik rządu gubernialnego z Suwałk, Edward Poncet, który, 

w chwili aresztowania, posiadał niezużytkowany w swoim 

czasie fundusz, pochodzący ze składek narodowych, a złożo

ny w jego rękach, jako członka organizacyi rewolucyjnej. Po 

porozumieniu się z kolegami wygnania, rozpoczął starania 

u władz, o pozwolenie sprowadzenia rzemieślników Polaków 

z Całej guberni do Tomska i założenia dla nich warsztatów 

zarobkowych, by przyjść z pomocą przez dostarczanie im 

pracy, a zarazem zużytkować posiadany grosz publiczny w 

sposób najprostszy, jaki się nadarzył.

Uzyskawszy pozwolenie gubernatora, za poparciem 

wspomnianego wyżej policmajstra, zorganizował warsztaty, 

które, niestety, po niedługim przeciągu czasu zbankrutowały 

z kretesem, z przyczyn, o których przykro mi wspominać, 

a przedewszystkiem naraziły Ponceta na utratę owych fundu

szów narodowych i zaciągnięcie zobowiązań osobistych, ce

lem zapłaty długów, jakie na nim ciążyły.

W  przejeździe przez Krasnojarsk, jeden z towarzyszów, 

Bruno Paprocki, obywatel z Kieleckiego, pełen pomysłów i do

*) Dla uniknięcia posądzenia o przesadę interesujących się poważ

nie prawdą i przytoczonymi szczegółami, odsyłam do ciekawego artykułu 

miesięcznika rosyjskiego „Wiest“ z 1866 r„ pod tytułem „Krylów, śledo- 

watiel w Sybiri“, epizod z czasów panowania Katarzyny.



brego humoru, ubrał się we frak, i w towarzystwie uproszone

go kolegi, mającego odgrywać rolę lokaja, wybrał się do gu

bernatora Ziemiatina z prośbą o pozostawienie go w Krasno

jarsku, zamiast wysyłania na wieś odległą, do której został 

przeznaczonym. Nie zastawszy jenerała w domu, zabawiał 

rozmową francuską jego małżonkę, niegdyś frejlinę dworu.

Ody powrócił z miasta Ziemiatin, nietylko nie uwzglę

dnił prośby Paprockiego, ale, dowiedziawszy się ze zgrozą, że 

wycieczka Paprockiego z więzienia' na miasto dokonana bez 

towarzystwa i pozwolenia żandarmów, posłał do komendy, 

aby zaraz przybyli żandarmi i kazał mu wracać natychmiast 

do więzienia pod ich eskortą.

Ody Ziemiatin spostrzegł w przedpokoju owego lokaja, 

podającego z elegancją swojemu niby panu futro, przepraszał 

dodatkowo Paprockiego, że nie mógł prośby jego uwzględnić, 

przyczem usprawiedliwiał się surowością rozporządzeń władz 

wyższych.

Szczegół ten i następny dają pojęcie o charakterze i us

posobieniu ówczesnych władz w Syberyi, od których zależne 

były nasze losy.

Po zamachu Karakozowa na Aleksandra II, niejaki Komi- 

sarow, podobno operujący podówczas w tłumie rzezimieszek, 

potrącił mimowolnie w chwili strzału rękę Karakozowa, czem 

spowodował nieudanie się zamachu. Obdarzono go za to god

nością hrabiowską: Komisarowa Kostromskiego, a towarzy

stwo petersburskie złożyło dlań spory majątek, którego, uży

wając w całej pełni, niedługo przeniósł się do wieczności.

Ody wieść o zamachu doszła do Krasnojarska i Ziemia

tin dowiedział się, że ojciec tak zasłużonego Komisarowa w 

jego znajduje się gubernii, jako zesłany na osiedlenie za zło

dziejstwo, oraz inne zatargi z kodeksem karnym, wybrał się 

natychmiast do niego. Przybywszy do włości, odległej o pa- 

ręset wiorst od Krasnojarska, nie chcąc tracić ani chwili, podą

żył do Komisarowa (ojca), który za jakieś miejscowe świeżo 

popełnione przestępstwo osadzony był w kozie wiejskiej, urzą

dzonej chwilowo dla braku budynku w zwyczajnym chlewie.

Chcąc uczcić tak znakomitego męża, który miał szczę

ście być ojcem zasłużonego dla ojczyzny syna, Ziemiatin rzu

ca się na zabłoconą gnojem podłogę, całuje jego nogi, każe go 

natychmiast uwolnić z kozy i nie zdającemu Sobie sprawy, bo
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i niezupełnie wytrzeźwionemu Komisarewowi, oddaje honory 

i urządza uroczystą ucztę, podczas której na pierwszem miej

scu go sadza.

W  związku ze sprawą Komisarowa, przytoczę tutaj fakt 

następujący. W  parę lat później wielki książę Włodzimierz 

odwiedził Tomsk. Pewien aferzysta pozazdrościł Komisaro- 

wowi dobrego interesu, złączonego z zamachem.

Celem spełnienia ułożonego planu, namówił jednego ze 

swoich znajomych, by wybrał się z nim razem, aby przypa- 

/  trzyć się uroczystości przyjęcia, i poradził mu, żeby bezwa

runkowo wziął ze sobą rewolwer.

W  chwili największego podniecenia tłumów, gdy W-ki 

książę przemawiał z balkonu, ów aferzysta wyciągnął z bocz

nej kieszeni swojego towarzysza rewolwer, wołając: „oto za

bójca“. Był przytem najzupełniej przekonany, że rozjątrzony 

tłum przy jego czynnej pomocy rozszarpie lub ciężko pokale

czy mniemanego zabójcę i sprawcę zamachu, a on, jako wy

bawca, osiągnie podobnie, jak Komisarow, nagrodę i zaszczyty.

Lecz tutaj wmieszała się natychmiast policya, wyrwała 

z rąk tłumu ofiarę intrygi przyjacielskiej. Niefortunny zaś 

twórca projektu tak dobrze pomyślanego, zamiast cieszyć się 

jego powodzeniem, dostał się do więzienia.

Skazano go do ciężkich robót za przygotowywanie za

machu na^osobę z rodziny panującej.

MIEJSCE, WYZNACZONE NA WYGNANIE.

Z Krasnojarska, drogą przez powiatowe miasto, Kańsk, 

dostaliśmy się samowtór do gminy Irbiejskiej, przeznaczonej 

na osiedlenie pod ścisłym dozorem policyjnym, bez prawa wy

jazdu, z ograniczeniem w zajęciach, czyli wzbroniono nam uży

cia niektórych sposobów zdobywania środków do życia.

Gdy minęło parę dni bezpłatnej Jcwatery, nastąpiła ko

nieczność wyszukiwania sobie sposobów utrzymania. O ile 

kto nie posiadał przywiezionych z sobą zasobów pieniężnych, 

musiał odrazu zabierać się do najcięższych, przeważnie niezna

nych zupełnie a podrzędnych robót koło roli, lub przyjąć obo

wiązki stróża, furmana i t.p. Inne zajęcia, jak kancelaryjne, 

lub uczenie dzieci, a nawet szynkarstwo, uznano za nieodpo-
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wiednie dla zesłanych Polaków, jako zagrażające istnieniu 

wifclkorosyjskiej monarchji. >

Porównywując losy skazanych do katorgi czyli robót 

ciężkich, a więc kary o jeden stopień od osiedlenia ostrzej

szej, przyznać należy, że byt ich pod względem moralnym, jak 

i materjalnym do pewnego stopnia był lepszy i znośniejszy od 

doli osiedleńców. Pominąwszy fakt, że katorżnicy zawsze po

zostawali w towarzystwie i mogli wzajemnie podtrzymywać 

się na duchu, mieli oni na czele ludzi nauki i zasługi, którzy 

dodatnio oddziaływali na młodszych braci, chętnie uczyli nieu- 

miejących czytać i kształcili bardziej pojętnych w naukach to

warzyszy. Tym sposobem daną była przynajmniej możność 

młodszym dalszej pracy nad przerwanemi skutkiem wypad

ków naukami i studiami, gdyż specyalistów było poddostatkiem.

Nadto mieli katorżnicy w każdym razie dach nad gło

wą w koszarach, otrzymywali parę kopiejek dziennie, trochę 

mąki i soli oraz więzienne ubranie.. To wszystko razem zabez

pieczało od głodowej śmierci, chroniło od zbytniego zbliżenia 

się do ludności miejscowej i nie dozwalało całkowicie upadać 

na duchu. Położenie skazanych do rot aresztanckich w takim 

samym stosunku było gorsze od losu osiedleńczego, najprzód 

pod względem: moralnym, jako rzuconych w najgorsze bezpo

średnie otoczenie, daleko przykrzejsze z powodu zamknięcia 

i ciągłego dozoru, a następnie fizycznie nieznośne z powodu 

pełnienia z obowiązku najniższych robót, jak zamiatanie ryn

sztoków i t. p. Skazani na osiedlenie, znalazłszy się w 

wyjątkowo przykrych warunkach walki o byt codzienny, 

musieli mimowoli zbliżać się do tamtejszych mieszkańców 

i pełnić ciążące na nas zadanie propagandy.

Ludzie inteligentni zwracali głównie w tym kierunku 

Uwagę swoich mniej wykształconych braci, aby zawsze za

chowywali się z godnością w różnych okolicznościach i pamię

tali o swoim charakterze więźnia politycznego — walki o nie
podległość kraju.

Niewątpliwie Rosja sama przygotowywała grunt do ru

chu rewolucyjnego w przyszłości za pośrednictwem tych za

stępów wygnańców politycznych, których liczba sięgała kilku
dziesięciu tysięcy Polaków.

Nadto szerzyła ideę pokrewną, na razie nie nazbyt li

czebna, a następnie stale zwiększająca się garstka działaczy po
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litycznych i społecznych Wśród Rosyan. Włości, położone przy 

głównym trakcie syberyjskim w odstępach kilkudzie

sięciu wiorst, a liczące nieraz po kilka tysięcy mieszkańców, 

nie były przeznaczone na miejsce naszego osiedlenia. Nawet 

nie pozwalano przemieszkiwać w nich czasowo.

Natomiast przewożono nas do osad, położonych jaknajda- 

lej od głównego traktu.

Osady te były dwojakiego rodzaju: jedne zamożne, za

mieszkałe przez dawno przybyłą ludność, uważaną za tubyl

czą — drugie znacznie mniejsze i uboższe, „posieleniami“ zwa-r 

ne, które tworzyły rodziny zesłańców kryminalnych. Miej

scem mojego przeznaczenia była włość Irbiejska, należąca do 

wsi tegoż nazwiska, o ludności, przenoszącej tysiąc mieszkań

ców różnych kategoryi, dokąd przybyliśmy we dwóch w koń

cu Marca 1865 roku. Pierwsze dni pobytu na osiedleniu, po

mimo odzyskania swobody ruchu i uwolnienia się od dozoru 

i rygoru więziennego, przygnębiające i smutne pozostawiły 

wrażenia, a szczególniej spotkanie przez jednego z poprzednio 

przybyłych, pana S., obywatela ziemskiego o słabej woli i cha

rakterze mało odpornym, który pod wpływem warunków, w ja

kich się znalazł, szukał osłody i pocieszenia w kieliszku.

Gdy wyczerpy wały się szczupłe zapasy gotówki, pomimo 

ograniczenia wydatków do paru rubli miesięcznie, a nie można 

było zużytkować swoich wiadomości, nabytych w szkołach, 

trzeba było wziąć się do pracy więcej produkcyjnej. Suli- 

gowski, introligator z Warszawy, rozpoczął wyrabianie papie

rosów na sprzedaż, zacząłem przy nim pracować, jako jego po

mocnik i tym sposobem zarobiłem kilka rubli.

Powoli gromada nasza zwiększała się w miarę, jak przy

bywali nowi osiedleńcy. Zdawało mi się, że mnie, jako byłe

go studenta, który odbywał kampanię jako oficer, obowiązywa

ło rozciągnięcie opieki nad przypadkowem otoczeniem towa

rzyszów niedoli, pochodzących z różnych, sfer społecznych.

To dało początek pierwszemu samodzielnemu przedsię

biorstwu, niestety, o ujemnych, a nawet smutnych wynikach.

Miejscowi mieszkańcy pod koniec lata udają się w góry 

Sajańskie na zbieranie drobnych orzechów cedrowych, które 

stanowią ważny przedmiot handlu całej Rosji, jako ulubiony 

przysmak kobiet niższych warstw towarzyskich na zebraniach, 

przechadzkach i uroczystościach, zastępujący im rozmowę. —
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Miejscowi przedsiębiorcy namawiali moich kolegów do wynaj

mowania się w celu zbierania orzechów, na warunkach wydzie

lenia im połowy zbiorów, wzamian za żywienie i przewiezie

nie do miejsca pracy i z powrotem.

Zdawało mi się, że gdy zgromadzę niewielkie moje fun

dusze, powiększone gotowizną, otrzymaną ze sprzedaży burki 

sławuckiej, oraz poruszę wyrobiony już nieco kredyt, będę 

mógł, łącznie z pięcioma kolegami, przeprowadzić całe zbiory 

w formie kooperatywy, wówczas mało znanej w sposób dla 

nas korzystniejszy, bo przedewszystkiem niezależny. Warun

ki te o tyle wydawały się dogodniejsze, że łatwiej wspólnemi 

siłami można osrągnąć większe zyski, jakie po potrąceniu wy

datków na każdego z nas, przypaść miały, a przytem rola pra

cującego u siebie różniłaby się od pracy najemnika. Zakupi

liśmy więc spory zapas sucharów, herbaty, tytoniu i na umyśl

nie nabytym pegazie od koloru i gniadej maści „gniadkiem“ 

przezwanym, dostawiliśmy bagaże nasze i zapasy w góry, po

kryte lasami, zwane w narzeczu miejscowym „tajgą“. Później, 

po zbankrutowaniu przedsiębiorstwa, ów gniadosz był ciągłą 

przeszkodą przy poszukiwaniu mieszkania, a wobec braku pa

szy na zimę nie można go było zaraz sprzedać.

Nieznajomość warunków pracy i terenu odbiły się na wy

niku przedsiębiorstwa dotkliwie.

Zbiór Orzechów cedrowych odbywa się w ten sposób: 

szyszki cedrowe, na niebotycznych prawie wierzchołkach za

wieszone, trzeba było strącać rodzajem dużych drewnianych 

młotów, osadzonych na bardzo długich kilkunastu łokciowych 

drągach. Następnie w workach lub płachtach, przewieszonych 

przez ramię, trzeba było znosić szyszki na stacyę.

W  razie niepogody, za pomocą przyrządów, podobnych 

do naszych wiejskich maglownic, rozgniatało się szyszkę sil- 

nem uderzeniem na odpowiedniej podstawie. Poczem trzeba 

było oddzielić łuski od orzechów przez przesiewanie ich na 

sporządzanych z kory drzewnej przetakach, a całkowicie oczy

szczone ziarno zbierało się do worków, jako towar gotowy na 
sprzedaż.

Lasami cedrowemi porosłe góry Sajańskie i cala „tajga" 

nie mają żadnych dróg. Zaledwie gdzieniegdzie są ślady ście

żynek, wydeptanych przez koczujących dawnych autochto

nów^ Tunguzów, Karagazów i innych.
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Plemiona powyżej wymienione wyznają przeważnie re- 

ligię szamańską i, koczując, przenoszą się z miejsca na miejsce. 

Nie mają stałych siedzib, zajmują się wyłącznie rybołóstwem 

i myślistwem, za co opłacają rządowi w pierwszych dniach 

grudnia każdego roku podatek w naturze futrami, zwany „jes- 

sak“. Daninę tę obowiązani są przynieść do wyznaczonych 

miejscowości przez swoich delegatów i doręczyć oczekują

cym na nią urzędnikom. Składają wtedy nietylko sam poda

tek, ale i nadwyżki, za które wzamian otrzymują tytułem za

siłku proch i ołów, obliczone po cenach ustanowionych przez 

owych urzędników, naturalnie dobrze wyśrubowanych. W  każ- 

dern prawie koczującem plemieniu znajdował się osobnik, 

władający nieco językiem rosyjskiem.

Odwiedzających nas w lesie podczas owej afery orzecho

wej Tunguzów podejmowaliśmy, jako swoich gości herbatą 

z sucharami, obdarzaliśmy tytoniem i solą i tym sposobem zdo

łaliśmy pozyskać ich przychylność, oni też pierwsi udzielili 

nam niezbędnych, ułatwiających naszą pracę, wskazówek. Raz 

nawet wyratowali nas od wielkiego głodu, który nam zaczął 

dokuczać, gdy wysłany po zakupy prowiantów towarzysz dłu

go nie wracał. Wtedy sprzedali nam za parę kopiejek olbrzy

miego głuszca, z którego sporządziliśmy obfitą ucztę.

Po pięciu tygodniach ciężkiej pracy, wobec spadłych 

głębokich śniegów, zaledwie zdołaliśmy wycofać się z lasów. 

Trzeba było pozostawić zebrane orzechy na łasce Opatrz

ności,.

Braliśmy co do tego przykład z tamtejszych przedsiębior

ców, którzy na razie nie zabierają swych zbiorów, lecz po kil

ku miesiącach, gdy rzeki zamarzną utorowanemi w ich łożys

kach drogami przygotowane zapasy orzechów wywożą sania

mi do pierwszej wioski, zkąd idą dalej do miejsca sprzedaży.

Wynajęte zimą podwody do wywiezienia orzechów, 

owych plonów naszej ciężkiej pracy, znalazły na miejscu za

ledwie niewielkie resztki, większą bowiem część ukradli i uwie

d l i niewiadomi amatorzy cudzej własności.

Tym sposobem ponieśliśmy znaczne straty, szczególniej 

ja, bo, oprócz utraty kapitału kilkudziesięciu rubli, byłem obo

wiązany sporą sumą niezapłaconych zobowiązań, które później 

musiałem regulować. Towarzysze moi stracili wynagrodze

nie za pracę, jakie otrzymaliby w razie wynajęcia się do robót
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u miejscowych przedsiębiorców, gdyż gotówka, osiągnięta ze 

sprzedaży pozostałych orzechów, zaledwie pokrywała koszty 

wywózki. Niefortunny przebieg tego przedsiębiorstwa, po za 

stratami był dla mnie powodem przykrości i pretensyi ze stro

ny towarzyszów, pochodzących przeważnie ze sfer nieinteli

gentnych, za wyjątkiem Aleksandra Marjańskiego, wychowań- 

ca seminaryum nauczycielskiego, który ujmował się za mną, 

i bronił mnie o ile możności.

W  kraju o pierwotnej kulturze siły fizyczne pierwszorzę

dną odgrywają rolę. Rzemieślnicy, jak szewcy, krawcy, stola^ 

rze, puszkarze i t. p. wszyscy odrazu dobry znajdowali zaro

bek i zbyt na swoje wyroby, następnie poszukiwani byli robot

nicy rolni.

Najgorsze było położenie tak zwanej inteligencyi, skła

dającej się z młodzieży, która przerwała dla powstania nauki; 

dalej paru byłych urzędników i oficjalistów, a wreszcie kilku 

właścicieli ziemskich. Ci wobec surowych rozporządzeń, ogra

niczających zakres naszych zajęć, nie mieli sposobności do 

zużytkowania swych wiadomości, tak z dziedziny agronomii, 

jak i innych zawodów.

Kolega ze szkoły Głównej, wydziału matematycznego, 

Łabanowski i Mariański, nauczyciel, bez wielkich zabiegów, za

jęli posady felczerów i towarzyszyli powiatowym lekarzom 

w objazdach i czynnościach sądowo^-lekarskich, dokony

wali sekcyi zwłok, sporządzali protokuły o nagłych zejściach 

i 'różnych nienaturalnych a częstych wypadkach śmierci.

Z pobytu na osiedleniu przypominam sobie nazwiska; 

Kondrackiego Eugeniusza, studenta medyc., który po powrocie 

ukończył studja w Szwajcaryi i po doktoryzowaniu się w Dor

pacie, był lekarzem wojskowym, głównie dla odzyskania mo

żności, zamieszkania w rodzinnych stronach, w Kamieńcu Po

dolskim. Odbył kampanię turecką, jako lekarz pułkowy. Da

lej Chmielewskiego Zygmunta, który po powrocie został jeo- 

metrą rządowym w Pułtusku i prowadził gospodarkę na ro

dzinnym majątku na Wołyniu.

Śliwowskiego Aleksandra, obywatela ziemskiego z Lu

belskiego. Ten biedak, nie doczekawszy się spodziewanych 

z kraju funduszów na uregulowanie zaciągniętych różnych zo

bowiązań na życie, zmarł na Syberyi. Kowalskiego W łady



sława, kandydata praw petersburskiego uniwersytetu. Po 

powrocie do Warszawy, aż do śmierci zajmował posadę buchal

tera w firmie Orgelbrandów, braci Horodeckich Szczę

snego i Artura, byłych oficerów kawaleryi rosyjskiej, ze

słanych razem z wychowawcą i mentorem Starzyńskim. Braci 

Połońskich z mentorem Barszczewskim. Ci czterej ze swoimi 

mentorami— byli to przedstawiciele właścicieli ziemskich z Po

dola, którym majątki pokonfiskowano. Dalej Burzyńskiego 

Feliksa, urzędnika pocztowego, po powrocie wydawrcę i współ

właściciela „Kurjera Porannego“. Białkowskiego Józefa, Gied- 

gowda Tadeusza, Szostaka Jana, Wilkoszewskiego, byłego ofi

cera z milicyi warszawskiej, Wolframa, burmistrza z Grodzis

ka, Zbrożka Szymona, Sipajłę Jana, braci Rudnickich, Ozi- 

mińskiego, Kordanowskiego Konstantego, Miecznikowskich 

Stanisława i Kazimierza, Łoszewskiego Aleksandra, praw

nika petersburskiego uniwersytetu, który po powrocie dłu

gie lataJsył sędzią śledczym w Nieszawie, a następnie pisarzem 

hypotecznym w Siedlcach, Pilawskiego Henryka, Kułakowskie

go Kazimierza. Gdy po powrocie groziła mu służba w wojsku 

rosyjskiem, dla uniknięcia takowej, wyemigrował do Galicyi, 

skończył Politechnikę we Lwowie i w Karlsruhe, i jako inżynier, 

prowadził we Lwowie fabrykacyę cegły, a ostatecznie był in

żynierem taksatorem Krakowskiego Towarzystwa ubezpieczeń 

we Lwowie. Listopadzkiego Liborego z Ukrainy; ten pod ob- 

cem nazwiskiem, jako galicyanin powrócił do Lwowa, i przez 

dłuższy czas zarządzał kamieniołomami, należącemi do miasta, 

i Przyborami straży ogniowej wre Lwowie. Tomczyckiego An

toniego, .studenta 4-go kursu petersburskiego uniwersytetu 

wydziału matemateycznego, który po powrocie pracował jako 

inżynier przy budowie drogi żelaznej Libawskiej, a następnie 

Nadwiślańskiej, na której po ukończeniu budowy urzędował w 

wydziale ruchu aż do śmierci.
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WŁADZE SYBERYJSKIE.

O charakterystycznem usposobieniu osobistości, stoją- 

ćych wó'wczas na czele władz w Syberyi możnaby oprócz 

szczegółów, opowiedzianych o Ziemiatinie, wiele podobnych 

przytoczyć.



Przeznaczony na jeneral-gubernatora wschodniej Sybe- 

ryi, były gubernator Wołyński, następnie zarządzający zakła

dami karnemi i rotami aresztanckiemi w Rosyi, jenerał-lejtnant 

Sinielnikow, już w drodze, jadąc pocztą dla zajęcia swojej po

sady, tak uderzył w gniewie pocztyliona, który zapomniał za

brać z poprzedniej stacyi jakiegoś pudełka jego żony, żelazną 

w środku laską, że zabił go na miejscu, rozumie się, zupełnie 

bezkarnie.

Tenże Sinielnikow miał bardzo przykre zajście przy 

budowie teatru w Irkucku, ze sprowadzonym umyślnie z ka

torgi zdolnym rzeźbiarzem (modelowym) Eichmillerem, 

byłym pracownikiem warszawskiej fabryki żelaznej Lilpop 

i Rau (dawniej Ewansa). Otóż, gdy Eichmiller ujął się za nie

słusznie znieważonym czynnie kierującym budową, pułkowni

kiem inżynieryi Szacem przez Sinielnikowa, tenże w gniewie 

również uderzył Eichmillera, Eichmiller nie mógł znieść, jak ów 

pułkownik obelgi i, choć był małego wzrostu, poskoczył do ro

słego Sinielnikowa i w odwecie wymierzył mu dwa policzki. 

Pojmany przez otoczenie jenerał-gubernatora, wtrącony do 

więzienia i oddany pod sąd wojenny, jako katorżnik skazany 

został na śmierć i po zatwierdzeniu przez tegoż Sinielnikowa 

wyroku, po paru dniach został rozstrzelany.

Postać Eichmillera zasługuje na wspomnienie z powodu 

honorowego zachowania się jego i śmierć męczeńską.

O POWODZENIU W YBRAŃCÓW  LOSU.

Po upływie pewnego czasu, dola niektórych wygnańców 

polepszyła się i powodzenie stało się ich udziałem.

W  pierwszym rzędzie lekarze, bez względu na orzecze

nia sądów wojenych o pozbawieniu wszelkich praw stanu 

i przywilejów, mieli rozległą praktykę i znaczne dochody, któ

rymi chojnie wspierali potrzebujących kolegów. Zarządy ko

palni złota, potrzebując pracowników uzdolnionych i uczciwych 

pierwsze porobiły od siebie starania u władz miejscowych o po

zwolenie przyjmowania na posady zesłanych Polaków. Nie

których za poręczeniem, na osobistą odpowiedzialność zarzą

dzających kopalniami, pozwalano przyjmować. Ci wybrańcy 

losu zażywali dostatków, a niektórzy, jak: Jamunt i inni doro
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bili się fortuny. Kwiatkowski Władysław, który zajmował po- 

. sadę buchaltera kopalni złota u bogacza petersburskiego Ba- 

zylewskiego, uzyskawszy pozwolenie do powrotu, za fundusze, 

ofiarowanego tytułem pożyczki, przez tegoż Bazylewskiego, 

ukończył w Frejbergu akademję górniczą, z zamiarem powro

tu do poprzednich zajęć, lecz zachorował i zmarł w kraju.

Ograniczeniem zakresu naszych zajęć przez władze, 

chciały te ostatnie zmusić nas do zajmowania się osobiście 

uprawą roli, czyli w całem tego słowa znaczeniu czynnościami 

osiedleńczemi, i w tym celu isprawnicy (urzędnicy w rodzaju 

naczelników powiatu) celem odznaczenia się, używali różnych 

środków, usilnych namawiań, perswazyi i zachęty, abyśmy się 

zgodzili na przyjęcie od rządu 55 a nawet 110 rublowej zapo

mogi na zaprowadzenie rolnego gospodarstwa. Tej zapomogi, 

dosyć ponętnej podług tamtejszych warunków życiowych 

i wartości pieniędzy, nie przyjmowaliśmy zasadniczo, by nie 

uniemożliwiała nam w danej chwili powrotu do kraju, którego

śmy pragnęli i oczekiwali. Przyjęli ją tylko towarzysze wy

gnania z klasy niższej, wyjątkowo nieliczni. Ci prawie wszy

scy pozostali na Syberyi, przestali marzyć o kraju, zakładali 

gospodarstwa i zaciągali różne zobowiązania i niejednokrotnie 

wchodzili w związki małżeńskie z prawosławnemi tamtejszemi 
włościankami.

Po niefortunnej wyprawie na orzechy, rozglądając się 

w ogólnem, biednem położeniu współtowarzyszów wygnania, 

pragnąłem wytworzyć pewien łącznik pomiędzy rozproszony

mi na dużych przestrzeniach, zajętymi pracą wyrobniczą, przez 

zorganizowanie stowarzyszenia „Bratniej pomocy“, którego 
ustawę nakreśliłem.

Zasady Stowarzyszenia polegały na prawidłach i wska

zówkach co do zawiązywania stosunków z krajowcami, dalej 

obowiązku składania procentowych opłat od każdej przesyłki 

pieniężnej z kraju, od rodziny i od każdego stałego zarobku.

Ze składek tych miał się uformować fundusz pomocy 

bratniej, a ten znów służyć na zapomogi zwrotne dla potrzebu

jących chwilowo pożyczki, lub bezzwrotne dla niemogących 

pracować czy chorych.

Projekt ustawy, wraz z papierami, podczas robionej 

u mnie rewizyi, po nieszczęsnem powstaniu Zabajkalskiem zo

stał zabrany przez zasiedatiela (urzędnika w rodzaju sędzię-
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go policyjnego niższego rzędu). Znając dobrze bezwzględność 

zapatrywań władz policyjnych na podobnego rodzaju działa

nia, przeżyłem kilka miesięcy w niepokoju, i to wreszcie wpły

nęło na zaniechanie zamiaru popierania tak pożytecznego stowa

rzyszenia. Na szczęście projekt i papiery zwrócono mi, praw

dopodobnie nie czytane, gdyż inaczej, projekt mój nie uszedł 

by mi bez pociągnięcia do odpowiedzialności.

Po odbyciu praktyki u różnych rzemieślników, o czem 

już wspominałem, przekonałem się, że tym sposobem 

nie zdołam zdobyć kawałka chleba. Zabrałem się więc do 

handlu różnymi drobnymi towarami, pierwotnie umieszczonymi 

w sporej skrzyni, albo raczej kufrze, który niekiedy po wsiach 

okolicznych nosiłem na plecach.

Po tej pierwszej praktyce handlowej, objąłem posadę 

młodszego prykaszczyka (subiekta) w Irbeju, w sklepie miej

scowego kapitalisty, Szawłowskiego (podającego się po pijane

mu za potomka dekabrysty), za ofiarowane mi skromne wy

nagrodzenie 10-ciu rubli miesięcznie i utrzymanie.

Jednakże wkrótce zależność od zarządzającego sklepem, 

Inoziemcowa, zięcia właściciela, stała się dla mnie bardzo przy-, 

krą i niemożliwą do zniesienia, a to z powodu ciągłej jego nie

poczytalności, wywołanej nałogowem pijaństwem. Pomimo 

próśb Szawłowskiego, który koniecznie pragnął mnie zatrzy

mać, abym zastępował jego zięcia, nie zasługującego wcale na 

zaufanie w wielu czynnościach, co znów położenie moje czyniło 

przykrzejszem, postanowiłem dla tych i innych powodów opu

ścić zajmowaną posadę.

Obznajmiwszy się nieco z kupiectwem, otworzyłem han

del z towarami łokciowymi i innymi za nadesłane mi z domu 

dwieście rubli. Oprócz handlu udało mi się otworzyć wyszynk 

wódki na wsi Korostylewie, położonej w tej że gminie Irbej- 

skiej.

Do pomocy zaprosiłem towarzysza broni, studenta Po

litechniki puławskiej, Sochanka Eugeniusza. Nadesłane z do

mu fundusze w części gotówką, w części odpowiednimi towa

rami, stanowiły cały zakładowy kapitał, którym obracałem 

przez lat kilka.

Wyjeżdżając do kraju, pomimo, że straciłem kilkastet ru

bli, umieszczonych u niewypłacalnych dłużników, zdołałem
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zebrać jeszcze przeszło 100 rubli na koszty powrotnej drogi. 

Celem uzupełniania wyprzedawanych towarów, odbywałem co' 

miesiąc lub nawet częściej podróże po kilkadziesiąt wiorst od- 

odległego miastaeczka Kańska lub do wsi handlowej, położonej 

na trakcie głównym, zwanej Wielka Rybna.

Przepisy prawne zakazywały udzielania kredytu osie

dleńcom, pozbawionym praw stanu, ponad 7 rb. 50 kop., które 

w razie niezapłacenia rząd pokrywał z funduszów państwo

wych, mając jednak możność odzyskania tej sumy przez za

jęcie niewypłacalnego dłużnika przy robotach publicznych.

Pomimo to, nietylko mieliśmy ofiarowany kredyt na 

towary, ale nawet i gotówkę chętnie nam pożyczano. Za

wdzięczaliśmy to ogólnemu zachowaniu się i postępowaniu wy

gnańców. Przy tak niewielkim kapitale zakładowym, jak był 

mój, musiałem korzystać z udzielonego mi kredytu w towa

rach dla kompletowania miesięcznych potrzeb handlu. Przy

pominam sobie zdumienie subjekta sklepu hurtowego w Ryb

nej, gdy, przejeżdżając w drodze powTOtnej do kraju razem z 

Władysławem Jelskim, wstąpiłem do sklepu, abyr zapłacić resz

tę zalegającej od paru miesięcy należności za towary. Z całą 

szczerością zapewnił ów subjekt, że żaden z jego rodaków7 nie 

postąpiłby w7 ten sposób i nie zapłaciłby bez przymusu, jaki po 

wyjeździe z Syberyi prawie, że był niewykonalny. Tak nie

wielkie obroty małego kapitału pobudzały jednak chciwość 

osiedleńczych sąsiadów i były powodem nawet paru zama

chów na moje życie.

Pierwszy raz,w formie podkopu z zewnątrz domu do pi

wnicy zwykle nie zamkniętej, a otwierającej się wprost do 

mieszkania, z zamiarem napadnięcia na śpiących i ograbienia 

nas następnie z pieniędzy i towarów. Drugim zamachem była 

zasadzka w polu na mnie podczas jednej z wspomnianych po

dróży po towary do Rybnej.

Podkop nie udał się z powodu głębokiego zapadnięcia 

się w ziemię starego modrzewiowego domu, w którym miesz

kaliśmy'. Złoczyńcy za mało mieli czasu, podczas krótkiej, let

niej nocy, wykopanie dołu tak głębokiego, aby dostać się do 

piwnicy.

Następnej zasadzki uniknąłem i ocalałem tylko dzięki 

szczęśliwemu przypadkowi, gdyż, zabłądziwszy, jechałem kil
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ka wiorst bez drogi i tym sposobem ominąłem czychających 

na mnie mieszkańców tejże wioski, znanych z rozbojów, któ

rzy wyjechali na moje spotkanie do rzeki Ury, na pól drogi po

łożonej, aby się ze mną uporać na popasie.

Zamachy te urządzone były przez jednostki miejscowe 

z naszego otoczenia, a mianowicie byłych skazańców na osie

dlenie za przestępstwa kryminalne. Żywioły, które przeszły 

przez szkołę więzień rosyjskich i etapowej edukacyi, najgorszy 

tworzą element na osiedleniu: zabicie człowieka dla paru nie

raz tylko kopiejek jest dla nich zwykłą bagatelną sprawą, o któ

rej z całym cynizmem1 a nawet z pewnego rodzaju chlubą opo

wiadają. Reszta mieszkańców stanowi żywioł względnie mo- 

ralniejszy, a składający się z osadników, przybyłych dobro

wolnie w odległej przeszłości z różnych części rozległych ob

szarów rosyjskich. Żadnych danych o początkach tego osie

dlenia nie można było zaczerpnąć.

O koczujących plemionach: Tunguzów, Karagazów już 

wspominałem; w dalszych nieco okolicach mieszkają na pół 
osiedli Burjaci.

Lud ten opuszcza na lato całkowicie swoje siedziby 

i przenosi się w odległe okolice, gdzie zajmuje się po części 

pasterstwem, a po części i rolnictwem.

Jakże przygnębiające i przykre wspomnienia zachowa

łem ze spotkania z ludźmi, którzy tłumnie gromadzili się na 

niektórych stacyach naszej wędrówki na Syberję, by nas zo

baczyć i porozmawiać.

Byli tam, niestety, potomkowie masowo zabieranych 

i pędzonych na Sybir konfederatów barskich, którzy po

siadali zaledwie mgliste o swoich przodkach wiadomo

ści, należeli już do wyznania prawosławnego i nie umieli po pol

sku. Zachowali jednakże nazwiska i niektóre formy ubrania, 

przypominające czamary z szamerowaniem i czapki do roga

tywek nieco podobne, a w rozmowach z nami mianowali się 
Polakami.

Dla uzupełnienia obrazu naszego wygnania przy

taczam kilka faktów, rzucających światło na charakterystykę 
naszej doli.

Rząd zmiarkował, że oddziaływanie moralne tak znacz

nego zastępu wygnańców musi wywołać niepomyślne dlań
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i pod względem policyjnym niepożądane rezultaty. Rozpoczął 

więc działalność w kierunku nieprzychylnego uspasabiania 

i podburzania przeciwko nam ciemnego tłumu. Rozpuszczano 

zatem nieuzasadnione wieści o okrucieństwach Polaków, jakich 

się dopuszczali rzekomo nad ich rodakami podczas naszej osta

tniej walki. Wogćle, oprócz potwarzy, urządzał tenże rząd 

przy udziale swoich agentów obrzucanie błotem i kamieniami 

pierwszych naszych partyi.

Ogólny, z małymi wyjątkami, sposób zachowania się wy

gnańców" z godnością w znacznej części zniweczył niecne za

miary policyjnych zarządzeń. W  najgorszych tylko sferach 

mieszkańców syberyjskich, oprócz władz, przedstawianie nas, 

jako złych ludzi, znajdowało oddźwięk i uznanie.

Jako dowód przytaczam okoliczności które towarzy

szyły zamordowaniu jednego z osiedleńców, Jankowskiego. 

Po usunięciu trupS zamordowanego, rozpuścili zbrodniarze 

wieści, jakoby Jankowski obrabował właściciela sklepiku, któ

rym zarządzał i uciekł wraz z pieniędzmi.

Złoczyńcy spodziewali się tym sposobem uśpić czujność 

organów policyjnych, dopóki nie zatrą niektórych śladów zbro

dni, dla wykorzystania zrabowanych pieniędzy i towarów.

Nalegania nasze na władze o energiczne działanie, ce

lem odnalezienia morderców, wprowadziły dopiero sprawę na 

właściwe tory, ukryte pieniądze w nieodnalezionym przez za

bójców schowaniu, oraz niezabrany rewolwer Jankowskiego 

zadawały kłam potwarzy. Energiczne poszukiwania w ciągu 

paru miesięcy wykryły następujące okoliczności.

Jankowski, rodem z Białej Rusi, oficer topogra

fów, zesłany na osiedlenie do małej wioski „Agin- 

skoje posielenie“, zamieszkałej przez osiedleńców i ich 

rodziny, utrzymywał się z początku z pisania listów, 

różnych próśb i uczenia dzieci za skromne wynagro

dzenie, najczęściej produktami w naturze. Z czasem zżył się 

z mieszkańcami całej tej wioski i zdawało się, że za swoją 

uczynność był przez nich łubiany i bezpieczny, zwłaszcza, ja

ko człowiek, nie odmawiający w żadnej okoliczności dobrej 

i uczciwej rady. Ody jeden z zamożniejszych mieszkańców 

wioski założył handel różnymi towarami, połączony z wy

szynkiem wódki, powierzył zarząd całego interesu Jankow

skiemu, który następnie przy tymże sklepiku zamieszkał.



W  nocy zastukano do drzwi. Jankowski, słysząc znane sobie 

głosy swoich sąsiadów, proszących o sprzedaż wódki, nie prze

widywał snać niebezpieczeństwa i, otwierając, zaniedbał nie

zbędnych środków ostrożności. Ody dla nalania wódki nachy

lił się do kranu, stojącej na podłodze beczki, zbrodniarze zarzu

cili mu z tyłu pętlę na szyję i udusili go, a ciało wywlekli 

i zakopali w śniegu nad brzegiem zamarzniętego strumyka. 

Dopiero w parę miesięcy na wiosnę po roztajaniu śniegów zna

leziono trupa. Szczegóły dokonania zbrodni złoczyńcy na

stępnie głośno rozpowiadali z całym cynizmem, w przekona

niu, że nikt nie ośmieli się donieść o tem władzy, bo, zanim by 

tego kto dokonał, postaraliby się usunąć go z drogi.

Ofiarą owych pogróżek padł stary biedny wiarus, wy

robnik, który opowiadał, że widział zmawiających się przed 

zamachem i że zna ich nazwiska. Późnym wieczorem zapu

kano do jego izdebki, a gdy wyszedł na dwór — schwytali go

i powiesili tuż obok jego mieszkania na najbliższem drzewie.

W  Korostylewie mieścił się zarząd kopalni złota firmy 

Ostaszewa i S-ki, w którym na różnych posadach pracowało 

kilku wygnańców: Popławski, Chmielewski, Białkowski, Lip- 

czyński i inni. Przyjęci pomimo oporu władz za poręczeniem, 

pracowali daleko lepiej od miejscowych i swe obowiązki su

miennie spełniali.

Jesienią cały zarząd zjeżdżał do swojej zimowej siedzi

by dla wykończenia rachunków i przygotowania się do kampa

nii następnego roku, która rozpoczynała się z wczesną wiosną. 

Z chwilą przybycia zarządu ożywiał się cichy zwykle 

Kcrostylew, gdyż wraz z nim napływały setki robotników ko

palnianych. Zadziwiającą jest owa lekkomyślna brawura, 

z jaką ci ludzie trwonią grosz tak ciężko zapracowany w cią

gu przeszło sześciomiesięcznej kampanii. Ta praca sezonowa 

prowadzona jest z gorączkowym pośpiechem, przy pomocy do

brze płatnych robotników, w warunkach nader uciążliwych. 

Pracować muszą bowiem po kilkanaście godzin dziennie bez 

wypoczynku świątecznego, przy małych przerwach na śnia

danie, óbiad i podwieczorek, tak, że na sen pozostawało zale

dwie 4 -- 5 godzin. Po sezonie w jesieni, następował obra

chunek zarobków, z których potrącano należności za różne to

wary i przedmioty, wybrane z magazynu po wysokich, słono 

liczonych cenach.
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Średni robotnik otrzymywał do ręki gotówką 200—300 

rubli, z którymi wydostawał się do odległych o paręset wiorst 

wiosek, by zacząć używać swobody’, niestety, kończącej się 

zbyt prędko. Obdarty właściciel znacznej na tamtejsze warunki 

gotówki, udaje się do pierwszego lepszego sklepu, by ubrać 

się w przygotowane dlań tandetne ubranie za drogie pieniądze.

Przebrany do niepoznania, zaczyna się bawić, przecho

dząc z szynku do szynku, pijąc zapamiętale, częstując na 

wszystkie strony gości, obecnych w szynkowni.

Niektórzy zasiadali przy drodze z baryłką wódki i ob

ficie ugaszczali każdego przechodnia. Zdarzały się okazy z ta

ką fantazyą, że zakupioną całą sztukę jakiegoś perkalu lub in

nego materyału dla ochrony od błota świeżo kupionych bu

tów, kazali rozwijać idącemu przodem od sklepu aż do szynku, 

pozostawiając za sobą zaimprowizowany chodnik. Wesołe, 

pełne przygód życie, zwykle kończy się zbyt prędko; znacz

ne wydatki wyczerpują fundusze, gdyż podczas uciesznych 

zabaw czychający na to aferzyści oporządzają ich do czysta 

z gotówki. Następuje potem sprzedaż lub zamiana dla dopłaty 

niedawno zakupionej garderoby, a rozbijający się z fantazyą 

jegomość w nędznych łachmanach, bez grosza przy duszy 

oczekuje z niecierpliwością przybycia oficyalistów kopalni, by 

wziąć zadatek i znów porządnie się zabawić, a na następny 
rok powtórzyć to samo.

POWTÓRNA DEPORTACYA.

Syberyjska administracya policyjna nie pozostawała 

bezczynna, pragnąc za jaką bądź cenę odznaczyć się przez 

zwrócenie uwagi wyższych władz na swoją gorliwość.

Pomimo spokojnego, jak wspomniałem zachowania się

i znoszenia z godnością ciężkiego losu naszych rodaków ze

słanych na osiedlenie, zajętych pracą na chleb powszedni, za

niepokojony takim stanem rzeczy rząd, po odebraniu szczegó

łowych raportów, podejrzęwał spisek i polecił ispraw- 

nikom, aby przygotowali wykazy proskrypcyjne jednostek 

niebezpiecznych (niebłagonadiożnych) dla rządu w jego zamia

rach. Puścili się tedy owi gorliwi nad wyraz urzędnicy — na 

objazdy po swoich okręgach do wsi, w których przebywało



więcej Polaków i wkrótce skompletowali potrzebną im listę 

osób. Na podstawie prowadzonych z nami, tendencyjnie przez 

biegłych policyantów, rozmów, zauważonej przez nich 

niezależności materyalnej i innych ¡spostrzeżeń, wyprowa

dzali wnioski o większym lub mniejszym wpływie na otocze

nie i to wystarczało do wciągnięcia danych osób na wykazy 

proskrypcyjne. Bez żadnych tedy powodów, a tylko dla wy

żej wyszczególnionych motywów wywieziono kilkudziesięciu 

wygnańców z okręgu kańskiego i innych do „Jakuckiej Obłasti“, 

gdzie olbrzymie mrozy i tysiącomilowe niezaludnione prze

strzenie miały dodatnio wpływać na wyrobienie wiernopod- 

dańczych uczuć. Tym sposobem wydano między innymi puł

kownika Lewandowskiego, Mackiewicza, Paprockiego i in

nych.

Zajmowana przezemnie posada „prykazczyka“ (subjek- 

ta) w sklepie była właśnie przeszkodą do przybywania na ze

brania, zwoływane za każdym przyjazdem isprawnika, i to bo

daj uchroniło mnie od smutnego losu powtórnej deportacyi.

Niezmierzone obszary posiadłości syberyjskich, gdzie 

jedna gub. Jenisejska prawie 4 razy jest większa od Francyi, 

a Jakucka przeszło 6 razy, o zaludnieniu, niedochodzącem l 1/* 

człowieka na milę kwadratową, wobec stosowania względem 

nas surowego zakazu opuszczania miejsca pobytu, nie łatwe 

były do gruntownego poznania. A przecież zawierały te zie

mie pod grubą przez kilka miesięcy leżącą powłoką w zimie, 

bogate pokłady grafitu, węgla i różnych metali.

Skarbów tych nie eksploatowano tylko dla braku znajo

mości fachowej i wielu przeszkód administracyjnych.

Niewątpliwie czeka Syberyę, wraz ze zmianą tych 

wszystkich nieprzychylnych warunków, wielka przyszłość w 

rozwoju pod względem przemysłowym i ekonomicznym, za

szczepione przez zastępy wygnańców w umysłach tamtejszych 

mieszkańców hasła i dążności ku swobodnemu rozwojowi, mo

gą stworzyć w odległej przyszłości podłoże do zorganizowa

nych na wzór Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Azyi Półn.

Przy zwiększaniu się zaludnienia, nawet surowy dotąd 

klimat zmieni się na lepsze i przyczyni się do warunków ko

rzystniejszych dla wyzyskiwania olbrzymich bogactw natury.



OGÓLNE UWAGI.

W  tych z gruba rzuconych szkicach starałem się uwy

datnić główniejsze zarysy naszego wygnańczego życia, prze

platanego i urozmaicanego jedynie wieściami od rodziny lub 

znajomych w kraju, co przy obostrzonej szczególniej z począt

ku cenzurze, nie przepuszczającej żadnego listu, były bardzo 

utrudnione. Z powodu braku cenzora, władającego językiem 

polskim, był czas, na szczęście nie długi, że polecono nam pi

sać listy tylko po rosyjsku. Opowiadano mi w domu po po

wrocie, jaką przykrość i zgrozę wywołał mój pierwszy list po 

rosyjsku pisany w pilnym interesie, nie pod adresem matki, lecz 

do jednego z dalszych krewnych. Chodziło mi wtedy o śpiesz- 

ną wiadomość o zdrowiu matki. Moi krewni nie mogli domy

śleć się powodu i zoryentować się dla czego w takim języku 

był list pisany.

Na szczęście barbarzyński ten przepis zniesiono po nie

długim czasie.

Jedną z największych rozrywek stanowiły odwiedziny

i spotkania z towarzyszami jednakowego poziomu pojęć i wy

kształcenia. Wymiana myśli z nimi, możność nagadania się do

wali o kraju i sprawach rodzinnych, oraz wysnuwanie horosko

pów o przyszłości narodu. Wszechstronne rozpatrywanie naszej 

przeszłości z punktu widzenia historycznego nasuwały nam róż

ne kombinacye. Przychodziliśmy więc z biegiem czasu do prze

konania, że wszelkie zbrojne porywy młodzieży wyrządziłyby 

tylko szkodę sprawie narodowej; dość już przelanej krwi bez 

żadnego pożytku, a nawet, o ile chodzio by o wzięcie pod uwa

gę wszystkich pobudek postronnych, to takowe bynajmniej nie 

mogą mieć na celu naszego dobra, jako z różnych dyplomatycz

nych intryg wynikłe. Obecnym naszym obowiązkiem jest wy

robić w sobie panowanie rozumu nad uczuciem, rozbudzanie 

ducha narodowego w szerokich masach, dalej rozpowszechnia

nie oświaty, podnoszenie kultury narodowej, a powstrzymywa

nie się od wszelkiego czynnego i głośnego występowania, 

zwłaszcza, że w tej dziedzinie nie łatwo przewidzieć granic, 

przy których młodzież możnaby powstrzymać.

Niechaj będzie dla nas pouczającym przykładem nie

dawny okres walki Czechów z Niemcami oraz przebieg
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ruchu narodowego w Bułgaryi przed wojną turecką 1876-go 

roku.

Bułgarzy, podmawiani do wystąpienia przeciwko Turcyi 

przez polityków rosyjskich, wyłącznie w celach ukrywanego 

osobistego ich interesu, na krótki czas przed wojną zaczęli or

ganizować sprzysiężenie rewolucyjne, które niebawem zostało 

przez Turków wykryte. Poświęcono wtedy na ofiarę kilku 

działaczy, stojących na czele spisku, których powieszono.

Ody w niedługim czasie wybuchła wojna turecka, zorga

nizowano również z inicyatywy Rosyi legion, złożony z 1500 

Bułgarów. Te dwie akcye w danej chwili były dostatecznym 

powodem do podniesienia sprawy bułgarskiej na kongresie ber

lińskim i przyznania jej niepodległości.

Wolne chwile poza pracą na zdobycie sobie kawałka 

chleba wypełniałem nauką z otrzymanych z domu podręczni

ków i czytaniem książek, przeważnie poważnej treści. Książki 

takie uważane były za własność ogółu, przeto dzieliliśmy się 

niemi, wspólnie rozbieraliśmy ich zawartość, a wyjeżdżający 

pozostawiali je na miejscu dla użytku następców.

Kilka lat wygnania wśród pracy w tych warunkach mi

jało nam w tęsknocie za krajem i wydawało się wiekiem, zanim 

doczekaliśmy się na podstawie wydrukowanego manifestu

o małoletnich, upragnionego a spodziewanego powrotu pierw

szych partyi do ojczyzny. Najprzód wyruszył do. Polski mój 

towarzysz pracy handlowej Sochanek, a następnie i ja.

Tak wyglądała Syberya w pierwszych czasach naszego 

pobytu, niewiele różniąca się w szczegółach od opisó'w naszych 

poprzedników: Rufina Piotrowskiego, Agatona Gillera, Gor

dona i in. Dzisiaj Polacy, powracający z wygnania lub udają

cy się dla interesów na chwilowy mniej lub więcej długi pobyt, 

przedstawiają w zupełnie innem świetle obecny układ stosun

ków na Syberyi. Widać, że praca i moralne oddziaływanie 

kilkodziesięciotysięcznego zastępu, który Opatrzność przezna

czyła do zaszczepienia i rozszerzenia pojęć moralności i wie

dzy wśród mieszkańców Syberyi, wydały obfite owoce.

Możnaby powiedzieć, że tą drogą powstała szybkim kro

kiem podążająca naprzód cała obecna cywilizacya rosyjska, a 

przynajmniej niektóre dodatnie kierunki. Rosya w ciągu 150 lat 

od pierwszych rozbiorów Polski, wykorzystała nasze społecz



ne wartości i zdobycze, które, niestety, na odrębnem cywiliza- 

cyjnem bizantyjskiem podłożu inne przybrały formy.

Rząd zaborczy w pierwszym rzędzie niszczył moralny

i kulturalny dorobek naszego życia narodowego, a natomiast 

panowanie swoje opierał głównie na żywiołach zdemoralizowa

nych, starając się usilnie o szerzenie korupcyi moralnej. Niwe

czone nasze urządzenia w zmienionej nieco formie zaprowa

dzono w różnych czasach w Rosyi całej, które w środowisku, 

noszącem niezatarte ślady niewoli mongolskiej, w odmiennym 

zupełnie rozwijały się kierunku.

Te znów tak zmienione urządzenia biurokracya pragnęła

by z powrotem zaprowadzać u nas w Królestwie, a przede- 

wszystkiem w tak zwanym „kraju zabranym“, to jest na Litwie, 

Wołyniu, Podolu i Ukrainie, aby zatrzeć ślady naszej świetnej 

cywilizacyi zachodniej, wiekami zdobywanej. Urządzenia, które 

widziano u nas, przeszczepione były do Rosyi w całkowicie 

zmienionych formach, na które składały się: instytucye oświa

towe, cały ogrom starań różnych działaczy, a w końcu Towa

rzystwa Przyjaciół Nauk, wszystkie zabiegi w celu polepsze

nia doli włościan i ich uwłaszczenia, wreszcie prace ekonomicz

ne i społeczne nieśmiertelnej pamięci Staszica, księcia Lubec- 

kiego, Szteinkelera, wreszcie cały prawie ustrój wojskowości.

Wielką, niepowetowaną krzywdę wyrządzono ogólnej 

cywilizacyi przez te usiłowania całkowitego zniszczenia i za

tarcia śladów zdobyczy'ducha i moralnego naszego dobytku. 

Zresztą o tein wyda odpowiedni i dokładny sąd historya cy

wilizacji dziewiętnastego i dwudziestego stuleci.

POW RÓT DO KRAJU.

W  pamiętny dla mnie dzień (Przemienienia Pańskiego) 

w sierpniu 1870 r., gdy powróciłem do domu na obiad z polo

wania na kaczki, spostrzegłem przybywającego do mnie pisa

rza z odległej o kilkanaście wiorst gminy, w której na stałego 

mieszkańca byłem zapisany.

W  ciągu rozmowy wspomniał najpierw nawiasem, że 

przy sposobności, przejazdem, wstąpił do mnie, by mi udzielić 
pewnej wiadomości.



Powoli, po upływie kilkunastu minut, podał mi odezwę, 

zwiastującą powrót do kraju.

Ze wzruszenia prawie oniemiałem i zaledwie zdołałem 

utrzymać się na nogach. Pociemniało mi w oczach, pomimo, że 

się tego spodziewałem, o tern marzyłem i oczekiwałem tej 

wieści z niecierpliwością.

Pisarz ów gminny odczuwał całą drażliwość swej misyi. 

Pochodził bowiem z lepszych nieco sfer, gdyż był niegdyś ofi

cerem armji rosyjskiej, zesłanym za jakieś przekroczenie kry

minalne. Przeczekawszy pierwsze chwile mojego wzruszenia, 

delikatnie zapytał, kiedy będę gotów do wyjazdu, aby mógł 

zawiadomić o tem swoją władzę. Oznaczyłem wyjazd za 2 ty

godnie dla zebrania funduszów i aby zdążyć przygotować 

się jako tako do długiej, około siedem tysięcy wiorst wyno- 

noszącej, podróży.

Z należnych mi kilkuset rubli za wybrane z handlu mo

jego w swoim czasie towary, bardzo niewiele odebrałem, 

większa część odbiorców niesumiennie zapierała się, jakoby 

cokolwiek mi była winną, niektórzy znów przyznawali, lecz 

wrobec niemożności zapłaty w danej chwili, obiecywali oddać 

w odległej przyszłości. Dałem tedy za wygrane i uważając te 

należności za przepadłe, po spieniężeniu tego, co można było 

naprędce sprzedać, z niewielkim zasobem gotówki po upływie 

oznaczonego dwutygodniowego terminu, wyruszyłem w drogę 

powrotną z miasta powiatowego Kańska, razem z Władysła

wem Jelskim z Białej Rusi, którzy, zbiegiem różnych okoliczno

ści musiał na Syberyi używać nazwiska Trelerowicza. Jelski 

również nie rozporządzał kapitałami, postanowiliśmy jednak 

trzymać się razem w podróży. Tak przybyliśmy pod strażą do

danego nam w Kańsku kozaka — do gubernialnego miasta 

Krasnojarska, gdzie umieszczono nas w więzieniu razem 

ze zbrodniarzami wśród strasznego zaduchu i brudu.

Po przepędzonej bezsennie nocy w tych okropnych wa

runkach, w pozycyi siedzącej na ziemi, zażądaliśmy wydania 

nam paszportów, deklarując odbywać dalszą podróż na wła
sny koszt.

Narada nasza przekonała nas co prawda, że fundusze 

nasze nie wystarczą na całą podróż, lecz Jelski liczył na spot

kanie. po drodze dawnych sąsiadów z Białej Rusi, którzy znali
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dokładnie majątkowy stan jego rodziny. Jakkowiek miał się 

do nich zwracać pod obcem nazwiskiem, to na pewno udzielą 

mu większych lub mniejszych pożyczek, za zaręczeniem słow- 

nem zwrotu takowych przez matkę lub brata.

W  Krasnojarsku zaopatrzono nas w paszporty, w potocz

nej mowie nazwane „wilczymi biletami“, nie dozwalającymi na 

zatrzymanie się w drodze nawet na parę dni odpoczynku. 

Jelski spodziewał się spotkać w Tobolsku kolegę Szadurskie- 

go, który jednak przed naszym przybyciem- już wyjechał do 

kraju. Musieliśmy sobie radzić, aby fundusze jaknajdłużej nam 

starczyły. Dopiero w Permie spotkał kucharza, niejakiego 

Skalskiego, który służył dawniej u jego rodziców, a, znalazłszy 

się na wygnaniu, założył garkuchnię i prowadził ją z dobrem 

powodzeniem.

Domyślając się przykrego finansowego położenia swo

jego dawnego panicza, prosił usilnie o przyjęcie pożyczki 80 

rubli. Była to suma niezbędna, gdyż dla dojechania do Permu 

już zaciągnęliśmy w drodze pewne zobowiązania u niejakiego 

Kozickiego, z którym musieliśmy razem odbywać podróż na 

tak zwanych „wolnych perekładnych“, to jest wynajmowa

nych prywatnych podwodach od stacyi do stacyi pocztowej na 

głównym trakcie.

Z Permu, z powodu gęstej kry, zamiast statkiem po rze

ce Kamie, musieliśmy jechać pocztą do Kazania, gdzie, dla do

czekania się znacznie tańszej lokomocyi statkiem parowym, 

zamierzaliśmy przez dni kilka zatrzymać się. Przystanek 

trwać miał tak długo, dopóki nie spełnią się przewidywania 

mieszkańców Kazania — oczyszczenia rzeki Wołgi z pierwszej 

kry lodowej i ponownego wyruszenia zatrzymanych statków 

parowych do Niższego Nowogrodu.

W  Kazaniu przepędziliśmy parę wieczornych godzin 

w towarzystwie Polaków, studentów tamtejszego uniwersyte

tu i powróciliśmy do hotelu późno w nocy. Znużeni podróżą 

spaliśmy jeszcze, gdy wczesnym rankiem zapukano do nasze

go numeru. We drzwiach ukazał się oficer policyjny, który, 

trzymając nasze paszporty w ręku, oświadczył, że policmajster 

prosi, abyśmy natychmiast wyjeżdżali z miasta, gdyż w razie 

odmowy z naszej strony byłby zniewolony zastosować przy

musowe wywiezienie pod strażą. Nie było co dalej robić, za
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braliśmy nasze manatki, przeprawiliśmy się promem paro

wym na drugą stronę Wołgi, gdzie w marnym zajeździe (w ro

dzaju karczmy) pozbawionym wszelkich wygód — udało się 

nam doczekać upragnionego wznowienia ruchu parowych 

statków osobowych.

Kapitan statku, celem powiększenia swojego zarobku, 

opóźniał drogę, zajmując się holowaniem barek naładowanych 

towarami. Sytuacya stawała się bardzo przykrą, gdyż mo

gliśmy zamarznąć wśród lodów, a przejazd pozostałej drogi 

lądem przechodził naszą możność finansową. Na szczęście 

wielu pasażerów statku w podobnem widać znajdowało się po

łożeniu. Ktoś energiczny zbuntował załogę przeciwko owe

mu kapitanowi obietnicą wynagrodzenia. Pijanego kapitana 

zamknięto po związaniu, a na jego miejsce wybrano innego 

kierownika statku. Poprzedni miał odpowiadać przed właści

cielami za niedołęstwo.

Zaledwie udało się nam wymówić brakiem środków od 

składania zeznań w Niższym Nowogrodzie, a bądź co bądź 

skorzystaliśmy z tak pożądanego przez nas pośpiechu.

Nareszcie dotarliśmy po owych różnych przygodach do 

Niższego Nowogrodu, gdzie Jelski prawie na pewno miał 

spotkać dawnych sąsiadów i kolegów, hr. Platerów, będących 

tamże na wygnaniu. I tu spotkał nas zawód, Platerowie bo

wiem, przy wielkiej protekcyi, uzyskali paromiesięczny urlop

i właśnie wyjechali do kraju. Ponieważ mieli niedługo powró

cić, Jelski miał zamiar na nich zaczekać. Obliczywszy nasze 

fundusze, przekonaliśmy się, że wystarczają zaledwie na jeden 

bilet kolejowy do Moskwy. Uradziliśmy więc, abym wyjechał 

do Moskwy i skorzystał z opieki tamtejszych studentów Pola

ków, których parę adresów posiadałem z rekomendacyami od 

ich krewnych i znajomych, będących na wygnaniu. Jelski miał 

oczekiwać na wiadomość odemnie, aby zasilony gotówką 

przez oczekiwanych Platerów podążyć za mną do Moskwy

i dalej.

W  kilkanaście godzin szczęśliwie dotarłem do Moskwy, 

zkąd miałem donieść Jelskiemu o dalszych zamiarach. Na 

drugi dzień, po odnalezieniu i ulokowaniu się wygodnem u stu

denta Bujnickiego, udaliśmy się, że to była niedzaela, do ko

ścioła na „Strietence“. Dziwnym trafem, ku wielkiemu ździ-
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wieniu, spostrzegam Jelskiego, w gorącej zatopionego mo

dlitwie, z zawiniętą w gazetę niewielką paczką pod pachą.

Zawiniątko zawierało, jak się później pokazało, trochę 

bielizny na zmianę, gdyż resztę garderoby wraz z walizką 

musiał sprzedać na kupno biletu do Moskwy, albowiem wła

dze policyjne nazajutrz po moim wyjeździe kategorycznie 

poleciły mu natychmiastowy wyjazd.

Chwila naszego przypadkowego spotkania, gdym spo

strzegł Jelskiego, była pomyślną i decydującą dla niego, albo

wiem niebawem znalazł się szczęśliwie pod opieką studentów 

z akademii rolniczej „Rozumowskiej“ i wśród nich zamieszkał. 

Tutaj zaopatrzył go w gotówkę syn jednego z sąsiadów, a wy- 

chcwaniec tejże szkoły.

Po kilkunastodniowym wypoczynku, spędzonym na obej

rzeniu osobliwości Moskwy, pokazywanych nam przez gościn

nie podejmujących nas studentów Polaków, udałem się w dal

szą drogę, po której miałem ułatwić oczekującemu w Moskwie 

Jelskiemu wyjazd zagranicę. Studenci moskiewscy zaopatrzyli 

mnie w listy polecające do ich rodzin w Wilnie, aby mi uła

twiono zwiedzenie stolicy Litwy, pełnej historycznych pa

miątek, którą, przejeżdżając na wygnanie, widziałem tylko 

z okna wagonu.

Przyjechawszy, wieczorem stosownie do skromnych fun

duszów, zainstalowałem się w trzeciorzędnym zajeździe, na

leżącym do rtarej daty chałatowego żyda. Rano pozostawiw

szy swój paszport, udałem się na miasto i powróciłem dopiero 

około północy. Właściciel oczekiwał na mój powrót i za

czął z wielką życzliwością i współczuciem oglądać mnie na 

wszystkie strony, mówiąc: panicz z Sybiru powraca! i zdrów 

oj! oj! Dodał, iż jest bardzo rad, że mnie widzi, że choć taki 

brzydki paszport nie daje prawa na zatrzymywanie się w W il

nie, to jednak on wchodzi w moje położenie i nie chce stawić 

pod tym względem przeszkód. Dla zabezpieczenia nas oby- 

dwuch, od następstw, ów paszport włożył do książki meldun

kowej, jakobym dopiero co przyjechał; bo tym sposobem je

dynie uchroni się od odpowiedzialności, a mnie ułatwi pobyt 

w Wilnie tak długo, jakbym zamierzał pozostać.

Jak bardzo pełne życzliwości i charakterystyczne znale

zienie się chałatowego właściciela zajazdu odbiega i różni się 

od usposobienia i działalności obecnej tysięcy jego współwy
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znawców, nie rozumiejących polskiej mowy, syonistów, litwa- 

ków i innych żydów*).

Po pięciodniowym pobycie w Wilnie, ruszyłem tedy do 

Warszawy, dokąd przyjechałem około 5-ej rano z jednym ru

blem w kieszeni.

Najtańszy numer w Hotelu Saskim, był w cenie 1 rb. 50 

kop., nie zdecydowałem się więc na jego zajęcie, a, zapłaciwszy

2 złote za omnibus hotelowy, którym przyjechałem z dworca 

petersburskiego, wziąłem dorożkę i skierowałem się na Tam

kę, na poszukiwanie kolegi Sochanka, owego mojego handlo

wego pomocnika, który był powrócił parę miesięcy przede- 

mną. Po różnych perygrynacyach po słabo oświetlonych uli

cach Powiśla, odnalazłem, ale już pod niedawno zmienionym 

adresem na Bednarskiej, mieszkanie rodziców Sochanka.

Serdecznie przez nich byłem przyjęty i uczęstowany pod 

nieobecność syna, zajętego belferką na wśi; z ich pomocą od

szukałem kilka osób z liczby dalekich krewnych. Stosownie do 

brzmienia treści paszportu, zastrzegającego podróż bez zatrzy

mywania, a po przybyciu do Warszawy przedstawienie się o- 

berpolicmajstrowi warszawskiemu polecono mi, gdym przybył 

się zameldować, abym bezzwłocznie udał się do Radomia. Mu

siałem przez pewien czas znów ukrywać się w Warszawie, do

póki nie otrzymałem zasiłków pieniężnych z domu, aby prze

brać się w pierwszym rzędzie w strój europejczyka, gdyż wy

glądałem, jak handlujący drobiazgami kupiec z nad Wołgi. 

Zatrzymywało mnie również przeprowadzenie korespondencyi 

z Jelskim, pozostałym w Moskwie, o przygotowaniach, ułat

wiających mu wyjazd za granicę.

Upłynęło kilkanaście dni w Warszawie, zanim wyjecha

łem do Radomia.

Na pierwszym kroku po przybyciu doznałem nie

przyjemnego uczucia, gdy oświadczono mi, że ciąży 

na mnie odpowiedzialność za niestawienie się w swoim czasie 

do wojska, do którego zostałem zaliczony, na podstawie wy

ciągniętego za mnie podczas mojego zesłania numeru, kwalifi

kującego do szeregów.

*) Wrogie nacjonalistyczne usposobienie żywiołów litewskich, ży

dowskich i t. p. to robota biurokracyi moskiewskiej.



Zaprowadzono mnie pod strażą przez cale miasto do 

wydziału wojskowego w urzędzie gubernialnym, do tak zwa

nej „superrewizyi“.

Dopiero na podstawie przychylnej opinii lekarskiej, orze

kającej o złym stanie mojego zdrowia, udało mi się uwolnić 

od odpowiedzialności i strasznej dla mnie służby we wrogiem 
wojsku.

Temu samemu losowi uległo jednak kilkudziesięciu co 

najmniej towarzyszów po powrocie z wygnania.

Wśród nich znaleźli się i tacy, co skazani byli z wyro

ków do wojska (w sołdaty bez wysługi), a, po dosłużeniu się 

w drodze wyjątkowej stopni podoficerskich, powrócili ze 

świadectwami, wyraźnie odmawiającemi im prawa korzystania 

z odbytej już służby wojskowej.

Powtórnie więc zaliczano ich do szeregów, o ile nie 

udało się któremu wyemigrować.

Pojechałem tedy powitać matkę, która prawie przez 7 

lat oczekiwała z utęsknieniem jedynaka, a zwinąwszy miesz

kanie w Radomiu, przebywała czasowo u zamężnej siostry mo

jej, mieszkającej w Opocznie.

Wrażenia serdecznego powitania i łzy radości nie da

dzą się opisać; te chwile zaliczam do najszczęśliwszych w ży
ciu.

Po dwumiesięcznym pobycie wśród rodziny podążyłem 

do Warszawy, dla zdobycia jakiegoś stanowiska w społeczeń

stwie. Z początku zająłem się dawaniem lekcyi matematyki, 

którą w dalszym ciągu studyowałem, by następnie, po odby

tych praktykach w fabrykach żelaznych, udać się do 
Krakowa.

Uniwersytet bowiem warszawski, przeistoczony ze szko

ły Głównej, odmówił mi nietylko przyjęcia w poczet słucha

czów, ale nie raczył zwrócić mi złożonego niegdyś patentu, ani 

wydać świadectwa o moich poprzednich studyach. Na pod

stawie tedy kopii patentu, matrykuły ze Szkoły Głównej, oraz 

zaświadczenia o odbytych praktykach, udało mi się odbyć 

studya na wydziale budowy masrzyn ówczesnej akademii 
technicznej w Krakowie.
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NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY O MOICH DALSZYCH PRZY

GODACH, JAKO NASTĘPSTWIE WYGNAŃCZEJ DOLI.

Przez kilka jeszcze lat po zdobyciu stanowiska społecz

nego niejednokrotnie nawiedzały mię, jak złe sny, różne sceny, 

związane ze smutnemi przejściami wygnańczemi na Syberyi, 

które zrozumieć może tylko ten, co przechodził podobne koleje.

Nękany temi sennemi widzeniami, zaledwie po pewnym 

czasie, po obudzeniu się uprzytomniałem sobie, że były to 

sny tylko.

Po przebyciu różnych trudnych i niemiłych przejść, wy

nikających z częstego nieuniknionego stykania się z policyą, 

dla meldowania się co 2 tygodnie, wydano mi paszport i książ

kę legitymacyjną koloru czerwonego z czarną grubą obwódką 

i napisami na każdym dokumencie w języku rosyjskim, że 

właściciel owych papierów za polityczne sprawy pozbawiony 

jest praw stanu. Ten napis odróżniał nas od przestępców kry

minalnych, w takie same czerwone paszporty zaopatrzonych.

W  stosunkach towarzyskich i społecznych nie sprawia

ło to nam żadnej różnicy, a jedyną przykrością było owo obo

wiązkowe oglądanie rewirowego co 2 tygodnie i meldowanie 

się co miesiąc w cyrkule, dla otrzymania złożonego tam me

go czerwonego paszportu, w celu przesłania go do wymiany. 

W  1874 roku, podczas świąt Bożego Narodzenia, otrzymałem 

wiadomość z Radomia, że tamtejszy policmajster odmówił wy

miany paszportu mojego i odniósł się do oberpolicmajstra miasta 

Warszawy o bezzwłoczne wysłanie mnie na miejsce zamieszka

nia a raczej tylko zapisania do ksiąg ludności. Obowiązkowe 

i terminowe zajęcia w fabryce żelaznej, w której wówczas 

pracowałem, z powodu kończącego się roku, a przedewszyst- 

kiem czas świąteczny starego stylu, były powodem, że do

piero w parę dni po otrzymaniu tego groźnego listu wybra

łem się rano, we fraku, do oberpolicmajstra Własowa, z proś

bą o pozwolenie na parodniową zwłokę, dla usunięcia prze

szkód paszportowych. Wychodząc z fabryki, nie przewidywa

łem długiego pobytu i o wyjściu nie zawiadomiłem nikogo.

W  drodze spotkałem rewirowego, który, jak się później 

okazało, miał już rozkaz zaaresztowania mnie; a że mnie znał 

z częstych odwiedzin naszej fabryki, zaproponował mi wstą



pienie do cyrkułu. Odym mu oświadczył, że właśnie idę do 

oberpolicmajstra, la, powracjąc, wstąpię do cyrkułu, prosił 

mnie, abym przedewszystkiem udał się razem z nim, gdyż 

ma takie polecenie. W  cyrkule, gdzie także dobrze byłem 

znany z częstych moich odwiedzin dla meldowania się, poka

zano mi rozkaz oberpolicmajstra aresztowania mnie i odsta

wienia etapem (po polsku zwanym ciupasem) do Radomia. 

Uwzględniając przykre moje położenie, radzono mi, abym, za

raz po przybyciu do Ratusza, żądał widzenia się z oberpolic- 

majstrem. Wraz ze spisanym protokułem, w towarzy

stwie stójkowego pojechałem zakrytą dorożką — do ratusza. 

Wtrącono mnie do więzienia, a, zabrawszy pieniądze, zegarek, 

papierosy i wszystko, co miało szczególną wartość, jak spinki 

od koszuli i t. p., umieszczono mnie w towarzystwie różnych 

włóczęgów i złodziei, czasowych mieszkańców aresztu ratu

szowego.

Pomimo, że z warunkami życia więziennego powinie

nem był być poniekąd obyty, to jednak trudno opisać piekiel

ne urządzenia tego przybytku nędzy i rozpaczy wśród brudu 

i robactwa.

Ten tylko może mieć o tern pojęcie, kto losu tego sam 

doznał.

Kto tego nie przechodził, ten nie zrozumie tego faktu, że 

młody student, dostawszy się w to otoczenie, pomimo dobrych 

zasad uczciwości, moralności i honoru, stosowanych w życiu, 

w parę godzin po uwięzieniu w przystępie rozpaczy powiesił 

się na szelkach, postawiwszy w tym celu do góry łóżko w nie- 

zajętej celi. Żydek jakiś, z pośród mojego otoczenia, pożyczył 

mi 3 ruble, które miałem mu zwrócić po wyjściu na wolność 

pod wskazanym adrenem w podwójnym stosunku. Dopiero opła

ciwszy owemi 3-ma rublami posłańca, napisałem zawiadomie

nie do fabryki, gdzie i w jakim położeniu się znajduję, z prośbą, 

by mnie ratowano.

Rozpoczęte starania wyjednały mi audjencyę u Właso- 

wa, który zezwolił na parodniowe odroczenie wyjazdu, bez 

żadnych dalszych ograniczeń.

Policmajster radomski, gdy mu wyrzucałem niestosow

ność zrobionej mi przykrości, przepraszał, tlomacząc się, że 

miała to być niby pomyłka i paszport natychmiast polecił 

wydać.
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Tak to w cywilizowanym kraju można być pozbawio

nym wolności bez żadnej przyczyny. Natomiast, gdy koledze 

z wygnania Elżanowskiemu, dzierżawiącemu po powrocie 

majątek w okolicach Marymontu, wypadio w obronie swojego 

mienia złapanego na gorącym uczynku, czyhającego na jego 

własność, podoficera, zatrzymać do rana, — ówczesny na

miestnik Berg, skazał go administracyjnie na pół roku więzie

nia w przebraniu i na pożywieniu więziennem. Wobec tego, 

że kara wypadła podczas lata, uwięzienie zrujnowało go do

szczętnie, tak, że już nie mógł się niczego dorobić i umarł 

w nędzy.

. Wogóle wszyscy obywatele prawie tak są u nas trak

towani, a prawa jednostek zależne są od samowoli najniż

szych organów policyjnych. „

Dozór policyjny nademną trwał przeszło 4 lata, zniesio

no go dopiero na skutek skargi mojej do Ministra Spraw W e

wnętrznych.

Pomimo tego zniesienia dozoru, jeszcze raz dał mi się on 

we znaki, gdy zaangażowano mnie na korzystnych warunkach 

do cukrowni na Ukrainie, dokąd wolno mi było udać się jedynie 

za osobnem pozwoleniem jenerał-gubernatora kijowskiego. Po 

upływie 2-ch lat, tenże jenerał-gubernator odmówił pozwole

nia na dalsze przebywanie na Ukrainie i, chcąc nie chcąc, mu

siałem opuścić korzystne i dużo obiecujące zajęcie i wracać do 

Warszawy..

Nakoniec trudno mi we wspomnieniach tych pominąć 

przykre przejścia moralne, na jakie po powrocie do kraju 

prawie wszyscy wygnańcy byli narażeni.

Wyjeżdżaliśmy żegnani ze łzami, nie tylko przez rodzi

ny i znajomych, ale nawet przez obcych. Przez cały czas 

trwania wygnania żyliśmy tylko myślą o kraju. Zdawało się 

nam, że te same serca, jednakowo ku nam usposobione, cze

kają na nas, by nam okazać swoje wpółczucie. Niestety, inne 

hasła wzięły górę; inni ludzie sprawy krajowe wzięli w swo

je ręce. Z małymi bardzo wyjątkami przez długi przeciąg 

czasu trudno było powróconym z wygnania zdobyć stanowi

ska i pracę.

Nie było w kraju żadnego organu, któryby, jak być po

winno, każdym wracającym do kraju odpowiednio się zaopie

kował i ułatwił pracę' w odpowiednim do uzdolnienia zawo
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dzie. Szlachetnie tylko myślące grono zacnych dam, jak pa

nie: Mecenasowa Henrykowa Krajewska, Celsowa Lewicka, 

Aleksandra Karwowska i kilka innych, o ile miały sposob

ność dowiedzenia się o potrzebujących natychmiastowego 

poparcia i opieki, śpieszyły co rychlej by ją udzielić, za co im 

się należy cześć i uznanie.

Pomoc taka nie ograniczała się do chwili powrotu, ale 

była okazywaną przez długi czas po przybyciu do kraju. Sta

raniom o powrót i opiece późniejszej wielu zawdzięczało dalsze 

powodzenie, że wspomnę doktorów Władysława Krajewskiego, 

Eugeniusza Kondrackiego, późniejszego obywatela ziemskie

go , jeometrę Zygmunta Chmielewskiego, byłego pedagoga 

Mikołaja Krukowskiego i wielu innych.

W  kilku okolicznościach sama rekomendacya powróco- 

nego z wygnania była dostatecznym powodem do odmówie

nia zajęcia. Na szczęście tych wypadków na ogół było nie

wiele, lecz zdarzało się niestety, że nie zwracano wcale uwagi 

na uzdolnienie starającego się o pracę, lecz wręcz odpowiada

no, że instytucye finansowe sympatyami kierować się nie mo

gą. Był to oczywiście komunał, aby uwolnić się od obowiąz

ku pomocy.

Słyszałem o pewnym fakcie, że wygnaniec po powrocie 

do Warszawy, nie mając nikogo ze znajomych, nie trafił do 

tych, co przed nimi powrócili, a, nie mogąc znaleźć zajęcia, 

w nędzy literalnie z głodu życia dokonał. Można sobie wyo

brazić, jak ciężkim żalem miał zatrute ostatnie chwile życia.

W miarę zwiększających się szeregów powróconych, ci, 

którzy zdobyli jakieś stanowiska, samo przez się opiekowali 

się nowoprzybywającymi i ułatwiali im wynalezienie za
jęcia.

Spora liczba wygnańców znalazła pomieszczenie na wy

budowanej świeżo drodze żelaznej Terespolskiej.

Zarząd kolei prędko zorganizował cały personel za nie

wysoką stosunkowo cenę, gdyż potrzebujący pracy zgadzali 

się na. minimalne warunki wynagrodzenia.

Wobec powyższych danych, zabawnie wyglądał niefor

tunny zamiar p. Ko w. stworzenia prawie po 40 latach organi- 

zacyi, zajmującej się sprowadzaniem wygnańców, pozostałych 

na Syberyi, pomimo manifestów.



—  93 —

Projekt ów musiał upaść, jako niepraktyczny, a przede- 

wszystkiem z powodu nie zasiągnięcia opinii zorganizowane

go kółka Syberyjczyków, jako wyłącznie w tej sprawie kom

petentnych. •

Potrzeba zorganizowania od samego początku powracania 

z wygnania była przez nas wszystkich uznana za niezbędną 

i pilną. Jednak, podczas terroru rządów Hurkowskich i prze

śladowania na całej linii, nie udało się jej urzędownie przepro

wadzić. Musieliśmy ograniczyć się do metody załatwiania 

prywatnie opieki przez udzielanie pomocy potrzebującym i wo- 

góle wspieranie ich skromnymi zasiłkami z funduszów zbiera

nych wśród kolegów.

Powracający wygnańcy, którzy przebywali w jednej 

miejscowości na wygnaniu, lub przynajmniej w niewielkiem 

względnie od siebie oddaleniu, stworzyli—po powrocie do W ar

s zaw y— kółko towarzyskie, zbierające się na zmiany u róż

nych kolegów, na pogadanki.

Do grona tego należał i nadawał mu niejako ton pułkow

nik Walenty Lewandowski, dowódzca oddziału w Siedleckiem.

Celem uczczenia go, odfotografowaliśmy grupę chociaż 

niezupełną, gdyż wielu uczestników tych zebrań, z obawy 

przed odpowiedzialnością policyjną, cofnęło się od wzięcia 

udziału w fotografowaniu już nawet w ostatniej chwili.

Pułkownik Lewandowski, emigrant z 1864 r., po odbytej 

kampanii węgierskiej w stopniu oficera, wywieziony był ra

zem z innymi do Turcyi, skąd po niedługim czasie udał się do 

Paryża i tam, pomiędzy innemi, w charakterze nauczyciela 

szkoły polskiej w Batignole, przyjmował wielkiego księcia 

Konstantego, późniejszego Namiestnika Królestwa. W . książę 

przy pożegnaniu, ofiarował swoją pomoc Lewandowskiemu 

w razie gdyby jej potrzebował. Można było przypuszczać, 

że zapomni prędko jego nazwisko. Jednakże, gdy po bitwie 

pod Różaną rannego Lewandowskiego wzięto do niewoli, po

słał natychmiast swojego adyutanta Kirejewa do Siedlec, dla 

stwierdzenia tożsamości osoby, poczem kazał sobie całą spra

wę przedstawić w Warszawie, a w rezultacie, zamiast roz

strzelania, skazano Lewandowskiego na osiedlenie do oddalo

nych miejsc Syberyi wschodniej. Szczególną opiekę, podczas 

swojego pobytu w szpitalu, przypisywał pułkownik jenerało



wi Drejerowi i 3 innym spotkanym oficerom rosyjskim, któ

rzy pamiętali ludzkie jego z nimi obchodzenie się, gdy byli 

w niewoli podczas kampanii węgierskiej.

Po różnych przejściach i urządzanych z nim porozu

mieniach, przez spotykanych w  drodze oficerów rosyjskich, na

leżących do spisku, którzy przygotowywali rewolucyę w Ro- 

syi, przywieziono Lewandowskiego na osiedlenie do wsi Barga 

w Rybińskiej włości, Kańskiego Okręgu, gdzie swojem taktow- 

nem zachowaniem slużyl nam młodszym za przykład i był 

prawdziwie duszą całego otoczenia. Odwiedziny przewożo

nych przez Kańsk rewolucyonistów rosyjskich Serno-Soło- 

wjewicza i Michajłowa, oraz spotkanie się z Pawłem Landow

skim i Józefem Szlenkierem w czasie ich ucieczki, zwróciło 

baczniejszą uwagę policyi na Lewandowskiego, skutkiem cze

go wezwano go do Kańska. Osadzony w więzieniu i badany 

przez dwa lata niezmiernie ciężkim systemem syberyjskim, 

był ponownie osądzony i deportowany do odległego Jakuckie- 

gc kraju. Dzięki późniejszym staraniom, po paru latach po

zwolono mu zamieszkać w Irkucku, gdzie znalazł urzędnika, 

który, za dobre wynagrodzenie, zręcznie pousuwał z papierów 

Lewandowskiego wszelkie ślady jego działalności, a to dało mu 

możność skorzystania z manifestu i przeniesienia się do gu- 

bernii Tambowskiej, skąd znów przy pomocy wspomnianego 

wyżej jenerała Kirejewa, w początku 1887 r. powrócił do kraju.

Gdy nie mógł nigdzie znaleźć odpowiedniego zajęcia, ko

ledzy Syberyjczycy złożyli potrzebny kapitalik na założenie 

handlu herbatą, z którego przez kilka lat się utrzymywał, a o- 

twarty lokal ułatwiał, bez zwracania uwagi policyi, podtrzymy

wanie rozległych stosunków z wygnańcami. Zaprowadzenie 

banderoli na herbatę znacznie powiększyło koszty handlowe, 

przytem straty materyalne, wynoszące kilka tysięcy rubli, ja

kie poniósł z powodu poręczenia, zmusiły Lewandowskiego do 

zlikwidowania interesów herbacianych. Po zwróceniu kapi

tału zakładowego kolegom, zamieszkał zabezpieczony gościn

nie przez zacną obywatelkę, p. Wandę Cygańską, w jej fol

warku Cygany pod Kutnem, niby w charakterze mentora 
jej syna*)

*) Po śmierci Lewandowskiego w Cyganach, znalazł tamże opiekę 
i przytułek Jan Sadowski (Jeżewski Bolesław).



Wyjazd pułkownika z Warszawy źle na nas podziałał, 

bo, zamiast częstego widywania i porozumiewania z nami, za

ledwie co pewien przeciąg czasu mógł do nas zaglądać.

Grupę fotograficzną, przygotowaną dla pułkownika, 

składają wygnańcy:
Malukiewicz Maksymilian, dymisyonowany oficer ro

syjski, jako należący do organizacyi, dowodził pod Lubarto

wem oddziałem, złożonym z młodzieży lubelskiej, zdobył ar-

■ matę z „jaszczykiem“, którą następnie zdołano mu odebrać*). 

Pozatem brał czynny udział w powstaniu, w oddziale Żychliń- 

skiego i był ranny w nogę w bitwie pod Ossą. Jako oficer 

kawaleryi powstańczej miał sposobność wykonania polecenia 

ujęcia znanego szpiega, pułkownika żandarmskiego Leichtego, 

którego dom otoczył. Wziąwszy go do niewoli, dostawił go 

sądowi wojennemu, który, na podstawie dowodów szpiego

stwa, ciążących na pułkowniku, skazał go na karę śmierci 

przez powieszenie.
Malukiewicz przed samem powstaniem zajmował się go

spodarstwem na roli. Tą drogą udało mu się charakter ofice

ra rosyjskiego zatrzeć. Gdy dostał się do niewoli, skazany 

był na osiedleniu w guberni Jenisiejskiej, z pozbawieniem 

praw stanu. Spokojnemu swojem zachowaniem się i niezależ

nością materyalną także zwrócił uwagę gorliwych policyan- 

tów i, zapisany na listę niebezpiecznych, był następnie depor

towany do Jakucka. Dzięki staraniom brata Seweryna, ka- 

syera biura Namiestnika, powrócił do kraju, pracował jakiś czas 

w administracyi „Słowa“, poczem utrzymywał się z własnych 

funduszów.

Zlanowski Jan, rodem z Wołynia, po ukończeniu gimna- 

zyum Suwalskiego, udał się do szkoły wojskowej polskiej 

w Genui, przeniesionej do Cuneo. Walczył w oddziale Lan

giewicza, w żuawach Rochebruna, był ranny pod Grochowisk 

kami i przewieziony do Galicyi do szpitala w Tarnowie.

Rana w kolanie zagrażała utratą nogi, tylko profesoro

wi Gilewskiemu zawdzięczał ocalenie od kalectwa w ostatniej 

chwili przed operacyą. Pomimo niezupełnego wyleczenia, był 

czynny jako pomocnik naczelnika wojennego okręgu Sandec- 

kiego, rotmistrza kawaleryi austryackiej, Zukskarszewskie-

*) Grabiec także wspomina o tym fakcie.



go. Podczas formowania oddziału, mającego wkroczyć do 

Królestwa, został przez władze austryackie aresztowany.

Po paromiesięcznym więzieniu na Kopcu Kościuszki 

wydany rządowi moskiewskiemu do Olkusza. Skazany był na 

stępnie przez sąd wojenny na osiedlenie we Wschodniej Sybe- 

ryi w gubernii Jenisiejskiej, gdzie pozostawał około 7 lat. Po 

powrocie do kraju urzędował w Warszawskiem Towarzy

stwie ubezpieczeń od ognia.

Kręćki August z Warszawy, wychowaniec gimnazyum 

realnego, po ukończeniu którego był aplikantem mierniczym 

w Komisyi Skarbu. Brał czynny udział w pierwszych począt

kowych walkach, jako kosynier w oddziale Cieszkowskiego Te

odora, ranny powrócił do Warszawy — następnie należał do 

organizacyi. Ze sprawy Trauguta skazany na śmierć, a po 

ułaskawieniu i zamienieniu wyroku na ciężkie roboty przeby

wał przez lat kiika w Usolu pod Irkuckiem. Skutkiem szcze

gólnych starali, zwolniony do Rosyi, po powrocie do kraju pra

cował, jako technik drogi wiedeńskiej i pomocnik budownicze

go Dziekońskiego. Kręćki był założycielem kasy pomocy dla 

potrzebujących kolegów, powracających z Syberyi i takowe 

rachunki skrupulatnie sam prowadził.

Coroczne sprawozdania drobiazgowo opracowane, 
składającym datki do kasy rozsyłał.

Łukawski Adolf z Siedleckiego, brał czynny udział w po

wstaniu. Wysłany na osiedlenie do gubernii Jenisiejskiej, po 

powrocie pracował, jako cyrkułowy lekarz weterynaryi na 
Pradze.

Cygański Stanisław z Łęczyckiego, były student uniwer

sytetu petersburskiego z wydziału prawa, walczył w oddziale 

Roberta Skrzyńskiego. Po rozbiciu pod Rogowem wzięty do 

niewoli wr dniu 11 lipca 186-3 r. Skazany na osiedlenie do gu

berni Jenisiejskiej, różnym tam oddawał się zajęciom był 

przez pewien czas w administracyi kopalni złota. Po powro

cie zajmował stanowisko zarządzającego domem hr. Sobań

skiego, a w końcu pracował w Banku Handlowym w W ar
szawie.

Wojno Ksawery, rodem z Grodzieńskiego, student z Pe

tersburga; za udział w powstaniu przez sądy Murawiewiowskie 

był skazany do ciężkich robót. Przeznaczony do budowy



drogi Zabajkalskiej, po nieszczęśliwem tamtejszem powstaniu, 

w którem także wziął udział, osądzony ponownie na ciężkie 

roboty, z zakuciem w kajdany przez lat dwa. Wysłany był 

najprzód do Aleksandrowska, a następnie do Usolu. Skąd po 

4 latach przeszedł na osiedlenie do Troicka w gubernii Oren- 

burskiej, a po 3 latach wydostał się do kraju, z ograniczeniem 

prawa zamieszkania tylko w obrębie Królestwa.

Pracował na drogach żelaznych: Terespolskiej i Nad

wiślańskiej, a po skupie przeszedł na drogę wiedeńską.

Wroncki Edmund z Lublina, syn prezydenta, student 

Szkoły Głównej wydziału prawnego, walczył pod Krzywosą- 

czem, w oddziale Mierosławskiego, po któirego wyjeździe prze

szedł do partyi Mielęckiego. Wysłany w oddziałku 6 ludzi po 

odbiór kos do Bodzanowa, został przez kozaków wzięty do 

niewoli. Doznał wszelkich wybryków i pastwienia się dzi

kich żołdaków, zanim dostawiony do Włocławka, gdzie odzna

czyli się znani z rozpadania w nienawiści do Polaków „Istinno 

ruskije“ Książe Witgenstein, głównodowodzący i pomocnik jego 

Schildner. Ten, jako nadzorca nad więzieniami, różnymi sposo

bami pastwił się nad nimi, posuwając się nawet do bicia. Co 

się dalej z nim stało nie wiadomo. Witgenstein, jakby przez 

opatrzność doraźnie ukarany został, bo podczas wycieczki po 

Wiśle, w wesołej kompanii — utopił się. Wroncki po 9 miesią

cach wysłany z Włocławka do Cytadeli, oddany pod-sąd, ska

zany był na osiedlenie w gubernii Jenisiejskiej. Po powro

cie w r. 1870, .pracował na drodze Terespolskiej, a po skupie 

przeniósł się na Nadwiślańską.

Książę Massalski Jan, obywatel z Białej Rusi, za udział 

w powstaniu, w oddziale Laskowskiego, skazany na osiedlenie 

w gubernii Jenisiejskiej, miał zajęcie w kopalniach złota. Za

trzymany parę lat w Ufie, po powrocie do kraju pracował na 

drodze Terespolskiej, a następnie jako naczelnik biura W ar

szawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Skład grupy opisałem w porządku starsizeństwa wieku, 

w rzeczywistości zaś —  siedzą: w pierwszym rzędzie od le

wej ręki ku prawej, Łukawski, Massalski, Wojno, Lewandow

ski, Malukiewicz. Stoją: Wroncki, Zlasnowski, Cygański, 

Samborski i Kręćki.
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WYŚLEDZENIE ORGANIZACYI PRZED POWSTANIEM.

Powtórzę tutaj zasłyszane od jednego z towarzyszów 

wygnania opowiadanie o szczegółach odkrycia w listopadzie 

1861 roku śladów organizacyi w mieście Chełmie.

Był to jeden z głównych działaczów, który za tę sprawę 

znalazł się na wygnaniu w Syberyi.

Istniejąca organizacya w okolicach Chełma zwróciła na 

siebie uwagę miejscowych władz policyjnych wykonaniem 

paru surowych wyroków, a nawet wyroków śmierci na Star

czewskim i Czerniakównie, osobnikach, podejrzanych o szpie
gostwo.

Postanowiono po wątku dotrzeć do źródła, i w tym ce

lu wysłano różne osobistości z Lublina dla prowadzenia po
szukiwań.

Delegowani powracali, wobec zachowania ostrożności 

przez spiskowych, bez żadnych poważniejszych dowodów. 

Nareszcie posłano pułkownika wojsk konsystujących w Lu

blinie, Kaliksta Witk..., byłego nauczyciela jednego z wielkich 
książąt.

Tpmu W . udało się bez wielkich zabiegów uwięzić pra

wie całą organizacyę miejscową i wymódz na nich zeznania. 

Użył do tego niecnego podstępu. Kiedy badania oddzielne po

dejrzanych osobistości nie doprowadziły go do pożądanych 

przezeń wyników, posłał na pocztę po konie, które niebawem 

zajechały przed czasową jego kwaterę. Przed wyjazdem wy

szedł na miasto na małą przechadzkę,niby od niechcenia, 

a miał już dobrze ułożony plan działania.

Spotyka kolo własnego jego domu majstra kowalskiego, 

niejakiego Komorowskiego, który już wraz z innymi był ba

dany, jako podejrzany o należenie do organizacyi. Podchodzi 

do Komorowskiego, a że było to późnym wieczorem, prosi 

uprzejmie i tajemniczo o wstąpienie do niego na chwilę 

przed wyjazdem. Zaledwie Kom. przestąpił próg mieszkania, 

zręczny pułkownik bierze go za rękę ze słowami: „zacny set

niku! pozwól, abym na odjezdnem mógł uścisnąć twą szlachet

ną dłoń“ !!! Ty więcej znaczysz odemnie. Tyś szczęśliwy, 

że możesz śmiało i otwarcie pracować dla sprawy na
rodowej“ !



Następnie zrywa z siebie swój mundur, rzuca go na zie

mię, zaczyna deptać nogami, z teatralnem przemówieniem: 

„Matko Boska Częstochowska, pozwól mi co prędzej zrzucić 

nienawistny mundur, jaki muszę nosić“.

„Bogu dzięki, mówił, że jego przysłano na śledztwo“, że on 

jako dobry Polak, nic nie wykrył, że dotąd nikt się nie wyga

dał. Lecz po nim miały przyjechać, jak utrzymywał, nowe 

komisye,- zalecał więc ostrożność, trzymanie się ostro i nie 

przyznawanie do niczego.

Serdeczna i poufna pogawędka, oblana paru kieliszkami 

wina, przeciągnęła się parę godzin, podczas których W . wy

pytywał się niby dla dobra sprawy o usposobienia niektórych 

osobistości miejscowych, czy są dosyć pewne, czy i o ile można 

liczyć na ich charaktery.

Ody, nie podejrzewający niczego Komorowski, określił 

niektórych, jako niezupełnie pewnych, pułkownik wyjmuje 

i daje mu od siebie sto rubli, które miały służyć na natychmia

stowe wysłanie i usunięcie z miasta owych niepewnych spis

kowców.

Oczarowany uprzejmością pułkownika, oraz jego całem 

zachowaniem się, a datkiem 100 rubli przekonany, że napraw

dę należy do organiZacyi narodowej, Komorowski późno 

w nocy powrócił do domu, — uspokajając swoją żonę, że po 

rozmowie z pułkownikiem, pewny jest dobrego dalszego obro

tu sprawy. Zaledwie sen skleił mu powieki, został zbudzony 

i razem z owymi pewnymi i mniej pewnymi osobnikami zna

lazł się w kwaterze pułkownika, gdzie go niedawno tak go

ścinnie podejmowano.

Pułkownik zapomniał widać o zawartej przyjaźni, kazał 

natychmiast zwrócić wzięte 100 rubli i powtórzyć zrobione 

przed niedawnym czasem zeznania, aby je sprawdzić, gdyż, 

podczas przyjacielskiej rozmowy, umieszczony za parawanem 

protokulista wszystko spisywał.

Aresztowanych w Chełmie przewieziono do Zamościa, 

a na podstawie tych podstępnie wyłudzonych zeznań — odkry

to całą organizacyę.

Członkowie jej wysłani zostali na Syberyę, a pułkownik, 

oprócz nagrody natychmiastowej, szybko otrzymywał awan

se i rangi, aż do chwili, kiedy brak uznania w innym wypadku
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jego poświęceń przez odnośne sfery, a i wypadnięcie z łask 

tak przygnębiająco nań wpłynęły, że podobno dobrowolnie 

porzucił wszystkie zaszczyty wraz z życiem.

PORÓWNANIE RUCHU 1863 r. Z RUCHEM 1905 r.

O REWOLUCYI SOCYALNEJ.

Ostatnie wypadki z początku bieżącego stulecia, po nie

fortunnej przegranej rosyjskiej w wojnie japońskiej, w poró

wnaniu z dawnemi naszemi usiłowaniami walk narodowych, 

w bardzo smutnem i niekorzystnem przedstawiają się świetle. 

Obce nam zapanowały u nas dążności, bez względu na to, czy 

dadzą się na naszym gruncie zastosować z pożytkiem dla kra

ju. Tak, jak jednakowych pokarmów nie można stosować, ja

ko niezbędnych i pożytecznych dla kilku organizmów w od

miennych zupełnie żyjących warunkach, tak i w ekonomicznem 

i społeeznem życiu narodów, co jest możebnem we Francyi lub 

Anglii, nam, jako nieprzygotowanym jeszcze i w wyjątkowych 

żyjących warunkach, może przynieść, zamiast pożytku, często 
tylko szkodę.

Weźmy, jako przykład, ruch i walki na polu socyalnem o 

ośmiogodzinny dzień pracy, które na zachodzie nietylko wy

wołały podwyżkę wynagrodzeń i wpłynęły dodatnio na ogól

ne położenie i paziom umysłowy mas pracujących, ale wpłynę

ły na intensywność i dokładność wykonywanej pracy. Nieste

ty, tego u nas od naszego robotnika w obecnym jego stanie 

ogólnego przygotowania nie możemy oczekiwać.

Ruchy te na wzorach, wziętych z zupełnie odmiennych 

od naszego organizmu społecznego, stosowane u nas, wy

wołały upadek przemysłu i podwyżkę cen na wszystko, tak, 

że sami robotnicy z podwyższonych zarobków w rezultacie 

nie skorzystali, gdyż za wszystko drożej musieli płacić. Nie 

chciałbym być posądzonym, że jestem przeciwnikiem postępu 

i zmian na lepsze, owszem, dotychczasowe warunki życiowe na

szych warstw pracujących dużo pozostawiają do życzenia 

i oczekują poprawy.

Trzeba jednak przedewszystkiem zaczynać od rozsze

rzania moralnych pojęć, od oświaty i nauki początkowej —
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czytania i pisania, następnie zakładania szkół fachowych dla 

wyrobienia akuratności i znajomości zawodowej wśród naszej 

klasy roboczej. Podniesienie poziomu uzdolnienia naszego rze

mieślnika, wraz z rozszerzeniem moralności i kultury, przyczy

ni się do wzrostu potrzeb duchowych, które będą wymagać 

większych środków w stosunku zwiększonej skali, jak i całego 

otoczenia.

Wzór ze stosunków robotniczych we Francyi, Belgii, lub 

Szwajcaryi będzie dla nas pouczającym.

Tam robotnik zarabia więcej znacznie od naszego, lecz 

praca jego bez porównania więcej też jest warta, tak, że fabry

ki tamtejsze śmiało stają do walki z konkurencyą i miogą pod

trzymać rozwój rodzinnego przemysłu. U nas przeciwnie, wy

padki ostatnich czasów na długo zmniejszyły szanse naszego 

młodocianego wytwórnictwa na korzyść Niemców, a nawet 

fabryk rosyjskich, i na długi przeciąg czasu prawie zamknęły 

wschodni nasz rynek zbytu. Przemysł nasz, tak włóknisty, 

jak węglowy lub żelazny, przeważnie na protekcyi celnej o- 

party, od kilku lat ciężkie przechodzi koleje. Trudno go bę

dzie doprowadzić do warunków przedrewolucyjnych ostatniej 

epoki — gdyż, stracone przez nas placówki, zajmują natych

miast cudzoziemcy.

Jedyne pole do pracy, które dotąd zupełnie nie jest opano

wane przez obcych, mianowicie dział budowlany, nienaturalne 

i chorobliwe daje oznaki życia.

Wymuszone podniesienie stopy zarobkowej pracowni

kom tej dziedziny budowlanej, podwyższenie cen materyałów 

budowlanych, wreszcie szkodliwe syndykaty, które właściwie 

zmowami zwać się winny, dla utrzymania wyższych cen ce

mentu, żelaza i t. p. podbijają wartość budowli, wywołując, co 

zatem idzie, drożyznę mieszkaniową. Dopóki pojęcia zrze

szeń nie będą u nas przyswojone i w najszerszym zakresie 

nie będą przystosowane tak w miastach, jak i na prowincyi, 

dopóty nie znikną także przeszkody podniesienia kultury na

rodowej.
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ZAKOŃCZENIE.

Często spotykaliśmy się ze zdaniem bezwarunkowo potę- 

piającem powstanie, a mianowicie, słyszeliśmy zarzuty, jakoby 

miało sprowadzić na kraj różne nieszczęścia, za które zno

wu bezapelacyjnie obwiniano uczestników powstania.

A przecież Finlandczycy nie robili powstania, a nawet 

byli gorliwymi obrońcami tronu i rządu, jednak złowroga reak- 

cya oddawna zabiera się do nich, ażeby ich wynarodowić.

Usiłowania te są tym wstrętniejsze i pogardy godne 

z uwagi, że ten zamach niweczy kilkodziesięcioletnią pracę nad 

podniesieniem kultury, która do bardzo wysokiego dosięgła już 

poziomu. Nietrudno byłoby zbijać te płytkie o powstaniu sądy 

i wyroki, wydawane przez niepowołanych krytyków o tak 

ważnych wypadkach historycznych. Niepodobna zaprzeczyć, 

że były parokrotnie chwile, w których powstanie miało wiele 

szans powodzenia.

Gdyby pierwotny atak nocy Styczniowej był wykonany— 

przypuśćmy z pięciokrotnie zwiększoną silą i sprawnością,— 

to wojska rosyjskie cofnęłyby się nie do miast gubernialnych, 

jak to miało miejsce, lecz śmiało można było się spodziewać 

cofnięcia nię do fortec, zostawiając kraj cały z możnością swo

bodnego organizowania się kadrów.

Łatwiej było przynajmniej do czasu zatrzymać całą armię 

nieprzyjacielską w fortecach. Wniosek powyższy opieram na 

panice bezgranicznej, jaka opanowała z początku sfery woj

skowe. Ten fakt zdecydował i w znacznej części wpłynął na 

niepowodzenie powstania i był powodem wielu klęsk.

Brakowało kilku miesięcy czasu do swobodnej a niezbęd

nej organizacyi wojskowej — kadrów.

Musztry, pomiędzy jedną a drugą bitwą, nie mogły pręd- 

kc wykształcić żołnierza.

Ówcześni działacze opierali się najprzód na wyraźnych 

obietnicach poparcia i zachętach dworu francuskiego, a choć 

w rezultacie nie udało się przeprowadzić nawet tego, aby mo

carstwa uznały nas za stronę wojującą, to w każdym razie zu

pełnie szczerze stanęła przy nas w pierwszym rzędzie Turcja, 

a jak z wiadomych, oraz z niewydanych dotąd materyałów
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dyplomatycznych się wykaże, że także i inne gabinety szczerze 

pragnęły okazać nam swą pomoc.

Porta Otomańska, która w swoim czasie nie podpisała 

zgody na straszną zbrodnię, jaką był niewątpliwie rozbójniczy 

rozbiór naszej ojczyzny; przez czas ostatniego powstania, 

uznawała nasz rząd narodowy, którego interesy przy dworze 

Sułtańskim reprezentował w charakterze ambasadora Tade

usz Oksza-Orzechowski.

Podczas oficyalnego przyjęcia w 1863 r. odznaczono 

Orzechowskiego przed Ignatjewym, co tenże tak wziął do ser

ca, że wycofał się ostentacyjnie, nie doczekawszy się końca 

audyencyi.

Ogólne zachowanie się Turcyi, dającej przytułek kilku 

pokoleniom emigrantów, pozwolenie na formowanie legionów 

polskich, ujawnia i potwierdza przychylne nam usposobienie 

rządu dawnych Osmanów.

Dalej rządy Szwecyi i Norwegii protekcyjnie traktowały 

całą organizacyę floty wojennej polskiej pod dowództwem 

Łapińskiego, która, niestety, uległa następnie przed wylądowa

niem rozbiciu przez burzę na morzu i cały ładunek broni za

tonął.

Wogóle wiadomości i zachęty, udzielane zagranicą na

szym ajentom dyplomatycznym przy różnych dworach euro

pejskich, mogły rozbudzać nadzieje pomyślnego obrotu 

sprawy.

Zmieniło się to w następstwie jedynie na słabo popierane 

noty dyplomatyczne, w rezultacie odparte grubiańską odpowie

dzią Gorczakowa, że sprawa polska jest sprawą wewnętrzną 

rosyjską. To dowodzi jednak, że były do pewnego stopnia 

przychylne dla nas zamiary, które jak wiele podobnych przed

tem zawiodły.

Te momenty należy brać pod uwagę dla usprawiedli

wienia całej akcyi ówczesnej. Nie wolno tedy potępiać tych, 

którzy z wiarą w dobrą sprawę poświęcili wszystko, co mieli 

najdroższego, nie mogąc przewidzieć następstw. Zastanawia

jąc się głębiej i wszechstronniej, można powątpiewać słusz

nie, czy bez powstania —  kraj w takim samym czasie doko

nałby ewolucyi pojęć społecznych i ekonomicznych na róż

nych polach, które gwałtownie domagały się rozwiązania.
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Czyby bez ruchu, wstrząsającego calem naszem jeste

stwem, przyszły do skutku, jak to s:ię stało w istocie, w ciągu 

kilku lat po powstaniu, tego napewno nikt obecnie dowieść 
nie może.

Mam tu na myśli uznanie potrzeby racyonalnego gospo

darstwa na roli, wobec zmienionych warunków robocizny; 

następnie założenie towarzystw, jak kredytowego miejskiego 

dla Warszawy i miast prowincyonalnych, kilku banków pry

watnych oraz towarzystw pożyczkowych, wreszcie cały 

szy^bki rozwój naszego przemysłu i handlu, które przez długi 

czas przedtem stały na bardzo nizkim stopniu.

Rozwój ten powołał całe zastępy młodzieży do zdoby

wania fachowej wiedzy, dla zajęcia nowych otwierających się 
placówek w kraju.

Tak, jak w przyrodzie filozofowie chrzęściańscy dopa

trują się jakoby ciągłej walki złych i dobrych żywiołów, tak sa

mo można przypuszczać, że i narody mają z góry przeznaczoną 

do odegrania rolę.

Jedne narody mają ideały szlachetne i wzniosłe, a idąc 

tą wytkniętą drogą, przejęte ideą, doznają wielu przykrości 

i zawodów; inne, przejęte nizkiemi dążnościami, uosabiają nie

jako działalność owych złych i zaborczych instynktów, i tym 

zwykle przynajmniej do czasu dobrze się powodzi.

Rozumując dalej analogicznie, każdy człowiek ulega o- 

wym podwójnymi wpływom złego i dobrego i winien zwalczać 

pierwsze, a zbliżać się ku drugim, aby tym sposobem zdo

być zadowolenie wewnętrzne i pozostawić po sobie dobre 

wspomnienie. Debre uczynki, zachowywane w pamięci po

tomnych, zwykle przeżywają wypełniające je jednostki. Tak 

samo i narody szlachetne mogą liczyć na -dłuższe istnienie, 

a ludy o nizkich instynktach upadną i przeminą. Ludzkość 

napewno doczeka się w swoim rozwoju zaniku podłych i nisz

czycielskich wytworów nikczemnych narodów, a wtedy może 

i tpy z swoją idealną a niepraktyczną na dzisiejsze stosunki 

polityką, będziemy powołani jeszcze do odegrania wybitnej 

roli, jeżeli, nie upadając na duchu, będziemy się starali iść dro

gą, wskazaną przez t'radycyrę i przekazaną nam etyką chrze- 
ściańską.

Byleśmy się nie dali opanować nizkiemi dążnościami 

zmateryalizowanych tłumów, które uznają tylko używanie za
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jakąbądź cenę i nie przebierają w środkach do zdobycia ru

bla. Właściwie w ten sposób wyrażają się następstwa nie

woli, która upadla słabe i mniej odporne charaktery, że mier

ne indywidua swoimi demoralizującymi wpływami szerzą 

zbytek i zepsucie.

Ody uczciwa opinia publiczna w sprawach narodo

wych zapanuje w naszych stosunkach, muszą zginąć 

wszystkie złe instynkty, a wtedy następi odrodzenie w kie

runku rozpowszechniania ideałów moralnych i szlachetnych.

Stawianie horoskopów przyszłości, nie opartych na pe

wnych danych politycznych i dyplomatycznych, uważać na

leży za ryzykowne. — Trudno jednak nie zaznaczyć, że po

winniśmy ustawicznie pracować nad odrodzeniem moralnem 

i pamiętać o obowiązkach każdego Polaka, o pielęgnowaniu 

rzeczy ojczystych, a jeszcze niewątpliwie wybije dla nas go

dzina lepszej doli i swobodnego rozwoju narodowego życia.

Mokotów w Sierpniu 1906 r.

KOPIA ROZKAZU DZIENNEGO Nr. 8 ROK 1863. SIERPIEŃ.

Województwo Lubelskie. Ogłaszamy dziś szczegółowy 

raport o bitwie pod Chełmem, o której wzmiankę zrobiliśmy 

w poprzedniem doniesieniu. 5 b. m. połączone oddziały Emino- 

wicza i Owieka, zanocowawszy w Stawie, o milę od Chełma, 

na wiadomość, że Moskale spodziewani są w Chełmie, wyru

szyły ze Stawu z oddziałem majora Rudzkiego, który ze 

Święcicy nadciągnął. Około godziny 8 zajęliśmy Chełm. Po

nieważ zaś doniesiono, że Moskwa ciągnie od Krasnegostawu, 

Włodawy, Uściługa i Dubienki, niepodobna więc było trzymać 

się w Chełmie, dla niebezpieczeńswa zupełnego otoczenia.

O godzinie 10 dano znać, że nieprzyjaciel w sile dwóch 

rot strzelców, jednej roty liniowej i sotni kozaków, od Depuł- 

tycz się zbliża. Natychmiast sformowawszy się, ruszyliśmy 

do Pokrówki i tuż za tą wsią rozpoczął się bój tyralierski,

o godzinie 11-ej przed południem. Moskale cofnęli się na 

wzgórek krzaczasty,* nasi zaś rozstawili się w taki sposób: 

cały oddział majora Eminowioza w pierwśzej linii, to jest je

dna kompania ̂ strzelców pod kapitanem Rudowskim na pra



wem, druga pod kapitanem Gromejką na lewem skrzydle, 

kosynierzy pod p. o. kapitana Stacha we środku. Prócz tego 

stal w pierwszej linji na lewem skrzydle, do zajęcia tylu Mo

skwie przeznaczony, oddział Naczelnika Ćwieka: karabinierzy 

w drugiej linii stanowili posiłek tegoż skrzydła. Cały oddział 

majora Rudzkiego tworzył drugą linję, dla środka skrzydła 

prawego. Pierwszy moment boju udał się przez śmiałe po

stępowanie tyralierów. Moskwa, opuściwszy wzgórek cofnęła 

się do karczmy Depułtyckiej, dominującej nad naszem pra

wem skrzydłem, dominowanej zaś przez nasz środek i lewe 

skrzydło, gdyż nasi zaraz wzgórek krzaczasty zajęli.

Moment drugi stanowiło wyparcie nieprzyjaciela z ko

rzystnej pozycyi pod karczmą. Prawe skrzydło tyralierów 

śmiało podsunęło się pod górę i zajęło wiatrak, równocześnie 

armatka majora Eminow icza, dawszy trzy razy ognia, zmusiła 

Moskwę do cofnięcia się do Depułtycz.

Tu wspomnieć należy, że cały oddział Rudzkiego, za

miast kolumnami postępować, rozproszył się i naszych tyralie

rów ogniem raził. Tym sposobem porządek tylko na lewem 

skrzydle był utrzymany, gdzie Gromejko i ludzie Ćwieka w 

pierwszej, karabinierzy zaś w drugiej linii wzorowo się spra

wiali. Środek nasz i prawe skrzydło li tylko tyralierskim łań

cuchem nieprzyjaciela z pozycyi wypierało, co tem trudniej 

było dla skrzydła prawego, przez Moskwę dominowanego. Ka

pitan Rudowski zasłużył się dobrze. Moskale z Depułtycz 

wyparci nie zajęli nawet blizkiego lasu, tylko pędem uciekli 
aż po za Wierzchowiny.

Za lasem armatka dobrze ustawiona przyczyniła się po 

raz drugi do kompletnej ich ucieczki. Dla blizkości Krasne- 

gostawu nie można było dalej ścigać Moskali; sformowawszy 

się zatem w' Wierzchowinach, pomaszerowaliśmy naprzód do 

Depułtycz. Bój trwał do godziny 4-ej po południu. Dzielnością 

i męztwem odznaczyli się: z oddziału Naczelnika Ćwieka: p. 

o. major Murdelio Adolf, kapitan Roman Krasuski, adjutant 

kapitan Małkow-ski Julian, p. o. adjutanta Zakrzewski, podpo

rucznicy: Korczyński Franciszek, Wilhelm Januszewski i Mu-

■ szalski Zygmunt; od żuaw w : Zukowrski Aleksander. Zebrow

ski Juliusz; od strzelców': Ignacy Chojnacki, Ludwik Zarem

ba, Antoni Godzisżewski; od kosynierów: Wojciech Czajkow

ski. Z oddziału majora Eminowicza przed wseystkiemi dziel-



nemi: Rudowski, Gromejko, p. o. adjutanta Rusiecki Henryk, 

podporucznik Samborski Henryk, towarzysz doktór med. W ła

dysław Kościesza,*) który, dopełniwszy mężnie obowiązków 

żołnierza, opatrywał rannych, za co mianowany-na placu bitwy 

P. o. porucznika. Podoficer Jan Ożarowski z kawalerji, który 

znudzony bezczynnością uwijał się ciągle pod łańcuchem ty- 

ralierskim, zagrzewając do boju, trębacz Wojciech Gawrył, któ

ry nie odstępował łańcucha, trąbiąc do ataku. Dalej odznaczyli 

się: podoficer Bogumił Becker, towarzysz Telesfor Szczerba, 

Gustaw Herman, Antoni Nowakowski, Andrzej Kadler, Stani

sław Chyliński. Doktór Grzybowski i kapelan Pleszyński z 

zaszczytnem poświęceniem dopełniali obowiązków swoich.

Straty nasze: 14 zabitych i 39 rannych, między ostatnie- 

mi podporucznik Korczyński i Kaczorowski, 4 konie padłyT, 8 

ranionych. W  liczbie zabitych znajdują się: Lipski, dowódzca 

kawaleryi i nieodżałowany Józef Tur czynowi cz, b. organizator 

powiatu Piotrkowskiego. Moskale przeszło 60 zabitych swoich 

schowali do karczmy, którą podpalili; razem zginęło ich prze

szło 90, drugie tyle rannych, między którymi naczelnik woj

skowy okręgu Chełmskiego i dowódzca major Buchner, który 

w Rybczewicach pastwił się nad jeńcami i rannymi. -

Warszawa dnia 25 Sierpnia 1863 roku.
(Pieczęć drukarni 

Rządu Narodowego).

Za zgodność z oryginałem, znajdującym się w aktach 

z r. 1863'4 w Muzeum Nar. Polskiem w Rapperswylu zaświad

czam.
(podp.) Rużycki de Rozenwerth, konserwator Muz. i członek Rady

(PRaCpperswyZiu).m Rapperswyl 15 Listopada 1898 r.

— 1G7 —

DOPISKI.

W Marcu 1914 roku otrzymaliśmy wraz z kilkoma to

warzyszami z Syberyi zaproszenie na zebranie, mające się od

być w domu znanej z patryotyzmu i gościnności staropol

skiej p. Ziel. Zebranie składało się z licznie reprezentowa

nych sfer literackich i naukowych młodszej generacyi. Wśród

*) Nieszkowski.
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gorących przemówień tak publicystów, jak i historyków i eko

nomistów przeważała właśnie ocena tej tak doniosłej histo

rycznej epoki, i gorące uznanie dla uczestników 1863 roku.

W  następstwie przemówień uchwalono wmurowanie ta

blicy pamiątkowej z odpowiednim napisem, przekazującym ku 

czci potomnych wspomnienia tej rozpaczliwej a szlachetnej wal
ki o wolność.

Z początku projektowano umieszczenie owej tablicy na 

Wawelu, następnie, po porozumieniu się z konserwatorami za

bytków i pamiątek Krakowa, zdecydowano, jako najodpowie- 

/  dniejsze miejsce wieżę dawnego ratusza w Rynku krakowskim.

Eiędzie to jedna więcej wśród tylu pamiątek drogich dla każde

go Polaka z owej tak świetnej naszej przeszłości.

Rozpoczęto nawet zbieranie funduszów drogą składek, a 

głośnego imienia 'rzeźbiarz, Wacław Szymanowski, przedsta

wił szkicowy projekt i oznaczył cenę 10.000 koron. Jedno

cześnie kilku artystów rzeźbiarzy zajęło się tym projektem 

i wyraziło chęci uczestniczenia w konkursie. Wybuchła woj

na wstrzymała na pewien czas wykonanie pierwotnych za

mierzeń do więcej sprzyjającej okoliczności.

- Jaki dalszy obrót przybierze sprawa tablicy, czy zebra

ne na razie spore dosyć fundusze nie będą użyte na inne, waż

niejsze, naglące w danym wypadku cele, dotąd nic nie można 

przewidzieć. Wypadki obecne samfe przez się całą sprawę ta
blicy usunęły na drugi plan.

Nie to jednak było celem pomieszczenia tego 

szczegółu w moich notatkach. Sam1 fakt postawienia 

i załatwienia tej sprawy zaciera wygłaszane niedojrzałe 

poglądy domorosłych mężów stanu i polityków popowstanio

wej epoki, potępiających bez apelacyi powstanie i jej uczest

ników. Owo na wspomnianem zebraniu wyrażone uznanie, ja

ko wyraz uczuć zespołu, składającego się z jednostek dobrze 

znanych i zasłużonych na polach nauki historyi i prac społecz

nych, odpowiednio przygotowanego w rzeczach krajowych, za

sługuje na zaznaczenie w dzisiejszej chwili czci dla owej zbroj

nej ostatniej walki za kraj — powtórzonej w dalszym ciągu w 

zmienionych nieco warunkach przez kadry walczące legionów 

polskich. Trudno mi się powstrzymać od wyrażenia uznania 

dla dzielności i wyrobienia naszych legionistów. Sprawozdania 

z pola bitwy pozostaną jako dowody, że nie zatraciliśmy zu-
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pełnie cnót dawnych, że potrafimy walczyć dla dobra kraju o 

niepodległość narodową, że nie zwracamy uwagi na małodusz

ne instynkty rusofilskich zwolenników.

Uroczystości jubileuszowe po pięćdziesięciu latach, dzie

lących nas od ostatniej krwawej walki o wolność, urządzane 

były we Lwowie z należytą powagą z podziałem na 2 części: 

pierwsza część w dniu 22 Stycznia obejmowała nabożeństwo

i wspomnienia w gazetach, część drugą odłożono do początku 

Września 1913 r., na który to czas przygotowano wystawę pa

miątek 1863 r., oraz zjazd żyjących uczestników powstania. 

Przeciwne okoliczności stanęły mi na przeszkodzie, że, pomimo 

najszczerszych chęci, nie mogłem podążyć na zjazd, zaledwie 

zdołałem wystosować list na ręce prezydyum Zjazdu, który, 

jak przypuszczam, został włączony do materyałów zjazdowych.

„Przeszkody formalne nie pozwoliły mi osobiście stanąć 

wśród Was, w tak uroczystym obchodzie 50 lecia. W imieniu 

swojem i koła zgrupowanego w Warszawie przy niezatwierdzo- 

nej kasie pomocy Syberyjczyków przesyłam pozdrowienie i pro

szę Boga, abyśmy doczekali tej chwili w której padną wszczęte 

przez podłych wrogów rozdzierające nasz nieszczęśliwy naród 

kwestye litewska, rusińska i inne, a również znikną osłabiające 

nas objawy walk partyjnvcl>. Zachowajmy spory w niepodle

głym kraju gdy będziemy mieli swój własny parlament. Obecnie 

należy dążyć do stworzenia partyi jednolitej, ożywionej miło

ścią ojczyzny i pracującej wspólnie ku je j odrodzeniu, które 

przy Boskiej pomocy nastąpić musi.

Kończę na wyrażeniu „Cześć wam towarzysze, Nieci) ży

je Polska!!
HENRYK SAMBORSKI

były porucznik.

P. S. Towarzyszów broni z oddziałów: Langiewicza, Cza

chowskiego, Eminowicza, Ćwieka, Bosaka, jak również kolegów 

i towarzyszów, z którymi spotykałem się już to w Syberyi, lub 

w drodze, wreszcie po powrocie do kraju, upraszam o nadsy

łanie mi swoich zgłoszeń dla pomieszczenia w swoich) wspo

mnieniach z 1865 r. aby tym sposobem przygotować materyał 

do regestracyi.

W  następstwie powyższego ogłoszenia otrzymałem kil

ka przypomnień, które w streszczeniu notuję.
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Aleksander Marjański, nauczyciel prywatny, wyruszył z 

Warszawy do oddziału maiora wojsk pułk. Śmiechowskiego ata

kującego Rawę, gdzie przestraszeni Moskale, zamknąwszy się 

w- koszarach, walczyli zawzięcie. Po podpaleniu bramy zmu

szeni do ucieczki, podczas której z obu stron padło kilkunastu 

zabitych. Wachmistrz żandarmów wzięty do niewoli, wyraził 

chęć wstąpienia do naszych szeregów, a jako wyrobiony dawny 

żołnierz, został dowódzcą plutonu kawaleryi, dowodzonej przez 

Bajera. Oddział we wsi Ratki, połączył się z Langiewiczem w 

przeddzień bitwy pod Małogoszczą, w której Marjański został 

ranny. Przewieziony na kuracyę do Krakowa, po wyleczeniu 

brał udział d. 6 i 11 Maja w bitwach pod Kobylanką w oddziale 

Jeziorańskiego. Internowany w Krakowie, wydany został do 

Olkusza, gdzie skazany został na Syberyę do gubernii Jenisiej- 

skiej. Powrócił 1873 r. do kraju, zajmował się guwernerką a 

następnie pracował na drodze Warszawsko-Wiedeńskiej aż do 

wysłużenia emerytury.

Jan Klochowicz, rodem z Buska. Po ukończeniu gimna- 

zyum radomskiego, w 1862 r. wstąpił na wydział prawny Szko

ły Głównej —  wyruszył w rodzinne strony do powstania do od

działu Chmielińskiego. Po wzięciu do niewoli dowódzcy, udało 

mu się wycofać i zatarłszy ślady uczestnictwa, powrócił do 

Warszawy dla dokończenia studjów. W  trudnej walce o byt po

mimo nominacyi na patrona trybunału, pracował w Izbie Skarb, 

następnie został pomocnikiem mecenasa Krajewskiego. Zaan

gażowany w 1876 r. na adwokata do spraw z włościanami ad- 

ministracyi dóbr Biało Cerkiewskich, gdy po paru latach tako

we zajęcie utracił, przeniósł się do miasteczka Zwienigrodki 

gub. kijowskiej, 'by przy tamtejszym sądzie okręgowym zajmo

wać się praktyką obrończą.

Władysław Konopnicki, rodem' z Kalisza, zegarmistrz, 

w Styczniu 1863 r. wyruszył do oddziału Parczewskiego, złożo

nego z piechoty, kosynierów i kawaleryi w liczbie do 1500 osób. 

Do Kwietnia oddział miał kilka mniejszych potyczek z niewiel

kimi oddziałami Moskali.

Pod Parzymiechami w Częstochowskiem, Parczewski" 

został otoczony z 3-ch stron przez 5000 Moskali łącznie z arty- 

leryą i rozbity. Konopnicki ciążko ranny w głowę pozostawio

ny wraz z kilkoma na kuracyi u obywatela tejże wsi, po półro- 

ku powrócił do Kalisza dla dalszych opatrunków. Wyjechał za
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granicę na praktykę. Po roku osiadł w Warszawie. Pomimo 

doszczętnego okradzenia w 1883 r. sklepu przy ulicy Nowy 

Świat i zrujnowania, doczekał się pociechy z dzieci. Najstarszy 

syn po ukończeniu uniwersytetu w Moskwie został nauczycie

lem języków starożytnych z początku na Kaukazie, przed woj

ną udało imu się przenieść do Warszawy, młodszy syn po ukoń

czeniu medycyny w Krakowie został lekarzem legionów, i 2 

córki nauczycielki.

Pani Wanda Miecznikowska, córka Aleksandra, właściciela 

wsi Lipków pod Warszawą, wsławionej przez Sienkiewicza 

wspomnieniem, że tam odbył się pojedynek Wołodyjowskiego z 

Bohunem — nadesłała mi łaskawe wiadomości o znanych mi 

bliżej jej braciach, z udziału w pows'taniu. v

Najstarszy Ludwik, po ukończeniu gimnazjum realnego 

przed obraniem zawodu, pomagał ojcu. Na początku powstania 

wyruszył wraz z sąsiadem Ludwikiem Świątkowskim pod Ra

wę, skąd udał się do Langiewicza; razem z nim przeszedł do 

Galicyi. Po różnych przejściach, znalazł się w Paryżu.

W  r. 1870, jako należący do komuny musiał usunąć się do 

Londynu, gdzie się ożenił z Angielką, i jako komisant handlowy 

przy sprzedaży fortepianów i t. p. zarabiał na życie. Zwarł w 

Londynie.

Kazimierz, po ukończeniu gimnazyum realnego, praco

wał przy budowie mostu Kierbedzia. W  początkach powstania 

zajmował się przeprowadzaniem przez wały miejskie fur z bro

nią do oddziałów, poczerń wyruszył w Lubelskie do partyi Kry

sińskiego. Wzięty po za oddziałem pod nazwiskiem Sielskiego, 

galicyanina, wysłany na osiedlenie do wschodniej Syberyi, zkąd 

powróciwszy do Galicyi, po paru dopiero latach przybył do 

Warszawy, by po wielu trudnościach powrócić do nazwiska. 

Zajmował się przedsiębiorstwem w Zagłębiu.

Aleksander, mając lat 19 z 1-go kursu Szkoły Głównej 

w Maju wyjechał w Sandomierskie, a gdy z kolei przygód w 

Galicyi by zaaresztowany, więziony w Ołomuńcu. Następnie do

tarł aż do Paryża i ukończył szkołę dróg i mostów z odznacze

niem. Zaangażowany do robót publicznych Ameryki Południo

wej (Lima), jako inżynier na bardzo korzystnych warunkach. 

Po 3 latach w r. 1873 zmarł tamże na żółtą febrę.

Stanisław praktykował przy ojcu, należał do organizacyi 

cywilnej, której zlecenia sczęśliwie wypełniał. W  1865 r. na

.rF.fc;_h -fc-. ---- ---*
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sikutek denuncyacyi zaaresztowany, zasądzony i wysiany do 

ciężkich robót, zkąd po 10 latach powrócił. Zajmował się go

spodarstwem rolnem, względnie młodo zmarł w Lubelskiem.

Jan Szostak, w Kwietniu 1863 r. z klasy 5 gimnazyum ko

wieńskiego', wyruszył do partyi generała Jabłonowskiego, dzia

łającego na Żmudzi. W  Listopadzie podczas rozbicia partyi, 

ranny w nogę, zostaje wzięty do niewoli. Po przebyciu półtora 

roku w więzieniu, powiatowego miasta Poniewieża, został 

wysłany do Wilna, zkąd po upływie 2-ch miesięcy i zatwier

dzeniu wyroku przez Murawiewa, został skazany na osiedlenie 

w gubernii Jenisiejsikiej z pozbawieniem praw stanu. W  1869 

roku na skutek manifestu o małoletnich przewieziony do Nowo

grodu, zkąd po 3 latach dozoru policyjnego, z przywróceniem 

praw. miał dozwolony pobyt w Królestwie. Zajmował posadę na 

kolei, przez kilka lat następnych pracował w zakładach Neb- 

lowskich na Pradze.

Jan Samborski wyruszył w dniu 16 Lutego 1863 r. do 

oddziału do Maciejowic. Po nieudanym napadzie na batalion 

piechoty w Łoskarzewie, z resztką kawaleryi Łakińskiego do

stał się do oddziału Topora (Pieniążka). Potem był w oddziale 

Kononowicza, aż do rozbicia pod Rożniszewem. Brał udział z 

kawaleryą Grzymały w bitwie pod Żyrzynem a pod jesień do

stał się w charakterze podporucznika do oddziału Landowskie

go, dowodzącego oddziałem żandarmeryi pod nazwiskiem Ko

sińskiego (Kosy). Pod przybranym nazwiskiem Jachowicza 

wzięty do niewoli, został skazany na lat 3 do rot aresztanckich 

w Woroneżu. Po powrocie do kraju po przeprowadzeniu no

wego śledztwa, udało mu się przywrócenie własnego nazwiska. 

Prowadził kancelaryę rejenta Kiersnowskiego.

Eugeniusz Sadkowski z Warszawy, 8 Lutego 1863 r. wy

ruszył do oddziału wojewody Kowieńskiego, Sierakowskiego 

(Dołęgi) brał udział w bitwach pod Birżami, Rogowem, po u- 

padku powstania w Kowieńskiem, skierował się w augustow

skie, gdzie 31 Października był wzięty do niewoli. Skazany na 

osiedlenie we Wschodniej Syberyi z pozbawieniem praw, ze

słany do gubernii Jenisiejskiej, wołosti Uryńskiej pod Kańskiem, 

powrócił na podstawie manifestu o małoletnich 30 Maja 1869 r. 

Próba utrzymania się w rozpoczętym zawodzie pracownika 

aptekarskiego nie udała się, gdyż nie pozwolono mu na odbycie 

kursów farmaceutycznych przy uniwersytecie.

\
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Jodłowski, student medycyny z Warszawy, walczył w od

dziale Langiewicza, wzięty do niewoli pod obcym nazwiskiem, 

jako galicyanin był wysłany na osiedlenie do gubernii Jenisiej- 

skiej. W  r. 1866 razem z obcymi poddanymi powrócił do Kra

kowa, gdzie ukończył medycynę i praktykował w Krakowie, 

a obecnie jest lekarzem kolejowym we Wschodniej Galicyi na 

stacyi Zarszyn.

Bogumił Gałuszka, galicyanin, z partyi Krysińskiego, 

wzięty do niewoli pod nazwiskiem Gniewosza, wysłany do 

wschodniej Syberyi, powrócił do Galicyi 1867 r., wstąpił dp 

wojska, następnie ukończył akademję wojskową w Wiedniu— 

mając lat 30, co stanęło mu na przeszkodzie do świetnej karye- 

ry wojskowej. Służbę odbywał w piechocie. Wyszedł do eme

rytury przed paru laty z powodu anewryzmu, w stopniu puł

kownika, i zamieszkał w Krakowie.

Goliszewski Tomasz z Przytyka, guberni Radomskiej 

oraz Goliszewski Ignacy, brat poprzedniego, walczyli w oddzia

le Kononowicza. Ignacy umarł z ran, a Tomasz uniknął nie

woli; był dozorcą drogowym na drodze Wiedeńskiej aż do cza
su skupu przez rząd.

Kaczkowski Józef, wyruszył z Warszawy ze szkoły 

przygotowawczej do Jeziorańskiego, a następnie przeszedł do 

Czachowskiego w kompanii Markowskiego, brał udział w bit

wie pod Stefankow'em. Zaaresztowany w Kielcach, uwolniony 

we Wrześniu, brał udział w bitwie pod Opatowem, dokąd był 

wysłany przez Bosaka do oddziału kawaleryi rotmistrza Tur

skiego Wojciecha, wzięty ponowuie do niewoli w Klimkiewi

czowie. W  maju r. 1864 przewieziony z Opatowa do Radomia, 

skąd wysłany do guberni Wołogodzkiej, a następnie do guber

ni Jenisieskiej, powiatu Krasnojarskiego — zaledwie podczas 

wojny Japońskiej powrócił do kraju, pracuje w Stowarzysze
niu kupców polskich.

Aleksander Sieczkowski, snycerz z Warszawy, dziesiętnik 

z setki Sosnowskiego, szewca z ul. Elektoralnej, wyruszył z 

Warszawy do oddziału Jankowskiego pod Serock, gdzie od

dział został rozbity. Zgromadził się ponownie w Trąbkach, na

stępnie był w oddziale Lelewela, a w jesieni powrócił do W ar
szawy.

Mirkowski Jan, cieśla, lat 86, był w kilku bitwach w od

dziale Czachowskiego, których z powodu podeszłego wieku
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dokładnie wymienić nie umie — przytacza potwierdzenia wia- 

rogodne. Pod dozorem policyjnym pozostawał przez kilkana

ście lat.

Roszkowski Stanisław, był krótki czas w oddziale Cza

chowskiego, wysłany na 2 lata do rot aresztanckich w Archan- 

gielsku, skąd przewieziony do Tobolska.

Marchewski Wawrzyniec, robotnik z fabryki „Ortwein

i Karasiński“, stylem prostym opisuje swoje przygody, które w 

streszczeniu tak się przedstawiają. Wezwany przez organiza- 

cyę na początku powstania do stawienia się pod karą śmierci 

w lesie pod Kutnem zastał już 800 zebranych, słabo uzbrojo

nych w kilka pojedynek, pałaszów i kos. Zawiezieni na pod- 

wodach do lasu pod Chodecz, skąd przy si>otkaniu z Moskala

mi sporo poszło w rozsypkę. Następnie byli zorganizowani 

przez Mielęckiego pod Izbicą, gdzie tenże był ranny i wyjechał 

do Księstwa Poznańskiego, gdzie z ran umarł.

Nad świeżo organizowanym oddziałem kilkutysięcznym 

objął dowództwo Oborski, szczegółowemi częściami dowodzili: 

francuz Joung i Ząjfryd. Oczekiwano na Rosyan w lesie pod 

Brdowem, gdzie długo trzymali się w boju. Poległ dowódzca 

Joung. Pomimo to moskale zos-tali odparci. Wślad za nimi 

pomaszerowali pod Nową Wieś. Moskale przyparci do grani- 

nicy i pędzeni dalej musieli takową przekroczyć, gdzie ich 

Niemcy rozbroili. Gdy oddział zatrzymał się w lasach Ślesiń- 

skich nad Gopłem, Moskale wyruszywszy ¿“ Kalisza, Konina

i Włocławka, pod Kleczewem ich otoczyli i zawiązała się za

cięta walka, w której poległo 27, pomiędzy nimi i major Mę- 

czyński. Marchewski brał udział w 14 bitwach, poczem wy

emigrował-; dopiero po 17 latach powrócił do Warszawy.

Wabner Józef, nauczyciel, brał udział w oddziale Tacza

nowskiego w sławnej bitwie pod Sędziejewicami, gdzie zginął 

kwiat arystokracyi rosyjskiej. Na śniadaniu u Berga, podocho- 

ceni trunkami oficerowie gwardyi dali słowo, że rozbiją oddział 

Taczanowskiego, a jego wezmą żywcem. W  tym celu zorga

nizowali oddział ochotniczy z Czerkiesów i innych wojsk. Ta

czanowski zaatakował ich w Sędziejewicach w karczmie. 

Widząc przewagę udawali zamiar podania się, gdy zaprzestano 

z naszej strony atakowania, moskale, zamiast poddania się, za

częli strzelać, a, zaatakowani, ponownie schronili się na cmen

tarz, by z za parkanu murowanego odstrzeliwać się. Pod na
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porem wywiesili znów białą flagę, a gdy się nasze wojsko zbli

żyło, by ich wziąć do niewoli, ponownie zaczęli strzelać zbliz- 

ka. Ten podwójnie podstępnie proszony pardon spowodował 

atak kosynierów, którzy do nogi wycięli wszystkich na cmen

tarzu. Jeden tylko książę Urusow, lekko ranny, ukrył się pod 

trupami; odnaleziony później, był puszczony po paru dniach 

wolno, po wzięciu od niego słowa honoru, że więcej przeciw 

Polakom walczyć nie będzie. Jakoż dotrzymał słowa, a, zacho

wawszy w pamięci szlachetne i ludzkie obchodzenie się z nim 

podczas pobytu w niewoli polskiej, -— przy każdej sposobności 

swoje współczucie sprawie polskiej wypowiadał.

Niejaki Fleszyński, maszynista drogi Wiedeńskiej, który 

Urusowa na placu boju odnalazł, gdy wieziony na wygnanie 

odniósł się do niego, postarał się o uwolnienie i powrócono go 

z drogi. Opisując bitwy, Wabner wspomina nazwiska rotmistrza 

Magnuskiego, oficerów Szumlańskiego i Skowrońskiego, oraz 

toworzyszów Prejbisza i Rugo, Wielkopolan, przybyłych z od

działem Taczanowskiego.

ZielińskiAntoni, posłaniec, niższy oficyalista gorzelany z 

Dłutowa, guberni Piotrkowskiej wyruszył do partyi Oksińskie- 

go, zaliczony do kosynierów, następnie przeszedł do oddziału 

Taczanowskiego w pułku Słupskiego, do kawaleryi. Walczył 

pod Sędziejewicami i Kruszyną, powrócił dobrowolnie. Pod do

zorem policyjnym pozostawał w Łodzi i Pabjanicach.

Jaskulski Aleksander, poznańczyk, właściciel fabryki wy

robów platerowanych w Warszawie, wyruszył z Poznania w 

lutym 1863 r. pod dowództwem Garczyńskiego do oddziału 

Mielęckiego brał udział w bitwach pod Mieczownicą, Ignace- 

wem, Nową Wsią i' Brodowem, pod dowództwem Junga de 

Blankenheim. Po utarczce pod Pyzdrami, ujęty przez żandar

mów' pruskich, wzięty do wojska brał udział w wojnach prus

kich 1864, 1866 i 1870 roku.

Migdalski Antoni, uczeń liceum lubelskiego, porucznik 

z oddziału Konowicza, po śmierci którego przeniósł się do od

działu Jankowskiego, walczył pod Żyrzynem, Kockiem i wr 

wielu drobnych walkach. Po powstaniu wstąpił do Szkoły 

Głównej, następnie urzędował w Banku Polskim, a, wyszedł

szy do emerytury, pracował na drodźe Wiedeńskiej.

Domański Józef, adwokat przysięgły, wr pierwszych 

dniach powstania wyruszył do oddziału Jankowskiego, którego
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wach pod Jedlnią, Grabowcem, Rożniszewem, Żyrzynem i Koc

kiem. Powrócił do Warszawy ukończył Szkołę Główną i 

rozpoczął praktykę adwokacką.

Dobrzycki Aleksander, z Radomia, po ukończeniu A-o 

klasowej szkoły realnej, pracował przy budowie drogi peters

burskiej. Do oddziału Cichowskiego (Zameczka) wstąpił w Ła

pach. Walczył pod Myszyńcem i Siemiatyczami, pod do

wództwem Padlewskiego. Wzięty do niewoli na rekonesan

sie, odstawiony do Ostrołęki, wysłany do Włodzimierza nad 

Klażmą, gdzie osądzony był na 5 lat rot aresztanckich, był uży

wany do budowy kolei z Orła do Tuły. Na mocy manifestu w 

1867 roku powrócił do kraju.

Pietrasiewicz Leopold, b. pracownik fabryki fortepianów, 

wyruszył w marcu 1863 r. do oddziału Jankowskiego, był ran

ny 5 maja pod Grabowcem. Po wyleczeniu powrócił do Warsza

wy. Przez opłacenie się policyi, udało mu się zatrzeć ślady 

uczestnictwa w powstaniu.

Sękowski Konstanty, po ukończeniu gimnazyum w Piotr

kowie wstąpił w 1862 r. do Szkoły Głównej na wydział fizycz- 

no-matematyczny. Na początku powstania wyruszył w Płoc

kie do oddziału Rogalińskiego, oficera wojsk garybaldowskich, 

instruktora szkoły wojskowej polskiej w Cuneo we Włoszech. 

W bitwie pomiędzy Staroźrebcami a Ciołkowem, z powodu te

go, że w walce tej padł od kosy dowódzca rosyjski, pułkownik 

murpmskiego pułku Kozlaninow, plac boju był przy powstań

cach. Sęk, wzięty do niewoli przez kozaków po za oddziałem, 

był więziony przez 6 miesięcy w Modlinie, skazany przez sąd 

połowy wojenny do wojska z pozbawieniem praw stanu bez 

wysługi. Powrócił do kraju w 1869 r. Pracował jako buchalter 

w fabrykach i kilku przedsiębiorstwach. Ostatnio, jako nauczy

ciel buchalteryi, wydał książkę o buchalteryi i umieszczał swo

je artykuły w pismach codziennych.

Górski Michał z Warszawy, po ukończeniu gimnazyum 

realnego wstąpił na wydział mechaniczny Instytutu Politech

nicznego w Puławach, gdzie go zastało powstanie. Udał się do 

oddziału Langiewicza. W  pierwszych walkach był lekko ran

ny, przyjechał do Warszawy. Po wyleczeniu wyjechał na Pod

lasie z zamiarem wstąpienia do jednej z licznych w tych oko
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łej, gdzie osądzony na osiedlenie w gubernii Jenisiejskiej.

Starania na podstawie braku dowodów przez matkę Gór. 

miały ten skutek, że około r, 1868 powrócił do kraju. Pracował 

na drodze Terespolskiej. Po zbudowaniu odnogi od Łukowa do 

Dęblina, pełnił obowiązki naczelnika ruchu tejże, a następnie 

był kontrolerem ruchu drogi nadwiślańskiej, z której po skupie 

wyszedł. Poczem zajmował się w przemyśle z różnym powo

dzeniem.

Wasilewski Aleksander, z 6-ej klasy gimnazyum suwal

skiego, zapisał się do szkoły agronomicznej w Broku. — 

Razem ze wszystkimi wychowańcami wyszedł do powstania do 

partyi Zameczka, będącej pod ogólnym dowództwem Padlew- 

skiego — następnie był w partyi Suzina w bitwie pod Stacisz- 

kami, gdzie Suzin zginął, a partya się rozproszyła. Przebiera

jąc się do partji Wawra, zaaresztowany przez znajomego z 

Suwałk — rotmistrza żandarmów — zawdzięczając usilnym 

staraniom kuzyna Tykla guber. Suwalskiego, skazany na osie

dlenie w Wschodniej Syberyi — po powrocie pracował na dro

dze Nadwiślańskiej i Wiedeńskiej, następnie różne zajmował 

posady.

Wacław Horodyński adwokat przysięgły z Warszawy, 

Z ławy szkolnej w kwietniu 1863 r. wyruszył do partyi Par

czewskiego, był w bitwach pod Sokolnikami i Rudnikami, po

czerń w oddz. Oborskiego w kilku bitwach. Pod Uniejowem pro

wadząc kosynierów do ataku stracił oko, po wyleczeniu wstą

pił do oddziału Grabowskiego następnie do Żychlińskiego, który 

został pod Żelazną ranny i polecił oddziałowi połączyć się z 

Zielińskim. W  bitwie tego ostatniego pod Parczewem miał 

być ranny Aleksander Głowacki, uczeń liceum lubelskiego, 

• używający następnie pseudonimu Bolesław Prus.

Dr. Rybicki Stanisław z Warszawy — z wydziału me

dycznego Szkoły Głównej, wyruszył z kolegami w Łęczyckie, 

do oddziału d-ra Dworzaczka. Po rozbiciu 23 lutego pod Dobrą, 

wyjechał w Płockie, gdzie pracował w organizacyi — powró

cił do Szkoły Głównej, którą ukończył; praktykował w_Skier

niewicach, jako lekarz Księstwa Łowickiego i drogi warszaw

sko wiedeńskiej. Po wysłużeniu emerytury zamieszkał w 

Warszawie.
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Lepalski Zygmunt, żmudzin z ¡gub. Kowieńskiej, pow. Su

walskiego byl w partyi Pisarskiego (Staniewicza) pod Tylisz- 

kami 9 maja 1864 roku wzięty do niewoli, osądzony w Tel- 

szach do ciężkich robót, przy konfirmacyi wysiany do Bijska 

Tomskiej gub., w 1869 roku powróci! do Warszawy.

Ozimiński Ignacy z Warszawy. W  1861 roku należał 

do organizacyi „Związku rosyjskich oficerów“, na czele któ

rego stał Jarosław Dąbrowski i wielu oficerów, u których dla 

upozorowania częstego spotykania—uczył się mustry pfzygoto- 

/  wującej go do służby w wojsku rosyjskiem. Następnie był

wysłany za granicę po odbiór broni. Powrócił w styczniu

1863 roku żarem z Rogalińskim i Liittichem w Płockie, gdzie 

mtieli przybyć wychowańcy Szkoły Przygotowawczej, aby 

otrzymać broń i uderzyć w dalszym ciągu na Płock.

Broni palnej udało im się zebrać zaledwie kilkanaście 

sztuk, pozatem trochę kos. Wojewodą mazowieckim był 

Padlewski, a komisarzem Rolski. Partya, zebrana pod do

wództwem Rogalińskiego w Staroźrebcach, gdy dano znać 

o Moskalach, — pomimo słabego uzbrojenia i niewielkiej licz

by powstańców, dopuściła atakujących tak blizko, że po kilku 

salwach, od których padł dowódzca rosyjski, Rogaliński mógł 

doprowadzić do skutku atak kosynierów i spowodować bez

ładną ucieczkę moskali. Ozimiński był potem w bitwach pod 

Mławą, w oddziałach Kolbego i Trąmpczyńskiego. Następnie 

zajmował się w dalszym ciągu przewożeniem broni z zagra

nicy. Wzięty był do niewoli pod nazwiskiem Grzymały i w 

Przasnyszu skazany na śmierć. Dzięki szczególnemu zajęciu 

się jego losem oficera, zarządzającego więzieniem, papiery 

podczas przesyłki do Modlina zostały w drodze odebrane od 

rozbitego silnego konwoju. Ozimiński, więziony przeszło rok 

w Modlinie razem z Janikowskim i Pruszyńskim, wraz z inny

mi wysłany był do Rosyi, zatrzymany w Moskwie, ponownie 

osądzony na osiedlenie we wschodniej Syberyi, powiecie Minu- 

sińskim, skąd po pięciu latach na skuek starań powrócił. Pra

cował w administracyi fabryk, następnie nabył istniejącą firmę 

handlową składu lamp i przyborów do oświetlenia.

Wawrykiewicz Edward z Tarnowa, po ukończeniu gim- 

nazyum wstąpił do formującej się w Galicyi partyi Czachow

skiego, z którym wkroczył do Królestwa, brał udział w bit

wach pod Rybnicą, Jurkowicami, gdzie był ranny, następnie
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byi w partyi Rembajły w kilku potyczkach, aż do ostatniego 

w lutym 1864 roku ataku na Opatów pod Kurowskim, — po

czerń powrócił do Galicyi, i, po odbytych studyach w politech

nice Monachijskiej, przybył do Warszawy, pracował na dro

dze wiedeńskiej i przy rozwoju szkolnictwa technicznego.

Strzemińscy Ewaryst i Maryan z Podola, studenci kijow

skiego uniwersytetu. Zaaresztowani w majątku rodziców, jako 

podejrzani o przygotowywanie powstania — wywiezieni do gu

berni Orenburskiej, skąd pozwolono im wrócić do Warszawy. 

Ewarystowi udało się ukończyć studya prawne, poczem był sę

dzią śledczym, a następnie rejentem; Maryan dostał się na ko

lej wiedeńską i pracował aż do wysłużenia emerytury.

Czarnowski Edward z Gostyńskiego, wstąpił do partyi 

Kostkowskiego (Cichowskiego), który następnie połączył się 

z Zielińskim, z którym brał udział w bitwach pod Żyrzynem. 

Z powodu choroby opuścił szeregi i objął posadę rządz-cy u hr. 

Załuskich w Dobrzyńcu Wielkim pod Nowomińskiem. Następ

nie wstąpił na kolej wiedeńską i jako nadkonduktor wysłużył 

emeryturę.

Krajewski Wojciech był w partyi Modzyńskiego w Łom- 

żyńskiem, następnie przeszedł do partyi Mystkowskiego i Ja

sińskiego.

Chodzicki Michał z partyą Zaborowskiego brał udział w 

bitwach pod Przedborzem i Skotnikami, następnie przeszedł 

do partyi Eminowicza, który łącznie z Ćwiekiem z powodze

niem walczył pod Depułtyczami, Chełmem, w Lubelskiem, 

Kowalą i Wirem w Radomskiem. Chodzicki, po powrocie do 

Warszawy, zarządzał litografią drogi wiedeńskiej.

Narwoyn Feliks, walczył w partyi Junga i Oborskiego 

pod Pyzdrami, Warką i Kołem, ranny w rękę i czoło, wysła

ny do gub. Jakuckiej; powrócił za amnestyą przed kilkunastu 

laty.

Dr. Saski Władysław z Radom iaz 3-go kursu wydziału 

medycznego Szkoły Głównej, w styczniu 1863 roku wyruszył 

do oddziału Langiewicza do Wąchocka; brał udział w bitwach 

pod Ś-tym Krzyżem, Małogoszczem. Pod Pieskową Skałą 

wzięty do niewoli przez kozaków, odstawiony do Częstocho

wy. Zawdzięczając rozlicznym ubocznym staraniom, udało 

mu się uniknąć sądu i wygnania; powrócił do Warszawy i,
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ukończywszy medycynę, przez długie lata praktykował z po

czątku na prowincyi, a następnie w Warszawie.

Korsak Adolf Maryan z Litwy, wstąpił do organizowa

nego oddziału przez Jundziłła w Słonimskiem, pod Mołowi- 

dami, złożonego ze 150 strzelców i tyluż kosynierów, nad któ

rymi objął dowództwo Wróblewski Waleryan. W  pierwszym 

starciu, cofając się, wpadli w zasadzkę i byli rozbici. Wraz 

z niektórymi znalazł się w partyi Młotka (Strawińskiego). W  

bitwie pod Ostrym Węgłem w Białowieskiej puszczy całko

wicie rozbici i rozpędzeni, postanowili poddać się dobrowol

nie, po zatopieniu broni. Skazany na mieszkanie w Orenbur- 

gu, skąd przewieziony do Wierchnieusolska. W  1869 roku 

wskutek manifestów, powrócił do Warszawy, pracuje w I-ym 

Towarzystwie Wzajemnego Kredytu.

Szempliński Bolesław' z Radomia, wprost z ławy szkolnej 

udał się do Langiewicza do Wąchocka, zaliczony do kawale- 

ryi szwadronu Jana Prędowskiego, razem z kolegą szkolnym, 

Karolem Eustachiewiczem, po utarczce pod Wąchockiem; brał 

następnie udział w bitwach pod Ś-tym Krzyżem, Staszowem, 

Małogoszczem, następnie, po przejściu Langiewicza do Gali- 

cyi, wraz z oddziałem Czachowskiego, pozostał w kraju. Po 

różnych utarczkach przypomina sobie bitwę pod Stefankowem 

(Piekłem), poczem jako chory, otrzymał urlop. W  styczniu

1864 roku, po załatwieniu polecenia odstawienia w bezpieczne 

miejsce dowódzcy oddziału kawaleryi, Turskiego Wojciecha, 

powracając z depeszami, pochwycony przez podjazd ko

zacki, odstawiony do więzienia w7 Opatowie, skąd po paru mie

siącach przewieziony do Radomia. Dla braku dowodów', przy 

usilnych staraniach, uwolniony od odpowiedzialności, a odda

ny pod dozór policyjny. Przeniósł się do Warszawy, gdzie 

pracował przy urządzeniach kanalizacyjnych, jako wyrobiony 

praktycznie technik.

Sulej Władysław, po ukończeniu gimnazyum radomskie

go, wstąpił do otwierającej się wówcz/is akademii medycznej, 

którą po kilku latach opuścił, nie czując się na siłach do zdo

bycia medycyny — poczem urzędował Radomiu. Brał udział 

w kompanii Gromejki oddziału Czachowskiego, jako podoficer. 

Wyemigrowawszy, kilkanaście lat pracował jako robotnik fa

bryczny w Lionie, po powrocie tak był wyczerpany, że zale
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dwie lat parę pracował przy bracie, rejencie w Pułtusku, gdzie 
zmarł.

Malewski Henryk, monter urządzeń gorzelnianych, wy

szedł w marcu 1863 roku do nowoformującego się oddziału ka- 

waleryi Sawy (Zarzyckiego). Wzięty do niewoli na podjeździe 

w Tarłowie, po 3 miesiącach, na.skutek starań, uwolniony, do 

szeregów nie wrócił. Pracował w kanalizacyi m. Warszawy.

Wronowski Napoleon z Lubelskiego, z 3-go kursu wy

działu medycznego Szkoły Głównej, wyruszył w rodzinne 

strony od oddziału. Wzięty do niewoli, skazany został na o- 

siedlenie we wschodniej Syberyi, gdzie ciężką pracą fizyczną, 

jako parobek zarabiać musiał na chleb powszedni, powróciw-» 

szy do kraju, pozbawiony był środków ’do życia. Prawie pie

chotą udaje się do Krakowa, by tam, walcząc z przeciwnościa

mi losu, ukończyć medycynę. Wytężona praca wraz z przejścia

mi przed samymi egzaminami, była powodem ciężkiej choro

by, po opanowaniu której, dzięki usilnym staraniom lekarzy, 

nareszcie zdał egz;unin. Wyjechał do Turcyi. Praktykował 

w Adryanopolu, zaledwie z bratem do pewnego czasu podtrzy

mywał stosunki.

Michalski Wincenty, farmaceuta, rodem z Krzepic pow. 

Częstochowskiego, w 1863 roku odbywał studya na kursach 

farmaceutycznych przy Szkole Głównej. Należał do organi- 

zacyi, po wybuchu powstania wyruszył do oddziału Oksiń- 

skiego pod Kłobuck. Brał udział w kilku potyczkach, a mia

nowicie pod Wąsoszą nad Wartą w dniu 23 kwietnia, w któ

rej poległo do 30 oprócz rannych, po rozsypce zebrało się na- 

nowo około 200 ludzi. W  dniu 8 maja w bitwie pod Rychłoci- 

cami w Wieluńskiem zginęło około 40; partya na nowo się 

zebrała w liczbie około 100, których liczba codziennie się 

zwiększała. Był przeznaczony z oddziałkiem 20 osób pod ko

mendą Przybylskiego i Kraszewskiego do zniszczenia mostów 

kolejowych drogi wiedeńskiej.

W  Koniecpolu napadnięci przez silny oddział nieprzyja

cielski w porządku pomaszerowali do Złotego Potoku. W  dniu 

28 czerwca była bitwa pod Przedborzem nad Pilicą. Przeszedł 

następnie pod komendę Kraszewskiego do oddziału Taczanow

skiego. Wyjechał do Krakowa, skąd po kilku miesiącach po

wrócił do Warszawy, prowadził skład materyałów aptecznych.
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Wdowa po ś. p. Cygańskim Stanisławie, wspomnianym 

na str. 96, przyniosła mi znalezioną w papierach jego notatkę, 

odnoszącą się do składu osobistego 2-ch plutonów oddziału 

Skrzyńskiego, który zginął w bitwie pod Rogowem w Piotr- 

kowskiem dn. 11 lipca, a partya poszła w rozsypkę. Notatkę 

tę bez zmian zamieszczam.

PLUTON 1-szy. PLUTON 2-gi.
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Omyłki w druku do sprostowania.

Stron. wiersz jest ma być

13. 9 od góry wiele wcale

15. 3 » dołu Jan, Euzebiusz Jan —  Euzebiusz

46. 10 n n Czachowszykow Czachowczykow

46. 15 M n Panasiówką Panasówką

46. 17 n n n

61. 13 W góry pierwszej pewnej

74. 4 » dołu wykopani) na wykopany

95. 1 u n Zukskarszewskie- Żuk Skarszewskie-

97. 19 n góry Schiidner Schuldner-Schildner

106. 6 n dołu Matkowski Matkowski

110. 2 » góry maiora majora

110. 2 n » pułki polski

111. 20 n » zwarł zmarł

112. 8 » w został —

112. 9 dołu Rogowein po Rogowem. Po

112. 6 )) » Wschoduie Wschodniej


